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Prerequisits

NO HI HA PREREQUISITS

Objectius

- Entendre que el sistema internacional és cada cop més interdependent i que la llibertat estatal per adoptar
normes internacionals es veu limitada per la voluntat conjunta de la resta d'Estats
- Adonar-se que el dret internacional públic continua sent l'instrument necessari per a regular les relacions
internacionals
- Assumir que son els mateixos subjectes que fan les normes internacionals els que han de complir-les.
Només excepcionalment s'imposa coactivament el respecte del dret internacional públic
- Comprendre que el dret internacional públic té un nivell alt de compliment voluntari malgrat a vegades sembli
el contrari. La raó és que s'adopta per l'interès comú dels Estats i per això es fa complir.
- Atendre que una part molt significativa de les normes internes dels Estats tenen el seu origen o estan
relacionades amb el dret internacional públic

Competències

Ciència política i gestió pública
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.

Resultats d'aprenentatge
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Analitzar i valorar críticament els elements jurídics de les relacions del poder polític amb la ciutadania i,
en general, en els processos polítics.
Avaluar l'impacte de les relacions interadministratives.
Definir el context jurídic regulador de les relacions internacionals, així com les fonts, les normes i els
subjectes del dret internacional públic, i les accions dels estats i de les organitzacions internacionals.
Definir els conceptes d'acte, activitat, procediment, recursos i garanties administratives.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Descriure els elements bàsics de la monarquia parlamentària a Espanya.
Descriure els fonaments teòrics i l'evolució històrica del constitucionalisme espanyol, i descriure els
fonaments teòrics i l'evolució històrica del constitucionalisme europeu i nord-americà.
Descriure i avaluar el funcionament dels principis de l'organització administrativa.
Exposar el concepte de constitució, els principis constitucionals bàsics i els principis de l'estat de dret i
de l'estat social i democràtic.
Exposar el concepte i les fonts del dret administratiu, i les lleis i els reglaments.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Valorar la responsabilitat internacional en diferents casos de l'actualitat.

Continguts

PROGRAMA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

I. EL SISTEMA INTERNACIONAL

Lliçó 1. La societat internacional i el dret internacional públic

Origen i evolució. El dret internacional públic com a sistema jurídic de la societat internacional actual. La
institucionalització del sistema internacional. Les Nacions Unides i els seus principis. Concepte de dret
internacional públic

II. LA SUBJECTIVITAT INTERNACIONAL

Lliçó 2. La subjectivitat internacional de l'Estat

Concepte i elements constitutius de l'Estat. El principi de la igualtat sobirana. Les immunitats de l'Estat. El
principi de la no intervenció. El reconeixement d'Estats. El reconeixement de governs. La representació
exterior dels Estats

Lliçó 3. La subjectivitat internacional de les organitzacions internacionals i l'estatut internacional d'altres actors

La personalitat jurídica internacional de les organitzacions internacionals. Les competències de les
organitzacions internacionals. Situacions històriques. Els pobles. Les organitzacions no governamentals
-ONG-. Les empreses transnacionals. L'individu. La humanitat

III. EL PROCÉS DE FORMACIÓ DE NORMES EN EL DRET INTERNACIONAL

Lliçó 4. L'estructura del sistema jurídic internacional

Concepte de font i normes de . La jerarquia de les normes internacionals: el lege ferenda ius cogens.
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Lliçó 5. Els tractats com a font de dret internacional públic

Concepte de tractat. Classes de tractats i funcions. La celebració de tractats: especial referència a l'Estat
espanyol. Les reserves. L'aplicació provisional. Dipòsit i registre dels tractats.

Lliçó 6. Altres fonts de dret internacional públic, mitjans auxiliars i la seva interacció

El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina. Concepte i classes d'actes unilaterals
dels Estats. Els actes unilaterals de les OI: la funció normativa interna i la funció normativa externa, especial
referència a les resolucions de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. La
interacció entre fonts formals i mecanismes coadjuvants per a la creació de normes.

IV. APLICACIÓ ORDINÀRIA DEL DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

Lliçó 7. Les relacions del dret internacional públic amb els drets interns

La recepció del dret internacional públic i la seva jerarquia: especial referència a l'Estat espanyol. La
interpretació i l'aplicació de les normes de dret internacional públic, especial referència a l'Estat espanyol. El
control internacional.

