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Breu contingut:

Origen i justificació de la justícia constitucional. Processos davant del Tribunal
Constitucional (empara, recurs d'inconstitucionalitat, etc.).

Presentació:

L'objectiu de l'assignatura és l'especialització en l'estudi teòric i pràctic dels
diferents processos que es poden activar davant del Tribunal Constitucional. En
concret, després de l'anàlisi de l'origen i justificació de la justícia constitucional,
s'analitzaran detalladament el recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat, el recurs
d'empara, els conflictes competencials i, finalment, el conflicte en defensa de
l'autonomia local.

Temari:

1.- Origen i evolució de la justícia constitucional. Models històrics de control de
constitucionalitat de les lleis. Evolució i tendències de la justícia constitucional. 

2.- El Tribunal Constitucional espanyol. Naturalesa del Tribunal Constitucional.
Composició i funcionament. Els actes del Tribunal, en especial, les sentències. El
vot particular. 

3.- El control de constitucionalitat de les lleis (I). El recurs d'inconstitucionalitat.
Legitimació. Procediment. Efectes de la sentència.

4.- El control de constitucionalitat de les lleis (II). La qüestió d'inconstitucionalitat. El
dubte de constitucionalitat. El procediment constitucional. Els efectes de la
sentència.

5.- El control previ de constitucionalitat dels Tractats Internacionals.
Procediment. Efectes de la declaració.

6.- La defensa dels drets fonamentals. El recurs d'empara. Naturalesa jurídica. La
legitimació. L'àmbit de protecció. Efectes de la sentència. La autoqüestió
d'inconstitucionalitat (art. 55.2 LOTC).

7.- Els conflictes constitucionals (I). Els conflictes de competències: els conflictes
positius i els conflictes negatius. Els conflictes d'atribucions.

8.-. Els conflictes constitucionals (II). El conflicte en defensa de l'autonomia local.
Legitimació. Procediment. Els efectes de la sentència. L'autoqüestió
d'inconstitucionalitat (art. 75 quinque, 6 LOTC).

Forma d'avaluació:

L'examen consistirà en una part teòrica, en la que s'hauran de desenvolupar dues



qüestions relacionades amb el programa, i d'una part pràctica. La part teòrica
comptarà el doble que la pràctica. Serà necessari obtindre un mínim de 2 sobre 10
en cadascuna de les parts. Es proposarà als alumnes que participin activament
durant el curs la realització de treballs i lectures relacionats amb el programa de
l'assignatura.
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Observacions:

A) Metodologia: La part teòrica es basarà en sessions de caràcter magistral. La



pràctica tindrà com a referent bàsic l'estudi de sentències del Tribunal Constitucional
espanyol. Es procurarà finalment introduir mecanismes de semipresencialitat.

B) Tutories: L'horari de tutories i atenció personalitzada es concretarà el primer dia
de curs i figurarà exposat als despatxos dels professors responsables de
l'assignatura.


