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El pla d'estudis de la Facultat compren un primer 
període de materies basiques estudiades elementalment, i un 
s e g o n període en el qual, sense abandonar la unitat 
fonamental de la formació jurídica deis estudiants, es tracta
nl de marcar-hi un cert grau d'especialització, segons llurs 
preferencies. 

L'alumne pot fer les inscripcions i assistir als diversos 
cursos en la forma que tingui per convenient, sempre que 
es sotmeti a les normes de l'Organització d'Estudis de la 
Facultat. Tanmateix, i amb l'intent de facilitar una distri
bució ordenada i efi.ca~ deis estudis, s'ofereix als alumnes 
el següent pla model de les materies obligatories del període 
de Llicenciatura. 

PRIMER PERÍODE 

1 li 

Introducció a la Ciencia del Historia del Dret. 
Dret Civil (11). 
Dret Administratiu. 
Dret Penal. 

Dret. 
Dret Roma. 
Dret Civil (I). 
Dret Polític. 
Economia. 

Dret Processal. 
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SEGON PERÍODE 

GRUP DE DRET PRIVAT 

I 
Dret Roma. 
Dret Civil (1). 
Dret Civil Catala. 

*Dret Canonic. 
'Ciencia i Legislació finan· 

ceres. 

li 
Dret Civil (11). 

*Dret Mercantil. 
Dret Processal Civil. 

*Dret Internacional Públic i 
Privat. 

*Filosofia del Dret. 

GRUP DE DRET PúBLIC 

1 
Teoria de l'Estat. 
Dret Administratiu. 

*Dret Canonic. 
*Ciencia i Legislació finan

ceres. 
* Dret Mercantil. 

11 
Dret Constitucional. 
Dret Públic Catala. 
Dret Penal. , 

*Dret Internacional Públic 
Privat. 

*Filosofia del Dret. 

GRUP DE DRET PENAL 

I 
Dret Penal. 
Psicología Forense. 

*Dret Canonic. 
* Dret Mercantil. 
*Ciencia i Legislació finan

ceres. 

11 
Criminología i Penologia. 
Dret Processal Penal. 
Psiquiatria i Medicina legal. 

*Dret Internacional Públic i 
Privat. 

*Filosofia del Dret. 
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GRuP nE CrENCIEs EcoNoMIQUEs 

·r 
.1. 

Economía teorica. 
Historia de les doctrines 

economiques. 
*Ciencia i Legislació finan

ceres. 
*Dret Mercantil. 
*Dret Canomc. 

11 

Economia aplicada. 
Estadística. 
Política social. 
Legislació del treball. 

*Dret Internacional Públic i 
Privat. 

·*Filosofia del Dret. 

A cada un deis grups de segon període els alumnes hau
ran de cursar, a més de les materies abans consignades, dos 
cursos més a elegir entre els que organitza cada any la 
Universitat, sense distinció. 

* * * 

Les materies assenyalades amb un asterisc figuren a tots 
els grups als efectes de complir el que estableix l'article 51 
de l'Estatut de la Universitat que exigeix, per a la vali
desa deis títols de Llicenciat, el mínim de materies corres
ponent a les assignatures del pla d' estudis de l'Estat. 
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PRIMER PERIODE 

INTRODUCCió A LA CIENCIA DEL DRET. -
Prof. JosEP XIRAU. 

6o lli<;ons. Dilluns, de 16 a 17; dimarts, de 16 a 18 (ses
sió practica). 

INSTITUCIONS DE DRET ROMA. - Prof. EusE
BI DÍAZ. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a II. 

INSTITUCIONS DE DRET CIVIL 

Part general. Drets reals. Obligacions. - Professor 
BLAI PÉREZ. 

90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, d'n a 12. 

Contractes. Família. Successions. - Prof. JosEP 
ALGUER. 

