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Adquiriràs totes
les competències
necessàries per
encarar amb èxit el
futur professional

Facultat de
Ciències Jurídiques
La Facultat és un centre de formació públic, consolidat, proper i un referent en la
formació universitària de qualitat en l’àmbit del dret, de les relacions laborals i els
recursos humans, i del treball social. El nostre objectiu és oferir-te una formació
integral, no només en el sentit més tècnic, sinó també en valors i principis.
Les metodologies i els recursos que utilitzem estan pensats perquè finalitzis els
estudis amb totes les habilitats i les competències necessàries per poder enfrontar-te
amb èxit al món professional.
Al llarg de la nostra trajectòria hem rebut una gran acceptació institucional i social a
Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Un dels nostres punts forts és l’estreta col·laboració
amb les institucions, els col·legis professionals (Col·legis d’Advocats de Tarragona,
Reus i Tortosa, Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya, Col·legis de Notaris i Registradors, Col·legi de Procuradors), i les
empreses i entitats socials del nostre entorn, amb les quals hem teixit una xarxa de
relacions força important tant en la formació com en la recerca. Aquests contactes
permeten garantir que tots els estudiants realitzin al llarg de la formació unes
pràctiques externes que el posaran en contacte real amb el món professional.
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Aprèn de forma
innovadora i propera
Utilitza metodologies d’aprenentatge innovadores i
participatives que et permetran posar en pràctica els
coneixements adquirits en situacions reals de l’entorn
laboral.
Gaudeix d’un acompanyament proper i personalitzat
amb què aprofitaràs al màxim la formació i podràs
assolir els reptes acadèmics amb èxit mitjançant el
programa de tutoria docent (Pla d’acció tutorial).
Des de primer curs disposaràs d’un professor o
professora de referència que et guiarà acadèmicament
i professionalment en el teu aprenentatge. Així,
sempre tindràs una guia per millorar el teu rendiment
acadèmic i per configurar el teu currículum amb un
determinat perfil professional.

Augmenta les teves
oportunitats laborals
Segueix plans d’estudis dissenyats en col·laboració
amb empreses i institucions del sector per adquirir
les competències i habilitats més útils per al teu futur
professional.
Podràs fer una estada de pràctiques en empreses i
institucions del sector on, amb el suport dels tutors,
posaràs en pràctica el que aprens a les aules.
Adquireix les competències que necessites per al teu
futur professional i que les empreses més valoren:
treballar en equip, aprofitar al màxim les noves
tecnologies, comunicar-te adequadament en diferents
contextos i resoldre problemes de forma crítica,
creativa i innovadora.
Al curs 2018-19, 275 estudiants de la Facultat van
realitzar pràctiques externes com a part del seu pla
d’estudis.

Estudia en un entorn
internacional
Podràs fer una estada de mobilitat en una de les 125
universitats d'arreu del món amb què la Facultat té
conveni.
Al curs 2018-19, 38 estudiants de la Facultat han
participat en programes de mobilitat i el centre ha
estat la destinació de 26 estudiants externs.

Gaudeix d’una formació
de qualitat
L’aposta de la Facultat per la innovació i la millora
de la qualitat ha estat premiada amb guardons que
representen un incentiu i un reconeixement a l’esforç
i èxit aconseguits, com els Premis a la Qualitat Docent
del Consell Social de la URV i la Distinció Jaume Vicens
Vives, atorgada per la Generalitat de Catalunya, que
premia l’excel·lència en la docència universitària.
Bona part del professorat del centre forma part del
Grup d’Innovació Docent en el qual s’intercanvien
experiències docents d’alta qualitat i es fomenten les
bones pràctiques organitzant cursos i jornades per al
professorat.

Serveis i instal·lacions
La Facultat de Ciències Jurídiques es troba al campus
Catalunya, al centre de Tarragona ciutat, on es pot
arribar a peu des de qualsevol punt de la ciutat. Els
autobusos urbans i interurbans hi tenen parades i
l’estació d’autobús central es troba a 10 minuts a peu i
la de trens, a 20 minuts.
Les instal·lacions estan dissenyades específicament
per garantir un aprenentatge de qualitat als estudiants.
Aquests espais són, entre altres, la sala de vistes i els
seminaris adaptats a l’activitat docent per fomentar el
treball en equip i les metodologies participatives.
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge
i la Investigació (CRAI) del campus Catalunya posa
al teu abast un ampli ventall de serveis per facilitarte l’aprenentatge, com la biblioteca, espais d’estudi
individuals i per a grups amb mitjans multimèdia,
assessorament i materials per a l’aprenentatge de
llengües, i formació per millorar les teves competències
informàtiques i de gestió de la informació.

