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Temari:

En aquest Pràcticum, els alumnes hauran de resoldre, individualment, un cas pràctic 
sobre aspectes del dret substantiu civil, tenint en compta per arribar a la millor solució 
del cas, les repercussions tributàries de cadascuna de les possibilitats de resolució. 
Tanmateix, caldrà fer un seguiment dels procediments judicials adequats per resoldre 
els conflictes que es presentin en aquests casos pràctics.

Presentació:

Els alumnes han de demostrar els seus coneixements sobre les figures jurídiques, les 
institucions, els contractes i les altres relacions jurídiques que apareguin als casos 
pràctics plantejats. Igualment, és important que provin la seva capacitat de relacionar les 
figures amb els aspectes financers i tributaris que es deriven de les dites figures. A més, 
cal demostrar les aptituds de l’alumne per afrontar des d’un punt de vista processal la 
defensa dels interessos en conflicte.

D’altra banda, els alumnes han de manifestar la seva capacitat de treballar. Així mateix, 
cal provar la competència de l’estudiant a l’hora d’aportar legislació, jurisprudència i 
doctrina especialitzada per donar suport a la seva posició davant d’un conflicte. De la 
mateixa manera, cal demostrar l’habilitat de l’estudiant en relació a la presentació dels 
treballs i casos pràctics, la seva correcta redacció, el domini del vocabulari jurídic i 
l’absència d’errades ortogràfiques i tipogràfiques. Finalment, durant les entrevistes 
personals amb l’alumne, aquest haurà de provar la seva capacitat de síntesis i la 
comprensió dels aspectes tractats a cadascun del treballs.

Forma d'avaluació:

Es realitzarà una entrevista inicial amb tots els alumnes que formen el grup, on es 
comentarà el cas pràctic a realitzar. Posteriorment, es desenvoluparan entrevistes 
personals per comentar els treballs individuals a presentar. 

Per concertar qualsevol entrevista fora del horari marcat, o per qualsevol altre tipus de 
consulta, l’alumne haurà de posar-se en contacte amb el professor mitjançant el correu 
electrònic.

El treball de recerca serà avaluat conjuntament pels tres professors, tenint en compte els 
diferents aspectes esmentats en els objectius d´aquesta assignatura.



Bibliografia:

En el moment de lliurar el cas pràctic, s´acompanyarà la bibliografia civil, processal i 
tributària, més adequada per la seva realització.

Observacions:


