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Objectiu de l’assignatura 
 
L’assignatura té com a objectiu principal que els alumnes tinguin un coneixement 
global del significat del dret i del sistema de fonts del dret existent a l’ordenament 
jurídic espanyol  
 
Competències específiques de l’assignatura 
 
- Llegir, entendre, redactar i sintetitzar textos normatius i doctrinals de contingut 

constitucional.  
- Exposició oral de coneixements 
- Relació d’idees i conceptes 
- Defensa d’una posició 
 
Temari de l’assignatura 
 
TEMA 1. Dret 
1.1.- Concepte i funcions del Dret  
1.2.- Dret, moral i usos socials. Dret i justícia. 
1.3.- Legalitat i legitimitat: Validesa, vigència, aplicabilitat, eficàcia. 
 
TEMA 2. L’ordenament jurídic i les fonts del dret 
2.1.- L’ordenament com a sistema de normes.  
2.2.- Els grans sistemes jurídics: common law i civil law.  
2.3.- Criteris de relacions entre normes i sistemes normatius.  
2.4.- Les fonts del dret: les normes (tipus de normes), els costums, els principis generals del 
dret, la jurisprudència. La voluntat dels particulars com a fonts del Dret 
 
TEMA 3. La Constitució espanyola de 1978 
3.1.- Concepte i classes de Constitució. Funcions i contingut de les constitucions.  
3.2.- La Constitució com a norma jurídica suprema 
3.2.- Evolució del constitucionalisme a Espanya. Elaboració de la Constitució espanyola de 
1978 
3.3.- Contingut bàsic de la Constitució espanyola de 1978: característiques i estructura  
 
TEMA 4. Les garanties de la Constitució 
4.1.- La defensa de la Constitució: control de constitucionalitat i reforma de la Constitució.  
4.2.- La justícia constitucional. Els models històrics de justícia constitucional: el sistema 
americà i el sistema europeu  
4.3.- La justícia constitucional a l’ordenament espanyol: el Tribunal Constitucional  
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4.4.- Els processos de control de constitucionalitat: el recurs i la qüestió 
d’inconstitucionalitat  
4.5.- La reforma de la Constitució espanyola de 1978 
 
TEMA 5. La Llei 
5.1.- Concepte de Llei.  
5.2.- El procediment legislatiu  
5.3.- Tipus de llei.  
5.4.- Les normes amb rang de llei: els decrets-lleis i els decrets legislatius.  
 
TEMA 6. El Reglament 
6.1.- Concepte de Reglament.  
6.2.- Classes de Reglaments.  
6.3.- Relacions amb la llei: el control de legalitat dels Reglaments.  
 
TEMA 7. L’estat de les Autonomies 
7.1.- El principi autonòmic i l’estructura de l’ordenament.  
7.2.- Els Estatuts d’Autonomia.  
7.3.- Les lleis de l’Article 150 de la Constitució.  
7.4.- La potestat normativa dels òrgans de les Comunitats Autònomes.  
 
TEMA 8. Dret Internacional i Dret comunitari 
8.1.- Les fonts del Dret Internacional.  
8.2.- Els Tractats Internacionals. La integració del Dret Internacional a l’ordenament jurídic 
intern.  
8.3.- Unió Europea i Dret Comunitari. Efectes del dret comunitari a l’ordenament jurídic 
espanyol.  
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Avaluació 
 
Grup 01 – Matí – Dr. Marcet 
El sistema d’avaluació és l’avaluació continuada, consistent en la realització progressiva 
de diverses activitats que conformen la nota final. La ponderació de les diverses 
activitats és la següent:  
- Lectura i comentari de text: 20 % de la nota final. 
- Pràctiques: 20 % de la nota final. 
- Prova(es) teòrica(ques): 60 % de la nota final. 
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