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TfTOL PRIMER 

ARTICLE lr .-La Universitat és una persona jurídica 
té com a tal tots els drets reconeguts per les lleis. 

ART. 2n.-La Universitat és autonoma en els ordres 
docent i administratiu, en la forma reconeguda pel Decret 
del h. de juny del 1933 i totes les altres disposicions 
vigents. 

ART. 3r .-La Universitat Autonoma de Barcelona, ate
nint-se al que preceptuen els arts. 49 de la Constitució de 
la República, 7e. de l'Estatut de Catalunya i Se. del De
cret del lr. de juny del 1933, acollira en recíproca convi
vencia les llengües i cultures castellana i catalana en 
igualtat de drets per a professors i alumnes, sobre la hase 
del respecte a la llihertat deis uns i deis altres per a ex· 
pressar·se en cada cas en la llengua que prefereixin. 
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TíTOL SEGON 

Patrimoni de la Universitat 

ART. 4t.-La Universitat tindra com a patrimoni: 

a) Els immobles que ocupa actualment i els que ad
quireixi d' ara endavant. 

b) Els patrimonis univcrsitaris que crea el Decret del 
25 d'agost del 1926, l'autonomia deis quals perfeccionen 
els Decrets del 9 de mar~ i del 15 d' abril del 1932. 

Aquest patrimoni de la Universitat de Barcelona forma
ra la base mínima i inicial del seu regim. 

e) Els béns mobles, material científic, bibliotequtS, 
publicacions, valors mobiliaris i capitals de fundacions i 
donacions de totes classes. 

d) L'actual Biblioteca Universitaria. 

ART. 5e.-Els seus ingressos seran: 

a) Els drets academics que li corresponguin. 
b) Les rendes deis béns de la Universitat. 
e) Les quantitats que, d'acord amb el que disposa l'ar

ticle %. del Decret del lr. de juny del 1933. consigni l'Estat 
en els seus pressupostos generals per a la Universitat Auto
noma de Barcelona, així com la part proporcional que li 
pugui correspondre de les quantitats globals consignades 
als pressupostos de l'Estat. · 

d) Les quantitats que per a fins iguals consigni als 
seus pressupostos la Generalitat de Catalunya. 

e) Les donacions o subvencions de les Corporacions 
púhliques, d'entitats privades o de particulars. 

TíTOL TERCER 

Del Patronat 

ART. oo.-La Universitat de Barcelona estar a regida per 
un Patronat format per cine V ocals designats pel Govern 
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de la República i ·cinc Vocals designats pel CtJnsell de la 
Generalitat de Catalunya. El Rector de la Universitat de 
Barcelona, elegit d'acord amb el que preceptua aquest Esta
tul, formara part del Patronal en qualitat de Vocal nat. 

ART. 7e.-Els Vocals del Patronal Universitari seran 
nomenats per temps iHimitat. 

Les vacants que es produeixin seran proveldes, a pro
posta del Patronal, pel Govern de la República o pel Con
sell de la Generalitat, segons que la vacant correspongui als 
carrecs que han provelt l'un o l'altre, d'acord amb l'article 
anterior. Tant el Govern de la República com el Consell 
de la Generalitat podran tornar la proposta al Patronal 
perque en formuli una altra. 

ART. 8e.--El Patronat elegira d'entre els seus mem
bres un President, un Vice-President i un Secretari, sense 
que cap d'aquests carrecs pugui recaure en el Rector. 

ART. 9e.-Constituira també una Comissió permanent 
i les Comissions que cregui oportunes per al millor com
pliment deis seus fins. 

ART. 10.-EI Patronat es reuniri1 a instancia del Presi
dent; en absencia seva, del Vice-President, o quan ho de
manin almenys tres membres del Patronat. 

ART. 11.-És funció del Patronat: 

a) Redactar l'Estatut d'autonomia de la Universitat, 
atenint-se al que preceptua el Decret de la seva creació. 

b) lntroduir en aquest Estatut les modificacions que 
cregui oportunes, escoltades les Facultats i la Junta Uni
versitaria, i d'acord també amb el Decret del Ir. de juny 
del 1933. 

e) Vetllar pel compliment de I'Estatut de la Univer
sitat Autonoma i de totes les disposicions que emanin del 
mateix Patronat o deis altres organismes universitaris. 

d) Aprovar els reglaments que redactin la Junta Uní· 
versitaria i les Facultats. 

e) Resoldre sobre les pro postes de qualsevol ordre, 
de la Junta Universitaria i de les Facultats que hagin d'és-
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ser-li sotmeses d'acord amb el present Estatut, i sobre les 
que a iniciativa propia li siguin suggerides pels mateixos 
organismes. 

f) Nomenar, quan s'escaigui, el personal docent; no
menar el personal administratiu i subaltern de la Universi
tat Autonoma, d' acord amb el que preceptuen el present Es
tatut i els Reglaments corresponents. 

g) Percebre i administrar les quantitats que l'Ordena
ció de Pagaments del Ministeri d'lnstrucció Pública haura 
de lliurar en compliment del que disposa l'art. 8e. del De
cret del 1r. de juny del 1933. 

h) Ordenar l'administració de la totalitat del patri
moni universitari i deis altres ingressos determinats a l'ar
ticle Se. d' aquest Estatut. 

i) Acceptar donacions, herencies i llegats de tota mena, 
fets a la Universitat, així com realitzar les adquisicions i 
alienacions deis béns del patrimoni universitari. 

ART. 12.-El Patronat, en compliment de la missió que 
li c~mfia el . Decret de la seva creació, haura d'adoptar totes 
aquelles resolucions i iniciatives que siguin necessaries per 
al millor desenvolupament de la vida universitaria. 

ART. 13.-El Claustre, la Junta Universitaria i les Fa
cultats estan obligats a fer arribar al Patronat, dintre del 
terme prudencial que en cada cas sigui indicat, les pro
postes i els informes que determinin aquest Estatut i els 
Reglaments que s' estableixin. 

TíTOL QUART 

Del Rector 

ART. 14.-El Rector ostentara en tot cas la representa
ció de la lJniversitat. 

ART. 15.-El Rector sera elegit pel Claustre General de 
la Universitat. 

ART. 16.-La permanencia del Rector en el carrec du
rara tres anys i podra ésser reelegida la mateixa persona. 
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ART. 17 .-El Rector presidira el Claustre General i la 

Junta Universitaria, i executara llurs acords. En cas de ma
laltia o absimcia, delegara les seves funcions en un deis 
Professors numeraris de la Universitat. En cas de quedar 
vacant el carrec de Rector, la Junta Universitaria designa
ra un President que exerceixi aquest carrec fins que sigui 
designat el no u Rector. 

ART. 18.-El Rector és el representant nat de la Uni
versitat en el Patronat i posara en vigor els acords i dispo
sicions de tota classe aprovats per aquest. 

TfTOL CINQUE 

De la /unta Universitaria 

ART. 19.-Formaran la Junta: El Rector, que sera el 
President, i, per cada Facultat, tres Professors (numeraris 
o agregats), un Ajudant i un Alumne. Cadascun d'ells sera 
elegit pel grup al qual pertanyi. La Junta elegira el seu Se
cretari entre els Professors (numeraris o agregats) a cada 
renovació biennal. 

ART. 20.-La funció deis Professors delegats durara dos 
anys. Es renovaran per meitat cada any i seran reelegibles. 

Els representants deis estudiants es renovaran cada any 
i durant aquest temps llur funció no sera delegable en 
cap altre estudiant. 

ART. 21.-La Junta Universitaria establin1 els plans 
d'estudi, a proposta de les Facultats respectives, per a sot
metre'ls a l'aprovació del Patronat. 

ART. 22.-La Junta Universitaria establira el Regla
ment interior de la Universitat, per a sotme~re'l a l'apro
vació del PatronaL També podra proposar, quan ho cre
gui oportú, les modificacions d' aquest Reglament que c're
gui nec~saries. 

ART. 23.-La Junta Universitaria formulara el Pressu-
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post anual de la Universitat, tenint en compte els projec
tes elaborats per cada Facultat. 

Aquest Pressupost sera sotmes a l'aprovació del Patro
nat. La Junta Universitaria examinara també els comptes 
generals de la Universitat abans de llur aprovació pel Pa
tronal. 

ART. 24.-La Junta entendra en totes les materies d' or
dre disciplinari referents als estudiants, d'acord amb el Re
glament de Disciplina que aprovi el Patronat. 

Art. 25.-Sera funció de la Junta Universitaria cooperar 
amb el Patronat en la interpretació i aplicació de les nor
mes dictades per aquest, en tot el que es refereix al regim 
universitari. Proposara, a més, al Patronat, per mitja del 
Rector, totes les suggestions i iniciatives que cregui opor
tunes. 

TfTOL SISE 

Del C laustre General 

ART. 26.-El Claustre General estara format per: 

a) El Rector. 
b) Els Professors numeraris i agregats. 
e) Un representant deis Professors lliures per cada 

Facultat. 
d) Quatre Ajudants per cada Facultat, i 
e) Els representants deis estudiants que formin part 

deis claustres de les Facultats. 

ART. 27.-El Claustre General es reunira quan el con
voqui el Rector, per propia iniciativa, o a soHicitud de la 
tercera part deis seus components. Sera presidit pel Rector 
i tindra com a Secretari el de la Junta Universitaria. 

ART. 28.-Seran atribucions del Claustre General: 

a) L'elecció del Rector. 
b) El nomenament de Doctors "Honoris Causa"! 
e) Suggerir pro postes i inicia ti ves al Patronat. 
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TfTOL SETE 

De les F acultats i de llur Govern 

ART. 29.-La Universitat, als efectes del present Esta-
tut, compren actualment les següents Facultats: 

a) Filosofia i Lletres i Pedagogía. 
b) Ciencies. 
e) Dret i Ciencies Economiques i Socials. 
d) Medicina, i 
e) Farmacia. 

