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Objectiu de l’assignatura 
 
 
En aquesta assignatura s’expliquen coneixements que serveixen de base per a la resta 
d’assignatures de la branca de dret públic, com què és una constitució o un estat, quins són els 
drets fonamentals dels ciutadans i quines són les principals instàncies de poder. Al final del 
curs l’alumne ha de ser capaç de: 
 
- Identificar les normes jurídiques, jurisprudència i doctrina aplicables a un cas o problema 

de naturalesa constitucional. 
- Entendre quines filosofies, ideologies o opcions polítiques es troben darrera de les normes 

constitucionals. 
- Enquadrar la regulació constitucional espanyola en els models comparats. 
- Aplicar pràcticament la matèria de l’assignatura a un supòsit o cas.  
- Explicar oralment una determinada posició en un assumpte de rellevància constitucional. 
 
 
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 
 
 
Part I: Principis constitucionals bàsics 
 
Tema 1: Estat i Constitució 
1.1.- Fonaments teòrics i evolució del constitucionalisme 
1.2.- Evolució històrica del constitucionalisme a Espanya 
 
Tema 2: L’Estat social i democràtic de dret 
2.1.- L’estat de dret: contingut. 
2.2.- L’estat democràtic i els conceptes de democràcia i representació. Plasmació a la Constitució 
espanyola. 
2.3.- L’estat social. La Constitució econòmica. Eficàcia normativa i estat social. 
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Part II: Òrgans constitucionals
 
Tema 3: Forma de govern i òrgans constitucionals I 
3.1.- Les formes de govern democràtiques: sistema presidencial i sistema parlamentari  
3.2.- Òrgans constitucionals i òrgans de rellevància constitucional.  
3.3.- El Cap de l’Estat: la Corona. Monarquia i principi democràtic: la Monarquia parlamentària  
3.4.- El sistema parlamentari espanyol: les Corts Generals.  
3.5.- El Govern i l’Administració.  
3.6.- Les relacions Govern-Corts Generals  
  

Tema 4: Òrgans constitucionals II 
4.1.- El Poder Judicial  
4.2.- El Tribunal Constitucional 
 
 
Part III: Comunitats Autònomes 
 
Tema 5: L’organització territorial de l’Estat espanyol 
5.1.- La divisió vertical dels poders: models teòrics i evolució  
5.2.- El model de la Constitució de 1978: l’Estat de les autonomies  
5.3.- Els principis constitucionals de l’Estat de les autonomies.  
5.4.- El procés autonòmic: el principi dispositiu  
5.5.- La distribució de competències  
5.6.- L’autonomia local  
 
Tema 6: La Generalitat de Catalunya  
6.1.- L’Estatut d’autonomia de Catalunya 
6.2.- Les institucions de la Generalitat 
6.3.- Les fonts del dret a Catalunya 
 
 
Part IV: Drets fonamentals 
 
Tema 7: Els drets fonamentals I 
7.1.- Drets humans i drets fonamentals 
7.2.- La configuració dels drets fonamentals en la Constitució espanyola de 1978 
7.3.- Eficàcia, titularitat i exercici dels Drets fonamentals 
7.4.- Les garanties dels drets fonamentals  
 
Tema 8: Els drets fonamentals II  
8.1.- El principi d’igualtat 
8.2.- El drets a la tutela judicial efectiva.   
8.3.- Principals drets d’àmbit personal: llibertat personal i seguretat  
8.4.- Principals drets de l’esfera pública: llibertat d’expressió i informació; el dret de reunió, 
associació i sindicació; el dret de participació en els afers públics.  
8.5.- Principals drets econòmics, socials i culturals: propietat, vaga i educació. Els principis rectors de 
la política social i econòmica  
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Avaluació
 
Grup 01- matí – Dr. Marcet 
L’assignatura té un sistema d’avaluació continuada que consisteix en: 
 
- Lectura i recensió crítica d’una monografia sobre un tema del programa (20 % de la nota) 
- Resolució de casos pràctics amb utilització de textos jurídico – constitucionals (20 % de la 

nota) 
- Realització d’exercicis teòrico- pràctics realitzats a l’aula sobre el contingut del programa 

(60 % de la nota). 
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