
L’Estat de Dret 

En aquesta unitat aprendràs a:

1. Conèixer el concepte 
d’Estat de Dret i els seus poders.

2. Identificar les fonts del Dret 
i precisar-ne el contingut.

3. Valorar la Constitució com 
a norma fonamental que conté 
els principis de l’organització 
de l’Estat i de l’actuació dels 
poders públics.

4. Definir les diferents normes
jurídiques i establir-ne 
la jerarquia.
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L’Estat de Dret neix amb la Revolució Francesa i sorgeix

d’una estricta separació entre les funcions de creació i

aplicació de les normes. D’aquesta manera neixen els

tres poders (legislatiu, executiu i judicial), que duran a

terme les funcions legislativa, executiva i judicial, res-

pectivament.

La garantia del respecte de les llibertats individuals i

l’exercici de la sobirania popular queden assegurats amb

la separació i la independència dels òrgans que deten-

ten els poders legislatiu (Corts Generals), executiu

(Govern) i judicial (jutjats i tribunals) (figura 1.1).
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L’Estat de Dret1.1

La divisió de poders1.2

Fig. 1.2. Divisió de les Corts Generals i els òrgans que en

depenen.

Congrés 

dels Diputats
(Cambra Alta)
350 Diputats

Senat

(Cambra Baixa)

259 senadors

Corts 
Generals

Fig. 1.1. Divisió dels poders de l’Estat de Dret.

Estat de Dret

A El poder legislatiu

Les Corts Generals exerceixen el poder legislatiu. La

Constitució Espanyola, en l’article 66, estableix que:

«Les Corts Generals representen el poble espanyol i són

formades pel Congrés dels Diputats i el Senat».

B El poder executiu

La potestat executiva s’exerceix des del Govern, l’òrgan

que dirigeix la política interior i exterior, l’Administra-

ció civil i militar i la defensa de l’Estat, alhora que exer-

ceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’a-

cord amb la Constitució i les lleis.

El Govern està compost pel president, els vicepresidents,

els ministres i els altres membres que estableixi la llei.

C El poder judicial

En l’article 117, la Constitució estableix que: «La justí-

cia emana del poble i és administrada en nom del Rei

pels Jutges i pels Magistrats que integren el poder judi-

cial, independents, inamovibles, responsables i sotme-

sos únicament a l'imperi de la llei».

Legislatiu
Corts Generals

Executiu
Govern

Judicial
Jutjats i tribunals

Tribunal Constitucional

Tribunal de Comptes

Defensor del poble



8

1. L’Estat de Dret
1.3 Les fonts del Dret

El Dret es pot definir com un conjunt de normes i

principis, escrits o no, que, amb la idea de justícia,

regulen la convivència entre els éssers humans, el com-

pliment dels quals es pot imposar de manera coactiva

(per la força).

Quan hom parla de l’origen del dret i de qui ho fa està

parlant de les fonts del Dret.

En el nostre sistema jurídic, aquestes fonts es poden

classificar en directes o indirectes, tal com es pot veure

a la taula 1.1.

A La llei

Hom pot definir la llei com la norma dictada per l’au-

toritat competent, que compleix les formalitats neces-

sàries, de caràcter comú, justa, estable i promulgada a

bastament.

La potestat d’elaborar i aprovar les lleis a Espanya

correspon a les Corts Generals (Congrés i Senat). Tan-

mateix, en determinades circumstàncies, el Govern pot

elaborar lleis sota el control de les Corts Generals.

Les comunitats autònomes també tenen la potestat de

dictar lleis però dins de l’àmbit del seu territori i sobre

Funcions 
del Congrés 

dels Diputats

Control de l’executiu

Peticions

Iniciativa legislativa

Elaborar i aprovar lleis

Convalidar o derogar decrets llei

Aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat

Vot d’investidura del president del Govern

Moció de censura i qüestió de confiança

Preguntes i interpel·lacions

Comissions de control

Rebre peticions dels ciutadans

1.3 Les fonts del Dret

Fig. 1.3. Principals funcions del Congrés dels Diputats.

Taula 1.1. Classificació de les fonts del Dret.

Els tractats o convenis internacionals.

La jurisprudència.

Fonts indirectes

Les lleis i les normes procedents del legislatiu 

o l’executiu.

El costum.

Els principis generals del dret.

Fonts directes

Poder legislatiu

Poder financer
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matèries les competències de les quals hagin estat assu-

mides en els Estatuts d’Autonomia o hagin estat trans-

ferides o delegades per l’Estat.

B El costum

Des del punt de vista jurídic, s’anomena costum la norma

de conducta nascuda de la reiterada i constant pràctica

social, i considerada com a obligatòria per la comunitat.

El costum només regirà en defecte de la llei aplicable,

sempre que no sigui contrari a la moral i l’ordre públic i

que resulti provat.

El costum ha de ser al·legat i provat per part de qui

l’invoqui davant dels tribunals, atès que no estan obli-

gats a conèixer-lo.

C Els principis generals del Dret

Són aquelles idees i fonaments que, tot i no estar

escrits, constitueixen la base de l’ordenament jurídic i

inspiren l’elaboració de les lleis.

El Codi Civil diu: «Els principis generals del dret s'apli-

caran en defecte de llei o costum, sense perjudici del

seu caràcter informador de l'ordenament jurídic».