()() lli<;ons. Dimarts:. dijous i dissabtes, de 12 a 13. 
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INSTITUCIONS DE DRET POLÍTIC.- Professor 
GoNc;AL DEL CASTILLO. 
90 lli<;ons. Dilluns, dimecres i divendres, d'n a 12. 

INSTITUCIONS DE DRET ADMINISTRATIU. 
Pro f. JEsús SÁNCHEZ-DIEZMA. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10. 

INSTITUCIONS DE DRET PENAL. - Prof. Eu
GENI CuELLO CALÓN. 

90 lli<;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a II , 

INSTITUCIONS DE DRET PROCESSAL. - Prof. 
JosEP M.a GrRALT. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 16 a 17. 

ELEMENTS D'HISTORIA DEL DRET ESPA
NYOL. - Prof. LLuÍs GARCÍA VALDEAVELLA
No, en coHaboració amb el Prof. ]AVME MANS 
PurGARNAU, encarregat de curs. 
90 llic;ons. Dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 13. 

ECONOMIA POLÍTICA: - Prof. ]AUME ALGARRA. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 9 a 10. 
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SEGON PERIODE 

HISTORIA DEL DRET ROMA * 
DRET ROMA.-Prof. JosEP ÜRIOL ANGUERA DE So

JO. 

.El Dret Roma i la seva influencia a Occident. Les 
Novel:les de Justinia. 

Treball practic: Assaig de compilació sistem?ltica. 
90 lli<;ons. Dilluns, di'mecres i divendres, de 16 a 17. 

DRET Cül\1ERCIAL ROMA. - Prof. EusEBI DÍAZ. 
20 lli<;ons. Dijous, de IO a II, a partir del mes de gener. 

DRET CANONIC. - Prof. FRANCESC GÓMEZ DEL 
CAMPILLO. 

90 llic;ons. Dilluns, dimecr.es i divendres, d'n a 12. 

* El Professor d'aquesta materia esta en tramit de designació. 
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DRET CIVIL 
Propietat, possessió, dret immobiliari.-Prof. BLAI 

PÉREZ. 
30 llic;ons. Dijous, d'n a 12. 

Drets limitatius del donvini. - Prof. JosEP AL
GUER. 
30 llic;ons. Dimecres, de 12 a 13. 

DRET CIVIL CATALA 
Curs general.-Prof. RAMON CoLL I RonÉs. 

90 llic;ons. Dilluns, ditnecres i divendres, de IO a 11. 

Evolució del Dret Privat Catala des de la dinastia 
Carolíngia al segle XV /.-Prof. JosEP ÜRIOL 
ANGUERA DE SOJO. 

Treballs practics: Assaig de formació d'un Diploma
tari d'instruments jurídics catalans de Dret Privat, 
i d'un Glossari de mitjana i ínfima llatinitat jurídi
ca catalana. 

30 lli\ons. Dijous, de 16 a 17. 

El Dret de l'illa de Sardenya en relació amb el 
Dret Catala.-Prof. JosEP ORIOL ANGUERA DE 
SOJO. 
3 conferencies. 

DRET MERCANTIL 

Curs general.-Prof. JosEP M.a Boix. 
90 llic;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, de 9 a 10. 

Aportacions per a la reforma del Codi de Comer~ 
espanyol.-Prof. JosEP M.a Boix·. 

Analisi de les seves orientacions i investigacions i aco
blament de materials per a una eventual reforma 
atenent les orientacions cientifiques contemporanies 
i les practiques mercantils, especialment de Catalu
nya. 

30 llic;ons. Dilltms, de 9 a 10. 
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Dret de la Navegació.-Prof. RAFAEL GAY DE MoNTE
LLÁ, encarregat de curs. 

Armament; consideració jurídica, formes i agents. La 
na u; personalitat, propietat i carrega. Els trans
ports : el contracte, fórmules antigues i modernes 
de noliejament i accions per a la seva efectivitat. 
Accidents: abordatges, salvament i assistencies, ava
ries. 

12 llic;ons. Dilluns, dimecre.s i divendres, de 12 a 13. A 
partir del mes de gener. 

DRET PROCESSAL CIVIL 

Dogmatica i tecnica del Dret processal civil espa
nyol. - Prof. JosEP XIRAU. 

El sistema de la Llei d'Enjudiciament Civil. L'acció. 
La jurisdicció. El procés.· Mitjans d"impugnació 
de les resolucions del J utge. El procediment i els 
problemes de la practica. 

6o lli~ons. Dilluns i dimecres, de 12 a 13. A partir del 
día 15 de febrer, les sessions del dimecres seran prac
tiques i duraran fins a les 13'30. 

Teoria general del Procés.-Prof. ]AMES GoLDSCH
MIDT, encarregat de curs. 

Les modernes teories del procés i de les seves instj
tucions fonamentals, des de Bülow fins al moment 
actual. 

30 llic;ons. Dimarts i divendres, de 16 a 17. 
Primer trimestre. 
Dimarts, de 16 a 17. 
Segon i tercer tx:imestre. 

TREBALLS DE SEMINAR. I. 

Estudi comparatiu del Dret Processal Civil espa
nyol i alemany. 
10 sessions. Divendres, de 16 a 17. 
Segon i tercer trimestre. 
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HISTORIA DEL DRET. 

Dret privat espanyol medieval.-Prof. LLuÍs GAR
CÍA DE VALDEAVELLANO. 

Investigació i comentari de les seves fonts fins a la 
Recepció. 

30 llic;ons. Dijous, d'n a 12. 

Juristes castellans del segle XVI. - Prof. JosEP 
ÜRIOL ANGUERA DE SOJO. 
2 conferencies. 

TECNICA NOTARIAL.-Prof. JosEP M.a FARRÉ Mo
REGÓ, encarregat de curs. 

Estudi teorico-practic de l'instrument públic. - Signi
ficació, valor, classes i forma interna i externa. -
Elements de les escriptures i actes més acostumats. 
- Practica de llur redacció. 

6o lli<;ons. Dimarts i divendres, de 18 a 19. 

FILOSOFIA DEL DRET.- Prof. GoN<;AL DEL CAs
TILLO. 
6o lli<;ons. Dimarts i dijous, d'1 1 a 12. 

TEORIA DE L'ESTAT I DRET CONSTITUCIO. 

NAL *. 
LA DOCTRINA DE LLEó DUGUIT. - Prof. Jo

SEP lVI.a PI I SUNYER. 
Crítica del llibre de P. Markovitch. Conclusions a que 

pot arribar-se en presencia de la tesi de Duguit. 
8 lli<;ons, una cada quinze dies. Dilluns, de 19 a 20. 

DRET ADMINISTRATIU.-Prof. ANTONI M.a Sr
MARRO Purc, encarregat de curs. 

El domini públic. 
90 llic;ons. Dima·rts, dijous i dissabtes, de 9 a 10. 

* El Professor d'aquesta materia esta en tr:lmit de designació. 
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DRET PúBLIC CATALA.-Prof. JosEP M.a PI I Su
NYER. 

Fonts del Dret públic a Catalunya.-Vida i 1 crítica de 
la Mancomunitat catalana.-Projectes d'autonomia 
de Catalunya.-Constitució de la República en la 
part ·que afecta les regions.-Estatut i Constitució 
interna de Catalunya: amllisi de llurs preceptes.
Fonts del Dret Administratiu catala.-Organització 
local catalana.-Funcionaris. - Estudi dels diversos 
serveis públics sostinguts per l'activitat administra
tiva de Catahmya. 

6o lli<;ons. Dilluns i dimarts, de 9 a 10. 

DRET MUNICIPAL.-Prof. JosEP M.a PI I SUNYER. 
Evolució municipal.-Fonts del Dret municipal catala 

i de la resta d'Espanya.-Territori i població. Or
ganismes municipa1s.-Regim electoral.-Funciona
ment de l'Ajuntament.-Tributació municipal. Re
curs9s i responsabilitats en materia municipal. -
Legislació estrangera referent a l'organització local. 

30 lli<;ons. Dimarts, de 19 a 20. 

DRET INTERNACIONAL PúBLIC I PRIVAT.
Prof. JosEP M.a TRIAS DE BEs. Prof. JosEP QuE
Ro, encarregat de curs. 
90 lli<;ons. Dimarts, dijous i dissabtes, d'n a 12. 

INSTITUCIONS SOCIALS I POLíTIQUES DE 
CATALUNYA A L'EDAT MITJANA.,_Prof. 
]AVME M.a l\1ANS PurGARNAU, encarregat de 
curs. 

Formació territorial de Catalunya: reconquesta i co1o
nització. - Regim senyorial i agrari. - C1asses 
socials. - Regim de treball. - Origen · i desenvo
lupament del feudarisme : causes de la seva deca
dencia. 

6o llic;ons. Dimarts i dissabtes, de 12 a 13. 

DRET PúBLIC ECLESIASTIC. - Prof. FRANCESC 
GÓMEZ DEL CAMPILLO. 
20 lli<;ons. Dijous, d'n a 12. 

Segon i tercer trimestres. 
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DRET PENAL.-Prof. EuGENI CuELLO CALÓN. 
Part especial. 

JO llic;ons. Dilluns, de r8 a 19. 

CRIMINOLOGIA I PENOLOGIA ,;. 

PSICOLOGIA FORENSE. - Prof. EMILI MIRA, en
carregat de curs. 

Principals doctrines psicologiques d'interes per al ju
rista. - Est:l.tica i dinamita de la personalitat hu
mana. - Psicología del delicte. - Obtenció de 
!'evidencia delictiva. - Psicología del testimoni.
Estudi dels tipus psicopatics en Hur relació amh 
l'activitat delictogena. - Concepte i valoració ju. 
rídica de la debilitat mental. - Psic'ojurispruden
cia testamentaria. - Higiene mental del delin
qüent. 

20 llic;ons. Dimarts i dissabtes, de 19 a 20. 
Segon trimestre. 

PSIQUIATRIA FORENSE I MEDICINA LEGAL. 
Prof. MANUEL SAFORCADA, encarregat de curs. 

30 llic;ons. Dimecres, de r6 a 17. 

DRET PROCESSAL PENAL.-Prof. JosEP MARTÍN 
GONZÁLEZ, encarregat de curs. 

Procediment penal. 
JO llic;ons. Divendres, de 12 ·a IJ. 

ECONOMIA TEóRICA. -- Prof. MANUEL REVEN-

TÓS. 
Nocions fonamentals i el problema de les lleis en Eco
- nomia. 
Els elements naturals de la producció. - Faclors de la 

producció. - L'empresa. 
Economía de la circulació-distribució. - Elements d~ 

la circulació. - Mercat. - Diner. - El credit. 

* El Professor d'aquesta materia esta en tramit de designació. 
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La dinamka de la circulació. - Conjuntura. - Doc
trina de la crisi. - Historia de la crisi, especial
ment de la de I929-19JJ. 

La distribució. - El salari. - La renda de la terra. 
-L'interes. - L'estalvi. - Benefici. - El con
sum. - La perdua i l'asseguran<;a. 

JO llic;ons. Dimarts, de 9 a ro. 

ECONOMIA DIRIGIDA * 
ESTADíSTICA.-Prof. JosEP A. VANDELLÓs, encar

regat de curs. 
Metodología estadística. - Calcul de probabilitats. -

Aplicació de l'Estacll .stica a les Ciencies economi
ques. 

6o llic;ons. Dimarts i dijous, de 16 a 17. 

