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I. El dret a la llibertat personal (art. 17 CE) 
 

1. El concepte de llibertat i seguretat reconegut a l’art. 17 CE. 
2. Titularitat. 
3. Garanties constitucionals: 

a) Reserva de llei orgànica 
b) Respecte al contingut essencial 
c) Principi de proporcionalitat 

 
4. Supòsits legals de privació de llibertat 

a) La  detenció i els altres supòsits de privació legal de llibertat 
b) Els drets del detingut 

 
5. El procediment d’habeas corpus. 
6. La presó provisional 

 
II. El dret a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) 
 

1. Característiques generals 
a) Estructura de l’article 24 CE i dret a la tutela judicial efectiva 
b) Caràcter i objecte 
c) Titularitat: subjecte actiu i passiu 

 
2. Contingut 

a) El dret de lliure accés a la jurisdicció 
b) La tutela declarativa 

1) La prohibició d’indefensió 
2) El dret a una resolució de fons fonamentada en dret 
3) El dret d’accés als recursos 

c) El dret a la tutela executiva i cautelar 
 
III. El dret a les garanties processals (art. 24.2 CE) 
 

1. Drets que despleguen la seva eficàcia en tots els ordres jurisdiccionals 
a) Dret al jutge ordinari predeterminat per la llei 
b) Dret a la defensa i assistència de lletrat 
c) Dret a un procés públic 
d) Dret a un procés sense dilacions indegudes 
e) Dret a un procés amb totes les garanties 
f) Dret a utilitzar els medis de prova pertinents per a la defensa 

 
2. Drets que despleguen la seva eficàcia només en l’àmbit penal i sancionador 

a) El dret a la pressumpció d’innocència 
b) Els drets de l’acusat 

1) Dret a ser informat de l’acusació 
2) Dret a no declarar contra un mateix i a no confessar-se culpable 
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IV. El pricipi de legalitat penal (art. 25 CE) 
 

1. La legalitat criminal 
2. La legalitat penitenciària 
3. La legalitat sancionadora 
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