La Universitat, a mesura que els seus mitjans ho per
metin i les circumstancies ho aconsellin, podra organitzar 
altres Facultats i incorporar o crear altres centres de cultu
ra superior. 

ART. 30.-La Facultat actuara constituida en Junta de 
Facultat. Estara formada pels Professors numeraris i agre
gats, els encarregats de curs i quatre estudiants, i els Pro
fessors lliures i els Ajudants de catedra, en nombre que de
terminaran els reglaments. 

A la Junta de Facultat, els Professors numeraris i agre
gats i els estudiants tindran vot personal. Els Professors 
lliures, els Encarr~gats de curs i els Ajudants tindran vot 
coHectiu, d'acord amb el que determinaran els reglaments. 

ART. 31.-Cada Facultat sera presidida i representada 
pel seu Dega. 

ART. 32.-El Dega sera elegit cada tres anys per la 
Junta de Facultat i podra ésser reelegit. El Dega designara 
el Professor que hagi de substituir-lo com a Vice-Dega, i 
el Secretari de la Facultat. 

ART. 33.-La Junta de Facultat estara encarregada del 
Govern de la Facultat respectiva, informara sobre totes les 
qüestions previstes en aquest Estatut, establira el Reglament 
de la propia Facultat, i elevara al Patronat totes aquelles 
iniciatives que consideri convenients. 
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ART. 34.-Per a les qüestions que interessin alhora di
verses Facultats, podran funcionar Comissions mixtes de 
llurs Professors, presidí des pel Rector. 

ART. 35.-La Junta de Facultat podra constitqir una 
Comissió presidida pel Dega i composta de quatre Profes
sors numeraris o agregats, elegits entre els seus membres, 
un deis quals sera el Secretari. Aquesta Comissió exercira 
les funcions que li delegui la Junta, a la qual donara comp
te de les seves gestions. 

TfTOL VUITE 

Del Profe.ssorat 

ART. 36.-El personal docent de la Unlversitat com-
prim: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

Els Professors numeraris o Catedratics. 
Els Professors agregats. 
Els Professors lliures. 
Els Professors encarregats de curs. 
Els Professors honoraris, i 
Els Ajudants. 

ART. 37.-Els Catedratics o Professors numeraris seran 
en nombre limitat. Aquest nombre sera fixat pel Patronal 
de confoqnitat amb les circumstimcies, tenint en compte les 
conveniimcies científiques i les possibilitats economiques de 
la Universitat, escoltada en cada cas la Facultat respec
tiva. 

Professors numeraris seran: ~ 

Ir .-Els que actualment formin part de la Universitat 
de Barcelona. 

2n.-Els Catedratics numeraris que pertanyin a altres 
Universitats i que, com a tals, siguin cridats per la Univer-
sitat Autonóma de Barcelona. , 

3r .-Aquelles persones de merit singular que· el Patro
nat nomeni en ús de les atribucions que li assigna aquest 
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Estatut. El Patronal fara, en aquest cas, una proposta uni
personal, que elevara, per a la seva aprovació, a la Genera
Htat, i aquesta, al seu torn, al Govern de la República per al 
nomenament definitiu. El personal així nomenat no creara 
cap mena d' obligació per a l'Estat ni pel que fa al seu Esca
lafó. La resta del Professorat, en nombre variable segons 
les necessitats de l' ensenyament, sera determinat pel Patro
nal, preví informe de les Facultats . respectives. 

ART. 38.-Els Professors agregats tindran a llur car
rec, amb tots els e(ectes academics, els cursos i treballs que 
la Universitat els encarregui amb caracter temporal' o per
mánent. 

ART. 39.-Els Professors encarregats de curs seran 
aquells als quals la Universitat encomani un ensenyament 
durant un any academic. 

ART. 40.-Els Professors lliures seran aquells als quals 
la Universitat C9ncedeixi la "Venia Docendi" per a pro
fessar cursos regulars iguals als deis Professors numeraris 
i agregats, i amb identica validesa academica, segons la dis
tribució que les Facultats establiran anualment; formaran 
també part deis Tribunals examinadors. 

ARTICLE 41.-El carrec d'Ajudant sera exercit per lli
cenciats adscrits a catedres, seminaris, laboratoris o clí
niques, que tindran a llur carrec els treballs que els Pro
fessors numeraris o agregats els encarreguin. 

ART. 42.-El títoi de Professor honorari s'atorgara als 
qui es facin mereixedors d'aquesta distinció per llurs me
rits científics. 

Aquests Professors gaudiran deis mateixos honors que 
els numeraris i tindran dret a explicar cursos especiais. 

ART. 43.-Els Reglaments . complementaria de la Uni
versitat determinaran tot el que es referei:x:i a drets i retri
bucions del personal docent. 
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ART. 44.-El nomenament deis Professors agregats 
sera fet per vocació o per concurs de merits. Les condicions 
del concurs seran fixades, en cada cas, pel Patronal, escol
tades les Facultats. 

ART. 45.-Els Professors lliures seran nomenats anual
ment. 

Les Facultats respectives els propasaran al Patronat en 
vista de llur autoritat científica i de llurs condicions peda
gogiques, i quan dirigeixin una institució cultural impor
tant, un servei clínic o de lahoratori, fora de la Univer
sitat. 

Les institucions privades i les que funcionen a hase de 
serveis remunerats no queden compreses entre les assenya-
lades en el paragraf anterior. ,, 

ART. 46.-Els encarregats de cursos seran proposats 
cada any al Patronal per les Facultats respectives. 

ART. 47.-Els Ajudants seran nomenats pel Patronal 
a proposta raonada de les Facultats. 

ART. 48.-Els Professors numeraris i agregats podran 
ésser separats de llurs carrecs per incapacitat física o per 
incompliment de llurs deures, previa la formació d'expe
dient. 

ART. 49.-En cas de separació, els Professors perce
hran la retribució que fixi el Patronal, segons normes que 
estahlira el Reglament. 

ART. 50.-Excepte el professorat numerari ja existent 
en el moment de la promulgació d' aquest Estatut, el qual 
quedara sotmes a les normes legals ja estahlertes, i el Pro
fessorat numerari futur, que sera designat segons el que dis
posa l'art. 37, la resta del personal docent sera nomenat 
per la Universitat. E!J. el contracte, fet segons les normes 
que per a cada cas marca aquest Estatut, seran fixades les 
condicions de sou, drets passius, etc. 
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TfTOL NOVE 

Organització dels estudis, títols carreres 

ART. 51.-Cada Facultat proposar.a al Patronat el mí
nimum de materies necessaries per a l'ohtenció deis diver
sos títols. En aquest mínimum hauran d'ésser compreses 
necessariament aquelles materies indispensables per a la va
lidesa deis títols que l'Estat concedeix. 

ART. 52.-Dintre de les línies generals fixades pel 
Patronal, cada Facultat organitzara els seus estudis i pro
ves. Els plans d'estudi seran elevats a informe de la Junta 
Universitaria i sotmesos a l'aprovació del Patronal. 

ART. 53.-Les Facultats pro posaran cada -any al Pa
tronal la distribució deis ensenyaments entre llur perso
nal docent. 

ART. 54.-Les Facultats podran suggerir modificacions 
en l' organització deis estudis; aquestes proposicions pas
saran a informe de la Junta Universitaria, i seran sotmeses 
a 1' aprovació del Patronal. 

ART. 55.-L'escolaritat mínima, a comptar de l'ingrés 
a cada Facultat, fins a la darrera prova de conjunt, sera 
fixada pels Reglaments de les respectives Facultats. 

ART. 56.-El títol de Llicenciat sera professional i 
atorgat per l'Estat. El títol de Doctor tindra caracter pura
ment universitari, i, a proposta de les Facultats respecti
ves, sera atorgat igualment per l'Estat. 

AnT. 57.-Les Facultats podran pro posar per al títol 
de Doctor "Honoris Causa" aquelles persones que per llurs 
mereixements se n'hagin fet creditores. 

El nomenament sera aprovat pel Claustre general, i el 
títol, conferit per la Universitat. 

ART. 58.- Les Facultats podran proposar a la Junta 
Universitaria la creació de nous ensenyaments i proves que 
acreditin la suficiencia en noves especialitats. 
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Aquestes propostes seran sotmeses a l'aprovació del Pa
tronat. 

ART. 59.-Les Facultats podran expedir certificats es· 
pecials d'estudis sense canlcter de títol professional. 

ART. 60.-Abans de comenc;ar els estudis universitaris, 
hom fara unes proves d'ingrés, en la forma que disposi el 
Reglament corresponent, que permetin de jutjar si l'aspirant 
posseeix el mínimum de capacitat i cultura requerit per als 
fins universitaris. 

Aquest Reglament fixara l'edat d'ingrés a la Univer-
sitat. 

ART. 61.-Les Facultats determinaran, ultra la prova 
final, el nombre i la forma de les proves de conjunt, tant 
intermedies com finals, tot assenyalant el mínimum d' esco
laritat que hagi de separar aquestes proves entre elles. 

ART. 62.-L' admissió d'un alumne que soHiciti el tras
llat a la Universitat Autonoma de Barcelona sera condicio
nada a allo que en cada cas determinin les Facultats res
pectives sobre les proves necessaries i sobre l'adaptació 
deis estudis cursats en la Universitat de la qual procedeixi. 

TfTOL DESE 

Del C laustre Extraordinari 

ART. 63.-El Claustre Extraordinari és integrat per la 
totalitat del professorat de la Universitat, els represen
tants deis Doctors matriculats, els graduats a la Universi
tat de Barcelona, eis representants de les Corporacions pro
fessionals, deis estudiants, i també eis representants de les 
Academies i Societats científiques. 

És presidit pel Rector, i el seu Secretari és el de la 
Junta Universitaria. 

ART. 64.-Correspon al Claustre Extraordinari: 
a) Presentar a les Facultats o al Claustre General les 

seves iniciatives. 
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b) Fomentar les obres postuniversitaries i 1' augment 
deis recursos de la Universitat, i 

e) Pro posar tot el que represen ti un benefici per a la 
Universitat i resulti a favor del seu prestigi. 