HISTORIA DE LES DOCTRINES ECONOl\1!
QUES.-Prof. MANUEL SÁKCHEz SARTO, encar
regat de curs. 

Problemes fonamentals de l' Economia a través de la 
Historia de les idees economiques. 

Resum de les principals tendencies en la Historia de 
l'Economia. 

El problema del valor. - El problema del preu. -
El problema de la distribució de la renda. - El 
problema del diner. - El problema del comen; 
exterior i dels canvis. - El problema de la crisi 
i de la conj untura. 

6o llic;ons. Dimarts i dissabtes, de r8 a 19. 

CIENCIA I LEGISLA Ció FIN A.N"CERES. - Pro f. 
}AUME ALGARRA. 
6o llic;ons. Di,mecres i divendres, de 9 a IO. 

POLíTICA MONETARIA I BANCARIA. - Prof. 
JosEP M.a TALLADA, encarregat de curs. 

Origen i naturalesa del diner. - L:or i l'argent com a 

* El Professor d'aquesta materia esta en tramit de designació. 
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metalls monetaris. - Formació dels sistemes mo
netaris dels Estats moderns. - El patró or clélssic. 
- El fenomen deis canvis. - · Els Bancs d'emissió. 
- El paper moneda. - La inflació fiduciaria. -
Les reformes monetaries de la postguerra. - N o. 
ves modalitats en el funcionament del patró or. -
Experi(mcies de moneda dirigida. 

30 lli~ons. Dijous, de les 15 h. 30 m. a les 16 h. 30 m. 

FINANCES PúBLIQUES.- Prof. MrQUEL VrDAL r 
GuARDIOLA, encarregat de curs. 
20 lli~ons. Dilluns, de 18 a 19. 

Segon i tercer trimestres. 

POLÍTICA SO~IAL.-Prof. ANTONI MoLES CAUBET, 
encarregat de curs. 

Concepte analític de la Política Social: els seus pre
cedents normatius i doctrinals. - Contingut, exten. 
sió i bases de la Política Social. - Superestructu
ra deis moviments socials: les institucions. Morfo
logía legislativa. - Metodología. Durkheim i Le 
Play. La fenomenoscopia de Simiand. - Proble
mes de la Política Social. Lleis de colonització in
terior i reforma agraria. 

Diverses sessions d'aquest curs es destinaran a treballs 
practics. 

40 lli~ons. Dimarts i dijous, de 16 a 17. 
Segon i tercer trimestres. 

LEGISLACió DEL TREBALL. - Prof. ALEXANDRE 
GALLART I FoLcH, encarregat de curs. 

N ocions fonamentals. - Historia de la reforma social 
legal a Espanya. - Regulació contractual de la 
relació de treball.-Regulació coHectiva de les con
dicions de treball. - R..egulacto corporativa de les 
condicions de treball. - Regu!actó legal de la vida 
del treball. - La jurisdicció especial del treball a 
Espanya. - Protecció legal de l'obrer fora del seu 
treball. - Regulació internacional de la vida del 
treball. 

30 lli~ons. Dilluns, de 16 a 17. 

DRET INDUSTRIAL.-Prof. JosEP MARTÍN GoNzÁ
LEz, encarregat de curs. 

Propietat industrial. 
30 lli<;ons. Dimarts, de 12 a 13. 
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SEMINARI n'EsTunrs PoLÍTics 

TREBALLS DE SEMINARI 

R o u s s e a u . El "Contrat Social". Els Discursos. 
Les idees polítiques de la pre-revolució. 
Dirigit pel Prof. JosEP XIRAU. 

Le e tu res. La "República" de Plató. Les "Relee. 
tiones", de F. Vitoria. "De Cive" i "Levia
than", de Hobbes. 

Dirigides pel Prof. JosEP XrRAu, en coHabora
ció amb Ajudants de la Facultat. 

CURSOS MONOGRAFICS * 

a·istoria de les idees polítiques. 

