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Breu contingut:

L'objectiu de l'assignatura  és assolir un coneixement essencial dels aspectes
bàsics del Dret  i de les Institucions Locals, amb una especial atenció a l'època
contemporània (segles XIX i XX). Aquesta perspectiva permet tant l'estudi de les
fonts jurídiques com la seva aplicació concreta, sense oblidar les observacions
que la doctrina ha fet sobre el tema.
La metodologia a seguir combinarà les explicacions teòriques amb el comentari i
estudi pràctic de textos adients a cada tema.

Presentació:

Temari:

1.- Introducció: Dret, Dret Local, Dret Municipal. Dret i Institucions locals.
L'autonomia local.

2.- Evolució històrico-jurídica  de les divisions administratives del territori.

3.-Aspectes jurídics de les divisions administratives en època moderna:
Corregiments; Intendències.

4.-Les Diputacions provincials: de la Constitució de 1812 a la Constitució de 1931.
 
5.- Caps polítics, Intendents, Governadors civils.

6.-El Municipi  constitucional: de la Constitució de 1812 a la Constitució de 1931.

7.- Organització territorial i divisions administratives de l'Estat (1808-1931):
projectes de divisions del territori; creació dels Partits Judicials; altres divisions
administratives. Les comarques.

8.- Llocs, viles, ciutats, mancomunitats de municipis, associacionisme local i
altres ens locals.

Forma d'avaluació:

Examen final, que constarà de diferents parts per tal d'avaluar els coneixements
teòrics i pràctics assolits en relació al programa de l'assignatura.
Una part de la qualificació final podrà ser obtinguda amb la realitzció d'un treball
dirigit pel professor/a, sobre un tema relacionat amb l'assignatura.

Bibliografia:



José Antonio ESCUDERO, Curso de Historia del Derecho. Fuentes e
Instituciones político-administrativas (Madrid 2003, 3ª ed. rev.).

Judith GUIFREU i FONT (coord.), Introducció al Dret Local de Catalunya
(Barcelona 2002).

Santiago MUÑOZ MACHADO  (dir.), Tratado de Derecho Municipal (Madrid 1988).

Alejandro NIETO, Los primeros pasos del Estado constitucional (Barcelona
1996).

Enrique ORDUÑA REBOLLO, Municipios y provincias. Historia de la organización
Territorial Española (Madrid 2003)

Observacions:


