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Informació general de l'assignatura

Denominació INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA

Codi 101839

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Dret i
Grau en Administració i
Direcció d'Empreses

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Dret 1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

4 2

Coordinació FLORENSA TOMAS, CARLES ENRIC

Departament/s DRET PRIVAT

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DAURA RAMON, JORDI jordi.daura@udl.cat 6,6

FLORENSA TOMAS, CARLES
ENRIC

carles.florensa@udl.cat 2,4

PIÑOL ALENTA, JAIME jaume.pinol@udl.cat 6,6

Informació complementària de l'assignatura

Es considera que l'assistència a classe és fonamental per al seguiment, assimilació de conceptes i superació de
l'assignatura.

És molt convenient dur a les classes els textos legals recomanats.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Introduir l’alumne en el coneixement del concepte, fonaments i part general del dret civil, incloent en aquesta
l’àmbit del dret de la persona, dels béns i del dret subjectiu.

- Establir amb claredat l’estructura de l’ordenament jurídic de l’Estat i del català, des de la perspectiva del dret
civil. Al voltant de la coexistència de diferents ordenaments civils a Catalunya, conèixer les regles de vigència i
aplicació de cadascun d’ells.

- Familiarització amb els principals instruments jurídics de suport: repertoris de jurisprudència, bases de dades,
etc., tant en suport paper com electrònic i on-line.

- Veure també l'apartat competències.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades al perfil del Grau: tractament de
textos, bases de dades, recuros web (CT2)

Objectius: Localitza les vies d'informació sobre la temàtica objecte d'estudi; Selecciona les vies
d'informació; Utilitza correctament les principals webs jurídiques: Aranzadi, Norma Civil, BOE, DOG i uns
altres.

Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.(CT4)

Objectius: Valora la discriminació històrica per raó de sexe; Aplica els principis constitucionals d'igualtat i
respecte en l'àmbit personal i familiar; Identifica diferents problemàtiques socials: violència de gènere,
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ineficàcia dels mecanismes de protecció dels menors en situació de risc i desemparament.

Competències específiques de la titulació

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic (CE1)

Objectius: Explica el concepte de dret civil; Coneix i explica com s'organitza la coexistència dels diferents
règims civils a l'Estat; Distingeix entre vigència i aplicació de la llei i coneix els conceptes d'interpretació,
aplicació i eficàcia de la llei.

Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent (CE5)

Objectius: Contempla la coexistència de diferents ordenaments jurídics aplicables; Identifica els fonts del
dret civil propi de Catalunya; Selecciona els fonts del dret civil aplicable; Interpreta els fonts del dret
civil.; Aplica la normativa vigent al cas proposat.

Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques (CE3)
Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor (CE2)

Objectius: Distingeix entre persona física i persona jurídica; Distingeix entre capacitat jurídica i poder de
disposició; Diferència els actes de la persona en atenció a la seva edat; Identifica les principals situacions
personals: mesures de suport per a l'exercici de la capacidad, absència; Explica el dret subjectiu i com
afecta el temps a les situacions jurídiques.

 

Competències generals de la titulació

Capacitat per al treball en equip (C. Interpersonal) (CG3)

Objectius: Contrasta les opinions socials i argumentacions jurídiques sobre la temàtica proposta; Resol
conjuntament l'estudi de cas proposat; Comparteix la informació obtinguda amb els membres del grup;
Exposa el treball realitzat en equip.

Capacitat per al compromís ètic (C. Sistèmica) (CG6)

Objectius: Valora les conseqüències jurídiques; Demostra un sentit crític davant les normes jurídiques
objecte d'estudi; Expressa interès en els problemes socials més rellevants relacionats amb la matèria.

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental) (CG2)

Objectius: Organitza l'argumentació jurídica més rellevant de la matèria; Selecciona les sentencies i
resolucions aplicables als supòsits plantejats; Identifica el contingut fonamental d'un text jurídic.