TíTOL ONZE 

Els Estudiants 

ART. 65.-Seran considerats estudiants els qui esti
guin inscrits a la Universitat per a rebre-hi I'ensenyament 
en la forma que determinaran els Reglaments. Tots els es
tudiants posseiran un carnet d'identitat. 

ART. 66.-Existira una Associació Professional d'Estu
diants, i. per tant, sense caracter confessional ni polític, a 
cada Facultat. En seran membres els qui tinguin la condi
ció esmentada en l'article anterior. 

ART. 67.-Aquestes Associacions estaran confederades 
en una entitat general, per a totes les qüestions que afectin 
tots els estudiants, les quals quedaran determinades en un 
Reglament que sera aprovat per la Junta Universitaria. 

ART. 68.-Les Associacions d'estudiants de cada Fa
cultat redactaran llur propi Reglament. Aquests Regla
ments seran aprovats per la Junta de la Facultat respec
tiva. 

ART. 69.-C3da Associació d'estudiants sera, en la Fa
cultat respectiva, la representació única oficial de la das
se escolar, davant les autoritats academiques; designara els 
representants deis estudiants en els organismes universita
ris i coHaborara, en la mesura que li correspongui, a la mi
llor realització deis fins universitaris. 

Els reglaments de les Associacions precisaran les condi
cions d'edat i temps d'escolaritat que hauran de reunir els 
tsmentats representants. 
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TtTOL DOTZE 

Les Associacions projessionals, de Graduats de la Universitat 

i d' antics alumnes 

ART. 70.-La Junta Universitaria, i en última instan
cia el Claustre General, podran reconeixer com a Associa
cions de caracter universitari, les Associacions professio
nals de carreres universitaries, les de Graduats de la Uni
versitat de Barcelona i les d'antics alumnes. 

ART. 71.-Aquestes Associacions seran escoltades com 
a representants deis interessos purament universitaris que 
els corresponguin, amb exclusió de les qüestions referents 
als interessos professionals o de classe. 

ARTICLES COMPLEMENTARIS 

ART. 72.-Els Reglaments complementaris seran redac
tats per la Junta Universitaria, escoltada la Facultat, i se
ran sotmesos a l' aprovació del Patronat. Aquests Regla
ments versaran sobre les següents materies: 

a) Disciplina universitaria. 
b) Drets de matrícula, exc?unens medies, etc. 
e) Quotes complementaries per a l' assistencia a cursos 

practics (Seminaris, Laboratoris, CHniques, Biblioteques, et-
cetera). 

d) Víatges d'estudi, beques, fundacions, pensions a 
l'estranger i intercanvi universitarí. 

ART. 73.-Els Catedratics numerarís de l'antiga Univer
versítat de Barcelona tindran la categoría de Professors nu
meraris de la Universítat Autonoma de Barcelona. 

ART. 74.-Els actuals auxiliars numeraris, l'escalafó deis 
quals queda tancat per a la seva extinció, continuaran amh 
la mateixa categoría d'auxiliars. 
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ART. 75.-Els auxiliars temporals continuaran fins a 
acabar el terminí que els assenyala la legíslacíó nnterior nl 
present Estatut. 

ART. 76.-Sí algun dels actuals Catedratics de la Uni
versitat no esta d'acord amb el present Estatut, podra sol
licitar }'excedencia abans del lr. de juliol del 1934. En 
aquest cas, aquests Catedratics tindran totes les prerrogati
,·es deis excedents for~osos. 

ART. 77 .-Els alumnes de la Universitat Literaria de 
Barcelona que vulguin continuar llurs estudis a la Universi
tat Autonoma ho sol·licitaran previament, en el termini que 
el Patronat decideixi, de les Facultats respectives, i aquestes, 
reconeixent-los l'escolaritat deis estudi3 realitzats fins en 
aquell moment, assenyalaran a cadascun el pla d'estudis que 
ha de seguir per a continuar-los en la nova Universitat Au
tonoma. 

ART. 78.-El Patronat redactara amb la maxima urgen
cia els Reglaments de proves d'ingrés a la Universitat i els 
necessaris per a la nova organització de la Secxretaria, deis 
Arxius i deis serveis administratius. 

ART. 79.-El Patronat dictara les regles oportunes per 
a l'adaptació de !'actual personal administratiu i subaltem, 
a la nova organització de la Universitat Autónoma. 
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l.-La Facultat té per finalitat: 

a) La formació d'una cultura jurídica fonamental. 
b) La preparació universitaria per a les professions 

del Dret. 
e) La investigació científica i la formació de futurs 

investigadors. 
d) La difusió extrauniversitaria de la cultura en 

els aspectes relacionats ainb la Facultat. 

2.-La Facultat preparara per a obtenir els títols de Llicen
ciat i Doctor en Dret. 

Als Llicenciats en Dret, els sera necessari 
acreditar aquella formació jurídica indispen
sable per a qualsevol professió del Dret. 
La pre paració practica necessaria per a 1 'exer
cici professional no és tasca propia de la Fa
cultat. S' obtindra mitj angant una organització 
adequada de la practica forense, o en les Esco
les d'aplicació professional. 
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El títol de Doctor sera concedit a qui acrediti haver 
treballat en temes de Dret, amb rigor científic, mitjan~ant 
la presentació a l'aprovació de la Facultat d'una tesi o me
moria Doctoral. 

I.-ESTUDIS DE LLICENCIATURA 

3.-Dintre deis estudis de Llicenciatura hi haura dos tipus 
d' ensenyament normal: un de caracter pro pedeutic i infor
matiu, i un altre de caracter formatiu i encaminat a donar a 
l'alumne una completa i efi.ca~ preparació jurídica. 

4.-Les materies que componen el conjunt d'estudis de la Fa
cultat de Dret seran exposades de dues maneres: en cursos 
sistem(Ltics, de carilCter general, i en cursos especials o 
monografics. 

_Cada professor podra prendre al seu carrec cursos de 
totes dues classes, d' acord amb el pla que cada any aca
demic aprovara la Facultat. 

5.-La distribució normal deis estudis sera la següent: · 

Un primer període, dedicat a materies fona· 
mentals, exposades preferentment en cursos ge
nerais i sistematics, · en els quals l'alumne ad
quirira una visió de conjunt del sistema de 
cada una de les disciplines i rebra una sufi
cient informació bibliografica. Aquests cursos 
es donaran durant tres hores per a cada mate
ria en la forma que la Facultat acordi. 
Un segon període, dedicat preferentment a cur
sos especials i monografics, en els quals 1' alum
ne es familiaritzara amb el metode jurídic i 
s'acostumanl a emprar-lo per a resoldre els 
problemes de les diferents branques del Dret. 
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PRIMER PERfODE 

6.-Les materies del primer període seran: 

l. Introducció a l'estudi del Dret. 
2. lnstitucions de Dret Roma. 
3. Elements d'Historia del Dret. 
4. lnstitucions de Dret Privat (Civil i Mer
cantil), dos cursos. 
5. lnstitu.~ions de Dret Públic general (Po
lític, Administratiu i Internacional) dos cursos. 
6. lnstitucions de Dret Penal. 
7. Institucions de Dret Processal. 
8. Economía Política. 

SEGON PERfODE 

7 .-En el segon període es tractara de marcar en la formació 
de l'alumne un cert grau d'especialització en determinades 
brapques del Dret, segons les seves preferencies. Les ma
teries d'aquest període constituiran els següents grups: 

Dret Privat. 
Dret -Públic. 
Dret Penal. 
Ciencies Economiques. 

8.-Les disciplines de cada grup seran: 

I.-GRUP DE DRET PRIVAT 

1.-Dret Civil (dos cursos). 
2.-Dret Roma. 
3.-Dret Mercantil. 
4.-Dret Civil Catala. 
5.-Dret processal civil. 
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6.-Dret Internacional privat. 
7 .-Dret immobiliari. 
8.-Dret administratiu. 

Un curs a elegir entre els següents: 

1.- Teoria General del Dret. 
2.-Dret Penal. 
3.-Hisenda Pública. 
4.-Dret Canonic. 
5.-Dret Marítim. 

I . dos cursos complementaris, a elegir entre els que ot
ganitzi la U~iversitat, sense distinció. 

L'elecció de l'alumne haun1 d'ésser aprovada per la 
Facultat. 

II.-GRuP DE DRET Púnuc 

1.-Dret Constitucional. 
2.-Teoria de l'Estrit. 
3.-Dret Administratiu. 
4.-Dret Públic Catala. 
5.-Dret Internacional Públic. 
6.-Dret Canonic. 
7.-Dret Civil. ,, 
8.-Dret Penal. 

Un curs a elegir entre els següents: 

1.-Teoria General del Dret. 
2.-Historia de les Institucions Públiques. 
3.-Legislació del Treball. 
4.-Dret Mercantil. 

1 dos cursos complementaris, a elegir ' entre tots els 
que organitzi la Universitat, sense distinció. 

L'elecció de l'alumne haura d'ésser aprovada per la 
Facultat. 
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III.-GRUP DE DRET PENAL 

1.- Dret Penal (dos cursos). 
2.-Criminologia i Penologia. 
3.-Psiquiatria forense i Medicina legal. 
4.-Dret Penal Internacional. 
5.-Dret Administratiu. 
6.-Dret Processal Penal. 
7.-Dret Constitucional. 

Dos cursos, a elegir, entre els següents: 

1.-Teoria del Dret. 
2.-Sociologia. 
3.--Filosofia del Dret. 
4.-Dret Civil. · 
5.-Estadística. ·' 

1 dos cursos complementaris, a elegir entre tots els 
que organitzi la Universitat, sense · distinció. 

L'elecció de l'alumne haura d'ésser aprovada per la 
Facultat. 

