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RESUM
En aquesta assignatura s'impartiran coneixements sobre la disjuntiva entre model presidencial i
parlamentari, entre democràcia representativa i democràcia directa, així com els models de
descentralització.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
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COMPETÈNCIES
2223 - M.U. en Dret Constitucional
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Conéixer i comprendre els problemes nous que es plantegen entorn del Dret constitucional en la
nostra societat actual. Un aprenentatge adquirit de forma sistemàtica, amb actitud crítica, aplicant la
perspectiva de gènere i atenent al principi d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat, des d'un prisma nacional i internacional, amb la degut anàlisi dels seus
orígens històrics i les seues conseqüències.
- Capacitat per a utilitzar els principis constitucionals com a criteri d'interpretació de l'ordenament
jurídic.
- Posseir coneixements avançats sobre els problemes actuals de la part orgànica de Constitució.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
En finalitzar aquesta matèria l'alumne serà capaç de:
Utilitzar l'aparell conceptual bàsic de la matèria.
Utilitzar correctament els conceptes.
Contextualitzar problemes pràctics o qüestions teòriques en termes jurídics.
Identificar i formular amb precisió problemes jurídics.
Coneixement de les diferents postures i línies d'investigació en aquests temes.
Aconseguir el coneixement i maneig dels textos legals relacionats amb la matèria.
Manejar la bibliografia de la matèria.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. 1. Democràcia representativa vs democràcia participativa. Prof. Miguel Presno
I.- Introducció: s'oposen la democràcia participativa i la representativa?
II.- La democràcia representativa i la fatiga del parlamentarisme.
III.- La democràcia directa i la fal·làcia dels seus riscos.
IV.- La contribució dels moviments socials a la dinamització de la democràcia.
V.- Conclusions.

2. 2. Presidencialismo c. Parlamentarisme. Prof. Antonio de Cabo
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PRIMER BLOC: DIVISIÓ DE PODERS.
I. Exposició impressionista. 1. Terminologia.1.1. Divisió de poders.
1.2. Separació de poders. 1.3. Equilibri de poders. 1.4. Predomini de poders. 2. Precedents de la noció
de divisió de poders en Montesquieu.
2.1. Precedents remots. 2.2. Precedents directes. 3. El pensament de Montesquieu. 4. El pensament
liberal. 5. *Resquebrajamiento del principi de divisió de poders. 5.1. Confusió de poders. 5.2. Partits
polítics (*partidocracia). 6. L'estratègia liberal. 6.1. Federalisme liberal. 6.2. divisió temporal del poder.
6.3. Divisió estatal del poder i divisió del poder extraestatal.
SEGON BLOC: RELACIONS ENTRE EL PODER EXECUTIU I EL PODER LEGISLATIU EN EL
SISTEMA PRESIDENCIAL I EN EL SISTEMA PARLAMENTARI. INSTITUCIONS COMUNES I
DIFERÈNCIES ESPECÍFIQUES.
1. Terminologia.2. El problema dels criteris: utilitat classificatòria i utilitat definitòria. 2.1. Trets del
Parlamentarisme segons Douglas *Verney.
2.2. Trets del *Presidencialismo segons Douglas *Verney.
2.3. Avantatges i inconvenients dels models parlamentari i presidencial. 2.3.1. Avantatges del sistema
presidencial. 2.3.2. Desavantatges del sistema presidencial. 3. Organització del poder polític i formes de
govern (exposició sistemàtica). 3.1. Forma de govern. 3.1.1. Concepte. 3.1.2. Tipologia de les formes de
govern. 3.1.3. Terminologia. 3.1.3.1. Quant a la relació fiduciària entre els òrgans de la sobirania.
3.1.3.2. Quant a les variables d'influència sistèmica. 3. 2. Les formes de govern. 3.2.1. Estructura de la
forma de govern dualista monàrquicrepresentativa. 3.2.2. Estructura de la forma de govern parlamentari.
3.2.3. Estructura de la forma de govern presidencial.
3.2.3.1. Separació de poders. 3.2.3.2. Legitimació. 3.2.3.3. Govern. 3.2.3.4. Poder Judicial. 3.2.3.5.
Controls. 3.2.4. Estructura de la forma de govern directorial. 3.2.5. Estructura mixta
parlamentaripresidencial.