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental) (CG1)

Objectius: Analitza les conseqüències jurídiques de l'edat en els actes de la persona; Analitza els drets de
la personalitat.

 

Competències específiques de l'assignatura

L’alumne, en acabar, hauria de ser capaç de manejar els principals instruments jurídics de suport, tant en
paper com a través de suport electrònic i on-line: bases de dades de lleis, repertoris de jurisprudència, etc.
Així mateix, hauria d’haver incorporat al seu lèxic el vocabulari bàsic del Dret, coneixent el significat del
mateix.
També haurà d’haver aconseguit desimboltura en el maneig dels textos legals: cerca, interpretació i crítica
de la norma.
Capacitat de negociació i conciliació 
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Continguts fonamentals de l'assignatura

INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA

I. INTRODUCCIÓ

PART GENERAL

1. El concepte de Dret civil: la matèria civil i la seva distribució sistemàtica

2.- L'organització de la coexistència de règims civils com a resultat d'un procés històric: vigència i aplicabilitat.
L'ordenament civil de Catalunya: el Codi civil

3. Les fonts del dret civil: la llei, el costum i els principis generals del dret

4. La interpretació, l'aplicació i l'eficàcia de la llei

ELS BÉNS

5. Els béns. Les universalitats: el patrimoni

LES SITUACIONS JURÍDIQUES

6. La relació jurídica. El dret subjectiu. La representació

7. El límit temporal de l'exercici i de l'existència de les situacions jurídiques subjectives: la prescripció i la
caducitat

 

II. DRET DE LA PERSONA

1. La persona física i la personalitat civil

2. Els drets de la personalitat. La LO 1/1982

3. L'edat

4. La incapacitació i els seus efectes

5. La localització de la persona: el domicili i l'absència

6. L'estat civil i el Registre civil. Nacionalitat i veïnatge civil

7. La persona jurídica. L'associació i la fundació

 

 

 

 

2022-23



 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

GG:  Classe magistral

Grau en Dret: Prof. Jaume Piñol (Introducció) i Prof. Jordi Daura (Dret de la Persona)

Doble Grau Dret i ADE: Dr. Carles E. Florensa (Introducció) i Prof. Jordi Daura (Dret de la Persona)

GM: Pràctiques, ús de les TIC, mètode del cas, seminaris, debats, tutories, conferències ......

Grau en Dret: GM1, prof. Daura; GM2, prof. Piñol (GM2); GM3, profs. Daura i Piñol

        GM1: D'AGUILAR LEIVA a ESTRUCH SANZ

        GM2: De FARRÉ ORPINELL a MUNTÉ GUERRA

        GM3: De NAAMANE a ZORRILLA LABRADOR

Doble Grau Dret i ADE: Prof. Piñol

 

A l'espai virtual de l'assignatura hi ha material propi del programa (veure apartat "Recursos") que està a l'abast de
l'alumne, per tal de que el treballi per ell mateix i pugui autoavaluar l'adquisició d'aquests coneixements (apartat
"Tests i qüestionaris"), els quals caldrà entendre com ja impartits, sens perjudici d'ulterior consulta, repàs o
explicació per part del professorat: en aquest cas, el Tema 3 del Dret de la Persona, dedicat a L'Edat, s'incorpora a
aquesta metodologia.

Tota aquesta activitat virtual podrà ser tinguda en compte a l'hora de qualificar finalment l'alumne, tal com s'exposa
en l'apartat d'Avaluació.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

PRESENTACIÓ

L’assignatura es desenvoluparà principalment mitjançant les classes teòriques (GG) i, a partir d'un gruix
suficient de matèria impartida, podran ser complementades per classes pràctiques (GM) en les quals se sotmetrà a
estudi i discussió un supòsit de fet, que pot consistir en un sobre el qual s’hagin pronunciat els tribunals; també es
podrà desenvolupar qualsevol lliçó del programa mitjançant únicament les classes pràctiques, quan així ho
determinin els professors de l'assignatura per raons metodològiques. 