IV .-GRUP DE CIENCIEs EcoNOMIQUES 

1.-Economia teorica. 
2.-Economia aplicada. 
3.-Historia de les doctrines economiques. 
4.-Ciencia i Legislació financeres. 
S.-Estadística. 
6.-Política Social i Legislació del Treball. 
7.-Dret Mercantil. 
8.-Dret Administratiu. 

Dos cursos, a elegir entre els següents: 

1.-Legislació Industrial. 
2.-Sociologia. 
3.-Teoría de l'Estat. 
4·.-Dret Constitucional. 
5.-Dret Civil. 
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I dos cursos complementaris, a elegir entre tots 
que .organitzi la Universitat, sense distinció. 

L'elecció de l'alumne ha d'ésser aprovada per la 
cultat. 

II.---DOCTORAT 

els 

Fa-

9.-0btingut el grau de Llicenciat, la Facultat, previa l'a
provació d'una tesi, conferir a el grau de Doctor. 

10.-Caldra treballár, almenys durant un any, sota la Direc
ció del Professor que l'aspirant designi i la Facultat 
aprovi després de !'informe d'una Comissió nomenada 
pel Dega. 

El Professor podra no acceptar la Direcció de la tesi, 
si l'aspirant no té la preparació que estimi indispensable. 

11.-Els treballs a realitzar, d'acord amb el Director de la 
tesi, podran ésser: lectures, assistencies a cursos, treballs 
d'investigació, viatges, etc. en relació amb la materia' 
de la tesi i la necessitat de completar la preparació del 
candidat. 

12.-Autoritzada la presentació de la tesi pel seu Director, 
sera jutjada per un Tribunal de cinc Professors, entre 
els quals figurara aquell. Aquests P:rofessors podran per
timyer a altres Facultats i ad.huc a altres Universitats. 
El Tribunal podra discutir la tesi amb el candidat i pro
posar-li les proves que cregui oportunes per a con{dxer 
la seva formació i el fonament científic del treball pre
sentat. 

III.-ORGANITZACió DELS ENSENY AMENTS. 
ESCOLARITAT.-PROVES 

13.-L'estudiant podra demanar autorització per a seguir un 
pla diferent deis indicats, sempre que comprengui un 
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nombre de materies no inferior al determinat per a qual
sevol d'ells. Aquestes matedes podran cursar-se a la Fa
cultat de Dret o en altres Facultats o Escoles, sempre 
que en llur conjunt restin coordinades i constitueixin, 
a judici de la Facultat, un programa organic d'estudis 
jurídics. 

14.-La Facultat organitzara els ensenyaments, durant l'any 
academic, en forma de: 

a) Cursos de caracter general i sistematic. 
b) Cursos especials i monognlfics. 
e) Cursos de caracter practic. ,, 
d) Treballs de Seminari. 

15.-L' any academic podr~ ésser dividit en trimestres. 

16.-Els cursos del primer període seran preferentment de 
caracter general i sistematic. 

17 .-Els cursos del segon període seran preferentment espe
cials o monografics. La Facultat acordara per a cada un 
d' aquests cursos un nombre de lli~ons setmanals que no 
podra excedir de tres. 

Exceptuant el cas en que el caracter instrumental de 
la materia no ho permeti o hi hagi poderoses raons que 
ho impedeixin, el Professor tractara en aquests cursos, 
cada any, un tema diferent. 

18.-Els Professors del segon període donaran un nombre de 
classes practiques no inferior al ter~ de les teoriques re
partides durant l'any academic i preferentment en llur 
darrer període. . 

El Professor redactara un resum d' aquestes practi
ques, que haura de presentar a la Facultat. 

19.-La Facultat anunciara públicament durant el mes de 
juny el pla d'estudis de l'any academic següent. 

20.-No existiran altres examens que les proves de conjunt, 
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una a la fi del primer període i una altra al final del 
segon. Amb aquestes es podra obtenir el grau de Llicen
ciat. El Professor no sotmetra els seus alumnes a cap 
prova de la seva disciplina: es limitara a donar o no 
el Certificat d'assistimcia, que sera imprescindible a l'a
lumne per a realitzar la prova de conjunt, d'acord amb 
l'article següent. 

21.-Sera necessari acreditar l'assist{mcia almenys a quatre 
cursos generals durant el primer període i a quatre cur
sos, dos d'ells fon;osament de caracter practic, en el 
segon. 

22.-La prova de conjunt del primer període tendira, mitjan
~ant exercicis practics i escrits i converses amb els Pro
fessors, a comprovar la formació general de l'alumne. 
Es tractara amb preferencia de dirigir l'atenció de l'es
tudiant a l' examen d'un problema concret, considerat en 
relació amb les diverses disciplines estudiades. 

L'examen es fara davant d'un Tribunal format al
menys per cinc Professors, que el Dega de la Facultat 
designara. 

23.-A la fi del segon període tindra lloc la prova de Llicen
ciatura, que també sera de conjunt. 

Consistira en diverses composicions escrites sobre ca
da una de les materies fonamentals estudiarles, comentaris 
a textos, casos practics i preguntes orals. 

24.-Les proves escrites seran eliminatories. Es procurara la 
comprovació deis instruments i metodes de treball i 
deis coneixements bibliografics. L'alumne eliminat podni 
repetir els exercicis en una convocatoria posterior. 

25.-Els exercicis seran qualificats per un Tribunal compost 
almenys de cinc Professors nomenats pel Dega. 

26.-Per tal de simplificar la practica de les proves, els Tri· 
bunals, si ho creuen oportú, podran remetre els exercicis 
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escrits a Professors de la Facultat que no formin part 
del Tribunal. 

27 .-El Professor que rebi els exercicis escrits, els tornara 
amb les observacions que cregui oportunes al Tribunal 
examinador, acompanyats de la qualificació corresponent, 
en escrit signat. 

1 ~ .J~-. ........ .,...,. !1 ~ ltres Professors de la 

21.-Diu: "Sera necessari. ..... " 

Ha de dir: "L'escolaritat mínima sera de dos anys per a 
cada un dels períodes i es justificara amb la inscripció i els 
certificats. d' assisttmcia. 

Sera necessari acreditar 1 'assistt~ncia almenys a quatre 
cursos generals durant el primer període i a quatre cursos, 
dos d'ells forgosament de caracter practic, en el segon." 

lJa.uu '-"...., .......... ___ _ 

característiques personals, amb la finahtat ae t.:uuu .. .vu.u 

a formar el criteri de la Facultat sobre tots els seus alum
nes. Les aplicacions d'aquest criteri seran determinarles 
per una comissió encarregada de l'estudi d'aquesta qües
tió, per tal d'aconseguir un concepte de conjunt en les 
proves de Llicenciatura. 

Aquest fitxer es comengara a establir amb les dades 
referents als alumnes que ingressin des d'ara a la Fa
cultat. 

( 
IV.-PROFESSORAT 

30.-Les tasques docents de la Facultat de Dret estaran repartí
des entre els Professors numeraris i agregats, encarregats 
de curs, i Professors lliures, d'acord amb el pla que la 
Facultat aprovara cada any. 
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una a la fi del primer període i una altra al final del 
segon. Amb aquestes es podra obtenir el grau de Llicen
ciat. El Professor no sotmetra els seus alumnes a cap 
prova de la seva disciplina: es limitara a donar o no 
el Certificat d'assistimcia, que sera imprescindible a l'a
lumne per a realitzar la prova de conjunt, d'acord amb 
l'article següent. 

21.-Sera necessari acreditar l'assist(mcia almenys a quatre 
cursos generals durant el primer període i a quatre cur
sos, dos d'ells for~osament de caracter practic, en el 
segon. 

22.-La prova de conjunt del primer període tendira, mitjan
~ant exercicis practics i escrits i converses amb els Pro-

'· fessors, a comprovar la formació general de l'alumne. 
Es tractara amb preferencia de dirigir l'atenció de l'es
tudiant a !'examen d'un problema concret, considerat en 
relació amb les diverses disciplines estudiades. 

L'examen es fara davant d'un Tribunal format al
menys per cinc Professors, que el Dega de la Facultat 
designara. 

23.-A la fi del segon període tindra lloc la prova de Llicen
ciatura, que també sera de conjunt. 

Consistira en diverses composicions escrites sobre ca
da una de les materies fonamentals estudiades, comentaris 
a textos, casos practics i preguntes orals. 

24.-Les proves escrites seran eliminatories. Es procurara la 
m comprovació deis instruments i metodes de treball i 

deis coneixements bibliografics. L'alumne eliminat podra 
repetir els exercicis en una convocatoria posterior. 

25.-Els exercicis seran qualificats per un Tribunal compost 
almenys d.e cinc Professors nomenats pel Dega. 

26.-Per tal de simplificar la practica de les proves, els Tri
bunals, si ho creuen oportú, podran remetre els exercicis 
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escrits a Professors de la Facultat que no formin part 
del Tribunal. 

27.-EI Professor que rebi els exercicis escrits, els tornara 
amb les observacions que cregui oportunes al , Tribunal 
examinador, acompanyats de la qualificació corresponent, 
en escrit signat. 

• --- .l-~ ..l., •.• uml'lr a altres Professors de la 

21.-Diu: "Sera necessari ...... " 

Ha de dir: "L'escolaritat mínima sera de dos anys per a 
cada un dels períodes i es justificara amb la inscripció i els certificats. d' assistencia. 

Sera necessari acreditar l' assisti:ncia ahnenys a quatre 
cursos generals duran! el primer període i a quatre cursos, 
dos d'ells for~osament de car:lcter pr:lctic, en el segon." 

U "U.·\.4. '-'.._.. __ _ 

característiques personals, amb la nnaute:u. uc ~~----
a formar el criteri de la Facultat sobre tots els seus alum
nes. Les aplicacions d'aquest criteri seran determinades 
per una comissió encarregada de l'estudi d'aquesta qües
tió, per tal d'aconseguir un concepte de conjunt en les 
proves de Llicenciatura. 

Aquest fitxer es comen~ara a establir amb les dades 
referents als alumnes que ingressin des d'ara a la Fa
cultat. 