3. 3. Problemes actuals dels models de descentralització política i administrativa. Prof. Carlos
Flores
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INTRODUCCIÓ: EL GENERALITZAT QÜESTIONAMENT DELS MODELS D'ORGANITZACIÓ
TERRITORIAL A EUROPA.
1. EL PROCÉS DE DEVOLUTION Al REGNE UNIT.
1.1 L'origen de la qüestió: la conformació històrica del Regne Unit.
1.2 L'autonomia com a instrument per a la pau a Irlanda del Nord.
1.3 Escòcia: entre l'autonomia i la independència.
1.4 El cas del País de Gal·les.
1.5 La incòmoda posició d'Anglaterra: la *West Lothian Question.
1.6 Conclusió.
2. ENTRE EL FEUDALISME I LA *RECENTRALIZACIÓN: ELS CANVIANTS RUMBS DEL
FEDERALISME RUS.
2.1 El model federal en la Constitució russa de 1993.
2.2 Les tendències disgregadores sota les Presidències de B. N. *Yeltsin.
2.3 Les mesures *recentralizadoras sota la Presidències de V. V. Putin.
2.4 Conclusions.
3. EL SISTEMA AUTONÒMIC ESPAÑOL: BALANÇ, VALORACIÓ I PERSPECTIVES.
3.1 Les relacions centre-perifèria com a problema històric d'Espanya.
3.2 L'ancoratge constitucional del sistema autonòmic espanyol
3.3 El sistema institucional de les comunitats autònomes
3.4 El sistema competencial de les comunitats autònomes
3.5 La gradual evolució del sistema autonòmic espanyol
3.6 El persistent qüestionament del sistema autonòmic espanyol
3.7 Conclusions.
4. EL DEBAT ENTORN DEL FEDERALISME COOPERATIU A ALEMANYA
4.1 La construcció del federalisme alemany
4.2 Els elements definitoris del federalisme alemany
4.3 El paper del Consell Federal o *Bundesrat
4.4 La reforma constitucional de 2006
5. DE LA REGIONALITZACIÓ TARDANA A la FEDERALITZACIÓ FRUSTRADA: ITÀLIA
5.1 El model regional en la Constitució de 1947
5.2 El sistema institucional de les regions
5.3 Les propostes federalizadoras i el seu fracàs

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
TOTAL

Hores
18.00
18.00

% Presencial
100

METODOLOGIA DOCENT

AVALUACIÓ
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Una vegada finalitzat el període d'estudi d'una assignatura es realitzaran proves d'avaluació d'aquesta.
1. Proves d'Avaluació de coneixements adquirits: Es realitzarà un examen tipus test (45% de la nota) i
un altre amb una pregunta curta de desenvolupament (45% de la nota).
2. Participació en fòrums i debats on-line: 10% de la nota.
La nota final de cadascuna de les matèries serà la nota mitjana de les assignatures que les componen.
El màster se superarà quan l'alumne haja superat amb èxit totes les matèries amb, almenys, un 5 sobre
10. Pel que respecta a les notes, s'apliquen els criteris de la Universitat de València. Les qualificacions
seran numèriques de 0 a 10 amb un decimal, a les quals s'afegirà la qualificació qualitativa corresponent
conforme a la següent escala:
- de 0 a 4.9: “suspens”
- de 5 a 6.9; “aprovat”
- de 7 a 8.9: “notable”
- de 9 a 10: “excel·lent o excel·lent amb matrícula d'honor”
Les proves de recuperació tindrà lloc conforme al calendari de 2a convocatòries que es publicarà a l'aula
virtual del Màster de Dret Constitucional.
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