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TEMARI: 
 
I. A. Introducció històrico-comparada. Teoria general sobre els Estats compostos. Tipologia. Sistemes comparats. B. 
La formació de l'Estat espanyol. Els precedents de la Generalitat de Catalunya i la pèrdua de les institucions 
catalanes. El constitucionalisme  del s. XIX i el moviments federalistes. La mancomunitat  de Catalunya. La II república 
espanyola. L'Estatut de Núria i l'Estatut de 1932. 
 
II. L'Estat autonòmic. La naturalesa de l'Estat autonòmic. Els principis constitucionals d'unitat, autonomia i 
solidaritat. El règim provisional d'autonomia. Les vies d'accés a l'autonomia.  L'elaboració  dels Estatuts d’Autonomia. 
 
III. L’autonomia de Catalunya. L’Estatut de Sau. Caràcters generals de l’Estatut d’autonomia. 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 
 
IV. Les competències autonòmiques. El sistema de distribució de competències. La modificació extraestatutària de les 
competències. Tipologia de les competències. Competències exclusives i compartides. Competències legislatives i 
competències executives. Les competències de la Generalitat. Classificació de les competències. Competències 
autonòmiques diferencials. 
 
V. Les institucions d'autogovern. L'Assemblea legislativa de la comunitat autònoma i el Parlament de Catalunya. El 
President i el Consell de Govern.  En especial, el President de la Generalitat i el Consell Executiu i l'Administració. 
Relacions entre institucions autonòmiques. Altres òrgans autonòmics. En especial,  el Consell Consultiu, El Síndic de 
Greuges i la Sindicatura de Comptes. 
 
VI. 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. 
 
VII. 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. 
Recursos propis, tributs cedits i participació en els ingressos de l'Estat. Altres fonts d'ingressos. 
 
VIII. L'articulació Estat-Comunitats autònomes. 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. 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. 
 
IX. L'Administració territorial a la Constitució de 1978. Principis constitucionals. L'Administració local. 
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