IV.-PROFESSORAT 

30.-Les tasques docents de la Facultat de Dret estaran repartí
des entre els Professors numeraris i agregats, encarregats 
de curs, i Professors Iliures, d' acord amb el pla que la 
Facultat aprovara cada any. 

-33 





31.-Per a ésser nomenat Professor agregat sera necessari 
oferir, a més d'una competencia i vocació per a l'ense
nyament, una tasca realitzada en l'especialitat correspo
nent i comprovable amb publicacions i treballs de valua 
científica. 

Als encarregats de curs no se'ls exigira una historia 
científica, ans solament una adequada competencia i vo
cació. 

32.-Només es podra crear un ensenyament permanent, con
fiat a un Professor, quan la seva necessitat i eficacia hagin 
estat corroborades per !'experiencia i existeixin especia
listes en la materia. La Facultat podra designar més d'un 
Professor per a una mateixa disciplina. 

33.-Cada Professor de la Facultat podra explicar, a més 
de la disciplina de la qual estigui encarregat, la que ju
diqui coneixer i desitgi exposar, amb l'aprovació de la 
Facultat. 

34.-Els estudiants podran concórrer als cursos dels Profes
sors que prefereixin, inscrivint-se previament i fent cons
tar a quins cursos han concorregut en les instancies en 
que soHicitin l' admissió a les proves. 

35.-És funció propia del Dega la direcció docent de la Fa
cultat. 

36.-A aquesta finalitat, el Dega procurara que entre les ca
tedres hi hagi la deguda relació i enlla~. Aquesta funció 
del Dega no afectara la llibertat científica del Professo
rat ni la distribució de les materies de cada curs, que és 
funció de la Facultat. 

37.-La Facultat, presidida pel seu Dega, és una corporació 
científica i docent dotada d'una unitat que recolza en la 
coHaboració de tot el Professorat en el conreu lliure i des
interessat de les Ciencies que li són propies, i en el sentit 
de responsabilitat en l'ensenyament. 
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38.-Les funcions administratives restaran separades de les 
funcions del Professorat. 

V.-SEMINARIS 

39.-L'activitat científica creadora i <I'investigació - que 
és missió que ha de complir la Universitat, si vol mante
nir viva la integritat de la seva for~a espiritual, i assegu
rar la dignitat científica del seu ensenyament- té l'organ 
adequat en el Seminari o en l'Institut d'Investigació cien
tífica. 

40.-Per mitja deis Seminaris, la Universitat manté amb efi
ca-cia aquests tres aspectes de la seva funció: 

a) La recerca i la creació científiques. 
b) La preparació de futurs investigadors. 
e) La difusió de la cultura i el manteniment del ni

vell científic fora de l'ambit estricte de la Uni
versitat. 

Per aixo, el Seminari haura de mantenir-se en cons· 
tant comunicació amb les noves promociona i amb la 
realitat professional i establir relacions i contactes amh 
le!5 altres Institucions d'alta cultura i de recerca cientÍ· 
fica. 

41.-En un sentit ample i de totalitat, les tasques del Seminari 
poden consistir: 

1.-En la iniciació dels alumnes en els treballs cien
tífics, per mitja d'exercicis i practiques de caracter ge
neral; o-d'una manera ja estrictament propia del Semina
ri-mitjan~ant treballs coHectius dirigits per Professors, o, 
finalment, amb els assaigs d'investigació, que poden cul
minar en la tesi doctoral. L' admissió a aquest darrer grau 
suposa la preparació de l'alumne en cursos generals i es
pecials, i en els de caracter practic. 
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2.-En la genu}ina tasca d'investigació i creació cien
tífica, aprofitant l'activitat deis alumnes ja perfeccionats 
i incorporan! al Seminari altres investigadors. La mani
festació d'aquesta activitat sen!: les publicacions, la re
lació amb altres centres dentífics i de recerca, i la comu
nicació amb la Ciencia Internacional. El Seminari podra 
així esdevenir un 1 nstitut Científic o Centre d' alta recerca. 

3.-En el perfeccionament de la formació professio
nal per tal de mantenir-la en un nivell elevat i assegu
rar la irradiació del Seminari en els Centres Professio
nals connexos amb la seva activitat. Amb aquest proposit 
organitzara, per exemple, cursos de perfeccionament, reu
nions periodiques, conferencies, etc. 

4.-Finalment, en la difusió d' aquells aspectes deis 
estudis de la Facultat que puguin interessar a tothom. 

42.-La naturalesa propia del Seminari i la varietat de tas
ques que podra realitzar obliguen a organitzar-los segons 
un criteri de maxima autonomía i elasticitat, fugint de 
tota uniformitat i rigidesa. Caldra així mateix tenir en 
compte les possibilitats tecniques defugint tota improvi
sació. 
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CONSTITUCió DELS TRIBUNALS 

1.-Podran formar part deis Tribunals: 

a) Els Profess.ors numeraris. 
b) Els Professors agregats. 
e) Els Professors encarregats de curs. 
d) Els Professors lliures. 
e) Els actuals Professors auxiliars. 

2.-El Tribunal constara, almenys, de cinc membres designats 
entre tots els docents enumerats. La participació del de
signat en el Tribunal és obligatoria. 

3.-El President haura d'ésser professor numerari o agregat. 

4.-Un mes abans de finir l'any academic el Dega presentara 
a la Facultat una relació deis docents que puguin cons
tituir els Tribunals agrupats segons llurs categories. 

5.-EI Dega, assistit per la Comissió Permanent de la Facul-
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tat, organitzanl els distints Tribunals, procurant que en 
llur composició resulti efica~ment ates el servei de cada 
una de les proves i equilibrades les diverses especialitats 
que figuren en el pla d'estudis de la Facultat. 

Es donara compte a la Facultat de la composició deis 
distints Tribunals. 

6.-Si és designat més d'un Tribunal per a qualsevol de les 
proves, la distribució deis alumnes entre els diversos 
Tribunals es fara mitj an~ant una llista en que figura
ran tots els que tinguin dret a presentar-s'hi. 

Un cop formada la llista, es procedira, a presencia 
del Dega i el Secretari i en sessió a la qual podran concór
rer tots els membres que integren la Facultat (adhuc la re
presentació oficial deis estudiants), al sorteig deis can di
dats a les proves entre els diferents Tribunals. · 

7.-S'aixecara acta de la sessió i es fara públic el resultat del 
sorteig. La llista deis alumnes que correspongui a cada 
Tribunal sera exposada al tauler. 

CONVOCAToRIA A PROVES 

8.-El President del Tribunal convocara els vocals que el cons
titueixin i els alumnes amb 48 hores d'anticipació, i cri
dara nominalment a cada sessió els qui hagin de realitzar 
la prova. 

EXERCICIS 

9 .-En la Prova del primer període i per a donar efectivi
tat al que estableix l' article 20 del Reglament Orga
nic de la Facultat, l'alumne realitzara un cert nombre 
de composicions escrites, d' exercicis practics i converses 
amb els professors que tendeixin a demostrar el seu grau 
d'informació en totes les materies, el seu domini de la 
Bibliografía en aquella mesura que li pot ésser exigida 
i la seva facultat de coordinació i enlla~ de tot el que ha 
estudiat; per la qual cosa s'evitaran les preguntes isola-
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des i les qüestions fragmentaries i soltes, i es tendira, en 
canvi, a sotmetre a la seva atenció i examen problemes 
concrets de doctrina i qüestions practiques considerats 
en relació amb les diverses disciplines estudiades. 

10.-Les proves del segon període s'organitzaran de la mane
ra següent: 

Grup de Dret Privat 

Proves escrites.-Composició sobre un tema de Dret 
Civil. - Composició sobre un tema de Dret Mercantil.
Composició sobre un tema de Dret Roma. - Composició 
sobre un tema de Dret Administratiu. - Composició so
bre un tema de Dret Processal Civil o de Dret Internacio
nal Privat (a triar). - Composició sobre una de les res
tants materies estudiades. 

Dues d'aquestes composicions, com a mínim, es rea
litzaran . sense llibres de consulta. 

Es fixara per a cada una un temps no inferior a qua
tre hores. 

Exercicis pnictics.-Comentaris a un text de D:rlet 
Roma.-Comentaris a un text de Dret Civil o MercantiL
Dos casos practics. 

Proves orals.-Preguntes a iniciativa deis membres 
del Tribunal. - Temes a elecció de l'alumne. 

Grup de Dret Públic 

Proves escrites.-Composició sobre un tema de Dret 
Administratiu. - Composició sobre un tema de Dret 
Constitucional. - Composició sobre un tema de Teoria 
de l 'Estat. - Composició sobre un tema de Dret Inter
nacional Públic. - Composició sobre un tema de Dret 
Civil o de Dret Penal (a triar). - Composició sobre una 
de les restants materies estudiades. 

Dues d' aquestes composicions, com a mínim, es realit
zaran sense llibres de consulta. 
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Es :fixara per a cada una un temps no inferior a qua
tre hores. 

Exercicis pnktics.-Comentari a un text de Dret Ca
nonic o Historia de les lnstitucions Públiques.-Comen
tari a un text de Dret Administratiu o de Dret Constitu
cionaL-Dos casos practics. 

Proves orals .-Preguntes a iniciativa deis memhres 
del TribunaL-Temes a elecció de l'alumne. 

Crup de Dret Penal 

Proves escrites.-Composició sobre un tema de Dret 
Penal. - Composició sobre un tema de Criminologia.
Composició sobre un tema de Dret Constitucional. -
Composició sobre un tema de Dret Administratiu. - Com
posició sobre un tema de Psiquiatría forense i Medicina 
legal, Dret Penal Internacional o Dret Processal Penal 
(a triar). - Composició sobre una de les restants mate
ríes estudiades. 

Dues d'aquestes composicions, com a mínim, es rea
litzaran sense llibres de consulta. 

Es fixara per a cada una un temps mínim no infe
rior a quatre hores. 

