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_ 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 són 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
Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.
Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Defensar i promoure els valors bàsics de la convivència en democràcia.
Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
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Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació,
jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com
per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
Reconèixer i resoldre problemes.
Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o
grups per a aconseguir un objectiu.
Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar els valors de la societat internacional, en especial els orientats a promoure una cultura de
pau, reflectits en l'ordenament internacional i europeu.
2. Analitzar la protecció dels drets humans en l'ordenament internacional i europeu.
3. Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques internacionals i europees tenint en compte
que hi pot haver diversos raonaments possibles.
4. Defensar i promoure els valors bàsics de la convivència en democràcia.
5. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o
persones.
6. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
7. Distingir les bases de dades més freqüents en el marc internacional.
8. Identificar, conèixer i aplicar els principis i les normes bàsiques de l'ordenament jurídic internacional i
de la Unió Europea, en particular els que fan referència a la protecció dels drets humans.
9. Incorporar els mecanismes necessaris per a valorar i aplicar les reformes legislatives en el pla
internacional i europeu, en particular respecte dels canvis produïts en la protecció dels drets humans.
10. Integrar la importància del dret internacional com a sistema regulador de la societat internacional i del
dret de la Unió Europea, i el seu impacte en els ordres jurídics interns.
11. Reconèixer i resoldre problemes.
12. Redactar i formalitzar treballs, informes, escrits i dictàmens.
13. Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que presenten les normes internacionals.
14. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
15. Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o
grups per a aconseguir un objectiu.
16. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
17. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que
afectin tot el grup.
18. Trobar la normativa aplicable en matèria internacional.
19. Utilitzar les xarxes informàtiques de les fonts bibliogràfiques adequades per a un treball concret.
20. Valorar i posar en pràctica els canvis de la jurisprudència internacional i europea per aplicar-los a
problemes jurídics concrets.

Continguts
PROGRAMA DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC
I. EL SISTEMA INTERNACIONAL
Lliçó 1. La societat internacional i el dret internacional públic
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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 lege ferenda.Consentiment i consens dels Estats en la formació de normes. La
jerarquia de les normes internacionals: el ius cogens.
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. L'equitat. 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 internacionalpúblic 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 lesnormes internacionals, especial referència als efectes erga omnes. Nul·litat, modificació,
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
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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. COMPETÈNCIES ESPACIALS I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Lliçó 12. Competències espacialsi espais d'interès col·lectiu
L'espai terrestre. L'espai aeri. El dret del mar. Altres espais d'interès col·lectiu. La protecció del medi ambient
Lliçó 13. Arquitectura econòmica internacional i cooperació per al desenvolupament
Les relacions financeres internacionals. Les relacions comercials internacionals. La cooperació per al
desenvolupament
Lliçó 14. Dret Internacional dels Conflictes armats
Origen i evolució del Dret Internacional Humanitari (DIH). Els principis rectors del DIH. El marc normatiu
internacional. El paper de la Creu Roja

Metodologia
Activitats dirigides
Classes Teoriques: impartides pel professor
Classes Pràctiques: Cada professor a l'inici de curs explicarà el seu sistema
Es faran, com a màxim, 3 activitats pràctiques avaluables que comptaran com a màxim el 30% de la nota final
Autònomes Cada professor a l'aula o en el campus virtual explicarà la forma de preparar autònomament els
continguts de l'assignatura

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

classes pràctiques

12

0,48

1, 4, 5, 6, 11, 16, 18, 19, 20

Classes teòriques

30

1,2

1, 8, 9, 10, 13

5

0,2

11, 12, 13, 15, 16

Estudi

14

0,56

1, 8

lectura de textos

12

0,48

2, 18, 20

Lectura de manual

21

0,84

1, 10

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes

4

Preparació i redacció de treballs

30

1,2

3, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Recerca de documentació

12

0,48

7, 18, 19

Avaluació
Model d'Avaluació: L'avaluació és continuada i té l'objectiu de que el professorat pugui establir el grau
d'assoliment de les competències
Les activitats pràctiques evaluables realitzades al llarg del curs suposaran el 30% de la nota final
(es faran activitats pràctiques evaluables, com a màxim 3, que comptaran com a màxim el 30% de la nota
final)
Examen de continguts: Es tracta d'un examen de preguntes relacionades amb el programa de
l'assignatura. Equival al 70% de la nota final.
Reavaluació: SI hi ha reavaluació però nomes de l'examen de continguts (máx. 70%).
Si la suma de la nota de l'examen (70%) i les activitats pràctiques (30%) es com a mínim de 5 (50%), s'aprova
el curs.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

examen de continguts

70%

2

0,08

1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20

Pràctiques i treballs

30%

12

0,48

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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