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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET CONSTITUCIONAL I

Codi 101802

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Dret i Grau en
Administració i Direcció d'Empreses

1 TRONCAL Presencial

Grau en Dret 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

7.5

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.25 5.25

Nombre de
grups

3 2

Coordinació FERNÁNDEZ CAÑUETO, DANIEL

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

1 hora de classe/1,5 h de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició castellà/català

Distribució de crèdits (25h/ECTS) 
187,5 hores. 

2021-22

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


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

FERNÁNDEZ CAÑUETO, DANIEL daniel.fernandez@udl.cat 12,75

LUÑO GARCIA, JESUS jesus.luno@udl.cat 4,5

Informació complementària de l'assignatura

Portar a classe un volum de lleis polítiques de qualsevol editorial. Consultar bibliografia recomanada. Seguiment de
l'actualitat política en relació a la matèria (eleccions, Parlament, Corts Generals, sentències, etc.)

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Identificar la forma política de l'Estat com a principal instrument d'alliberament dels homes i dones.

- Analitzar les aportacions del pensament liberal al constitucionalisme.

- Comprendre les característiques de l'Estat constitucional, democràtic i social.

- Comprendre la Constitució com un document que identifica els principis i valors dominants en una societat.

- Analitzar el procés constituent de 1978 i conèixer les decisions fonamentals incorporades al text constitucional.

- Conèixer la diferència entre reforma i destrucció de la Constitució i identificar els límits a la reforma.

- Analitzar l'estructura  de l'Estat central, la composició i funcions dels òrgans del poder central.

- Comprendre el paper de la justícia constitucional, la composició i funcions del Tribunal constitucional espanyol.

- Conèixer el sistema de fonts de l'ordenament jurídic espanyol.

- Comprendre la Constitució espanyola en el marc juridicopolític de la Unió Europea.

Competències

Competències específiques:
• CE1 Demostrar coneixements de les característiques, institucions i procediments del sistema jurídic.
• CE2 Demostrar coneixement de l'ordenament jurídic en vigor
• CE3 Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques.
• CE5 Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent.

Competències genèriques:
• CG1 Capacitat d'anàlisi i síntesi.
• CG6 Capacitat per al compromís ètic.

Competències transversals:
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• CT4 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 valors democràtics.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Part I. L'Estat Constitucional Tema

1: Dret, Estat i Constitució

1.1 Introducció. Què és necessari perquè hi hagi normes? Què és el Dret? D'on sorgeix i quin lloc ocupa en la
societat?

1.2 L'Estat com a realitat històrica i forma d'organització política: concepte i elements configuradors. Les
formacions polítiques preestatals.

1.3 El procés de creació de l'Estat modern. De l'Estat absolut a el règim Constitucional. Estat i constitucionalisme
liberal. Estat i constitucionalisme democràtic. Tensió entre constitucionalisme liberal i principi democràtic. Estat i
constitucionalisme social. Tensions amb l'Estat liberal de Dret. La síntesi: el constitucionalisme democràtic i el
social. El constitucionalisme multinivell (especial referència a la Unió Europea).

1.4 La construcció del concepte racional-normatiu de Constitució a Europa. L'evolució de les seves tres grans
models (Anglaterra, Estats Units i França).

1.5 El concepte actual de Constitució

Part II. El constitucionalisme espanyol

Tema 2: Història del Constitucionalisme Espanyol: de l'Estat absolut a les Corts de Cadis. La construcció de
l'Estat Constitucional entre 1834 i 1931. En especial referència a el període isabelí i de la Restauració.

Tema 3: Franquisme, transició política i procés constituent: de la dictadura a l'elaboració i aprovació de la
Constitució espanyola de 1978.

Part III: La Constitució espanyola de 1978

Tema 4: Els principis constitucionals: Estat social i democràtic de Dret. La Constitució econòmica i els principis
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. L'aconfessionalitat de l'Estat. L'autonomia política. La
integració europea.

Tema 5: La representació i la participació política: Evolució històrica i constitucionalització. Democràcia
representativa. El règim electoral general. Els partits polítics. La democràcia directa i semidirecta. La democràcia
participativa.

Tema 6: Les institucions de la monarquia parlamentària.

6.1 La Corona: La direcció de l'Estat. Els òrgans a el servei de la Corona. La Família Reial. L'Estatut jurídic
constitucional de monarca. Les funcions de Rei. La responsabilitat de Rei.

