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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20412 - Dret de la Unió Europea
Crèdits 1,32 de presencials (33 hores) 4,68 de no presencials (117 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 10, 1S, Menorca, GDRE (Campus Extens Illes)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Joan David Janer Torrens
joandavidjaner@uib.es

15:00 17:00 Dimecres 12/09/2016 06/02/2017 Despatx del
professor
DA 127,

primera planta

Contextualització

Aquesta matèria té un caràcter introductori i instrumental, atès que pretén introduir l'estudiant en el
coneixement de l'ordenament jurídic de la Unió Europea, el qual té una projecció en els distints sectors de
l'ordenament jurídic espanyol. Així mateix, es tracta també d'una matèria transversal. El Dret de la Unió
Europea té un incidència molt rellevant en el sistema de fonts intern, en base a l'atribució de competències a la
Unió per part dels Estats membres i a la potestat legislativa i executiva que tenen les institucions de la Unió.
Així mateix, els tribunals interns tenen un paper molt rellevant en l'aplicació del Dret de la Unió Europea.
D'altra banda, el Dret de la Unió Europea té un efecte d'uniformització i d'harmonització dels ordenaments
jurídics dels 28 Estats membres de la Unió i, per tant, el coneixement dels mecanismes de producció i
interrelació d'aquest ordenament amb els Drets interns és molt important. El coneixement del Dret de la Unió
Europea és fonamental en la formació de qualsevol jurista.

Requisits

Essencials
Haver superat Dret Internacional Públic.

Competències
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Específiques
* [2] Coneixements jurídics bàsics.
* [4] Fonts instrumentals. En aquesta assignatura s'intentarà que els estudiants sàpiguen quina informació

està disponible al lloc web de la UE i com trobar-la..
* [5] Sistema de fonts; en particular, les fonts pròpies de la UE..
* [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics. Esta assignatura es centrarà especialment en les sentències del

Tribunal de Justícia de la Unió Europea i els textos normatius europeus..
* [7] Aplicació del Dret; en particular, saber resoldre problemes pràctiques en matèria de Dret de la UE..

Genèriques
* [8] Comunicació.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

A principi de curs es facilitarà el programa detallat de l'assignatura. En tot cas, l'objectiu de l'assignatura serà
l'estudi dels següents temes o qüestions: orígens i significat del projecte europeu d'integració, distribució de
competències entre la UE i els Estats membres, sistema institucional, sistema de fonts, principis que regeixen
l'aplicació interna del Dret de la Unió Europea, relacions entre el Dret intern i el Dret de la Unió Europea,
control de legalitat a la Unió Europea, introducció al mercat interior, principals polítiques de la Unió Europea,
l'espai de llibertat, seguretat i justícia i relacions exteriors de la Unió.

Continguts temàtics
Tema 1. El projecte d'integració europea en perspectiva histórica
Tema 2. El sistema competencial de la Unió
Tema 3. Les institucions de la Unió
Tema 4. Les fonts del Dret de la Unió Europea
Tema 5. Els principis que regeixen l'aplicació del Dret de la Unió Europea en els Estats membres
Tema 6. L'ordenament jurídic espanyol i el Dret de la Unió
Tema 7. El control de legalitat de la Unió pel Tribunal de Justícia
Tema 8. El mercat interior i les seves llibertats
Tema 9. L'espai de llibertat, seguretat i justícia
Tema 10. Les relacions exteriors de la Unió

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura 'Campus Extens 50', el que significa, d'una banda, que té una menor presencialitat,
i d'una altra, que el professor posa a disposició de l'alumne un espai virtual en el qual es desenvoluparan
activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament amb el professor.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals
continguts de l'assignatura; també podran desenvolupar-s'hi
activitats teorico-pràctiques que siguin adequades al nombre
d'alumnes de la classe.

24

Classes pràctiques Classes pràctiques Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques
orientades a la comprensió dels continguts de l'assignatura i a
l'adquisició de les competències assumides per aquesta.

5

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) A mitjan quadrimestre es farà un examen de la matèria
explicada fins el moment. Aquest examen té un valor del 50
% de la nota final i servirà per alliberar matèria a aquells que
hagin aprovat l'examen.

2

Avaluació Examen parcial/
final

Grup gran (G) Un cop acabat el curs, es farà un examen sobre el contingut
de l'assignatura. Els estudiants que no han superat el parcial
s'hauran d'examinar de tota la matèria. En aquest cas, l'examen
val un 100 % de la nota final. Si han superat l'examen parcial,
poden optar a fer un examen de tipus parcial que valdrà un 50
% de la nota final. En aquest examen parcial no s'examinarà
la matèria avaluada en el primer parcial i aquest examen farà
mitjana amb el primer parcial sempre que es tregui un mínim
de 4.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Participació en fòrums Al llarg del curs, el professor plantejarà distints fòrums relatius a qüestions
d'actualitat relacionades amb la Unió Europea.

6

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi de la matèria de
l'assignatura

Estudi, lectura i preparació de les classes. 111
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme a través dues proves d'avaluació presencial amb el professor: 1)
A mitjan quadrimestre es farà un examen de la matèria explicada fins aquell moment. L'examen valdrà un 50
% de la nota final i elimina matèria per aquells que l'aprovin. Aquesta activitat és recuperable amb l'examen
final de gener i a la convocatòria extraordinària de febrer. 2) En el periode ordinari de gener es farà un examen
de tota l'assignatura per aquells que no hagin aprovat el parcial i l'examen valdrà un 100 % de la nota final. Si
s'ha aprovat el parcial, s'allibera matèria i l'examen de gener passarà a ser un segon parcial que valdrà un 50 %
de la nota final. Cal treure com a mínim un 4 per fer mitjana amb les altres proves d'avaluació. Els estudiants
que hagin aprovat el primer parcial poden renunciar a la nota obtinguda i examinar-se de tot el temari.

