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1. OBJECTIUS 
 
Adquirir coneixements bàsics de l’organització territorial de l’Estat i dels drets i les 
llibertats recollides a la Constitució. 
 
2. CONTINGUTS o METODOLOGIA 
 
Assignatura de segon curs troncal que s’imparteix al llarg del primer quadrimestre 
del segon curs de la llicenciatura.  
Les classes seran teòriques i pràctiques per tal de desenvolupar el programa de 
l’assignatura. 
 
3. PROGRAMA 
 
I.- Els drets i les llibertats. 
 

1. El fonament dels drets: el principi de dignitat de la persona. Els subjectes 
dels drets. La sistemàtica del Títol I de la Constitució i la classificació dels 
drets. Els deures constitucionals. 

2. el principi d’igualtat de l’article 14 de la Constitució. La igualtat en la llei i la 
igualtat en l’aplicació de la llei. La noció d’igualtat material. 

3. Els drets de la llibertat. El dret a la vida. Els drets de la llibertat i de la 
seguretat de la persona. El dret a la intimitat personal i familiar. La 
inviolabilitat de domicili i el secret de les comunicacions. La llibertat 
religiosa. 

4. El dret a la tutela judicial efectiva. Els principals elements configuradors de 
la tutela. 

5. La llibertat d’expressió i dret de la informació . El dret d’associació. El dret 
de reunió. El dret a participar en els assumptes públics. 

6. Els drets socials. Els principis rectors de la política social i econòmica. El dret 
a la propietat privada. 

7. Les garanties dels drets. Garanties respecte dels particulars i dels poders 
públics. La reserva de Llei i el respecte al contingut essencial dels drets. El 
Defensor del Poble. El Ministeri Fiscal. 

8. Les garanties dels drets. Les garanties jurisdiccionals: el procediment 
preferent i sumari, el recurs d’ampara i la jurisdicció internacional. 
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9. La suspensió de drets i llibertats. La suspensió en relació als estats 
excepcionals previstos en l’article 116 de la Constitució. La suspensió 
individual. 

 
II.- La organització territorial de l’Estat. 
 

10. Els elements de l’Estat modern. Unitat i diversitat. Diversitat general i 
diversitat territorial. 

11. La estructura de l’Estat políticament descentralitzat. L’Estat de les 
Autonomies;els principis d’unitat, autonomia i solidaritat. La configuració de 
l’Estat de les Autonomies. 

12. Les vies d’accés a l’autonomia. L’Estatut d’Autonomia com norma 
institucional bàsica. La naturalesa de l’Estatut d’Autonomia i la seva posició 
en el sistema de fonts. 

13. Les institucions de les CCAA i les seves relacions. La presidència, 
l’assemblea legislativa i el govern de les CCAA. Altres òrgans. 

14. El sistema de distribució de competències. El principi dispositiu. 
Competències legislatives i executives. La modificació extraestatutària de les 
competències. 

15. El finançament de les CCAA. Els sistema general i el sistema de concerts. La 
composició dels recursos de les CCAA. El Fons de Cooperació Interterritorial. 

16. La participació de les CCAA en la formació de la voluntat estatal, 
particularment el Senat com cambra de representació territorial. Les 
relacions de cooperació entre l’Estat i les CCAA. Les relacions de cooperació 
de les CCAA entre sí; els convenis i els acords de cooperació. 

17. Les relacions de conflicte entre l’Estat i les CCAA. Els conflictes de 
competència, classes. La impugnació pel Govern de resolucions de les CCAA. 
L’execució forçosa. 

18. La acció exterior de les CCAA. Acció exterior i acció europea. Les formes de 
l’acció exterior. En particular l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. 

19. La Generalitat de Catalunya. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La posició 
de la norma institucional bàsica. Els procediments de reforma de l’Estatut. 

 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 
Els alumnes hauran d’adquirir un volum de Lleis Polítiques, imprescindible pel 
seguiment de les classes teòriques i pràctiques. Tanmateix es recomana el 
seguiment de l’actualitat política especialment la nacional, atès que en la mesura en 
que els esdeveniments polítics estiguin relacionats amb el contingut de 
l’assignatura  seran incorporats a les pràctiques de la mateixa. 
 
Per la realització de les pràctiques es pot acudir als fons bibliogràfics de la 
Biblioteca i a les consultes de Bases de Dades en l’aula Aranzadi. 
 
5. BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia bàsica: 
- Àlvarez Conde, E. Curso de Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid 

2005. 2 vol. 
- López Guerra, Luis i altres. Derecho Constitucional. Editorial Tirant lo Blanch 

Derecho. València. 2004. 2 vol. 
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Bibliografia complementària: 
- Molas Batllori, Isidre. Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. 3ª edició 2005. 
- Perez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Editorial Marcial Pons. 
- Balaguer Callejón, Francisco. Editorial Tecnos. 3ª edició 2005. 2 vol 
- Ruiz Rico, Juan José. Casos prácticos de Derecho Constitucional. Editorial 

Tecnos. 2005 
 
6. AVALUACIÓ 
 
Mitjançant examen escrit, en el qual es plantegen preguntes dels temes del 
programa. El criteri de correcció consisteix en valorar la capacitat de comprensió i 
raonament, contingut i sistemàtica de l’alumne davant les preguntes formulades. 
 
Les pràctiques, obligatòries per tots els alumnes, es puntuaran fins a tres punts en 
la part del professor Luño. Els continguts i orientacions de les pràctiques 
s’expliquen en  classe i eventualment en tutoria. 
 
Per tant, en la nota final es considerarà la puntuació obtinguda en la part teòrica i 
pràctica. 
 


