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Primera part.  Els principis constitucionals. 

 

Tema 1. L’Estat i la Constitució 

El concepte d’Estat.- El concepte de Constitució.- L’evolució de l’Estat com a forma d’organització 

política.  

 

Tema 2. La Constitució espanyola de 1978  

El constitucionalisme històric espanyol i la Constitució de 1978.- La transició política i l’elaboració de la 

Constitució.- La Constitució dins el dret comparat.- Les característiques generals de la Constitució: la 

integració a la Unió Europea. 

 

Tema 3. Els principis estructurals de la Constitució Espanyola de 1978 

La forma d’Estat: Estat Social i Democràtic de Dret.- L’organització territorial: l’Estat de les autonomies. 

 

Tema 4. Democràcia i participació política 

La democràcia directa i la democràcia representativa.- Les institucions de la democràcia directa:  el 

referèndum i la iniciativa legislativa popular.- El dret electoral: cos electoral, procediment i sistema 

electoral, garanties jurisdiccionals.- Els partits polítics: estatut jurídic, funcions i finançament. 

 
Segona part. Els òrgans constitucionals 

 

Tema 5. L’organització de l’Estat. 

L’organització de l’Estat.-  La separació de poders.-  Els òrgans constitucionals.- La forma de govern: la 

monarquia parlamentària  

 

Tema 6. El cap de l’Estat 

La posició constitucional del cap de l’Estat en les formes de govern parlamentàries.- La Corona.- 

L’estatut jurídic del Rei.- Els actes del Rei.- La contrasignatura. 
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Tema 7. Les Corts Generals 

L’estructura bicameral: la composició del Congrés i del Senat.- L’autonomia parlamentària i el 

Reglament parlamentari.- L’estatut dels parlamentaris.- L’organització i el funcionament de les cambres.- 

Les funcions:  la legislativa, la pressupostària i la de control i d’impuls del govern.-  

 

Tema 8. El Govern 

El poder executiu i el Govern.- La designació del Govern.- Composició, caràcter col.legiat i estatut dels 

seus membres.- Les funcions del Govern.- Les funcions específiques del president del govern i de la resta 

dels seus membres.- Els òrgans consultius del Govern.- Principis constitucionals configuradors de 

l’Administració Pública. 

 

Tema 9. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern  

Relació de confiança, responsabilitat política i control parlamentari.-  La qüestió de confiança i la moció 

de censura.- La dissolució de les cambres.- Els òrgans de control especialitzat: el Tribunal de Comptes i el 

Defensor del Poble. 

 

Tema 10. El Poder Judicial 

Poder Judicial i potestat jurisdiccional.- Principis constitucionals del Poder Judicial.- Estatut jurídic de 

jutges i magistrats.- El Consell General del Poder Judicial.- El Ministeri Fiscal. 

 

Tema 11. El Tribunal Constitucional 

Origen i evolució de la justícia constitucional.- Composició, organització i funcionament del Tribunal 

Constitucional.- Les funcions del Tribunal Constitucional.- Els conflictes entre òrgans constitucionals de 

l’Estat.  

 

Tercera part. Les fonts del Dret 

 

Tema 12. L’ordenament jurídic i el sistema de fonts 

Ordenament jurídic.- Les relacions entre normes.- Les relacions entre subsistemes i entre ordenaments. 

 

Tema 13. La Constitució com a norma jurídica 

La Constitució com a norma suprema.- Caràcter normatiu i eficàcia jurídica de la Constitució.- Els tipus 

de normes constitucionals. - La reforma de la Constitució. 

 

Tema 14.- El control de constitucionalitat de les lleis 

El recurs d’inconstitucionalitat.- La qüestió d’inconstitucionalitat. 
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Tema 15. La llei 

El concepte i les característiques generals de la llei a la Constitució.- El procediment legislatiu.- Els tipus 

de llei. 

 

Tema 16. Les normes del Govern amb rang de llei. 

El decret-llei.- El decret legislatiu. 

 

Tema 17. El reglament 

El concepte de reglament.- La relació entre llei i reglament.- La potestat reglamentària: fonament 

constitucional i límits.- Classes de reglaments.- El control dels reglaments. 

 

Tema 18. Els tractats internacionals i el  dret comunitari 

Classes de tractats internacionals.- La seva posició en el sistema de fonts.- El control de 

constitucionalitat.- El fonament constitucional del tractat d’adhesió a les comunitats: conseqüencies i 

límits.- El dret originari i el dret derivat europeu.- Efectes interns del dret comunitari.  

 

Quarta part. L’organització territorial de l’Estat 

 

Tema 19. Les Comunitats Autònomes  

Els models d’organització territorial de l’Estat.- La gènesi històrica de l’Estat de les autonomies.- El 

principi dispositiu i l’evolució de l’Estat de les Autonomies.- Els principis d’unitat, autonomia, solidaritat. 

 

Tema 20. L’Estatut d’Autonomia  

L’estatut d’autonomia com a norma jurídica i l’ordenament autonòmic.- L’organització institucional. 

 

Tema 21. La distribució de competències entre l’Estat i les Comunitats Autònomes 

El concepte de competència.- El sistema de distribució de competències.- Els tipus de competències.- Les 

lleis de l’art. 150 de la Constitució.  

 

Tema 22. Les relaciones entre l’Estat i les Comunitats Autònomes 

Les tècniques de relació entre l’Estat i les Comunitats Autònomes i entre les Comunitats Autònomes entre 

sí.- El control jurisdiccional davant del Tribunal Constitucional: els conflictes de competència.- La vía 

coactiva: el supòsit de l’article 155 CE.- El finançament. 

 

Tema 22. Els ens locals 

La posició constitucional dels ens locals: l’autonomia local.- El municipi i la provincia: organització 

institucional.- Els conflictes en defensa de l’autonomia local davant del Tribunal constitucional. 
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Nota 

 

El primer dia de classe el professor encarregat de cadascun dels grups indicarà: 

- l’organització general del curs  

- la bibliografia necessària per preparar cada tema, així com altres materials  

 complementaris 

- el sistema de classes pràctiques 

- els criteris de evaluació, als efectes de la qualificació de final de curs 
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