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I. LES LLIBERTATS FONAMENTALS 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓ: NOCIONS ÚTILS 
 
Els objectius de la Unió Europea. Integració econòmica: mercat 
interior i Unió Econòmica i Monetària. La Unió Política: 
cooperació entre els Estats membres en l'àmbit de la PESC i de 
jjustícia i d'afers 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 a la integració comunitària. La ciutadania de 
la Unió. El principi de transparència, els mitjans de informació 
i de recurs dels individus. 
 
TEMA 2. LA LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES I DE SERVEIS 
 
Introducció: evolució del dret de lliure circulació de persones: 
dret a la mobilitat territorial, dret a la mobilitat laboral. La 
lliure circulació de treballadors; concepte. Àmbit d'aplicació 
personal i material. Excepcions. El lliure establiment i la 
lliure prestació de serveis. Delimitació. Àmbit d'aplicació 
personal i material. Excepció per motius d'interès general. 
 
TEMA 3. LA LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES 
 
Concepte. Àmbit d'aplicació material i personal. Contingut i 
etapes de realització de la lliure circulació de capitals. 
L'articulació de la lliure circulació de capitals amb la Unió 
conòmica Monetària. E
 
TEMA 4. LA LLIURE CIRCULACIÓ DE CAPITALS 
 
Concepte. Àmbit d'aplicació material i personal. Contingut i 
etapes de realització de la lliure circulació de capitals. 
L'articulació de la lliure  circulació de capitals amb la Unió 
Econòmica Monetària. 
 
TEMA 5. LES POLÍTIQUES COMUNITÀRIES 
 
Polítiques comunitàries originàries i noves polítiques. 
Aproximació a les polítiques comunes: política agrícola comuna 
(PAC); política comuna de transports, política comercial comuna. 
Les polítiques coordinades. Les noves polítiques a partir de 
l'Acta Única Europea: la cohesió econòmica i social, la política 
d'investigació i de desenvolupament tecnològic, i la política de 
medi ambient. L'ampliació d'àmbits sectorials a  
 
partir del TUE: l'educació i la formació professional, la 
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cultura, la salut pública, la protecció dels consumidors, les 
arxes transeuropees, la indústria. x
 
TEMA 6. DIMENSIÓ INTERNA I EXTERNA DEL MERCAT INTERIOR 
 
Balanç 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 7. CONCEPTE BÀSICS. APROXIMACIÓ MATERIAL AL DRET DE 
COMPETÈNCIA 
 
Funció de la reglamentació de la política de lliure competència 
en el marc del conjunt d'instruments i de polítiques 
omunitàries. Models comparats. c
 
TEMA 8. LES ANOMENADES "BASES MATERIALS" D'APLICACIÓ DEL DRET 
COMUNITARI DE LA COMPETÈNCIA 
 
Repartiment de mercats i fixació de preus pels operadors 
econòmics. Cooperació i distribució; exclusivitats i sistemes de 
distribució selectiva. Franchising. Cooperació per a la 
fabricació i per a les Joint ventures. Concentració i 
competència. 
 
TEMA 9. QÜESTIONS RELATIVES A L'ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL DRET 
COMUNITARI DE LA COMPETÈNCIA 
 
Criteri dels "efectes interns" i dels efectes extraterritorials, 
problemes de jurisdictio i d'imperium. Afectació o perjudici al 
comerç interestatal. Regla de minimis. Aproximació a una noció 
econòmica d'empreses: implicacions. 
 
TEMA 10. ARTICLE 85 DEL TCE: ACORDS ENTRE EMPRESES RESTRICTIUS 
DE LA COMPETÈNCIA 
 
Prohibició d'acords restrictius i nocions implicades (85.1 TCE). 
Exemplificació. Decisions i sentències. Article 85.3 TCE i 
criteris d'exempció previstos: exempcions individuals i per 
categories. Aplicacions reglamentàries: a) distribució 
exclusiva; b) cooperació; c) especialització; llicència de 
patents; d'altres supòsits: R + D, franchising, know-how. 
 
TEMA 11. ARTICLE 86 TCE: 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 
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competència a les concentracions d'empreses: història i 
actualitat. 
 
TEMA 12. APLICACIÓ DEL DRET DE COMPETÈNCIA AL SECTOR PÚBLIC 
 
Monopolis públics de transports (aeri i ferroviari), correus, 
d'energia i elèctriques, telecomunicacions i televisió. El règim 
d'ajudes públiques estatals. 
 
TEMA 13. PROCEDIMENT I SANCIONS 
 
Problemàtica relativa a l'aplicació per la Comissió i per les 
autoritats dels Estats membres de les regles de competència. 
 
TEMA 14. CONCLUSIÓ. EL DRET COMUNITARI I EL DRET ESTATAL DE LA 
LLIURE COMPETÈNCIA 
 
El model espanyol a la llei de defensa de la competència. L. 
16/89 del 16 de juliol de 1989. Valoració de l'espai domèstic i 
comunitari de la reglamentació de la competència. Valoració de 
la política de competència dins del marc de les polítiques 
comunitàries. 
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SISTEMA D'AVALUACIÓ 
 
Es basarà en dues proves relatives a cadascuna de les parts de 
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l'assignatura (llibertats fonamentals i dret de la competència) 
que es realitzaran al llarg del curs, així com es proposaran 
casos pràctics ( a partir de textos i supòsits de la pràctica 
comunitària) que seran comentats a classe i resolts pels 
alumnes, i que comptaran a efectes de la qualificació final. 
 


