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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 2, 1S, GDRE (Campus Extens 50)
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

Margalida Capellà Roig
margalida.capella@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

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 una 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

Específiques
* [2] Coneixements jurídics bàsics.



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 20412 - Dret de la Unió Europea
Grup Grup 2, 1S, GDRE
Guia docent T
Idioma Català

2 / 6

Data de publicació: 02/08/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1303:38 de 29/06/2017

* [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 la professora posa a disposició de l'alumnat un espai virtual en el qual es desenvoluparan
activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumnat podrà comunicar-se electrònicament amb la
professora.

Activitats de treball presencial

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es treballaran els principals continguts
de l'assignatura i s'hi desenvoluparan activitats teorico-
pràctiques que siguin adequades al nombre d'alumnes de la
classe. És necessari haver preparat el tema corresponent abans
de la sessió.

20

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques
orientades a la comprensió dels continguts de l'assignatura i a
l'adquisició de competències orals amb jocs de simulació. No
és recuperable en cap període.

10

Avaluació Examen final de cas
pràctic

Grup gran (G) Tot el programa serà objecte d'avaluació amb un examen final
de cas pràctic que tendrà un pes del 40% de la nota final.
Té una prova de validació de 4. És recuperable en el període
extraordinari.

2

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 20
% de la nota final i servirà per alliberar matèria a aquells
que hagin aprovat l'examen amb un 4 (prova de validació).
És recuperable en el període extraordinari. Atenent el nombre
de matriculats enlloc d'una prova de resposta breu es podrà
avaluar amb una prova objectiva (test).

0.5

Avaluació Segon examen
parcial

Grup gran (G) A finals del quadrimestre es farà un examen de la matèria
restant. Aquest examen té un valor del 20 % de la nota final
i servirà per alliberar matèria a aquells que hagin aprovat
l'examen amb un 4 (prova de validació). És recuperable en el
període extraordinari. Atenent el nombre de matriculats enlloc
d'una prova de resposta breu es podrà avaluar amb una prova
objectiva (test).

0.5

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

Preparació dels temes i
dels casos pràctics

L'alumnat haurà de preparar els temes abans de classe i resoldre casos
pràctics abans dels seminaris i també els casos pràctics online que tindrà
a la seva disposició per fer pràctiques. També haurà de preparar jocs de
simulació relacionats sobre l'activitat legislativa de la UE

107

Estudi i treball
autònom individual

Tests online setmanals Tests online setmanals de preparació del tema corresponent a la sessió
presencial. El test estarà a disposició de l'alumnat el dia anterior. Es
requereix haver realitzat el 80% dels tests. La nota final serà la mitjana de
les 5 millors notes obtingudes. Té un pes del 10%

10
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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

- En cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament greu i
totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible a la professora perquè aquesta valori la
viabilitat de mesures alternatives.
- En totes les activitats del curs, no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més del fet que hi hagi conformitat amb les regles de la sintaxi i
l'ortografia. Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que
en alguna activitat hi hagi un criteri especial d’avaluació de l’exposició.
- L'elaboració i redacció dels exercicis ha de ser estrictament personal. En cas de trobar-se exercicis
evidentment copiats, s'aplicarà l'art. 33 del Reglament Acadèmic i es reduirà la qualificació del exercici entre
un 50 i un 100%. La reincidència implicarà un “0” en la nota final de l'assignatura. Igualment es considerarà
frau, amb les mateixes conseqüències, fer passar per propis textos aliens, extrets, per exemple, d’Internet (es
recomana llegir el document "Google: cómo usarlo y cómo no usarlo en el grado de Derecho"). La professora
es reserva la facultat de condicionar la qualificació d'un exercici a la realització d'una entrevista amb l'estudiant
destinada a comprovar l'autoria efectiva de l'exercici i el seu nivell efectiu de coneixements.

Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a la comprensió dels continguts de

l'assignatura i a l'adquisició de competències orals amb jocs de simulació. No és recuperable en cap període.
Criteris d'avaluació Resolució de casos pràctics en seminaris en grup mitjà i joc de simulació d'activitat legislativa (Parlament

europeu,Comissió, Consell de ministres...)

Percentatge de la qualificació final: 10%

Examen final de cas pràctic

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Tot el programa serà objecte d'avaluació amb un examen final de cas pràctic que tendrà un pes del 40% de la

nota final. Té una prova de validació de 4. És recuperable en el període extraordinari.
Criteris d'avaluació Cas pràctic sobre tot el temari. Resolució online presencial

Percentatge de la qualificació final: 40% amb qualificació mínima 3
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Examen parcial

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

del 20 % de la nota final i servirà per alliberar matèria a aquells que hagin aprovat l'examen amb un 4 (prova
de validació). És recuperable en el període extraordinari. Atenent el nombre de matriculats enlloc d'una prova
de resposta breu es podrà avaluar amb una prova objectiva (test).

Criteris d'avaluació Examen de resposta breu o test segons nombre de matriculats.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 3

Segon examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció A finals del quadrimestre es farà un examen de la matèria restant. Aquest examen té un valor del 20 % de la

nota final i servirà per alliberar matèria a aquells que hagin aprovat l'examen amb un 4 (prova de validació).
És recuperable en el període extraordinari. Atenent el nombre de matriculats enlloc d'una prova de resposta
breu es podrà avaluar amb una prova objectiva (test).

Criteris d'avaluació Examen de resposta breu o test segons nombre de matriculats.

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 3

Tests online setmanals

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Tests online setmanals de preparació del tema corresponent a la sessió presencial. El test estarà a disposició

de l'alumnat el dia anterior. Es requereix haver realitzat el 80% dels tests. La nota final serà la mitjana de les
5 millors notes obtingudes. Té un pes del 10%

Criteris d'avaluació Test online setmanal de preparació de les classes

Percentatge de la qualificació final: 10%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La professora elaborarà unes guies-esquemes d'estudi de cada tema de l'assignatura que penjarà a la pàgina
web de l'aula. L'alumnat haurà de preparar els temes amb la bibliografia bàsica. És imprescindible comptar
amb el Tractat de la UE i el Tractat de Funcionament, que està disponible en format electrònic o bé en un codi
amb versió actualitzada de la normativa de la UE. El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB posa a
la disposició de l'alumnat alguns exemplars.

Bibliografia bàsica

- ALCAIDE FERNÁNDEZ, J. i d'altres, Curso de Derecho de la Unión Europea, Ed. Tecnos, 2ª edició, Madrid,
2014 (www.tecnos.es).

Bibliografia complementària
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- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V. (Dir.), Derecho de la Unión Europea, Ed. Huygens, 2ª edició, 2016.
(www.huygens.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.

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