Un manual de referència d'entre els recomanats en l'apartat de bibliografia haurà de servir a l'alumne de suport
necessari o de recurs únic per a la preparació del contingut de l'assignatura conforme al programa proposat (veure
l'apartat "Continguts"). L’avaluació es farà, principalment encara que no única, d’acord amb un examen final escrit,
que podrà consistir, totalment o parcialment, en un de tipus test.

En tot cas, l’alumne haurà de dur a terme una recensió d’una lectura recomanada, tal com es descriu en l’apartat
dedicat a l'Avaluació de l’assignatura i amb el valor que allí mateix se li assigna.

 

DESCRIPCIÓ DE LA TEMPORALITZACIÓ

1) CLASSES TEÒRIQUES (GG)

Conforme al calendari acadèmic de la titulació
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Activitat: Lliçó magistral

Assistència atenta, reflexiva i proactiva a classe. Prendre notes. Estudi. Sistematitzar i consolidar els conceptes.

 

2) CLASSES PRÀCTIQUES (GM)

Conforme al calendari acadèmic de la titulació i horari de les classes: s'iniciaran, aproximadament, després de la
4a setmana de començar el curs, per tal d'adquirir prèviament  un gruix suficient de matèria. 

Activitat: casos pràctics, ús de les TIC, debats

Realització del cas per mitjà de l'esforç individual. Assistència proactiva a classe: analitzar i comprendre la
pràctica, participant en la discussió de la solució. Prendre notes. Sistematitzar i consolidar els conceptes.

El casos pràctics es posaran a disposició de l'alumnat per mitjà de l'eina "Activitats" - una "Activitat" per cas - de
l'espai virtual de l'assignatura. L'alumne, individualment, farà arribar al professor corresponent la resolució del cas
adjuntant-la en un fitxer a l'Activitat del cas que es tracti.

Per conèixer la pertinença al GM, consulteu l'apartat "Metodologia".

 

3) RECENSIÓ DE LA LECTURA RECOMANADA

Des de la posada a disposició (abans de mitjans d'octubre) fins al 21 de desembre de 2022, a les 14 h.

Activitat (CLOB): Lectures

Per conèixer les característiques de l'activitat, vegeu l'apartat d'AVALUACIÓ.

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

EVIDÈNCIES D'AVALUACIÓ

CRITERI GENERAL

La qualificació de l'alumne, sota el principi de l'avaluació continuada, es farà principalment encara que no
única d’acord amb dos exàmens finals escrits, un de teòric i un altre de pràctic, que podran contenir, totalment o
parcial, preguntes de tipus test. A més, caldrà fer una recensió d'una lectura recomanada pel professor. La manca
de qualsevol evidència d’avaluació, incloent la recensió, comportarà la qualificació de No Presentat (NP).

L’alumne decaurà en el seu dret a l’examen o a la nota final si no compleix amb les exigències de temps i forma
per a cada evidència avaluativa: presentar fora de termini la recensió o no presentar-se a l’hora a la convocatòria
d’examen.

Criteri complementari (avaluació continuada)

L'interès i la participació activa a classe, en les activitats recomanades durant el curs, l'accés i treball de la matèria
situada en l'espai virtual de l'assignatura - incloent les autoavaluacions, si és el cas -, les eventuals conferències
organitzades des de l'assignatura, etc., són activitats pròpies de l'avaluació continuada i seran tingudes en compte
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a l'hora de la qualificació final de l'alumne. En aquest àmbit, adquireix un paper destacat la participació i la
resolució dels casos pràctics.