Oferta formativa
Graus
• Dret
• Relacions Laborals i Ocupació
• Treball Social

Dobles Graus
• Administració i Direcció d'Empreses i Dret
• Dret i Relacions Laborals i Ocupació

Màsters universitaris
•
•
•
•
•
•

Advocacia
Dret Ambiental
Dret de l'Administració Pública
Dret de l'Empresa i de la Contractació
Innovació en la Intervenció Social i Educativa
Sistema de Justícia Penal

Títols propis i diplomes de postgrau*
• Diploma de Postgrau en Gestió, Control i
Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals
• Màster en Gestió i Dret Local
• Màster en Justícia Penal Internacional
• Diploma de postgrau en Dret Urbanístic

Doctorats
• Doctorat en Dret
• Doctorat en Treball Social
*La informació actualitzada sobre els títols propis de formació de postgrau de la Fundació
URV la pots consultar a www.fundacio.urv.cat/formacio.
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GRAU DE DRET
En aquest grau aprendràs els conceptes bàsics del dret i els fonaments de
l’argumentació jurídica amb l’objectiu que dominis l’estructura i el funcionament
de l’ordenament jurídic en els àmbits local, autonòmic, estatal, europeu i
internacional. A més a més, la titulació et garantirà el coneixement de les diferents
branques del dret públic i privat: dret administratiu, dret civil, dret constitucional,
dret del treball i de la seguretat social, dret financer i tributari, dret internacional
públic, dret internacional privat, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret
comparat i filosofia del dret. D’aquesta manera, un cop t’hagis graduat, disposaràs
de les habilitats necessàries per exercir les diferents professions jurídiques.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 135

Horari 1r curs: matí o tarda
Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 6,396

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis interès per comprendre
els problemes de caràcter social, polític i econòmic
que afecten les persones i les institucions. També
has de tenir curiositat per conèixer les eines
jurídiques que permeten donar resposta a aquestes
situacions.
L’argumentació oral i escrita, l’esperit crític així com
la capacitat de buscar i analitzar informació de les
fonts especialitzades són competències pròpies
d’aquest grau.

Per què estudiar el grau de
Dret a la URV?
Fa més de 25 anys que la URV imparteix estudis
de Dret i aquesta llarga trajectòria ha permès
consolidar un model d’ensenyament innovador,
que potencia l’aprofitament continuat de les
activitats lectives i aposta per un disseny del pla
d’estudis orientat a donar resposta a les necessitats
professionals del territori.
Amb les pràctiques externes posaràs a prova
els coneixements que has après durant el grau
i entraràs en contacte amb entitats, despatxos i
oficines professionals.
Rebràs formació jurídica integral i tindràs
acompanyament en el procés d’aprenentatge i
d’orientació acadèmica i professional gràcies al
programa de tutoria docent i les dimensions de la
Facultat.

Podràs especialitzar-te en l’àrea temàtica que més
t’interessi gràcies a un ventall ampli d’assignatures
optatives.
Un cop graduat, també t’oferim el màster
universitari oficial que habilita per a l’exercici de
l’Advocacia .

Sortides professionals
Aquesta titulació et capacita per dur a terme
activitats relacionades amb la interpretació i
l'aplicació de les normes legals. També és requisit
indispensable per accedir a la judicatura, a la
fiscalia, als diferents cossos de lletrats de les
administracions públiques i dels òrgans de l'Estat, a
les notaries i als registres.
Així mateix, els estudis de Dret t’habiliten per a
l'assessoria i consultoria jurídiques d'institucions i
empreses, i per a l'exercici lliure de l'advocacia i la
procuradoria.
Podràs exercir la teva activitat tant en
l'Administració i organismes públics com en
empreses privades i en la docència.

