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Breu contingut:

L'assignatura obligatòria Dret Constitucional III es dedica a l'anàlisi del règim
general del drets i deures així com a l'estudi particularitzat d'aquells que la
Constitució de 1978 reconeix.

Presentació:

Temari:

I. Part general

1. Evolució i concepte dels drets fonamentals. Evolució històrica i constitucionalizació
dels drets dels ciutadans. Noció de dret fonamental. Assaigs de classificació.
Sistemàtica dels drets a la Constitució Espanyola de 1978. La dignitat de la
persona. Els deures constitucionals.

2. Titularitat i condicions d'exercici dels drets. Titularitat individual i colectiva.
Persona física i jurídica; majoria d'edat. Nacionalitat i estrangeria. Els drets dels
estrangers. La ciutadania europea.

3. Contingut i exercici dels drets fonamentals. Contingut i delimitació. Límits dels
drets fonamentals. Eficàcia dels drets i llibertats enfront dels poders públics i
entre particulars.

4. Les garanties no jurisdiccionals. L'especial vinculació dels poders públics als
drets reconeguts a la Constitució. La reserva de llei i el respecte al contingut
essencial. El Defensor del Poble.

5. Les garanties jurisdiccionals. La protecció ordinària. El procediment preferent i
sumari. El recurs d'ampara constitucional: el seu règimen jurídic. La protecció
internacional.

6. La suspensió dels drets i llibertats. La suspensió colectiva: els estats
excepcionals. La suspensió individual: la normativa antiterrorista.

II. Part especial

7. El principi d'igualtat. Dimensions de la igualtat a la Constitució. Caràcters del
principi d'igualtat en l'article 14 CE. La igualtat en la llei i davant de la llei. La
prohibició de discriminació: discriminació positiva; discriminació directa i indirecta.

8. El dret a la tutela judicial efectiva. Concepte, característiques i contingut de la
tutela. La prohibició d'indefensió. Les clàusules específiques de l'article 24.2 CE.

9. Els drets de llibertat individual. El dret a la vida i a la integritat física i moral. La
llibertat ideològica i religiosa. L'objecció de consciència. El dret a l'honor, a la



intimitat i a la pròpia imatge. El dret al matrimoni i a la família. La inviolabilitat del
domicili. El secret de les comunicacions. La protecció de les dades personals.

10. Els drets de llibertat, seguretat i de moviment. El dret a la llibertat i a la
seguretat personal. L'habeas corpus i altres drets del detingut; la presó
provisional. El dret a la legalitat penal. La legalitat penitenciària i els drets dels
presos. La llibertat de circulació i residència.

11. Els drets polítics i de participació. La llibertat d'expressió. La llibertat i el dret a la
informació. El dret de reunió i de manifestació. El dret d'associació. El dret a participar
en els assumptes públics i d'accés als càrrecs públics. El dret de petició.

12. Els drets socioeconòmics. El dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament. La
llibertat de càtedra. L'autonomia universitària. La llibertat sindical i el dret de vaga.
La propietat privada i la llibertat d'empresa. El dret al treball. Els principis rectors
de la política social i econòmica.

Forma d'avaluació:

L'examen consta d'una part teòrica i d'una part pràctica. La part teòrica comptarà el
mateix que la part pràctica. Es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una
qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les preguntes formulades a la part
teòrica o a la part pràctica. Es proposaran lectures i treballs durant el curs.
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Per a la preparació de les pràctiques cal utilitzar repertoris de legislació i consultar
jurisprudència: el Boletín de Jurisprudència Constitucional, Madrid, Publicaciones
de las Cortes Generales, publica les sentències del Tribunal Constitucional
completes i algunes de les del Tribunal Europeu de Drets Humans; així mateix,
podeu consultar-les a la pàgina www.tribunalconstitucional.es i a la pàgina
www.echr.coe.int.

Observacions:


