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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
L’assignatura constitueix una introducció a l’anàlisi dels sistemes polítics espanyol i 

català, amb la descripció del seus elements i del seu funcionament. Els objectius de 

l’assignatura són  

- exposar les condicions socials i històriques que configuren els sistemes polítics  

-  descriure les institucions constitucionals i estatutàries que incorporen 

- definir els trets principals de la cultura política dominant  
 
- analitzar els actors polítics principals   

 
L’assignatura es desenvoluparà a partir de les exposicions del professor i sobre la 
base del treball personal de l’estudiant.  
 
TEMARI 
 
I. El context del sistema polític.-  

 
1. El context socioeconòmic: algunes referències bàsiques. 
2. Els antecedents històrics: Espanya i Catalunya entre 1800-1975. 
3. La transició política de 1975-1982 com a moment fundacional del sistema polític.  

 
 II.         Les regles i les institucions del sistema polític espanyol.-  
 
1. Les regles de l’Estat liberal de dret. 

- Els drets dels ciutadans  i la constitució.  
- El control de la constitucionalitat.  
 

2. Les regles de l’Estat democràtic.  
- La funció legislativa. Les Corts generals. Els sistemes electorals. 
- La funció executiva. El Govern i el President del Govern. Les Administracions. 
- La funció jurisdiccional. Els Tribunals de Justícia. 
- La Corona. 
 

3. Les regles de l’Estat compost.  



- El debat nacional. 
- L’autonomia política. Institucions, competències i finances.   
 

4. El sistema polític espanyol en el sistema polític europeu i mundial (2 A).  
III.     Les regles i les institucions del sistema polític català.-.  
 
1. Els antecedents. L’Estatut de 1932 i la Generalitat republicana. La transició 

democràtica i l’Estatut de 1978.  
  
2. Les regles de l’autogovern. L’Estatut de 2006.  
 

- Les competències 
- Les institucions: parlament, presidència, govern, administració.  
- Les finances  
- Els governs locals.  

 
IV. Els actors col·lectius del sistema polític a  Espanya i Catalunya.- 

 
1. Els partits.  

- Origen i evolució de les forces polítiques.  
- Els sistemes de partits i la seva configuració.  

 
2. Els grups d’interès i els moviments socials.  

- Tipus i característiques 
 
3. Els mitjans de comunicació.  
 
V. La dinàmica del sistema polític a Espanya i Catalunya.- 
 
1. La cultura política.  
 
- Orientacions i actituds 
- Opinions  
 
2. La participació política 
.  
- Les formes predominants d’intervenció política. 
- El comportament electoral. Dimensions i evolució (1977-2008) 
 
3. Les polítiques públiques. 
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AVALUACIÓ 
L’avaluació tindrà en compte els aspectes següents: 
- la prova escrita final (90 %) 
- la participació en classe (10 %) 
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