
15 de març
2. Esperit i essència del Dret Públic Català
2.1 Principis bàsics del Dret Públic Català.
2.2 Les institucions del Dret Públic Català
2.3 La “condició jurídica de català” i la idea de ciutadania en l’actulitat.

CURS D’ESPECIALITZACIÓ

UN DRET PÚBLIC CATALÀ 
PER AL SEGLE XXI
Del 8 de març al 28 de juny de 2023
Horari de 4 a 8 de la tarda

Programació:

8 de març
Inauguració
1. Conceptualització i contextualització.
A que ens referim quan parlem d’esperit del dret públic català?
1.1 A que ens referim quan parlem d’esperit del Dret Públic Català?
1.2 Què és i que entenem per dret públic?
1.3 Hi ha un Dret Públic Català?
1.4 Dret Públic Català i aplicació a Catalunya del dret públic espanyol.
1.5 L’empremta del droit administratif. És inevitable? Possibles alternatives en la creació d’un
dret públic propi.

22 març
2. Esperit i essència del Dret Públic Català
2.4 Paral·lelismes de les institucions del Dret Públic Català amb el d’altres drets passats i presents
2.5 La protecció dels drets : similituds i diferències entre el règim català medieval i l’actual sistema de protecció .
Antecedents en el dret històric català del Síndic de Greuges i del Tribunal Constitucional.
Comparació amb les institucions actuals.

Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UAB.
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26 d’abril
exercici de control i comentaris entorn de l’elaboració del treball �nal
26 d’abril
exercici de control i comentaris entorn de l’elaboració del treball �nal

19 abril
3. Llei, dret i ciutadania. De les constitucions de Catalunya al constitucionalisme actual
3.1 La llei, el poder, la justícia i el dret en les constitucions catalanes i els seus comentaristes 
(Mieres, Ferrer, Xammar, Fontanella i altres). Context històric europeu i lectura actual.
3.2  Els autors i la seva obra.
3.3 Francesc Eiximenis, Francesc Maspons i Anglasell, i Victor Ferro i Pomà.
3.4 Exemples pràctics d’institucions del Dret Públic Català avui dia.

26 d’abril
Exercici de control i comentaris entorn de l’el·laboració del treball final.

10 de maig
4. Universalisme i europeisme com a tret característic dels iuspublicistes catalans. 
De Llull i Eiximenis a l’Estatut d’Autonomia de 2006 (i més enllà)
4.1 Pensadors catalans en les utopies sobre la construcció d’una comunitat universal: Llull i Eiximenis.
4.2 La recepció a Catalunya de les idees en boga a Europa en el segle XIX: Fraternitat universal i pacifisme.
4.3 El principi d’autodeterminació i la influència de la Societat de Nacions.
4.4 Els juristes catalans i el procés d’integració europea.
4.5 L’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. Contingut actual i oportunitats.
4.6  Estudi de casos de participació de la Generalitat de Catalunya i els ens locals catalans a nivell 
internacional i europeu

17 de maig
5. La reivindicació confederal en la configuració de l’Estat: 
entre el record de la Corona d’Aragó i l’Espanya plurinaciona
5.1 La pèrdua de llibertats el 1714 com a discurs: els intents de recuperació de la sobirania.
5.2 Les propostes d’estructuració de l’Estat espanyol des de Catalunya: Federació o confederació.
5.3 La construcció de l’autonomia: de la Mancomunitat a la Generalitat de Catalunya.
5.4 L’Estat autonòmic a Catalunya: entre l’experiència federal i la descentralització regional. 
 

7 de juny
6. L’organització territorial de Catalunya.
6.1 Les característiques pròpies del règim local de Catalunya. El seu origen històric.
6.2 La interacció del règim local de Catalunya amb el règim local espanyol.
6.3 Influència ideològica versus poder efectiu. 
6.4 La Catalunya-Ciutat: La creació d’un dret urbanístic propi de Catalunya.
6.5 Possibilitats d’impulsar una organització territorial adaptada a les necessitats de la societat catalana.
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 Professorat:

Dr. Joan Lluís Pérez Francesch (UAB)
Dra. Judith Gifreu Font (UAB)
Dr. Ferran Armengol Ferrer (UB)
Dr. Joan Anton Font Monclús (URV)
Dr. Isidre Llucià Sabarich (Secretari d’Ajuntament)
Dr. Ricard Brotat Jubert (UAB)
Dr. Xavier Forcadell Esteller (URV)  

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Inscripcions fins el 7 de març
www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-un-dret-public-catala
Telf. 607 853 635
 609 111 964

Organitza: 

Quota d’inscripció: 440 €
Els/les alumnes que obtinguin

 les 8 millors qualificacions en l’aprofitament
del curs, seran premiats/des amb una

aportació econòmica equivalent al
50% de la quota de la matrícula

Col·labora:

14 de juny
7. L’ esperit del dret públic català en la modernització de l’administració.
7.1 Els principis de bona administració en les obres de Francesc Eiximenis i el concepte actual de bon govern.
7.2 Francesc Puig i Gelabert i la introducció de la ciència de la policia.
7.3 Autoregulació, coregulació... un nou gremialisme?
7.4 La formació de professionals de l’Administració com a resposta a la corrupció i el clientelisme: 
l’experiència de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i els seus precedents.

 
21 de juny
7.  L’ esperit del dret públic català en la modernització de l’administració. 
7.5 Un model de gestió pública d’origen català? 
Els consorcis, la col·laboració publico-privada i els seus precedents a la Catalunya medieval i moderna.
7.6 Un dret públic català de la modernització de l’administració?
Exercici de control

28 de juny
Presentació de treballs i cloenda

Possibilitat de seguiment on-line
Certificat d’Aprofitament: 8 crèdits

Sala de Graus de la Facultat de Dret de la UAB.
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https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-un-dret-public-catala-per-al-segle-xxi/informacio-general-1201094877538.html/param1-4764_ca/

