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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET CONSTITUCIONAL II

Codi 101806

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Troncal

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Dret Públic

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Antonio Monreal

Informació complementària de l'assignatura

Portar a classe una compilació de lleis polítiques.
Consultar bibliografia recomanada.
Seguiment de l'actualitat política i jurídica en relació a la matèria. (Sentències del Tribunal Constitucional sobre
drets fonamentals, finançament Comunitats Autònomes, organització territorial - nova llei vegueries, etc.)
Per a la realització de les pràctiques es pot acudir als fons bibliogràfics de la Biblioteca i a les consultes de Bases
de Dades a l'Aula Aranzadi.
La Constitució és la norma fonamental de l'ordenament jurídic, és la llei de lleis. Totes les normes, estatals i
autonòmiques han de ser conformes a la Constitució. Per tant, la transversalitat d'aquesta abraça la resta
d'assignatures que s'imparteixen en el pla d'estudis. En especial en matèria de drets fonamentals (que s'estudien
aquest semestre).
 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències
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Objectius
L’alumne haurà de diferenciar els drets fonamentals. Reconèixer el contingut essencial de cada dret.
Distingir situacions en les quals els drets fonamentals poden ser vulnerats.
Avaluar situacions de conflicte entre drets fonamentals. Analitzar quin és el dret preferent.
Conèixer els mecanismes per a la defensa i garantia dels drets fonamentals.
Conèixer els supòsits, òrgan competent, duració, de suspensió de drets fonamentals.
Conèixer l’organització territorial de l’Estat. L’Estat de les autonomies.
Distingir les vies d’accés a l’autonomia.
Conèixer el sistema de finançament de les Comunitats autònomes.
Reconèixer situacions de conflicte entre l’Estat i les Comunitats autònomes i les vies de resolució
Conèixer l’Estatut d’autonomia, les seves institucions bàsiques i procediment de reforma.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Domini d'una llengua estrangera
Correcció en l'expressió oral i escrita
Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques de la titulació

Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica
jurídica

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic
Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent
Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques

Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor
Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Capacitat per construir una decisió jurídica raonada

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de gestió adequada de la informació (C. Instrumental)

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

Capacitat d'anàlisi i síntesi (C. Instrumental)

Continguts fonamentals de l'assignatura

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.
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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’empara i la jurisdicció internacional.

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.

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.
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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.

Eixos metodològics de l'assignatura

GG:  Classe magistral

GM:  Activitats pràctiques i comentaris de textos.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Metodologia

 

Dates
(Setmanes)

Descripció:
Activitat

Presencial
HTP (2)
(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP (3)
(Hores)

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.
 

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5
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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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

4
El dret a la tutela judicial

efectiva. Els principals elements
configuradors de la tutela

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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.
 

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

6

Els drets socials. Els principis
rectors de la política social i

econòmica. El dret a la propietat
privada

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

8

Les garanties dels drets. Les
garanties jurisdiccionals: el

procediment preferent i sumari,
el recurs d’empara i la jurisdicció

internacional

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

10
Els elements de l’Estat modern.

Unitat i diversitat. Diversitat
general i diversitat territorial

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5
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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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
1

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

13

Les institucions de les CCAA i
les seves relacions. La

presidència, l’assemblea
legislativa i el govern de les

CCAA. Altres òrgans

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
2

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

14

El sistema de distribució de
competències. El principi
dispositiu. Competències

legislatives i executives. La
modificació extraestatutària de

les competències

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
2

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

15

La financiació de les CCAA. Els
sistema general i el sistema de
concerts. La composició dels

recursos de les CCAA. El Fons
de Cooperació Interterritorial

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
2

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
2

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
2

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

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.
La Generalitat de Catalunya.

L’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. La posició de la

norma institucional bàsica. Els
procediments de reforma de

l’Estatut

Classe magistral
 

Grup mitjà

2
 
2

Aclarir i completar
apunts.

Lectures
recomanades.

Estudi dels continguts

5

 

(2)HTP = Hores de Treball Presencial          (3)HTNP = Hores de Treball No Presencial

Sistema d'avaluació
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Avaluació

 

Objectius
Activitats d'Avaluació

Criteris
% Dates

O/V
(1)

I/G
(2)

Observacions

Valorar els
coneixements

Prova escrita 25 18/03/2014 O I 12-14 h

Valorar els
coneixements

Prova escrita 25 23/04/2014 O I 12-14 h

Valorar els
coneixements

Prova escrita 25 10/06/2014 O I 10-12 h

Desenvolupar el
pensament crític

respecte una
sentència

Prova pràctica 12’5  O I  

Aprendre a
cercar

informació
relacionada
amb un dret
fonamental

Treball 12’5  O I  

 

(1)Obligatòria / Voluntària       (2)Individual / Grupal

 

Aclariments

 

-Les proves escrites serveixen per valorar l’assoliment dels continguts de l’assignatura per part de
l’alumne. Consistiran en desenvolupar preguntes concretes del temari.

- la prova pràctica consistirà en un comentari sobre una sentència del Tribunal Constitucional, relativa a un
dret fonamental. A cada alumnes s’assignarà una sentència diferent.

- el treball, consistirà en la recerca, exegesis, d’un dret fonamental. Els professors assignaran a cada
alumne un treball singularitzat.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica:

Àlvarez Conde, E. Curso de Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid 2008. 2 vol

López Guerra, Luis i altres. Derecho Constitucional. Editorial Tirant lo Blanch Derecho. València. 2004. 2 vol.

 

Bibliografia complementària:

Molas Batllori, Isidre. Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. 3ª edició 2005.
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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.
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