Lliçó 8. Efectes de les normes internacionals i les seves eventuals alteracions

Els efectes de les normes internacionals, especial referència als efectes  Nul·litat, modificació,erga omnes.
terminació i suspensió dels tractats

V. APLICACIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DRET INTERNACIONAL PÚBLIC

Lliçó 9. La solució pacífica de controvèrsies internacionals

Concepte i regulació de les controvèrsies. Els mitjans de solució diplomàtics. Els mitjans de solució
jurisdiccionals: L'arbitratge, la solució judicial, especial referència al Tribunal Internacional de Justícia. La
solució de controvèrsies a les organitzacions internacionals.

Lliçó 10. La responsabilitat internacional

Concepte de responsabilitat internacional. L'element objectiu i l'element subjectiu. Les circumstàncies
excloents. Conseqüències del fet internacionalment il·lícit: la reparació. L'obligació de reparar per actes lícits.
La responsabilitat internacional de l'individu.

Lliçó 11. Mecanismes d'exigència del compliment del dret internacional públic

La protecció diplomàtica. Les mesures d'autotutela. Els procediments institucionalitzats. Els capítols VII i VIII
de la Carta. La pràctica de les Nacions Unides: les forces de manteniment de la pau i altres mecanismes

VI. ÀMBITS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Lliçó 12. Drets humans

Evolució de la regulació internacional dels drets humans. La Declaració universal. La protecció internacional
universal. La protecció internacional d'àmbit regional: el sistema del Conveni de Roma de 1950.

Metodologia

SISTEMA AVALUACIO CONTINUADA
L'estudiant a l'inici de curs pot optar per un sistema  que de superar-se no haurà ded'avaluació continuada
fer examen

Activitats dirigides
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Classes Teoriques: impartides pel professor

Els estudiants poden optar per seguir una sistema d'avaluació continuada que consistirà en realitzar casos
pràctics, comentaris de resolucions d'organitzacions internacionals, sentències del Tribunal Internacional de
Justicia entre altres i que es resoldran a classe. Per tant, els estudiants que optin per aquest sistema,
l'assistència a classe durant tot el temps que duren les sessions és imprrescindible i obligatòri en un En90%. 
cas que l'estudiant no pugui venir en un 90% de les sessions del curs passarà al sistema per examen

Les activitats realitzades al llarg del curs poden consistir:

A) Informe-relatoria individual sobre un tema del programa

B) Presentació a classe durant el curs dels resultats del treball

C) (prèvia preparació autònoma) Realitzar i comentar a classe casos pràctics, sentències, resolucions de
comitès, entre d'altres

El professor a l'inici de curs explicarà el procediment a seguir amb més detall

Activitats Autònomes

El professor a l'aula o en el campus virtual explicarà la forma de preparar autònomament els
continguts de l'assignatura

És molt important consultar el campus virtual especialment si no es pot venir a classe o l'assistència és
ocasional

SISTEMA PER EXAMEN

L'estudiant pot optar per fer un examen al final del curs consistent en 7 preguntes sobre el temari de
l'assignatura i un cas pràctic

Si l'estudiant no pot assistir en un 90% a classe, haurà d'optar pel sistema d'examen

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

ACTIVITATS PRACTIQUES 22,5 0,9 1, 3, 11, 13, 15, 16, 18

CLASSES TEORIQUES 30 1,2 1, 3, 19

Tipus: Supervisades

TUTORIES 5 0,2 12, 16

Tipus: Autònomes

ESTUDI 17 0,68 1

LECTURA MANUAL 19 0,76 1, 3

LECTURA TEXTOS 11 0,44 16

PREPARACIO I REDACCIO TREBALLS 13 0,52 12, 14, 16, 17, 18
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RECERCA I DOCUMENTACIÓ 8 0,32 13

Avaluació

Model d'avaluació és continuada té l'objectiu de que el professor pugui establir el grau d'assoliment de les
competències

Les activitats pràctiques realitzades al llarg del curs en superar-se podran suposar com a màxim el 100% de la
nota final i no hi ha avaluació compensatòria. Si l'estudiant té un seguiment discontinuo i no supera els
exercicis durant el curs passarà al model per examen

Model per examen

Hi haura un examen de 7 preguntes que equival al 70% de la nota final sobre temes relacionats amb el
programa de l'assignatura i un cas pràctic que equival al 30% de la nota final. Hi ha la possibilitat d'Avaluació
Compensatòria de l'examen (7 preguntes +cas pràctic) en cas que aquest no s'aprovi, com a mínim, amb una
nota de 5

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

CAS PRACTIC 30 22,5 0,9 1, 2, 5, 11, 13, 15, 16, 18

EXAMEN CONTINGUTS 70 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 19
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