Les transformacions de la democracia atenesa. 
Prof. P. BoscH GrMPERA. 

L'organitzadó de l'Estat primitiu i les monarquies pa
triarcals.- - La influencia de l'Orient i l'embrió 
d'imperi aqueu. 

La crisi de les mc.narquies agraries i !'oligarquía aris-

* La data i l'horari deis cursos monografics seran anWlciats 
oportunament. 
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tocratica. - Les trp.nsformacions economiques, les 
colonitzacions i les revolucions democratitzants. 
Les democracie;, temperades colonials i les Dictadu-
res. 

L'increment de la idea democratica a Atenes i la seva 
realització en forma temperada, per Soló.-El seu 
fracas temporal, e1s partits político; i la dictadura 
popular de Pisístrat. 

La tirania dels Pisistratides, la revolució i el triomf 
de la democracia amb Ct stenes. 

La generació de les guerres perses i la democracia por, 
tada a les seves últimes conseqüencies. - Pericles. 
- L'aparent fracas de la democrkia als temps de 
la guerra del Pelopones : demagogs i aventurers. 

La reconstrucció de la democracia al segle IV i la seva 
organització tecnica: els secretaris atenesos. - El 
mecanisme estatal de la democracia atenesa. 

Semblances i diferencies amb altres tipus de democracia. 

L'individu i l'Estat en la constitució política ro
mana. - Prof. }oAQUIM BALCELLS. 

Les institucions polítiques romanes en els seus orígens 
- Supervivencia dels trets originals. Cohesió de 
la gens. - La propietat immobiliaria. - L'econo
mia romana, la política exterior i els comicis. -
Trets essencials de les principals institucions polí
tiques en llur evolució. 

Les doctrines estoiques : individualisme. - L'hel-lenis
me: la concepció apol-línia.-L'heroi i la concepció 
política romana. - L'individu i la ciutat: el sentit 
col-lectiu. - M os maiorum. - Les causes morals: 
ressentiment i esperit de massa. 

La crisi. - Les dictadures militar!:>. - El principat: 
les concepcions orientals monarquiques. 

Un nou factor en el móa: el Cristian:sme. La moral 

cristiana. 
La crisi polític'a del segle III. El segle IV. - La crisi 

economica. - Desaparició de la vida política i afe
bliment de la vida municipal. - Aparició del r,egim 
de castes com a fet polític. - Els grans propietaris 
i l'Estat. Patrocini1m~ potentiontm. - La desapari
ció del poble: "la massa era marta". - El proble
ma de la fi del món antic. 

22-

Les '''Corts" i la "D~putació" de Catalunya.-Prof. 
ANTONI DE LA ToRRE. 

Les Corts medievals de Catalunya.-Antccedents fins 
a les de 1283-1284.-Composició de les Corts: el 
Reí i els tres bra¡;os. - Atribucions. - Funcio
nament. - .Parlaments. - Corts Generals de la 
Corona d' Aragó. 

La "Deputació del General de Catalunya". - Orga
nismes derivats de les Corts. - Orígens de la Di
putació. - Les modificacions de Ferran I i Fer
ran II. 

La política europea del Renaixement.-Prof. JosEP 

QUERO. 

La política del Renaixement com a forma de realització 
de l'imperialisme religiós. · 

La formació d'un pensament nacional en la política 
del Renaixement. 

Moral i política. 

Historia política i económica de la postguerra. -
Prof. MANUEL REVENTÓS. 

El tractat de V ersall~s. - Les conseqüencies a 1'0-
r:ent europeu. 

La Societat de N acions: constitució i primers passos. 
La política a Fran~a: el bloc nacional, el cartel d'es~ 

querres, els antics partits. . 
La politica a Anglaterra: Ministeris conservador, la

borista i posteriors. 
La poHtica a Alemanya: de Scheidemann a Stresemann. 

De Stresemann a Hitler. Locarno i }'entrada d'A
lemanya a la Societat de Nacions. 