6.2 Les Corts Generals: L'estructura bicameral. La composició de les Cambres. Autonomia de les Cambres (en
especial referència als reglaments parlamentaris). Estatut jurídic de diputats i senadors. Funcions, organització,
funcionament i dissolució de les Cambres.

6.3 El Govern i l'Administració: El concepte de Govern en la Constitució. Composició de Govern. Funcions de
Govern. Principis constitucionals de l'Administració pública.

6.4 Les relacions entre les Corts Generals i el Govern: La funció de control polític en la forma de govern
parlamentària. Els mecanismes d'exigència de responsabilitat política a govern. Els mecanismes de control
parlamentari ordinari.

Tema 7: Les Fonts de el Dret
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7.1 L'ordenament jurídic: El concepte de fonts d'el Dret. Característiques i principis constitucionals de l'Ordenament
jurídic.

7.2 La Constitució com a norma: supremacia i interpretació. El bloc de constitucionalitat.

7.3 Els tractats internacionals i el dret de la Unió Europea: la seva incorporació i ubicació en el sistema de fonts.

7.4 Els tipus de llei: Evolució històrica i concepte actual de llei. La Llei en la Constitució. Els tipus de llei i el
procediment legislatiu. L'especialitat de l'reglament parlamentari.

7.5 Les normes de govern: Decret Llei i Decret Legislatiu.

7.6 Les fonts reglamentàries: La potestat reglamentària en la Constitució. Concepte i classes de reglament. Àmbit
material de l'Reglament. El control jurisdiccional dels reglaments.

Tema 8: poder judicial i Tribunal Constitucional

8.1 El poder judicial: La configuració constitucional de el poder judicial. Principis constitucionals que regeixen el
poder judicial i la funció jurisdiccional. L'estatut jurídic dels jutges i magistrats. L'estructura i organització de el
poder judicial. El govern de el poder judicial (Consell General de Poder Judicial). El ministeri fiscal. La participació
ciutadana en la justícia.

8.2 El Tribunal Constitucional: Característiques generals de la jurisdicció constitucional espanyola. Les atribucions
de l'Tribunal Constitucional. Composició i estatut dels seus membres. Organització, funcions i procediments.

8.3 El control de constitucionalitat de les lleis: Introducció. El recurs d'inconstitucionalitat. La qüestió
d'inconstitucionalitat. La autoqüestió. El control previ dels tractats internacionals. El recurs d'empara. El recurs
previ d'inconstitucionalitat per als projectes d'estatuts d'autonomia o de la seva modificació.

8.4 Les sentències de Tribunal Constitucional, els seus efectes i els vots particulars.

Tema 9: La reforma constitucional.

9.1 Evolució històrica i teòrica.

9.2 Procediment

9. 3 Límits.

Eixos metodològics de l'assignatura

Cada setmana s'impartiran 3 hores  teòriques i 1 classe pràctica.

Les classes magistrals consistiran en l'exposició, per part del Professor, dels temes que corresponguin segons la
programació setmanal. La classe pràctica en l'anàlisi i debat sobre un text que estarà disponible amb antelació al
campus virtual i que el / la alumne / a haurà d'haver llegit amb antelació.

Es calcula que l'alumne ha de realitzar 1,5 hores de treball autònom per cada hora de classe.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

DIA PROGRAMACIÓ
PROFESSOR EN
DRET

PROFESSOR EN
DRET Y ADE

PROVES
AVALUATIVES

1-10-2020 (Dret) Presentación Manuel Fondevila   

5-10-2020 (D+A)
8-10-2020 (Dret)

Presentación (solo
D+A) y visionado de
película 

Manuel Fondevila Manuel Fondevila  
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15-10-2020 (Dret)
19-10-2020 (D+A) Temes 1 y 2 Manuel Fondevila Manuel Fondevila  

22-10-2020 (Dret)
26-10-2020 (D+A)

Temes 3, 4 y 5 Manuel Fondevila Manuel Fondevila  

29-10-2020 (Dret)
2-11-2020 (D+A)

Temes 6 y 7 Manuel Fondevila Manuel Fondevila
Treball sobre
“L'herència del
vent”

5-11-2020 (Dret)
9-11-2020 (D+A)

