
 
 

RELACIÓ DE PERFILS DE DSI: 

 

1.   Dret civil 1. Obligacions i contractes, dret de danys i responsabilitat civil                                                    

2.   Dret civil 2. Drets reals, hipotecari i registral   

3. Dret civil 3. Drets de les persones, família i successions   

4. Dret mercantil 1. Dret de societats   

5. Dret mercantil 2. Dret bancari i contractes mercantils   

6. Dret mercantil 3. Propietat industrial i intel·lectual   

7. Dret mercantil 4. Drets marítim i aeronàutic   

8. Dret processal civil   

9. Dret penal   

10. Dret del treball 1. Dret del treball   

11. Dret del treball 2. Seguretat social   

12. Dret financer   

13. Dret administratiu 1. Administració pública   

14. Dret administratiu 2. Ordre públic. Salut pública i higiene. Medi ambient   

15. Dret administratiu 3. Procediment administratiu. Responsabilitat patrimonial de l’Administració  

16. Dret de la circulació   

17. Estrangeria   

18. Drets urbanístic i de la construcció       

19. Dret constitucional   

20. Drets internacional i comunitari            

21. Drets canònic i eclesiàstic. Història del dret   

22. Professions jurídiques. Advocacia   

 

 

1. Dret civil 1. Obligacions i contractes, dret de danys i responsabilitat civil. Inclou especialment:                                                   
a. Dret d’obligacions 
b. Contractació civil  
c. Garanties reals i personals  
d. Persones jurídiques 
e. Societats civils  
f. Dret de danys 
g. Responsabilitat civil,  
h. Mediació, etc. 

 
2. Dret civil 2. Drets reals, hipotecari i registral. Inclou especialment:                        

a. Dret de la propietat 
b. Dret hipotecari 
c. Dret registral, etc. 
 

3. Dret civil 3. Drets de les persones, família i successions. Inclou especialment:     
a. Estat civil 



 
 

b. Menors 
c. Incapacitació 
d. Matrimoni  
e. Filiació  
f. Adopció 
g. Successions, etc. 

 
4. Dret mercantil 1. Dret de societats. Inclou especialment: 

a. Societats mercantils 
b. Dret concursal  
c. Dret bursàtil 
d. Dret de la competència econòmica 
e. Cooperatives 
f. Registre mercantil 
g. Comerç minorista 
h. Dret mercantil internacional, etc. 

 
5. Dret mercantil 2. Dret bancari i contractes mercantils. Inclou especialment: 

a. Contractes mercantils 
b. Transports 
c. Dret bancari 
d. Dret canviari 
e. Dret d’assegurances  
f. Dret del consum 
g. Dret de la publicitat 
h. Dret de les noves tecnologies, etc. 

 
6. Dret mercantil 3. Propietat industrial i intel·lectual. Inclou especialment: 

a. Drets d’autor 
b. Procediments sobre la propietat industrial i intel·lectual 
c. Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual, etc. 

 
7. Dret mercantil 4. Drets marítim i aeronàutic. (periodicitat trimestral). Inclou especialment: 

a. Transport marítim 
b. Transport aeri 
c. Aviació comercial 
d. Assegurances de transport marítim i aeri, etc. 

 
8. Dret processal civil. Inclou especialment: 

a. Procediments declaratius ordinaris 
b. Procediments declaratius especials 
c. Prova 
d. Recursos 
e. Execució provisional i mesures cautelars 
f. Procediment comunitari  
g. Execució de sentències estrangeres 
h. Arbitratge, etc. 

 
9. Dret penal. Inclou especialment: 

a. Part general 
b. Part especial  
c. Dret penitenciari   
d. Criminologia 
e. Dret penal de menors   
f. Dret processal penal  
g. Dret penal militar  
h. Violència de gènere, etc. 



 
 

 

10. Dret del treball 1. Dret del treball. Inclou especialment:  
a. Contractes de treball 
b. Condicions de treball (conciliació vida familiar, prevenció de riscs laborals, salut laboral, jornada 

laboral, vacances, etc.) 
c. Procediment laboral  
d. Negociació col·lectiva  
e. Dret sindical, etc. 
 