Criteri defectiu d'avaluació 

En tot cas, donant compliment a l'art. 1.5.2 de la Normativa de l'Avaluació i de la Qualificació de la Docència en el
Graus i Màsters a la UdL,, quan un/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d'assistir a les
activitats programades dins l’avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de
l’assignatura, conciliació de la vida laboral i familiar i estades de mobilitat) podrà optar per una prova única de
validació de competències i coneixements, amb una valoració del 65% per a la part teòrica i del 35% per a la
pràctica, que es realitzarà el dia i en l’horari establert al calendari d'avaluació del Grau per a la prova final de
l’avaluació ordinària i, si és el cas, en el de la recuperació. Es podrà tenir en compte l'activitat duta a terme per
l'alumne durant el curs - per exemple, realitzant la recensió, casos pràctics, test, etc. - per a l'eventual millora de la
nota resultant de l'examen.

MOLT IMPORTANT: la sol·licitud d'aquesta modalitat avaluativa s'haurà de realitzar, com a màxim, fins al
28 d'octubre de 2022, tot adjuntant la documentació corresponent justificativa (contracte laboral, segona o
ulterior matrícula de l'assignatura i horaris incompatibles, document acreditatiu de l'estada de mobilitat, etc.) i, un
cop feta, no es podrà modificar. El document de sol·licitud que han d'omplir i signar els i les alumnes i lliurar al
professor responsable de l'assignatura es troba
a http://www.fdet.udl.cat/export/sites/Fdet/ca/.galleries/Documents/Secretaria-documents/Sollicitud-davaluacio-
alternativa.pdf. La sol·licitud enviada fora de termini, al marge del model de document, sense la
documentació justificativa o sense signatura, es tindrà per no presentada.

Informació rellevant

No és permesa l'entrada de l'alumne un cop començat l'examen, és a dir, començat el dictat de les preguntes i, per
tant, decaurà en el seu dret a examinar-se constant en la qualificació com a No Presentat; si això ocorre en la
convocatòtia ordinària, ja no es podrà presentar a la de recuperació.

D’acord amb l’art. 3.1 de la Normativa d’Avaluació de la UdL, l’estudiant no pot utilitzar, en cap cas, durant la
realització de les proves d’avaluació, mitjans no permesos o mecanismes fraudulents. L’estudiant que utilitzi
qualsevol mitjà fraudulent relacionat amb la prova i/o porti aparells electrònics no permesos, haurà d’abandonar
l’examen o la prova, i quedarà subjecte a les conseqüències previstes en aquesta normativa o en qualsevol altra
normativa de règim intern de la UdL.

 

 

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

1) PROVA ESCRITA. EXAMEN TEÒRIC ORDINARI

Data i lloc: la data, hora i lloc definitius s'estableixen per remissió al calendari publicat en el web del Grau

Grau en Dret:

Doble Grau Dret/ADE:

Valoració percentual: 60%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris

Examen teòric o teòrico-pràctic final sobre el programa, en acabar el curs. La qualificació d'aquesta prova, per a
obtenir nota final global, no pot ser inferior a un 3,5 sobre 10 en cada pregunta; una nota inferior comporta Suspens
a la nota final de la convocatòria, amb independència de la nota obtinguda en qualsevol de les altres evidències
avaluatives. Aprovat = 5.
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En cas de superar aquesta part teòrica, però no tenir dret a qualificació final global per no haver assolit nota
suficient en qualsevol dels altres criteris, podrà mantenir la nota obtinguda per a la convocatòria de recuperació.

 

2) PROVA ESCRITA. EXAMEN PRÀCTIC ORDINARI

Data i lloc: la data, hora i lloc definitius s'estableixen per remissió al calendari publicat en el web del Grau o Doble
titulació

Grau en Dret:

Doble Grau Dret/ADE:

Valoració percentual: 30%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris

Examen teòrico-pràctic, mitjançant la resolució d'un supòsit de fet conforme a les qüestions que s'hi plantegin,
sobre la matèria continguda en el programa. La qualificació d'aquesta prova, per a obtenir qualificació final global,
no pot ser inferior a un 3,5 sobre 10 (si escau, la nota s'ha d'obtenir en cada pregunta); una nota inferior comporta
Suspens a la nota final de la convocatòria, amb independència de la nota obtinguda en qualsevol de les altres
evidències avaluatives. Aprovat = 5. Si no s'indica el contrari, per a la part pràctica l'alumne podrà valer-se dels
textos legals que consideri convenients, sempre que no continguin cap mena d'anotació diferent a la del text de la
norma, incloent la manuscrita, que pugui ser considerada pel professor com un ajut inapropiat tenint en compte les
característiques de la prova plantejada.

