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 CIRCULACIÓ 
 
I. Les llibertats fonamentals 
 
Tema 1. Introducció: nocions útils 
 
Els objectius de la Unió Europea. Integració econòmica: mercat interior i unió 
econòmica i monetària. Unió política: la cooperació entre els Estats membres en la 
PESC, en els àmbits de la justícia i en els assumptes d'interior. El sistema del 
Tractat i les bases jurídiques de l'acció de les institucions. Els actes comunitaris i la 
seva execució interna. El paper del Tribunal de Justícia de la CE en la integració 
comunitària. Les llibertats comunitàries: mètodes per a realitzar-les; principis 
comunitaris. La ciutadania de la Unió. El principi de la transparència, els mitjans 
d'informació i de recurs dels individus. L'individu davant el dret comunitari: evolució 
de la doctrina del Tribunal de Justícia de la CE. 
 
Tema 2: la lliure circulació de persones i serveis (I) 
 
Introducció: evolució del dret de la lliure circulació de persones; de la lliure 
circulació de persones econòmicament actives a la ciutadania comunitària; La 
dimensió ad extra de la lliure circulació de persones. Llibertat de circulació de les 
persones en un "espai sense fronteres interiors": dret de mobilitat territorial. Dret de 
mobilitat laboral. A) La lliure circulació de treballadors; els beneficiaris: àmbit 
personal; evolució. El contingut: àmbit material. Reconeixement de títols i diplomes. 
Excepcions a la lliure circulació de treballadors. Lliure circulació i política social. 
 
Tema 3: la lliure circulació de persones i serveis (II) 
 
El dret d'establiment i la lliure prestació de serveis. Introducció i delimitació: 
establiment de les persones físiques, de les persones jurídiques i lliure prestació de 
serveis. Lliure establiment de les persones físiques; àmbit personal i material; règim 
jurídic dels professionals liberals; excepcions. Lliure establiment de les persones 
jurídiques; principis i règim jurídic. Lliure prestació de serveis: aproximació general. 
Lliure establiment i prestació de serveis en sectors específics: financers (banca, 
assegurances), transports, tecnologia de la informació. 
 
Tema 4: la lliure circulació de mercaderies (I) 
 
Introducció: la lliure circulació de mercaderies i els objectius del Tractat CE. Les 
tècniques previstes per a realitzar-la: normes de supressió, normes 
d'harmonització, normes de prevenció. Unió duanera i integració econòmica. Les 
normes del Tractat: a) Disposicions sobre la lliure circulació de mercaderies: 
supressió de drets de duana i establiment de la TAC; exaccions d'efecte equivalent; 
restriccions quantitatives i mesures d'efecte equivalent. b) Règim general aplicable 
als principals obstacles que s'oposen a la lliure circulació de mercaderies: 
monopolis, pràctiques restrictives de la competència, ajuts i subvencions, mercats 
públics. c) Harmonització i harmonització tècnica; les esmenes del TCE després de 



l'Acta Única Europea. 
 
 
 
Tema 5: la lliure circulació de mercaderies (II) 
 
Estudi particular. Supressió de drets de duana i exaccions d'efecte equivalent; 
noció, interpretació i distincions. Supressió de les restriccions quantitatives i 
mesures d'efecte equivalent: noció, interpretació i criteris. L'article 36 i la 
jurisprudència comunitària; la sentència Cassis de Dijon i l'evolució doctrinal recent. 
El "nou enfocament" en matèria d'harmonització tècnica: alguns exemples. 
Obertura de les licitacions públiques. Adequació dels monopolis comercials. 
 
Tema 6: la lliure circulació de capitals i mitjans de pagament 
 
Normes del Tractat sobre lliure circulació de capitals. Directrius de liberalització de 
la primera etapa i mètode de llistats. Cap a la liberalització completa dels 
moviments de capitals: les darreres directrius i les seves implicacions per a la 
creació d'un espai financer europeu. Anàlisi de la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia en les sentències Casati i Luisi Carbone. Lliure circulació de capitals i Unió 
Econòmica i Monetària. Examen del nou títol "Capitals i pagaments" en el TCE 
després de reformar-lo. 
 
Tema 7: dimensió externa i interna del mercat interior 
 
Examen i perspectives del mercat interior. Aspectes externs del mercat interior i 
acords en el si del GATT. Interpretació evolutiva de la política comercial comuna. 
Mercat interior i organització del comerç mundial. 
 
II. Dret de la competència 
 
Tema 8: conceptes bàsics; aproximació material al dret de la competència. 
 
Funció de la reglamentació de la política de lliure competència en el marc del 
conjunt d'instruments i de polítiques comunitàries. Models comparats. 
 
Tema 9: les anomenades "bases materials" d'aplicació de les regles generals de 
competència. 
 
Repartiment de mercats i fixació de preus entre els operadors econòmics. 
Cooperació i distribució; exclussivitats i sistemes de distribució selectiva. 
Franchising. Cooperació per a la fabricació i joint ventures. Empreses comunes 
cooperatives i concentratives. Concentració i competència. 
 
Tema 10: Qüestions relatives a l'àmbit d'aplicació del dret comunitari de la 
competència 
 
Criteri dels efectes interns i efectes extraterritorials, problemes de jurisdictio i de 
imperium. Afectació del comerç intracomunitari. Regla de minimis. Aproximació a 



una noció econòmica d'empresa: implicacions. 
Tema 11. Article 85 TCE: acords entre empreses restrictius de la competència 
 
La prohibició d'acords restrictius i les nocions implicades (article 85.1 TCE); 
exemplificació; decisions i sentències; article 85.3 TCE i criteris d'exempció 
previstos: exempcions individuals i exempcions per categories; les seves 
aplicacions reglamentàries: a) distribució exclussiva; b) cooperació; c) 
especialització; d) llicència de patents; e) altres supòsits: I&D, franchising, know-
how. 
 
Tema 12: aplicació del dret de la competència al sector públic 
 
El règim jurídic dels monopolis públics. Exemplificació: correus, energia, 
telecomunicacions i televisió. El règim d'ajuts públics estatals. 
 
 
Tema 13: l'article 86 TCE, l'abús de posició dominant en el mercat 
 
Pressupòsits: empresa i mercat. Noció de relevant market. Definició comunitària de 
posició dominant. Determinació d'una explotació abusiva d'una posició dominant i 
supòsits il.lustratius. Discriminacions, venda a pèrdua, pràctiques predatòries. 
Negativa de venda. Aplicació de les regles de competència a les concentracions 
d'empreses: història i situació actual. 
 
Tema 14: procediment i sancions 
 
Problemàtica relativa a l'aplicació de les regles de competència per part de la 
Comissió i de les autoritats dels Estats membres. Principi de cooperació entre 
autoritats. 
 
Tema 15. el dret comunitari i el dret estatal de la lliure competència 
 
El model espanyol de la Llei 16/1989, de 16 de juliol, de defensa de la competència; 
relacions amb la Llei 2/1991 de la competència deslleial. Valoració de l'espai 
omèstic i comunitari de la reglamentació de la competència. d
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CRITERIS DE VALORACIÓ
 
1º. S’exigirà tot el programa. 
 
2º. Es realitzarà una única prova final. 
 
3º. Es  valoraran les pràctiques i teaballs realtizats. 
 