11. Dret del treball 2. Seguretat Social. Inclou especialment: 
a. Règims 
b. Prestacions 
c. Cotització a la Seguretat Social 
d. Delictes contra la Seguretat Social, etc. 

 
12. Dret financer. Inclou especialment: 

a. Hisenda pública 
b. Dret tributari 
c. Dret fiscal 
d. Hisendes locals 
e. Procediments tributaris 
f. Responsabilitat de l’Administració Tributària 
g. Delictes contra la Hisenda pública, etc.   
 

13. Dret administratiu 1. Administració pública. Inclou especialment: 
a. Administració pública (administració central, autonòmica i local) 
b. Funció pública 
c. Contractes administratius  
d. Dret administratiu patrimonial (domini públic: aigües, caça, pesca, policia, ports, costes, patrimoni 

de l’Estat, etc.) 
e. Corporacions de dret públic 
f. Actes administratius 
g. Serveis públics 
h. Educació 
i. Dret industrial 
j. Dret esportiu 
k. Dret agrari, etc. 
 

14. Dret administratiu 2. Ordre públic. Salut pública i higiene. Medi ambient. Inclou especialment: 
a. Seguretat ciutadana 
b. Sanitat pública 
c. Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (contaminació, soroll, tabaquisme, etc.)  
d. Medi ambient, etc. 
e. Delictes contra el medi ambient 
f. Benestar social 
g. Responsabilitat de l’Administració sanitària 
h. Responsabilitat civil per danys al medi ambient, etc. 
 

15. Dret administratiu 3. Procediment administratiu. Responsabilitat patrimonial de l’Administració. 
Inclou especialment: 

a. Procediment administratiu 
b. Procediment contenciós administratiu  
c. Procediment econòmic administratiu 
d. Procediment administratiu sancionador  
e. Procediment administratiu local 
f. Responsabilitat patrimonial de l’Administració  



 
 

g. Expropiació forçosa  
h. Infraccions i sancions administratives, etc. 

 
16. Dret de la circulació. Inclou especialment: 

a. Seguretat vial 
b. Assegurança de l’automòbil  
c. Responsabilitat civil de la circulació  
d. Delictes contra la seguretat del trànsit, etc. 
 

17. Estrangeria. Inclou especialment: 
a. Nacionalitat   
b. Dret d’estrangeria (immigració i emigració) 
c. Treball dels estrangers 
d. Expulsió penal dels estrangers 
e. Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers, etc. 

 
18. Drets urbanístic i de la construcció. Inclou especialment      

a. Dret urbanístic 
b. Dret de la construcció 
c. Dret de la vivenda 
d. Habitatges de protecció oficial 
e. Responsabilitat civil i penal de la construcció 
f. Responsabilitat administrativa per acte urbanístic, etc. 

 
19. Dret constitucional. Inclou especialment: 

a. Dret constitucional 
b. Drets humans 
c. Protecció de dades personals 
d. Drets i deures dels pacients 
e. Procediment constitucional, etc. 

 
20. Drets internacional i comunitari. Inclou especialment:          

a. Dret internacional públic 
b. Dret internacional privat 
c. Dret penal internacional 
d. Dret comunitari 
e. Responsabilitat internacional de l’Estat  
f. Dret diplomàtic, etc.  

 
21. Drets canònic i eclesiàstic. Història del dret. (periodicitat trimestral). Inclou especialment: 

a. Dret matrimonial canònic 
b. Dret processal canònic 
c. Dret penal canònic 
d. Jurisdicció eclesiàstica 
e. Relacions Església-Estat 
f. Llibertat religiosa 
g. Confessions religioses 
h. Història del dret, etc. 

 
22. Professions jurídiques. Advocacia. Inclou especialment: 

a. Professions jurídiques  
b. Honoraris professionals  
c. Col·legis d’advocats 
d. Societats professionals d’advocats 
e. Deontologia dels advocats 
f. Responsabilitat civil de les professions jurídiques 
g. Relació especial dels advocats, etc. 


