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En el marc del desenvolupament de l’EEES s’han elaborat diversos estudis i 
previsions de quines haurien de ser les competències específiques per les diferents 
titulacions. Alhora, la UAB ja ha posat en marxa proves pilot de titulacions 
adaptades a l’EEES que s’estructuren en base a competències. 
 
En el document de situació que es va fer arribar als ocupadors, es presentava la 
proposta de competències específiques de les titulacions d’aquest grup recollides en 
els Llibres Blancs de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) així com, en alguns casos, la proposta treballada per la pròpia UAB en 
les seves proves pilot. 
 
En base a aquestes competències, es demanava als ocupadors que prioritzessin 
quines eren, des del seu punt de vista, aquelles competències específiques més 
importants així com altres competències no incloses que poguessin ser d’interès. 
Els resultats que aquí es presenten parteixen, per tant, del punt de vista sectorial 
de les empreses participants en cada grup per tal que puguin servir d’orientació als 
responsables de la UAB que configuren els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES.  
 
Competències específiques de la titulació de Dret (extretes del Llibre 
Blanc) 
 
Capacitat per: 
1. Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les 

relacions socials 
2. Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l’ordenament jurídic i de la visió 

interdisciplinar dels problemes jurídics 
3. Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la 

interpretació de l’ordenament jurídics 
4. Utilitzar les fonts jurídiques: legals, jurisprudencials i doctrinals 
5. Redactar textos jurídics 
6. Adquirir valors i principis ètics per l’exercici de la pràctica jurídica 
7. Crear i estructurar normativa 
8. Conèixer i comprendre les principals institucions públiques i privades  
9. Entendre les diferents formes de creació de dret en la seva evolució històrica i 

en la seva realitat actual 
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Resultats de la valoració dels ocupadors 
 
A continuació es presenten els resultats d’aquestes prioritzacions així com les 
valoracions i els comentaris que es varen realitzar en relació a la  titulació de Dret 
en les diferents sessions dels Focus Group dels grups sectorials en els que aquesta 
titulació havia estat inclosa. 
 
a. Grup sectorial “Serveis a les empreses (consultoria de personal i 

econòmica i auditoria)” 
 
Les competències específiques més ben valorades han estat:  
 
1. Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l’ordenament jurídic i de la visió 

interdisciplinar dels problemes jurídics [en especial a  l’àmbit fiscal, mercantil 
i laboral]. 

2. Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la 
interpretació de l’ordenament jurídics. 

3. Utilitzar les fonts jurídiques: legals, jurisprudencials i doctrinals. 
4. Redactar textos jurídics. 
 
Altres competències proposades pels ocupadors han estat:  
 
• Conèixer el règim fiscal de l’empresa, així com el dret fiscal, mercantil i laboral, 

i la seva aplicació pràctica.  
 
En el marc de la sessió del Focus Group, els representants de despatxos 
professionals comenten que contracten molts llicenciats en Dret per assessorament 
fiscal i tributari. En aquest camp troben a faltar l’especialització per ser més 
operatius a nivell internacional, fiscal, tributari, etc. Aquest tipus de formació 
només s’ha trobat amb professionals que assoleixen postgraus. 
 
b. Grup sectorial “Sector financer i assegurances” 
 
1. Utilitzar les fonts jurídiques: legals, jurisprudencials i doctrinals. 
2. Redactar textos jurídics.  
3. Prendre consciència de la importància del Dret com a sistema regulador de les 

relacions socials. 
 
Altres competències proposades pels ocupadors han estat:  
 
• Redactar acords, contractes, convenis i altres textos amb la deguda sustentació 

jurídica. 
 
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors comenten les mancances 
que troben en comprensió lectora, capacitat de redacció i comunicació oral en 
públic entre els titulats de Dret, el que sorprèn als ocupadors per la tipologia de 
professionals. Suggereixen que la universitat demani més exercicis escrits per tal 
de contribuir a la consolidació de la formació bàsica d’aquest titulats. 
 
c. Grup sectorial “Tercer sector i Administració Pública” 
 
Les competències específiques més ben valorades han estat:  
 
1. Utilitzar les fonts jurídiques: legals, jurisprudencials i doctrinals 
2. Redactar textos jurídics 
3. Conèixer i comprendre les principals institucions públiques i privades 
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Altres competències proposades pels ocupadors han estat:  
 
1. Realitzar informe jurídics 
2. Assessorar en matèria jurídica a altres equips i Departaments 
3. Assessorar jurídicament als interns en matèria penal / penitenciària 
 
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors afegiren que generalment 
els advocats treballen en molts més llocs que els estrictament jurídics dins d’aquest 
sector. 
 