Hi ha un ampli ventall
d'assignatures optatives
per tal que t'especializis
en l'àmbit que desitgis

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Podràs especialitzar-te en
l’àrea temàtica que vulguis
gràcies a un ventall ampli
d’assignatures optatives

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**

ECTS

Constitució i Sistemes de Fonts

6

Dret Romà

6

Habilitats del Jurista

6

Història del Dret

6

Teoria del Dret

6

Ciència Política

6

Economia

6

Fonaments de Dret Públic de Catalunya

6

Introducció al Dret Processal

6

Part General del Dret Civil

6

Dret Comparat

3

Dret Internacional Públic

ASSIGNATURA

ECTS

L'Acció Administrativa Especialitzada
i els Béns Públics

6

Dret de Família

4

Dret Financer

6

Dret de Successions

5

Optatives*

8

Dret Mercantil: L'Empresari i la seva Activitat en el
Mercat. L'Empresari Social

8

Dret Processal Civil

7

Dret del Treball i de la Seguretat Social

8

Optatives*

8

8

Dret Mercantil: Insolvència
i Tràfic Jurídic de l'Empresari

7

Dret Penal: Part General

8

Dret Processal Penal

3

Dret d'Obligacions i Contractes

6

Sistema Tributari

7

Organització i Institucions Bàsiques Administratives

6

Optatives*

12

Activitat Administrativa i
Control de les Administracions Públiques

4

Dret Internacional Privat

8

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol

8

Drets Fonamentals

5

Drets Reals

6

Institucions de Dret de la Unió Europea

6

4t curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes: 6 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

3r curs

Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 36 ECTS

Filosofia del Dret

3

Pràctiques Externes

6

Optatives*

8

Treball de Fi de Grau

6

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE RELACIONS
LABORALS I OCUPACIÓ
En aquest grau adquiriràs els coneixements necessaris per comprendre la
complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball, atenent de forma
integrada les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica i
econòmica. Així, un cop t’hagis graduat podràs aplicar els coneixements teòrics i
pràctics del grau en els diversos àmbits d’actuació: assessorament laboral, gestió
i direcció de personal, organització del treball i intermediació en el mercat de
treball, tant en el sector privat com en el públic.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 65
Horari 1r curs: matí

Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 5,00

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis interès en la gestió de
persones i tot allò que té a veure amb el món del
treball. És important que siguis una persona activa,
crítica i participativa amb una bona capacitat de
comunicació i gestió del treball en equip.

Podràs exercir la teva carrera professional en els
àmbits laborals següents:

Has de ser capaç d’utilitzar coneixements
multidisciplinaris i saber sintetitzar-los, per fer
anàlisis jurídiques, i poder interpretar dades
estadístiques i resultats d’investigacions empíriques
sobre el món del treball.

Per què estudiar el grau de
Relacions Laborals i
Ocupació a la URV?
T’especialitzaràs en tot allò que té a veure amb la
gestió de persones i les relacions laborals.
En un món en què les relacions laborals són
canviants i cada cop més complexes, aprèn a
afrontar la solució d’aquests nous reptes amb
l’enfocament multidisciplinari de la URV, en grups
reduïts i amb l’ús de programes informàtics
professionals.
Abans d’acabar els estudis entraràs en contacte amb
la realitat de les relacions laborals amb 200 hores
de pràctiques en empreses i institucions de l’àmbit
com assessories laborals, gestories, departaments
de gestió de persones i serveis públics i privats
d’intermediació laboral.

• Planificació, organització, gestió del treball i
control de recursos humans.
• Prevenció de riscos laborals.
• Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals
d'àmbit empresarial o institucional: recerca de
talent i recol·locació, inserció laboral.
• Assessoria laboral.
• Inspecció de treball.
• Gestió d'immigració i estrangeria.