Temes 8 y 9 Manuel Fondevila Jesus Luño  

12-11-2020 (Dret)
23-11-2020 (D+A)

Temes 10, 11 y 12 Manuel Fondevila Jesus Luño
Test 1 (Temes 1 a
7)

16-11-2020 (D+A)
19-11-2020 (Dret)

   
Examen (Temes 1
a 9)

26-11-2020 (Dret)
30-12-2020 (D+A)

Temes 13, 14 y 15 Manuel Fondevila Jesus Luño  

3-12-2020 (Dret)
14-12-2020 (D+A)

Temes 16 y 17 Manuel Fondevila Jesus Luño  

10-12-2020 (Dret)
21-12-2020 (D+A)

Temes 18 y 19 Manuel Fondevila Jesus Luño

Treball sobre
justicia
constitucional
 

17-12-2020 (Dret)
 

Temes 20, 21 y 22 Manuel Fondevila Jesus Luño
Test 2 (Temes 8 a
17)

11-1-2020 (D+A)
 

Temes 20, 21 y 22  Jesus Luño  

14-1-2020 (Dret) Dubtes Manuel Fondevila  
Test 3 (Temes
18 a 22)

 

Sistema d'avaluació

A) Avaluació contínua.

1) Examen escrit 45%

2) Examen escrit 45%

3) Treball + assistència a les dues conferències (10%)

                - El treball es presentarà en l'apartat d'activitats de Campus Virtual. La data límit d'entrega és el dia 10
d'octubre a les 24:00.

                - Les conferències es realitzaran el 11 d'octubre i el 13 d'octubre.

* S'aprovarà l'assignatura si el còmput global de les tres notes dóna aprovat.

** L'examen de recuperació serà únicament sobre la part suspesa. Si les dues parts estan suspeses es
recuperaran les dues en un mateix examen.

*** Perquè pugui ser qualificada la nota de l'10% s'ha de lliurar el treball en la data establerta i assistir a la
conferència. En cas contrari, equivaldrà a no lliurat. A partir d'un 30% de plagi la nota serà 0.
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B) Avaluació única:

Els alumnes que compleixin els requisits per acollir-se a l'avaluació única realitzaran un únic examen que
comprendrà la totalitat de l'assignatura el dia i hora fixat per al segon examen (Gener). Aquesta prova serà
recuperable, d'acord amb la normativa de la Universitat, sempre dins el període d'avaluació.

Bibliografia i recursos d'informació

No hi ha un manual de l'assignatura, de manera tal que els alumnes poden complementar la informació de les
classes magistrals amb qualsevol manual a l'ús, i els materials que es posaran a la seva disposició al campus
virtual.

A la biblioteca de la Universitat els alumnes poden trobar, entre altres, les següents obres de caràcter general:

- ALVAREZ CONDE, E; TUR ALSINA, R. Derecho Constitucional (9ª ed). Tecnos, Madrid, 2019.

- ALVAREZ VELEZ, M-I. Lecciones de Derecho Constitucional. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014.

- ARAGON REYES, M; AGUADO RENEDO, C (Dir). Temas Básicos de Derecho Constitucional. Civitas, Navarra,
2011.

- ALZAGA VILLAMIL, O. Derecho Político español según la Constitución de 1978. 5ª ed. Editorial Universitaria
Ramon Areces, Madrid, 2011-2012.

- BALAGUER CALLEJON, F (coord). Manual de Derecho Constitucional (12 ed). Tecnos, Madrid, 2017.

- CASTELLÀ ANDREU, J-M. Derecho Constitucional Básico (3ª ed). Huygens, Barcelona, 2016.

- GARCÍA VICTORIA, I; GOMEZ FERNANDEZ, I; QUERALT JIMENEZ, A. Prácticas de Derecho Constitucional.
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

- LÓPEZ GUERRA, L. Derecho Constitucional (10ª ed). Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

- NUÑEZ RIVERO, C (coord). La Constitución española y las fuentes del Derecho Constitucional. Universitas,
Madrid, 2014.

- PEGORARO, L; RINELLA, A. Derecho Constitucional Comparado. 4 tomos. Astrea. 

- PEREZ ROYO, J. Curso de Derecho Constitucional. Marcial Pons, Madrid, 2016.

- RUIZ ROBLEDO, A. Compendio de Derecho Constitucional. Tirant Lo Blanch, Valencia 2011.
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