En cas de superar aquesta part pràctica, però no tenir dret a qualificació final global per no haver assolit nota
suficient en qualsevol dels altres criteris, podrà mantenir la nota obtinguda per a la convocatòria de recuperació.

Observacions

La prova es farà a continuació de l'examen teòric

 

3) RECENSIÓ DE LA LECTURA RECOMANADA

Data límit de lliurament: 21 desembre 2022, 14h

Valoració percentual: 10%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris: se subministrarà a l’alumne el títol de la lectura recomanada, la qual haurà de buscar i obtenir pel seu
compte. És una activitat obligatòria, consistent en una "recensió", és a dir, en un escrit en què es dóna compte
d’un estudi o treball jurídic recomanat pel professor de l’assignatura i relatiu a la matèria del programa i, alhora, se'n
fa un examen crític. Per tant, no n'hi ha prou amb un resum ("donar compte") sinó que cal incloure un comentari i/o
valoració personal ("examen crític") sobre la lectura - llibre, article de revista, etc. -, tot valorant el seu contingut i/o
l'opinió o criteri de l'autor.

La recensió es pot dividir en parts, coincidents o no amb les de la pròpia lectura recomanada, i ha de tenir una
extensió d'entre un mínim de 2 i un màxim de 5 planes, escrites amb Times New Roman 12, interliniat 1,5 i
degudament numerades, tenint en compte que l'extensió, per si mateixa, no és cap indicatiu de la categoria de la
recensió. Els aspectes formals, incloent la presentació, també seran tinguts en compte per a l'avaluació del treball.
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Lliurament: obligatòriament, l'alumne haurà de lliurar via electrònica el treball, en format PDF d'Adobe Acrobat
(amb extensió ".pdf" i límit màxim de càrrega de 100Mb per fitxer), per mitjà de l'eina "Activitats" de l'espai virtual
de l'assignatura al Sakai. La identificació del PDF contindrà, per aquest ordre i sense signes de puntuació entre
mig, els cognoms de l'alumne o alumna i el nom propi, seguit d'un punt i seguit i de la paraula "Recensió" i l'any del
lliurament; exemple "RoigMartínezCarla.Recensió2022".

 

CONVOCATÒRIA DE RECUPERACIÓ

Data i lloc: les dates, hores i lloc definitius s'estableixen per remissió al calendari publicat en el web del Grau o
Doble titulació

Grau en Dret: 

Doble Grau Dret/ADE: 

Percentatge: 90%

Caràcter: Obligatori

Realització: Individual

Criteris

En cas de no superar el curs en la convocatòria ordinària, l’alumne podrà presentar-se a una única prova escrita de
recuperació, sempre que s’hagi presentat prèviament a la convocatòria ordinària d’examen.

Aquesta prova consistirà en l’avaluació dels coneixements teòrics i pràctics relatius al contingut de l’assignatura
amb el mateix percentatge de l'examen de la convocatòria ordinària. Si no s'indica el contrari, per a la part pràctica
l'alumne podrà valer-se dels textos legals que consideri convenients, sempre que no continguin cap mena
d'anotació diferent a la del tex de la norma, incloent la manuscrita, que pugui ser considerada pel professor com un
ajut inapropiat tenint en compte les característiques de la prova plantejada.

Si és el cas, per a aquesta convocatòria es podrà mantenir la nota de l'evidència avaluativa superada en la
convocatòria ordinària i, per tant, l'alumne podrà examinar-se únicament de la part en la que no ha obtingut nota
suficient. Si opta per examinar-se també de l'evidència avaluativa superada, la decisió implica la renúncia a
mantenir la nota prèviament obtinguda i la nota final serà el resultat de la nova prova, globalment considerada.