La crisi de la democracia i les dictadures. - Historia 
del feixisme. 

Moneda, deutes i reparac·:ons. - Historia de la infla~ 
ció. - La reforma monetaria. - El cas d' Ale
manya. - El . cas d' Anglaterra. - Franc;a: refe
rencies a al tres monedes. 

Les reparacions. - Pla Dawes. ~ Pla Y oung. - Els 
deutes de guerra. - Acords franco-am~ricans. an
glo-americans. - Les moratoríes Hoover. 

Les crisis financeres. - Historia de la conjuntura.
La crisi de 1932-34. 

Estudis d'Historia economica espanyola en el període 
1914-1934· 
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Les idees fonamentals de la Política moderna.-Prof. 
JosEP XIRAU. 

El suport historie de la idea momlrquica. - La Mo
narquía i la Revolució. - La crisi de l'absolu
tisme. 

La democracia. Els límits de l'expansió popular. -
El regim polític democratic. - El nou "Estat ''. 
Perspectiva del "Constitucionalisme ". 

El liberalisme. - La formulació economica de la idea 
liberal. - El liberalisme i la Revólució. - Les 
formes polítiques del liberalisme. 

El nacionalisme. - Els moviments nacionalistes. -
Nacionalisme i Romanticisme. - Nacionalisme i 
Dret. - La política nacionalista. - N acionalisme 
i Imperialisme. 

Genesi i evolució de la doctrina feixista. - El sindi
calisme i el nacionalisme. - L'Estat feixista. -
El corporativisme com a tecnica d' organitza~ió po
lítica. 

El Socialisme. - La inspiració ideologica del socia
lisme. - El Positivisme i el deficit de la Sociolo
gía. - La crisi de l'economia i els moviments so
cials. - El materialisme historie. - Socialisme 
i Comunisme. 

Els fonaments histories i sociologics de la Ciencia po
lítica actual. - Línies essencials d'una Metodolo
gía de la Política. 

Paneurope!sme.-Prof. JosEP M.a TRIAS DE BEs. 
Les construccions doctrinals i ideologiques. 
Les realitats polítiques : etnarquia, hegemonía, equilibri. 
La pre-guerra europea. 
La Societats de N acions i les "ententes regionals " . 

. El moviment actual. 

Cursos especials 

La crisi actual i les transformacions economiques 
del món.-Prof. JosEP M.a TALLADA. 

Evolució del capitalisme. - Perdua de l'automatisme 
en el funcionament de les institucions economiques. 
- Crisi de conjuntura i crisi d'estructura. - El 
moviment de concentració industrial. - La racio
nalització. - El fet sindical. - Les transforma
cions del patró or. - El control monetari. - La 
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mo~eda dirigida. - El predomini de la Banca pri
vada. - El nacionalisme economic. - Les noves 
orientacions de la política comercial. - El fet rus. 
-- El pla quinquennal. - L'intent empíric de trans
formació economica dels EE. UU. - Els regims 
corporatius. - El neosocialisme, 

Morfología del capitalisme.-Prof. ANTONI MoLES 
CAUBET. 

Fenomens que deriven del capitalisme en les seves di
verses fases. Crisis del seu des.envolupament i assaig 
de superació. 

La direcció política de l'economia moderna.-Prof. 
MANUEL SÁNCHEZ SARTO. 

Problemes economics de l'Estat totalitari. 
Intervencionisme d'Estat. 
Autonomía economica i nacionalisme. 

L'etiologia deis delictes socials 
LLuÍs }IMÉNEz' DE AsÚA. 

CONFERENCIES 

polítics.-Prof. 