A la convocatòria extraordinària de febrer es farà un examen que valdrà un 100 % de la nota final que servirà
per recuperar l'examen de gener si s'ha fet l'examen de tot el contingut de l'assignatura. Si només s'ha suspès
el segon parcial, es podrà recuperar a la convocatòria de febrer i aquest examen valdrà un 50 %. L'altra 50
% serà la nota obtinguda al primer parcial.

Així mateix, en la valoració final-global dels estudiants el professor tendrà en compte la participació dels
estudiants a classe i als seminaris i als distints fòrums que es poden plantejar a través de la web de l'assignatura
per tal de tractar temes relacionats amb el contingut de l'assignatura. També es valorarà l'assistència,
participació, preparació i entrega de les activitats plantejades als tres seminaris. El professor pot concedir un
valor màxim d'un 10 % a cada una de les activitats plantejades a cada un dels tres seminaris i aquest valor (30
%) es tendrà en compte a l'hora de posar la nota final de cada estudiant.

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció A mitjan quadrimestre es farà un examen de la matèria explicada fins el moment. Aquest examen té un valor

del 50 % de la nota final i servirà per alliberar matèria a aquells que hagin aprovat l'examen.
Criteris d'avaluació Examen que valdrà un 50 % de la nota final. Si s'aprova l'examen s'allibera la matèria que s'ha avaluat. Examen

recuperable amb l'examen de gener i a la convocatòria extraordinària de recuperació de febrer.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen parcial/final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Un cop acabat el curs, es farà un examen sobre el contingut de l'assignatura. Els estudiants que no han superat

el parcial s'hauran d'examinar de tota la matèria. En aquest cas, l'examen val un 100 % de la nota final. Si han
superat l'examen parcial, poden optar a fer un examen de tipus parcial que valdrà un 50 % de la nota final. En
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aquest examen parcial no s'examinarà la matèria avaluada en el primer parcial i aquest examen farà mitjana
amb el primer parcial sempre que es tregui un mínim de 4.

Criteris d'avaluació Examen que valdrà un 50 % de la nota final per aquells estudiants que hagin aprovat l'examen parcial. En aquest
cas, serà objecte d'avaluació la matèria explicada a partir del primer parcial. Si no s'ha aprovat el primer examen
parcial o s'ha aprovat però s'ha renunciat a la nota, s'ha de fer un examen de tot el temari que tendrà un valor
d'un 100 % de la nota final.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 4

Estudi de la matèria de l'assignatura

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Estudi, lectura i preparació de les classes.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El professor elaborarà unes guies-esquemes d'estudi de cada tema de l'assignatura que penjarà a la pàgina
web de l'aula. A més de l'explicació del professor, l'estudiant haurà de preparar els temes amb qualsevol
dels dos manuals que es recomanen. El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB posa a la disposició
dels estudiants alguns exemplars. Si l'estudiant desitja emprar el seu propi manual, convé que iniciï el procés
d'adquisició amb certa antelació a l'inici de les classes.

Bibliografia bàsica

- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V. (Dir.), Derecho de la Unión Europea, Ed. Huygens, 2ª edició, 2016.
(www.huygens.es)
- ALCAIDE FERNÁNDEZ, J. i d'altres, Curso de Derecho de la Unión Europea, Ed. Tecnos, 2ª edició,
Madrid, 2014 (www.tecnos.es).
- MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 8 ª
ed., Tecnos. Madrid, 2015 (www.tecnos.es).
- ALONSO GARCÍA, R., Sistema jurídico de la Unión Europea, 4ª ed., Civitas-Thomson Reuters, Madrid,
2014.

Bibliografia complementària

- MANGAS MARTÍN, A. (ed.): Tratado de la Unión europea, Tratados constitutivos de las Comunidades
europeas y otros actos básicos de Derecho comunitario. 14a. ed. Tecnos, Madrid, 2008.
- ALONSO GARCÍA, R. (Ed), Tratados y legislación institucional de la Unión Europea, Ed. Thomson Reuters,
2010.

- ALONSO GARCÍA, R.: Justicia constitucional y Unión europea. Civitas, Madrid, 2005.

- LÓPEZ ESCUDERO, M.; MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J. (coord.): Derecho comunitario
material. McGraw-Hill, Madrid, 2000.

- MANGAS MARTÍN, A.: Derecho comunitario europeo y Derecho español. 2a. ed. Tecnos, Madrid, 1987.

- ALONSO GARCÍA, R.: Las sentencias básicas del Tribunal de justicia de las Comunidades europeas.
B.O.E., Madrid, 2002.
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- CARRERA HERNÁNDEZ, F. J., et al.: Jurisprudencia básica del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas. Tecnos, Madrid, 2000.

- DÍEZ-HOCHLEITNER, J.; MARTÍNEZ CAPDEVILA, C. (eds.): Derecho de la Unión europea. Textos y
comentarios. McGraw-Hill. Madrid, 2001.

Altres recursos

- Pàgina de l'assignatura a Campus Extens
- Pàgina web de la Unió Europea: www. europa.eu
- Pàgina web del Centre de Documentació Europea de la Universitat d'Alacant: www.cde.ua.es
- Pàgina web del Tribunal de Justícia de la Unió Europea: www.curia.eu