En la convocatòria de recuperació es mantindrà també la nota de la recensió de la lectura recomanada i, si és el
cas, es valorarà de la mateixa manera que per la convocatòria ordinària l'interès i la participació en les activitats
recomanades durant el curs.

En qualsevol cas, per a poder optar a l'aprovat la qualificació no pot ser inferior a un 3,5 sobre 10 en cada pregunta
o part.

Increment de nota

L'alumne que hagi superat l'examen en la convocatòria ordinària i hagi obtingut nota final global podrà incrementar-
la, presentant-se a la convocatòria de recuperació per a tal fi, sota les següents condicions:

1. L'alumne ha d'haver superat amb una nota única global d'un 5, ó més, la convocatòria ordinària.
2. L'alumne no es pot reservar cap nota corresponent a una de les parts - teoria o pràctica - i només examinar-

se de l'altra: cal examinar-se, de nou, d'ambdues parts.
3. El resultat de l'examen correspondrà a la valoració conjunta de les dues parts, segons el percentatge de

cadascuna previst per a la convocatòria ordinària (60% i 30%), i la nota final serà única.
4. Les preguntes de l'examen per a incrementar nota poden no coincidir, en tot o en part, amb les de l'examen

de recuperació del suspens.
5. L'alumne conservarà la nota obtinguda a la recensió, amb el mateix percentatge de valoració del 10%;
6. La nota final a fer constar a l'acta de l'assignatura serà la global més alta d'entre les obtingudes, bé la de la

convocatòria ordinària bé la de la recuperació.
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7. L'alumne que vulgui assistir a la convocatòria de recuperació per a incrementar nota caldrà que ho
comuniqui prèviament amb un missatge a l'espai virtual de l'assignatura, adreçat al professor Florensa
enviat, com a mínim, 48h abans de l'hora de l'examen. 

8. Per a obtenir la menció de Matrícula d'Honor cal acudir a la convocatòria de recuperació per a increment de
nota.

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

BADOSA COLL, F. (Director), Manual de Dret civil català, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003.

GETE-ALONSO, M. C./SOLÉ RESINA, J.,

- Lliçons de Dret civil català I. Part general de dret civil, Tirant lo Blanch, 2a ed., València, 2018.

- Lliçons de Dret civil català II. Dret de la persona, Tirant lo Blanch, 2a ed., València, 2018.

MALUQUER DE MOTES, Carlos J. (Coordinador), Codificación, persona y negocio jurídico, Bosch, Barcelona,
2003

PUIG FERRIOL, L. i ROCA TRIAS, E., Institucions del dret civil de Catalunya, Volum III «Persones jurídiques»,
Valencia, 2014

VAQUER ALOY, A. (Coord.), Dret civil. Part general i dret de la persona, Atelier, 5a ed., Barcelona, 2022.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 GETE-ALONSO y CALERA, Mª del Carmen (Dir.) i SOLÉ RESINA, Judith (Coord.), Tratado de Derecho de la
Persona Física, Civitas-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013

 

RECURSOS DOCENTS. TEXTOS LEGALS

- A l'espai virtual de l'assignatura hi ha material propi del programa (veure apartat "Recursos"): el Tema 3 del Dret
de la Persona, dedicat a "L'Edat".

- Codi civil de Catalunya

- Código civil

- Per a seguir determinades lliçons del curs és convenient l'ús d'altres textos legals, sempre actualitzats, la cerca
dels quals s'anirà posant a disposició de l'alumne a mesura que es necessitin.

- La biblioteca posa a disposició de l'estudiantat recursos molt interessants per facilitar la preparació de les
diverses assignatures, en particular, les anomenades Biblioguies. Poden consultar la Biblioguia del Grau en Dret en
l'adreça https://biblioguies.udl.cat/dret
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