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20060 - HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL 
Prof. Sebastià Solé i Cot 

 

1. Introducció conceptual i metodològica. 

2. Antecedents històrics. 

3. Bases econòmiques i socials. 

4. Règims polítics i constitucions. 

5. Status jurídic de l'Església. 

6. L'estructura territorial de l'Estat. 

7. Règims territorials especials: Navarra, Províncies Bascongades, Canàries. 

8. El dret administratiu i les administracions públiques. 

9. Hisendes públiques i dret fiscal. 

10. Les institucions armades i el seu dret. 

11. El moviment codificador. 

12. L'estudi i la difusió del dret. 

13. El dret penal. 

14. El dret mercantil. 

15. El dret processal 

16. El dret civil. 

17. El dret civil català. 

18. El dret laboral i les institucions de previsió. 
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AVALUACIÓ 

 

L'assignatura serà avaluada mitjançant dues proves. L'una, d'obligatòria per a tothom, que 

consistirà en una prova objectiva de correcció mecanitzada, que tindrà entre l00 i l50 

preguntes, amb 5 opcions per a cada una, una sola de les quals opcions serà correcta; els 

resultats d'aquesta prova donaran la qualificació d'aprovat o suspens. L'altra, de voluntària, 

consistirà en el desenvolupament escrit d'uns temes o lliçons proposats pel professor, i els 

resultats seran avaluats amb alguna de les qualificacions previstes en la legislació vigent. Els 

resultats d'aquesta prova voluntària no permetran mai d'aprovar aquells que hagin suspès la 

prova objectiva obligatòria. 

 

Totes dues proves es basaran en les explicacions de classe, les lectures obligatòries prescrites 

durant el curs, i la bibliografia citada en aquest programa d'acord amb les indicacions que el 

professor efectuarà durant el curs. 

 