Exercicis practics.-Comentari a un text de Dret Pe
nal. - Comentari a un text de Dret Constitucional o Pro
cessal Penal. - Dos casos practics. 

Proves orals.-Preguntes a iniciativa deis membres 
del TribunaL-Temes a elecció de l'alumne. 

Crup de Ciencies Economiques 

Proves escrites .-Composició sobre un tema d'Econo
mia Teorica. - Composició sobre un tema d'Economia 
Aplicada. - Composició sobre un tema d'Historia de les 
Doctrines Economiques. - Composició sobre un tema 
de Ciencia i Legislació financeres.-Composició sobre 
un tema de Dret Mercantil o Política social i Legislació 
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del Treball (a triar). - Composició sobre una de les res
tants materies estudiades. 

Dues d' aquestes composicions, com a mínim, es rea
litzaran sense llibres de consulta. 

Es :fixara per a cada una un temps no inferior a quatre 
hores. 

Exercicis prtzctics.-Comentari a textos Economics o 
Financers.-Dos casos practics. 

Proves orals.-Preguntes a iniciativa deis membres 
del Tribunal. - Temes a elecció de l'alumne. 

ll.-Exercicis escrits.-És indispensable que dos membres del 
Tribunal estiguin presents durant l'exercici escrit i sig
nin el de cada alumne al seu acabament. 

El Tribunal respondra, davant de la Facultat, de !'ab
soluta regularitat observada en la practica deis exercicis. 

12.-Exercicis practics.-EI Tribunal :fixara lliurement la for
ma d'aquests exercicis, i podra subdividir-los en el nom
bre que cregui necessari. 

Els casos practics i comentaris a textos legals com
prendran for~osament materies distintes de les tractades 
en els cursos especials o monografics. 

13.-Exercicis orals.-L'alumne haura d'ésser interrogat per 
tots els membres del Tribunal. 

N o podra ésser examinat més d'un alumne simulta
niament. 

No podra absentar-se cap deis membres del Tribunal 
sense suspendre la prova. 

QUALIFICACIONS 

14.-Tindran lloc votacions eliminatories després del prime-r 
i segon exercicis. Aquests seran llegits separadament per 
cada un deis jutges, que donaran llur informe en un es
crit signat en que constara raonat llur vot sobre si l'a
lumne ha d'ésser "admes" o "no admes". 
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Un cop llegits i informats tots els exercicis, es reunira 
el Tribunal i es procedira a l' obertura deis informes. El 
Tribunal podra fer ús de la facultat establerta en els ar
ticles 24 i 25 del Reglament Organic de la Facultat. Aca
bats els exercicis, els treballs de cada alumne hauran d'és
ser arxivats a la Secretaria de la Facultat en una plica 
que contingui, a més, els informes deis jutges. L' obten
ció d'una majoria de vots dóna dret a continuar la prova. 
En el cas contrari, l'alumne ha d'ésser considerat no ac
ceptat i haura de repetir totes les proves en una altra 
convocatoria. 

15.-Després de cada exercici oral es procedira a informar-lo 
separadament per cadascun deis membres del Tribunal, 
que emetran llur vot per escrit. L'informe sera expressió 
del judici que cada Professor hagi format de tot l'exerci
ci i no sois del que hagi contestat l'alumne a les seves 
preguntes. 

La majoria de vots favorables representa l'aprovació 
del Grup. En el cas contrari, l'alumne sera considerat no 
acceptat. 

16.-Les qualificacions finals seran aprovat i no aprovat. 

REPETICió DE PROVES 

17.-Tot alumne presentat a les proves i no acceptat no po
dra repetir-les fins després de transcorreguts sis mesos 
coma mínim. 

18.-Els alumnes no acceptats, encara que la no acceptació 
hagi tingut lloc després de l'exercici oral, hauran de re
petir tots els exercicis. 

ARTICLE ACCESSORI 

19.-Si algun alumne reclamés contra la qualificació i fos 
acollida la seva sol·licitud per la Facultat, se li concedira 
una nova prova amb un Tribunal especial. 
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BASES D'ORGANITZACIO DE LA 

PREPARACIO PROFESSIONAL 



La confusió fins ara existent entre els estudis universi
taris i la preparació prof~ssional ha estat positivament 
una de les causes de la decadencia de la Facultat de Dret. 
S'ha demanat constantment a la Universitat allo que no po
dia donar. La frase segons la qual "l' advocat es fa després 
d'acabar la carrera" és absolutament certa, pero no pot en
cloure mai un retret ni un fracas de la Facultat de Dret en 
aquest punt. L' advocat, en efecte, no es pot fer sinó des
prés de sortir de la Universitat. 

La Facultat de Dret ha de circumscriure la seva acti
vitat a la preparació científica deis futurs Llicenciats. L'a
prenentatge professional no li pertoca. Se n'ha de deslligar 
totalment. La Facultat de Dret, deslliurada per sempre 
d'una inútil i irrealitzable preocupació que fins avui no la 
deixava, podra recobrar la necessaria agilitat per a ésser 
totalment fidel a la seva missió i per a aprofundir cada ve
gada més el valor del seu ensenyament. 

La preparació professional no exigeix solament un do
mini de la tecnica, sinó que recolza decisivament en una 
formació espiritual que marqui en cada grerni un nivell 
moral elevat. Per aixo la preparació professional interes-
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sa, en primer terme, a les corporacions, 
zar-la cal comptar amb llur ajut. 

per a organit-

1' APRENENTATGE PER A LA PROFESSIÓ D' ADVOCAT 

La practica forense s' organitzara per les Facultats de 
Dret, d'acord amb els CoHegis d' Advocats. Es determinara 
oportunament la coHaboració que aquests hi hagin de prestar. 
N o podran exercir la professió d' advocat sinó els qui ob
tinguin aquest títol, que és estrictament professional. Po
dran aspirar-hi tots els Llicenciats en Dret (en qualsevol 
grup) que realitzin el corresponent aprenentatge durant un 
any en un despatx d'advocat i sis mesos en una oficina judi
cial o entitat bancaria o industrial, d' acord amb el que es de
termini. Una Junta inspectora, integrada per un Advocat 
i dos Professors de Dret, vetllara per l'exacte compliment 
del període d'aprenentatge, al final del qual, per a poder 
obtenir el títol d'advocat, l'aspirant haura de passar un exa
men tecnic i practic davant un Tribunal integrat per tres 
Advocats i dos Professors de Dret. Sera necessaria la re
forma deis CoHegis d' Advocats perque no hi tinguin vot 
els qui no siguin advocats en exercici. 

Escoi~A D'EsTums PoLÍTics I EcoNÓMics 

Sera destinada a la preparació deis funcionaris públics i 
a la deis que vulguin dedicar-se, lliurement o en organitza
cions de caracter privat, a les activitats relacionades amb 
els estudis polítics, economics, financers, industrials, ad
ministratius, etc. S' organitzaran els estudis adequats per a 
cada professió i per a les diverses carreres de l'Estat: con
sois, funcionaris administratius en general, funcionaris 
d'Estadística, funcionaris municipals especialitzats, etc. Hi 
haura un Diploma o Certificat superior, en connexió amb els 
estudis de la Facultat, i un Diploma o Certificat elemental 
per a determinats serveis o professions. El Reglament de 
l'Escola en determinara l' organització. 
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EscoLA FoRENSE 

Es dedicara a la formació deis futurs Jutges, funciona~
ris del Ministeri Fiscal, Secretaris J udicials, Advocats de · 
l'Estat. Un reglament determinara també les particularitats . 
de la seva organització i !'eficacia deis certificats o títols" 
que s'expedeixin. 

EscoLA D'EsTums PENALs 

Per a funcionaris i especialistes d' aquestes materies. 

ESCOLA NOTARIAL I DEL REGISTRE 

Per a Notaris i Registradors. 
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l.-Les propostes es faran individualment i amh especifica
ció de la materia o materies a que l'ajudant hagi d'estar 
adscrit. 

2.-La relació deis aspirants es fara mitjan~ant un concurs 
en que la Facultat apreciara el grau d'aptitud i vocació 
deis candidats per a l' ensenyament. Es tindran en comp
te els trehalls publicats i la tasca pedagogica o d'investi
gació. 

3.-Si per a apreciar aquestes condicions la Facultat no comp
ta amb suficients elements de judici, podra acordar per a 
tots o alguns deis aspirants la practica d'un o més exer
cicis. 

4.-EI nomenament es fara per dos anys. 
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Durant el curs 1933-34 comen~aran els treballs per a or
ganitzar en un esdevenidor proxim, en forma completa, la 
lluita antituberculosa a la Universitat Autonoma. Als Es
tats Units, a Alemanya, a Escandinavia i a Fran~a, on es fa 
en algunes Universitats el reconeixement sistematic de tots 
els alumnes amb aquest fi, els resultats han estat els se
güents: De l'un al dos per cent tenen processos tuberculosos 
ignorats més o menys greus. Del setze al vint per cent tenen 
lesions tuberculoses d'infancia practicament guarides, pero 
necessiten ésser examinades periodicament per sorpren
dre'n el possible despertar i per tractar-les tot seguit, i evi
tar així que condueixin a la tisi. Un tres per cent d'estu
diants tenen malalties diverses, també gairebé sempre ig
norades (cor, aparell digestiu, etc.). A Catalunya, on la 
freqüimcia de la tuberculosi, especialment entre els jo
ves, és més gran que en els pa1sos esmentats, les nos
tres xifres han d'ésser més elevades. 1 fins que les coneguem 
tan exactament com sigui possible no podrem establir els 
límits de 1' obra a realitzar en el futur proxim. 

Aquest any es comen~ara !'obra antituberculosa a la Uni
versitat fent: 
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1r. L' examen clínic a tots els alumnes d'ingrés i deis 
tres primers cursos de Medicina. El reconeixement compren
dril la historia patologica familiar i personal, i l'examen 
del pit amb radioscopia i radiografia en tots els casos en que 
sigui necessari. Els examens es faran al Dispensari de la 
Facultat de Medicina, disposat especialment per a aquest fi 
i sota la direcció del professor de Tisiologia, doctor Lluís 
s ,ayé. 