Mencions*
Tècnic o tècnica d'Ocupació
Tècnic o tècnica de Relacions Laborals

En un món on les relacions
laborals són canviants i
cada cop més complexes
el nostre enfocament
multidisciplinari et
permetrà afrontar els
nous reptes

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el
vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 132 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

Economia

6

Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom

6

Elements de Dret Constitucional

6

Dret de la Seguretat i Salut al Treball

6

Elements de Dret Civil

Direcció Estratègica de les Organitzacions

6

6

Elements de Dret Processal

3

Història de les Relacions Laborals

6

Igualtat, Gènere i Ocupació

6

Dret de la Seguretat Social I

6

Optativa*

3

Dret del Treball I

6

Dret Sancionador i Processal del Treball

6

Psicologia del Treball i de les Organitzacions

6

Dret de la Seguretat Social III

6

Sociologia del Treball

6

Mercat del Treball Aplicat

6

Teoria de les Organitzacions

6

Sistemes Laborals Comparats

6

Optatives* (2 assignatures de 3 ECTS cadascuna)

6

Dret Mercantil

5

Dret de la Seguretat Social II

5

Fiscalitat del Treball i de l'Empresa

9

Dret Sindical I

5

Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema

6

Elements de Dret Administratiu

5

Relacions Laborals Especials

6

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

5

Optativa*

9

Polítiques de Recursos Humans

5

Dret Sindical II

5

Dret del Treball II

5

Economia Laboral

5

Psicologia dels Recursos Humans

5

Règim d'Estrangeria

5

Teories i Models de les Relacions Laborals

5

3r curs

6

Habilitats del Tècnic/a en Relacions
Laborals i Ocupació

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 9 ECTS

Pràctiques Externes

9

Optatives* (4 assignatures de 3 ECTS cadascuna)

12

Treball de Fi de Grau

9

*Les mencions i les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE TREBALL SOCIAL
El treball social promou el benestar de persones, grups i comunitats, facilita la
cohesió social en períodes de canvi i ofereix suport i protecció als membres més
vulnerables de la comunitat, donant ajuda i orientació segons el cas o bé assistència,
suport i protecció.
Amb aquest grau aprendràs a intervenir en els contextos socials i institucionals en
els quals viuen persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats. Et donarem
eines per assistir les persones gestionar conflictes, exercint tasques de mediació,
ajuda, educació, defensa, animació i transformació de contextos, incloent-hi els
politicosocials. T’habilitaràs per participar en la formulació i avaluació de polítiques,
serveis i iniciatives socials, i per treballar en la prevenció dels problemes socials.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 85
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català i castellà,
Nota de tall juny 2019: 6,816

Perfil recomanat
És recomanable que tinguis vocació de servei a les
persones i siguis sensible al malestar dels altres,
amb capacitat per treballar en equip i interès per
comprendre les estructures socials i per descobrir
les seves implicacions en la construcció de
contextos de desigualtat social. En definitiva, has de
ser una persona amb interès per la transformació
social i amb voluntat de promoure canvis cap a una
societat més inclusiva.

Sortides professionals
Obtindràs l’habilitació per exercir la professió de
treball social.
Des de sempre, els treballadors socials han destacat
per oferir ajuda directa, basada en el contacte
personal, en la comprensió i en el suport emocional
de les persones ateses. Com a treballador o
treballadora social duràs a terme la teva feina en el
marc dels serveis socials personals, en l’àmbit de la
salut, l’educació, la justícia, l’ocupació, l’urbanisme i
habitatge, l’empresa, el medi ambient, el voluntariat,
la cultura i el temps lliure.
Amb aquest grau seràs capaç de detectar i
reconèixer necessitats socials i dissenyar
estratègies per donar-hi resposta, avaluar situacions
de risc social i dinamitzar recursos institucionals
i comunitaris amb la finalitat d’aconseguir una
millora de la qualitat de vida de les persones. Els
àmbits són els següents:
• Serveis socials: d’atenció social bàsica i primària,
d’atenció permanent per resoldre emergències
socials, d’ajuda i atenció domiciliària, serveis
socials especialitzats, d’atenció a persones sense

llar, d’atenció a persones grans, d’atenció a la
infància i a la família, d’atenció a la dona, d’atenció
a persones amb discapacitat, d’acollida i atenció
social a immigrants i refugiats.
• Salut: centres de salut o serveis d’atenció primària
de salut, d’atenció sociosanitària domiciliària,
hospitals generals, maternals, infantils, centres
sociosanitaris, serveis de salut mental, d’atenció a
les drogodependències.
• Educació: serveis d’assessorament
psicopedagògic i social als equips dels centres
escolars i instituts d’ensenyament secundari,
mediació escolar i familiar, escoles taller i altres
iniciatives orientades a compensar dèficits
socioeducatius.
• Justícia: serveis tècnics d’assessorament
psicosocial al jutge, mediació amb la víctima,
programes de seguiment de mesures per protegir
el medi ambient, centres d’internament de menors
infractors, institucions penitenciàries, etc.
• Empresa: atenció i prestacions socials als
treballadors de determinades empreses que
disposen d’aquest servei.
• Habitatge: programes de promoció, estudi i
adjudicació d’habitatges de protecció social,
dinamització comunitària de barris de nova
construcció o en procés de remodelació,
planificació urbana.
• Tercer sector: àmbit en expansió integrat per
organitzacions i entitats sense ànim de lucre que
treballen contra l’exclusió social amb programes
preventius, assistencials, etc.
• Àmbits de planificació i programació social:
planificació estratègica de serveis de benestar,
anàlisi i desenvolupament organitzacional,
assessorament en polítiques de benestar
social, màrqueting social, comunicació i imatge
relacionades amb temes socials, etc.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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Mira el
vídeo
del grau

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 126 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Investigació Social Aplicada

9

Fonaments del Treball Social

6

Dret Laboral i Penal

6

Habilitats del Treballador/a Social

6

Psicologia Evolutiva i Familiar

6

Marginació i Exclusió Social

6

Tècniques Quantitatives d'Investigació Social

6

Psicologia Social

6

Treball Social, Individual i Familiar

6

Comunicació i Societat de la Informació

6

Deontologia del Treball Social

3

Habilitats Socials i Comunicació Interpersonal

6

Intervenció Social Comunitària

6

Pedagogia Social

6
6

Treball Social de Grups i Equips

6

Política Social
Sociologia

6

Optatives* (2 optatives de 6 ECTS cadascuna)

12

Constitució i Administració Públiques

6

Pràcticum d’Intervenció

18

Estructura de la Població i Desigualtat Social

6

Gestió i Lideratge d'Organitzacions de Serveis
Socials

6

Metodologia del Treball Social:
Planificació i Intervenció

6

Serveis Socials Comparats

6

6

Optativa*

6

Sistemes de Benestar Social
Tècniques Qualitatives d'Investigació Social

6

Dret de Persona, Família i Estrangeria

9

Drets Socials

6

Estructura de Serveis Socials

9

Models i Tècniques d'Intervenció Social

6

3r curs

Antropologia Social i Cultural

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes: 18 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

Clínica Social i Supervisió

6

Optatives* (2 optatives de 6 ECTS cadascuna)

12

Treball de Fi de Grau

6

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ D'EMPRESES I DE DRET
Amb la doble titulació, aprendràs a gestionar i dirigir qualsevol de les àrees funcionals de les
empreses i institucions o emprendre el teu negoci, alhora que et prepararàs per a l’assessoria
i consultoria juridicoempresarial. Assoliràs una sòlida formació interdisciplinària que et
permetrà ocupar llocs de treball de gran responsabilitat.
Cursaràs simultàniament totes dues titulacions de grau, Administració i Direcció d’Empreses i
Dret, en només 5 cursos i 1 quadrimestre, atès que el pla d’estudis i els horaris s’han dissenyat
especialment per compatibilitzar totes les matèries en el mínim temps possible.
Durada: 5 anys i mig
Crèdits ECTS: 390
Places: 25

Horari: matí
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 8,072

Perfil recomanat

Menció

És recomanable que tinguis interès per desenvolupar
una carrera professional en la direcció i la gestió
empresarial, i també en els àmbits legals i jurídics.
Si tens un esperit crític, si ets una persona creativa
i compromesa i tens esperit emprenedor, amb
aquest doble grau desenvoluparàs les habilitats
comunicatives, de treball en equip i de raonament
que et capacitaran per a la teva futura activitat
laboral.

Si vols cursar una menció en el doble grau, hauràs
de matricular-te de 30 crèdits optatius més dels
estrictament necessaris per obtenir la doble titulació.

Per què estudiar aquest
doble grau a la URV?

Màrqueting
Aquesta menció et permetrà adquirir coneixements
especialitzats en màrqueting i la seva aplicació
pràctica en l’àmbit de la gestió empresarial.

• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat
internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150
empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb
professionals de prestigi.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• Els horaris compactes permetran organitzar-te
el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració
i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs
reconèixer fins a 54 ECTS.
• Podràs continuar formant-te amb una àmplia
oferta de màsters.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En aquesta menció t’especialitzaràs en el
funcionament internacional de matèries relacionades
amb el màrqueting, l’economia, les relacions
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Sortides professionals
Segons l'informe d'inserció laboral d'AQU (2017),
el 92% des graduats i graduades en l'àmbit de
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.
• Direcció de pimes i grans empreses nacionals i
multinacionals.
• Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria.
• Direcció de les diferents àrees funcionals
de l’empresa.
• Judicatura i fiscalia.
• Direcció i gestió en diferents àmbits de
l’Administració pública.
• Direcció i gestió en organismes internacionals.
• Notaria i registre.
• Gestoria.
• Gestió de comerç exterior.
• Cossos de lletrats de les administracions públiques.
• Assessoria i consultoria.
• Emprenedoria.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 108 ECTS
Formació obligatòria: 246 ECTS

3r curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Dret Comparat

3

Fonaments de Màrqueting

6

Dret de Família

4

Habilitats del Jurista

6

Dret Financer

6

Introducció a la Comptabilitat

6

Drets Reals

6

Matemàtiques I

6

Història del Dret

6

Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el
Mercat. L'Empresari Social

8

Teoria del Dret

6

Constitució i Sistema de Fonts

6

Ciència Política

6

Comptabilitat Financera

6

Dret Internacional Públic

8

Matemàtiques II

6

Organització d'Empreses

6

Fonaments de Dret Públic de Catalunya

6

Estadística I

6

Introducció al Dret Processal

6

Introducció a la Microeconomia

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Organització i Institucions Bàsiques Administratives

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Activitat Administrativa i Control de les
Administracions Públiques

4

Drets Fonamentals

5

Estadística II

6

Part General del Dret Civil

6

Principis d'Economia Aplicada

6

Ciutadania

6

Comportament Organitzatiu

6

Comptabilitat de Gestió

6

Direcció d'Operacions

6

Gestió de la Qualitat

6

Microeconomia

6

Dret Penal: Part General

8

L'Acció Administrativa Especialitzada i
els Béns Públics

6

Dret d'Obligacions i Contractes

6

Dret del Treball i de la Seguretat Social

8

Institucions de Dret de la Unió Europea

6

5è curs

4t curs

Dret Romà

6è curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Dret Processal Civil

7

Direcció Estratègica

6

Direcció Estratègica de Màrqueting

6

Direcció Financera: Inversió

6

Direcció de Recursos Humans

6

Macroeconomia

6

Sociologia de l'Empresa

6

Tècniques de Decisió Empresarial

6

Direcció Financera: Finançament

6

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol

8

Dret de Successions

5

Economia Mundial

6

Investigació de Mercats i Aplicacions

6

Sistema Tributari

7

Dret Internacional Privat

8

Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic
de l'Empresari

7

Dret Processal Penal

3

Filosofia del Dret

3

Treball de Fi de Grau I (Grau Dret)

6

Treball de Fi de Grau II
(Grau Administració i Direcció d’Empreses)

6

1r quadrimestre
Pràctiques externes

24

4a Facultat d'Espanya
per cursar ADE+Dret

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU DE DRET
I DE RELACIONS LABORALS
I OCUPACIÓ
En aquest doble grau rebràs una formació integral i interdiciplinària en els
diferents àmbits del món jurídic i laboral. Aprendràs a aplicar les teories
sobre gestió i direcció de recursos humans en empreses, i també a analitzar
i sistematitzar el funcionament del mercat i de les polítiques sociolaborals.
A més, et formaràs en negociació i resolució de conflictes en les relacions
laborals, anàlisi i diagnòstic de situacions i problemes de treball i gestió de la
prevenció de riscos laborals. Un cop t’hagis graduat, tindràs una sòlida formació
jurídica i laboral, i podràs ocupar llocs de treball que requereixin una formació
interdisciplinària vinculada a l’àmbit jurídic i laboral.
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 357
Places: 25
Horari 1r curs: matí i tarda

Llengües: català i castellà
Nota de tall juny 2019: 6,09

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que siguis una persona amb
interès per comprendre els problemes de caràcter
jurídic, social, polític i econòmic, i, en particular,
les relacions i els conflictes sociolaborals. És
important que siguis capaç d’utilitzar coneixements
multidisciplinaris i saber sintetitzar-los per fer
anàlisis jurídiques i poder interpretar dades
estadístiques i resultats d’investigacions empíriques
sobre el món del treball.

Un cop t’hagis graduat, podràs exercir les activitats
professionals següents:

L’argumentació oral i escrita, l’esperit crític així com
la capacitat de buscar i analitzar informació de les
fonts especialitzades són competències pròpies
d’aquesta doble titulació.

• Tasques relacionades amb el desenvolupament,
la interpretació i l’aplicació de les normes legals
tant en l’Administració i organismes públics com en
empreses privades.
• Funció pública estatal, autonòmica o local
(judicatura, fiscalia, cossos de lletrats de les
administracions públiques, cossos tècnics de
l’Administració, inspecció de treball, cossos
docents). També podràs accedir a notaries i
registres.
• Planificació, organització i gestió del treball i
control dels recursos humans.

Tindràs uns amplis
coneixements jurídics
i del món del treball

• Elaboració i gestió de polítiques sociolaborals
d’àmbit empresarial o institucional.
• Assessoria i consultoria jurídiques d’institucions i
empreses.
• Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria,
sempre que es compleixin els requeriments legals
establerts per accedir a aquestes dues professions.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 243 ECTS
Pràctiques externes: 9 ECTS
Treball de fi de grau: 6+9 ECTS

3r curs

ECTS

Dret Romà

6

Economia

6

Habilitats del Jurista

6

Història del Dret

6

Teoria del Dret

6

Ciència Política

6

Constitució i Sistema de Fonts

6

Dret Internacional Públic

8

Dret del Treball I

6

Dret de la Seguretat Social I

6

Sociologia del Treball

6

Dret de la Seguretat Social II

ASSIGNATURA

ECTS
3

Dret de Família

4

Dret Financer

6

5

Dret Mercantil: L'Empresari i la seva
Activitat en el Mercat. L'Empresari Social.

8

Dret Sindical I

5

Dret Processal Civil

7

Fonaments de Dret Públic de Catalunya

6

Drets Reals

6

Introducció al Dret Processal

6

Dret Sancionador i Processal del Treball

6

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

5

Dret de la Seguretat Social III

6

Organització i Institucions Bàsiques Administratives

6

Mercat de Treball Aplicat

6

Activitat Administrativa i Control de les Administracions Públiques

4

Règim d'Estrangeria

5

Drets Fonamentals

5

Sistemes Laborals Comparats

6

Dret Sindical II

5

Teories i Models de les Relacions Laborals

5

Dret del Treball II

5

Part General del Dret Civil

6

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol

8

Psicologia del Treball i de les Organitzacions

6

Dret de Successions

5

Teoria de les Organitzacions

6

Fiscalitat del Treball i de l'Empresa

9

4t curs

Dret Comparat

Sistema Tributari

7
6

Direcció Estratègica de les Organitzacions

6

Relacions Laborals Especials

Dret de la Seguretat i Salut al Treball

6

Dret Internacional Privat

8

Dret de l'Ocupació i del Treball Autònom

6

7

Gestió de la Qualitat i Auditoria del Sistema

6

Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic de
l'Empresari

Igualtat, Gènere i Ocupació

6

Dret Processal Penal

3

Polítiques de Recursos Humans

5

L'Acció Administrativa Especialitzada i els Béns
Públics

6

Dret d'Obligacions i Contractes

6

Dret Penal: Part General

8

Economia Laboral

5

Institucions de Dret de la Unió Europea

6

Psicologia dels Recursos Humans

5

5è curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Filosofia del Dret

3

Pràctiques Externes

9

Treball de Fi de Grau (Dret)

6

Treball de Fi de Grau (Relacions Laborals i Ocupació)

9

*Les assignatures optatives s’activen en funció de la demanda dels estudiants. En trobaràs la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat
www.urv.cat

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES
Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35, 43002 Tarragona
977 297 000 / osdfcj@urv.cat / www.fcj.urv.cat
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