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Objectius:
L'assignatura consisteix en l'estudi de l'organització autonòmica de l'Estat i, en especial, de la Generalitat de
Catalunya

Temari:

Tema 1. Els estats compostos.  Tipologia. Sistemes comparats.

Tema 2. Els precedents històrics de l'autonomia a l'Estat espanyol. Els precedents dels Dret públic a

Catalunya. La II república espanyola i l'estatut d'autonomia.

Tema 3. L'Estat autonòmic. La naturalesa de l'Estat autonòmic. Els principis constitucionals d'unitat, autonomia

i solidaritat.  Les vies d'accés a l'autonomia i l'elaboració  dels Estatuts d’Autonomia.

Tema 4. L’autonomia de Catalunya. Els símbols. Catalunya com a nacionalitat. La ciutadania autonòmica. El

territori i l’ordenació comarcal. L'idioma propi i la normalització lingüística. El sistema de partits a Catalunya

Tema 5. Les competències autonòmiques. El sistema de distribució de competències. La modificació

extraestatutària de les competències. Tipologia de les competències: a) Competències exclusives i compartides. b)

Competències legislatives i competències executives. Les competències de la Generalitat.

Tema 6. Les institucions d'autogovern. L'Assemblea legislativa de la comunitat autònoma i el Parlament de

Catalunya. El President i el Govern autonòmic  (en especial, el President de la Generalitat i el Consell Executiu i

l'Administració). Relacions entre institucions autonòmiques. Altres òrgans autonòmics.

Tema 7. Les fonts del dret de l'Ordenament jurídic català. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Els

procediments de reforma de l'Estatut. Les lleis de desenvolupament bàsic de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

La llei i altres fonts.

Tema 8. El sistema de finançament. El sistema general de finançament de les Comunitats autònomes. El sistema

de conveni i de concert. El Fons de Compensació Interterritorial. Evolució del sistema de finançament de la

Generalitat.

Tema 9. L'articulació Estat-Comunitats autònomes (I). Les relacions de col.laboració entre l'Estat i les

Comunitats autònomes: auxili, coordinació i cooperació. Les relacions entre les Comunitats autònomes: els



convenis. La participació de les Comunitats autònomes en els òrgans centrals de l'Estat i en les decisions de dret

comunitari europeu.

Tema 10. L'articulació Estat-Comunitats autònomes (II). La resolució de conflictes entre l'Estat i les

Comunitats autònomes. Els conflictes de competència. L'execució forçosa. La impugnació de disposicions i

resolucions de les Comunitats autònomes. El Control.

Tema 11. L'Administració territorial a la Constitució de 1978. Principis constitucionals. L'Administració

local.

Bibliografia:

Per preparar la part teòrica del programa podeu consultar :

ALBERTI, E., et al.; Manual de dret públic de Catalunya, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics, 3ª ed., 2002.

BARCELÓ, M. i VINTRÓ, J. (coord.); Dret Públic de Catalunya, 2ª ed., Barcelona, CEDECS,  2003.

DDAA; Comentaris sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics, Facultat
de Dret de la Universitat de Barcelona, Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, 3 volums, 1988.

O bé, en xarxa, es pot consultar  www.iustel.com, dins de "Materiales para el estudio del Derecho", on es
desenvolupen els temaris de "Derecho constitucional".

Per a la preparació de les pràctiques heu d'utilitzar repertoris de legislació i reculls de jurisprudència. Entre els
primers, podeu consultar Textos Constitucionales, Barcelona, EUB, 1997. Entre els segons, el Boletín de
Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Publicaciones de las Cortes Generales, que publica les sentències del
Tribunal Constitucional completes. O bé, en xarxa, les bases de dades jurídiques.

Criteris d'avaluació:

L'assignatura té caràcter quadrimestral. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Cada alumne té dues
convocatòries. L'examen constarà d'una part teòrica, que serà oral, i d'una part pràctica, que serà escrita. La part
teòrica comptarà el doble que la part pràctica. Els estudiants no es podran presentar a la part teòrica si no superen la
qualificació de 2 sobre 10 en la part pràctica. Es proposaran lectures i treballs durant el curs.