Sera lliurada a l'alumne una fi.txa sanitaria de tuberculo
si on es resumiran els resultats deis examens que li hagin 
estat practicats perque puguin ésser utilitzats pel seu metge. 
Quah un alumne d'ingrés sigui reconegut malalt portador 
de lesions tuberculoses evolutives no podra ésser definiti
vament admes per la Universitat fins que estigui guarit. 

2n. Els alumnes portadors de lesions tuberculoses be
nignes, previa autorització de llur metge, podran ésser 
tractats ambulatoriament i gratuitament al Dispensari de 
la Facultat. 

En cursos ulteriors, el reconeixement deis alumnes s'es
tendra progressivament a tots els de la Universitat. i es 
completara 1' obra amb la construcció d'un Sanatori Uni
versitari i al tres institucions d' observació per casos dub
tosos i per a convalescents, on es realitzara una tasca peda
gogica amb cursos, conferencies, etc. 

Els alumnes pobres de la Universitat que no siguin d'in
grés o deis tres primers cursos de Medicina i que vulguin 
ésser reconeguts al Dispensari de la Facultat de Medicina, 
seran examinats gratuitament. Els altres que hi acudeixin 
voluntariament també tindran dret a la visita gratuita; pero, 
si cal practicar-los la radiografia, hauran de pagar la quan
titat mínima indicada per a aquest fi pel "Sindicat de Met
ges de Catalunya". 

Per subvenir a les des peses de l' obra antituberculosa de 
la Universitat Autonoma durant el curs 1933-34 els alum
nes d'ingrés i deis tres primers cursos de Medicina hauran 
de pagar un suplement de 15 pessetes o d'una pesseta per 
assignatura, i es comprometran, en aquest cas, a pagar la 
mateixa quantitat en anys ulteriors. 
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PROGRAMA DELS ENSENY AMENTS 
DE LA FACULTAT PER A L'ANY 

ACADEMIC 1933-1934 



PRIMER PERIODE 

INTRODUCCió A LA CIENCIA DEL DRET.
JosEP XIRAu, prof. numerari. 
Dimecres, de 19 a 20; dijous, de 18'30 a 20'30 (sessió 

practica). 

INSTITUCIONS DE DRET ROMA 

Dret Roma.-EusEBI DÍAz, prof. numerad. 
Dilluns i divendres, de JO a I I. 

Dret canonic *.-FRANCESC G. DEL CAMPILLO, 

prof. numerari. 
Dimecres, de 10 a I I. 

* L'ensenyament del Dret Canonic es disi:ribuira en unes lli~ons 
d"' Institucions" que formaran part d'aquest curs, i unes al tres de 
"Fonts" incloses dintre del curs d'" Elements d'Historia del Dret 
Espanyol". 

-61-



INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT.-BLAI PÉREZ 
GoNZÁLEZ, prof. numerari. 

Dret civil. 
Dilluns, dimecres i divendres, d'II a 12. 

INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT 

Dret civil.-BLAI PÉREZ GoNzÁLEZ, professor 
numerari. 

Dret mercantil.--JosEP M.a Boix, prof. nume
rari. 

Dimarts, dijo11s i dissabtes, de 9 a IO. 

INSTITUCIONS DE DRET PúBLIC 

Dret polític.-GONf;AL DEL CASTILLO, professor 
numerari. 

DilluHs i divendres, d'II a 12. 

Dret internacional.-JosEP 1\I.a TRIAS DE BEs, 

prof. numerad. 
Dimecres, d'II a 12. 

INSTITUCIONS DE DRET PúBLIC.-}Esús SÁN
CHEZ-DIEZMA, prof. numerari. 

Dret Administratiu. 
Dilluns) dimecres i di·vendres) de 9 a 10. 

INSTITUCIONS DE DRET PENAL.-EuGENI CuE
LLO, prof. numerad. 
Dimarts, dijous i dissabtes, de IO a II. 

INSTITUCIONS DE DRET PROCESSAL.-JosEP 
M.a GIRALT, prof. agregat. 
Dimarts) dijous i dissabtes, de 16 a 17. 

-62-

ELEMENTS D'HISTORIA DEL DRET ESPA
NYOL 

Formació del Dret i lnstitucions de Dret ptéblic 
i privat espanyol.-LLuÍs GARCIA DE VAL
DEAVELLANO, prof. numerari. 

Fonts del Dret Espanyol.-]AUM:E M.a MANS, 
prof. encarregat. 
Dimarts i dissabtes, de 12 a 13. 

F ons del Dret e anonic.-FRANCESC G. DEL 
CAMPILLO, prof. numerari. 

Dijous, de 12 a 13. 

ECONOMIA.-]AUME ALGARRA, prof. numerari. 
Dimarts) dijous i dissabtes, de 9 a 10. 

SEGON PERIODE 

HISTORIA DEL DRET ROMA*. 

DRET ROMA.-EusEBI DíAz, prof. numerari. 
Obligacions convencionals. 
Dimecres, de 10 a 11. 

DRET CIVIL 

]oAQUIM DuALDE, prof. numerad. 
Metodes d'interpretació en Dret privat. 
Dimarts i dijous, de 10 a u. 

* El professor d'aquesta materia esta en tramit de designació. 
La urgencia amb que s'ha hagut de publicar aquest programa no 
permet d'inc1oure-l'hi. En el moment oportú la Facultat fara pú
blic el seu nom. 
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JosEP ALGUER, prof. agregat. 
Dret d'Obligacions. Doctrina general i doctrina especial. 

Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 13. 

BLAI PÉREZ GoNzÁLEZ, prof. numerari. 
Dret immobiliari. 
Dijous, d'II a 12. 

DRET CIVIL CATALA.-RAMON CoLL I RonÉs, pro
fessor encarregat. 
Dilluns, dime eres i divendres, de 10 a u. 

DRET MERCANTIL.-JosEP M.a Boix, prof. nu
merad. 

I. Teoría general del Dret Mercantil.-II. Teoría de la 
relació jurídico-comercial i Dret positiu vigent: 
a) desenvolupament de l'activitat jurídico-mercan
til; b) situacions jurídico-economiques anormals del 
comerciant. en l'exercici de la professió mercantil. 

Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10. 

Dret marítim.-VICEN~ SoLÉ DE SoJO, prof, 
encarregat. 

Riscs, danys i accidents de la navegació comercial : 
a), avaries marítimes; b), abordatge; e), assistim
cies marítimes. 

Dimarts, d'II a 12. 

HISTORIA DEL DRET PRIVAT ESPANYOL. 
LLuÍs GARCIA DE VALDEAVELLANO, prof. nume
rari. 

Dret Privat Espanyol medieval, fins a la recepció del 
Dret Roma. Investigació i comentari de fonts del 
Dret Privat Espanyol de l'Edat Mitjana. 

Dilluns i divendres, de 16 a 17. 

DRET PROCESSAL CIVIL**-JosEP M.a GIRALT, 
prof. agregat. 

** Formara part d'aquest curset una serie de sessions de casos 
practics, que dirigira el prof. ] osEP X IRA U. 
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Procés d'execució. Concursos de creditors i fallides. 
Dilluns, dimecres, de 12 a 13. 

DRET INTERNACIONAL PRIVAT. - JosEP M.a 
TRIAS DE BEs, prof. numerari. 
Dimarts i dijous, de 9 a 10. 

TEORIA DE L'ESTAT * 

DRET CONSTITUCIONAL* 

DRET ADMINISTRATIU. 
prof. encarregat. 

ANTONI SIMARRO' 

El recurs contencioso-administratiu. 
Dimarts, dijous i dissabte, de 9 a 10. 

DRET PúBLIC CATALA.-}OSEP M.a PI SuÑER, 
prof. agrega t. 

Fonts del Dret públic a Catalunya. - Vida i crítica de 
la Mancomunitat catalana ............ Projectes d'autono
mia de Catalunya.-Constitució de la República en 
la part que afecta les regions. - Estatut i Consti
tució interna de · Catalunya: analisi de llurs pre
ceptes. - Fonts del Dret Administratiu catala. -
Organització de la Generalitat. - Organització lo
cal catalana. - Funcionaris. - Estudi dels diverso~ 
serveis públics sostinguts per l'ac'tivitat administra
tiva de Catalunya. 

Dimarts i di·vendres, de 9 a 10. 

DRBT MUNICIPAL.-JosEP M.a PI SuÑER, prof. 
agrega t. 

Evolució municipal. - Fonts del Dret municipal cata
la i de la resta d'Espanya. - Territori i població. 
Organismes municipals.-Regim electoral.-Funcio
nament de 1' Ajuntament. - Tributació municipal. 
Recursos i responsabilitats en materia municipal.-

Legislació estrangera referent a l'organització local. 
Dimarts, de 19 a 20. 

* El professor d'aquesta materia esta en tramit de designació. 
La urgencia amb que s'ha hagut de publicar aquest programa no 
permet d'incloure-l'hi. En el moment oportú la Facultat fara pú
blic el seu nom. 
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DRET INTERNACIONAL P(TBLIC.-JosEP QuE
RO, prof. e;ncarregat. 

I. Introducció historica : Imperialisme, N acionalisme, 
organització internacional, escales de Dret Interna
cional.-II. Part general: Concepte, metode i fonts. 
III. Dret de la pau : L'Estat i els seus elements. la 
representació internacional de l'Estat, drets deis Es
tats, responsabilitats internacionals, diferencies ~n
tre els Estats i llurs solucions. - IV. Dret de la 
guerra. - V. N eutralitat. 

Dimarts i divendres, de 12 a 13. 

DRET CANONIC.-F. GÓMEZ DEL CAMPILLO, prof. 
numerari. 

Dret Matrimonial. - N aturalesa del matrimoni. - So
lemnitats o requisits nrevis a la celebració del ma
trimoni. - Impediments del matrimoni. - Forma 
de la celebració del matrimoni. - Divorci. - Pro
cediment canonico-matrimonial. 