LLuís NicOLAU D'OLWER, GABRIEL ALOMAR, 
SALVADOR DE MADARIAGA, }OAN ESTELRICH, 
MANUEL SERRA I MoRET, A. RoviRA 1 VrRGILI, 
M. VrDAL r GuARDIOLA i JoAQUIM XIRAU. 
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La inscripció als estudis de Llicenciatura de la Facul

tat de Dret sera feta glohalment i importara dzte>S-centes 

pesssetes cada any academic, siguin els que siguin els cur

sos als quals s'inscrigui l'alumne. 

* * * 

El preu d'inscripció als Seminaris de la Facultat sera 

de quaranta pessetes per als trehalls normals d'investigació 
i d'estudi. 

Els preus d'inscripció als cursets que organitzin els 

diversos Seminaris será puhlicat oportunament junt amh 
l'anunci deis cursos. 

* * * 

Els qui no siguin alumnes deis estudis de Llicenciatura 

pagaran per la seva inscripció quaranta pessetes si es trac!a 

d'un curs complet i vint si es tracta de cursos monogra
fics de menys de vint lliQons. 
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Provisionalment, mentre no sigui elaborat per la Junta 
Universitaria i aprovat pel Patronal el Reglament que ha 
d'establir el regim definitiu d'inscripcions a la Universitat, 
s'adoptaran per a la concessió de les matrícules gratuites 
les mateixes normes contingudes en les vigents disposicions 
generals de l'Estat. 

Per tal d'adaptar-les, pero, a la realitat actual, hi se
ran introduides les modificacions següents. Per al cas en que 
el soHicitant sigui funcionari públic, el sou maxim anual 
que donara dret a obtenir els beneficis de la inscripció gra
tuita sera de 4.000 pessetes. Gaudiran també d'aquest be
nefici els funcionaris en estat de matrimoni amb un sou no 
superior a 5.000 pessetes. Podran, també, obtenir-lo per a 
llur fill únic, els pares que comptin amb un sou no superior a 
6.000 pessetes, i s'establira una ~scala progressiva de sous 
que augmentin de 2.000 pessetes anuals per cada fill. 

Tenen també dret a la inscripció gratuita tots els mes
tres amb sou inferior a 4.000 pessetes, tots els fills de pro
fessors d'Universitat i d'lnstitut d'Ensenyament Secundari 
que en tinguin quatre o més, i tot el personal de la Univer· 
sitat Autonoma de Barcelona. 
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Els estudiants als quals siguin atbrgats els beneficis de 
la inscripció gratuita hauran de satisfer només cinc pesse
tcs per cada materia a que s'inscriguin i els drets de practi
ques corresponents. 

Els estudiants als quals hagin estat concedides matrícu
les d'honor abans de llur ingrés a la Universitat Autonoma 
podran aplicar-les, i en aquest cas hauran de satisfer només 
cinc pessetes i els drets de practiques de cada materia a 
que apliquin els esmentats benefirl.s. 

-34-

L'OBRA ANTITUBERCULOSA 
A LA UNIVERSIT A T 

Durant l'any academic 1934-1935 seran sotmesos a l'examen 
clínic de l'Obra Antituberculosa tots els alumnes de la Facultat de 
Medicina i els de les altres Facultats que no compleixin enguany 
més de tres anys d'escolaritat. 

Tots els estudiants que hagin de sofrir el reconeixement medie 
hauran de satisfer per l'exploració que els fara l'Obra Antituber
culosa una qua~titat fixada, que es pagara una sola vegada du
rant llur permanencia a la Universitat. 

Els alumnes que compleixin el primer, segon o tercer any d'es
colaritat, de tates les Facultats, hauran d'abonar trenta pessetes 
i els alumnes deis anys 4t. se. i 6e. de la Medicina--que han d'és
ser reconeguts menys vegades-hauran d'abonar vint pessetes. 

Tots els alumnes que l'any passat pagaren la quantitat de 
quinze pessetes, o bé una pesseta per materia, hauran de satisfer 
la diferencia entre la quantitat pagada i la que els correspongui 
abonar, d'acord amb les taxes esmentades més amunt. 
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