Dimarts i dijous, de 10 a n. 

HISTORIA DE LES INSTITUCIONS PúBLI
QUES. - }AUME M.a MANS, prof. encarrcgat. 

Les institucions socials i polítiques a Catalunya durant 
l'Edat Mitjana. 

Di1.1endres, d'n a 12. 

DRET PENAL. - EuGENI CUELLO, prof. numerari. 
Estudi dels delicles en particular. - Estudi de la le

gislació penal complementaria del Codi penal espa-
nyol. 

Dilluns i dimecres, de 10 a 11. 

DRET PROCESSAL PENAL.-JosEP MARTÍN, prof. 
encarregat. 

Procediment penal. 
Divendres, de 12 a 13. 

PSIQUIATRIA FORENSE I MEDICINA LEGAL 
(A la Facultat de Medicina.) 

ECONOMIA. - MANUEL RAVENTÓS, prof. agregat. 
Dimarts, de 9 a 10. 

CIENCIA I LEGISLACió FINANCERES.-]AuME 
ALGARRA~ prof. numerari. 

Teoría del sistema de finances públiques. - Legislacit. 
financera espanyola. - Finances de la Generalita\ 
de Catalunya. 

Dimecres i divendres, de 9 a 10. 

FINANCES PúBLIQUES.-MIQUEL VIDAL 1 GuAR
DIOLA, prof encarregat. 

Transformació del contingut i orientació de la Ciencia 
de les Finances durant els darrers vint anys. 

De 19 a 20 (vuit llic;ons a comen<;ar el mes de gener 
del 1934). 

ECONOMIA DIRIGIDA.-MANUEL REVENTÓS, pro
fessor agregat. 

El problema de la regulació de la vida economica. -
Els metodes de l'economia dirigida. - L'economia 
dirigida per l'instrument monetari. - Crítica de 
l'economia dirigida. 

;Dimarts, de 9 a 10 (quatre llic;ons). 

HISTORIA DE LES DOCTRINES ECONOMI
QUES. - MANUEL SÁNCHEZ SARTO, prof. en
carregat. 
Dissabte, de 16 a 17. 

BANCA I MONEDA.-]OSEP M.a TALLADA, prof. en
carregat. 

La pqlítica monetaria i bancaria des de la fundació de 
la Unió monetaria llatina. 

Dijous, de 15'30 a 16'30. 

LEGISLACió DEL TREBALL. - ANTONI MoLEs 
CAUBET, prof. encarregat. 

Legislac'ió comparada del treball : conceptes previs ; 
evolució historica; condicions del treball; organs 
jurisdiccionals; exposició crítica dels problemes pro
pis de la Política Social. 

Dimarts i dijous, de 16 a 17. 
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DRET INDUSTRIAL. - JosEP MARTÍN, prof. en
carregat. 

Propietat industrial. 
Dimarts. de 12 a 13. 

DRET ESPANYOL DEL TREBALL.- ALEXANDRE 
GALLART, prof. encarregat. 
Dijous, de 19 a 20. 

TEORIA GENERAL DEL DRET. - GoN<;AL DEL 

CASTILLO, prof. numerari. 
Filosofía del Dret ; N ocions fonamentals. - El princi

pi suprem del Dret a través de la Historia de la 
Filosofía. 

Dijous, d'II a 12. 
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NORMES TRANSITORIES PER A L'ADAP
TACIO DELS ESTUDIANTS DE L'ANTIGA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, QUE DE
MANIN ESSER ADMESOS A LA FACUL-

TAT DE DRET DE LA NOVA 
UNIVERSITAT AUTONOMA 

1. BASES D)INSCRIPCIO 

2. ESQUEMA 
3. DRETS D)INSCRIPCIO 



l.-BASES D' ADAPTA Ció 

1.-S'aplicani a tots els alumnes l'escolaritat mínima de qua
tre anys en lloc de la de cinc, establerta en la legislació 
anterior. Els qui tinguin aprovats quatre anys sencers i 

• que, per tant, tenen ja acreditada l'escolaritat mínima exi
gida, podran optar entre l' examen per assignatures o la 
prova de Llicenciatura, d' acord amb el ·que estableixen les 
normes 4 i 5. 

2.-Als alumnes que no tinguin aprovades més de tres assig
natures, se'ls reconeixeni 1' escolaritat d'un any. Amb un 
any més com a mínim i previa la inscripció a la resta de 
les materies que formen el primer període, els dits alum
nes podran presentar-se a la primera prova de conjunt. 

3.-Tots els altres alumnes de l'antiga Facultat seran excep
tuats de la primera prova de conjunt i passaran directa· 
ment al segon període. 

Els sera reconeguda una escolaritat igual als anys que 
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hagin cursat. Podran fer, dintre d'un mínim d'escolaritat 
igual al nombre d' anys que els restin fins a quatre, totes 
les assignatures que encara no hagin aprovat. 

4.-Els alumnes als quals no faltin més de quatre assignatu
res podran examinar-se de cada una separadament en la 
primera convocatoria ordinaria. 

5.-Els alumnes compresos en el número anterior que vul
guin sotmetre's a la prova de Llicenciatura establerta 
per la nova Facultat seran admesos a practicar-la quan 
ho demanin. 

6.-Tots els alumnes compresos en les normes anteriors, ex
cepte els del número 2, podran sotmetre's voluntariament 
i íntegrament al nou regim, i, per consegüent, a la segona 
prova de conjunt o de Llicenciatura. 

7.-La concessió d'examen extraordinari de gener als alum
nes que ho soHicitin (la qual, respecte a l'antiga Univer
sitat, era atribució del Ministre) haura d'ésser, en tot 
cas, oportunament ,demanada al Patronat. 
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2.-ESQUEMA D'ADAPT A Ció 

Assignatures Hores que 
Materies equivalents comprenien 

antigues per setmana actuals 

,, 

\ Cinque curs 

Dret Mercantil. 6 hores ¡ Dret Mercantil. 

Dret Marítim . 

Dret internac. 3 hores Dret Internacional 
Privat. Privat . l Dret Processal Pe-

Dret Processal 
3 hores 

nal. . . . . 
segon curs .. Dret Processal Ci-

vil. . . . . 

Quart curs 

~ Dret Immohiliari. 
Dret civil, se- Dues 

6 hores a Dret Civil . . . 
gon curs. triar 

Dret Civil Catala. 

' Dret Processal Ci-
vil. . . • . 

Dret Processal, 3 hores ;Dret Processal primer curs. 

f 
Administratiu 
{recomanat) . 

Dre~ interna-
3 hores 

Dret Internacional 
cional Públic Públic. 

fisenda. 3 hores Ciencia i Legisla-
ció financeres . 
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Horea 
actuals 

per setmana 

3 hores 

1 hora 

2 hores 

1 hora 

2 hores 

l hora 

3 hores 

13 hores 

2 hores 

3 hores 

2 hores 

2 hores 



ESQUEMA D'ADAPTAC/ó 

Assignatures 
antigues 

Dret civil, pri
mer curs. 

Dret Adminis-

6 hores 

tratiu . 1 6 hores 

Dret Penal . ·• 6 hores 

Dret Civil (part 
general) . .1 3 hores 

Dret Polític. .1 6 hores 

Dret Canonic .1 6 hores 

Materies equivalents 
actuals 

Tercer curs 

Hores 

actual11 
per 11etman11 

l Dret Civil . . .• 

1 

3 hores 

Dret Civil Catala. 2 hores 

Dret Administra-
tiu. . . . . ¡ 3 hores 

u:a tala . . . . 2 hores ~ 
Dret Públic Ca-

Dret Mumc1pal .11 hora 
triar •• 

l 
Dret Penal . 

Psiquiatría foren
se i Medicina 
legal {recoma
nat). 

Segon curs 

Un curs de Dret 
Civil del segon 

3 hores 

Període • . .1 3 hores 

) 

Teoría de l'Estat. 

Una Dret Constitucio-
a nal. . . . .1 2 hores 

triar 

Dret Públic Ca-
tala . . 

Dret Canonic 2 hores 

74-

3.-DRETS D'INSCRIPC!ó 

PRIMER PERÍODE 

lnscripció global 
Mitja inscripció per als qui tinguin l'antinc 

primer curs aprovat 
Inscripció per a una materia . 

SEGON PERÍODE 

Dret Mercantil 
Dret Internacional Privat 
Dret Processal 2n. 
Dret Civil 2n. 
Dret Processal lr. 
Dret Internacional Públic 
Hisenda. 
Dret Civil lr. 
Dret Administratiu. 
Dret Penal 
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225'- ptes. 

127'50 
25'50 

52'50 
37'50 
37'50 
37'50 
37'50 
37'50 
52'50 
37'50 
52' 50 
52' 50 

, 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 



Dret Civil (Part Generan . 
Dret Polític . 
Dret Canonic . 

CuRsos NO OBLIGATORIS 

De 60 lli~ons 
De 40 " 
De 20 " 
Inferiors a 20 lli~ons 

lnscripcions gratuites i matrícules d~honor 

37'50 ptes. 
37'50 " 
37'50 " 

40'- " 
30'- " 
20'-. " 
15'- " 

Es concedin1 el dret d'inscripció gratuita a tots aquells 
estudiants al quals, per llurs condicions personals o fami
liars, correspongui matrícula gratuita d' acord amb la legis
lació general vigent. 

Els qui gaudeixin d' aquest benefici hauran de satisfer 
només cinc pessetes per cada materia per a la qual s'inscri
guin. Per a efectuar la matrícula global del primer període 
els caldnl satisfer la quantitat de cinquanta pessetes, i vint
i-cinc per a la mitja inscripció prevista per als qui tinguin 
1' antic primer curs aprovat. 

E1Js avantatges economics de les Matricules tPhonor 
concedides per a l'any academic 1933-34 seran identics als 

exposats per a les inscripcions gratuites. 
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