Els principis generals del Dret actuen de dues maneres

diferents; per una part, s’apliquen quan no existeix una

llei o un costum aplicable i, per altra, permeten una

recta comprensió de les normes mitjançant elements d’è-

tica, equitat, lògica i sentit de la realitat i de la justícia.

D La jurisprudència

Es denomina jurisprudència la doctrina que de manera

reiterada manifesta el Tribunal Suprem en les seves

sentències. El Codi Civil estableix que «la jurisprudèn-

cia complementarà l'ordenament jurídic amb la doctrina

que, de manera reiterada, estableixi el Tribunal Suprem

en interpretar i aplicar la llei, el costum i els principis

generals del Dret».

Per tal que existeixi jurisprudència no n’hi ha prou amb

una única sentència, sinó que són necessàries resolucions

reiterades d’índole idèntica dictades pel Tribunal Suprem.

La jurisprudència del Tribunal Suprem serveix de pauta

d’interpretació en les actuacions dels jutges i els tribu-

nals inferiors que, en les seves sentències, tindran cura

de no contradir les sentències del tribunal més alt, ja

que, si no ho fessin així, el particular insatisfet podria

interposar recursos al·legant la infracció de la doctrina

interpretativa de l’esmentat tribunal.

E Els tractats internacionals

Els tractats són acords regits pel Dret internacional,

celebrats entre Espanya i un altre o uns altres Estats, o

entre Espanya i un organisme o uns organismes inter-

nacionals, també es poden denominar convenis, acords,

convencions, protocols, etcètera.

Iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa és el poder per instar el

procediment legislatiu davant de les Corts. Tenen

aquest poder:

• El Govern, amb la presentació de projectes de

llei, que són l’esborrany d’una llei.

• El Congrés i el Senat, amb la presentació de

proposicions de llei.

• Les Assemblees Legislatives de les comunitats

autònomes; indirectament, sol·licitant que el

Govern adopti un projecte de llei o, de manera

directa, remetent a la Mesa del Congrés dels

Diputats una proposició de llei.

• Per exercir la iniciativa popular cal comptar,

com a mínim, amb 500 000 signatures acredi-

tades de ciutadans i no procedirà sobre matè-

ries pròpies de lleis orgàniques, tributàries o

de caràcter internacional, ni en allò relatiu a

la prerrogativa de gràcia.
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1.4 La jerarquia de les normes

Hom entén per normes jurídiques aquelles que formen

el Dret i provenen de l’Estat. No totes les normes tenen

la mateixa rellevància. La Constitució, en l’article 9.3,

garanteix el principi de jerarquia normativa, en virtut

del qual les normes jurídiques es jerarquitzen en una

escala de major a menor rang d’acord amb la posició que

l’òrgan emissor de la norma ocupa en l’estructura de

l’Estat. Aquest principi suposa que:

• Una norma de rang inferior no pot anar en contra

d’allò que es disposa en una altra de rang superior.

• Una llei posterior en deroga una d’anterior.

• La llei especial preval sobre la llei general

La taula 1.2 mostra la jerarquia normativa segons la

Constitució Espanyola.

A La Constitució Espanyola

La Constitució Espanyola, de 1978, és la norma que en

el nostre ordenament jurídic ocupa una posició

suprema. La Constitució conté el conjunt de regles rela-

tives a l’organització i les institucions de l’Estat i inclou

una declaració de drets i llibertats individuals i col·lec-

tius, així com els principis de l’organització política de

l’Estat i els que han de guiar l’actuació dels poders

públics.

La Constitució preval sobre la resta de les lleis. A partir de

la Constitució cal desenvolupar les normes i lleis restants,

i a ella estan subjectes els ciutadans i els poders públics.

Estructura de la Constitució

La Constitució Espanyola s’estructura en un títol preli-

minar i 10 títols més, que comprenen 169 articles, a

Taula 1.2. Jerarquia normativa establerta d’acord amb la Constitució Espanyola.

Lleis orgàniques.

Lleis ordinàries.

Reials decrets llei.

Reials decrets legislatius.

Reials decrets (del Govern).

Ordres de les comissions delegades del Govern.

Ordres ministerials.

Circulars, instruccions, etc., de les autoritats inferiors.

Lleis

(emanades de les Corts)

Lleis

(actes amb força de llei emanats del Govern)

Reglaments

Tractats internacionals

Constitució

Jerarquia de les normes

Estructura de la Constitució

Títol I Dels drets i deures fonamentals.

Títol II De la corona.

Títol III De les Corts Generals.

Títol IV Del Govern i de l’Administració.

Títol V De les relacions entre el Govern 

i les Corts Generals.

Títol VI Del poder judicial.

Títol VII Economia i Hisenda.

Títol VIII De l’organització territorial 

de l’Estat.

Títol IX Del Tribunal Constitucional.

Títol X De la reforma constitucional.

La majoria de les disposicions addicionals i tran-

sitòries estan dedicades a l’ordenació territorial.

La disposició final ordena la publicació de la

Constitució en les altres llengües d’Espanya.
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més de 4 disposicions addicionals, 9 de transitòries, una

de derogatòria i una de final.

El títol preliminar conté els principis fonamentals en

què se sustenta l’Estat, entre els quals podem destacar

els següents:

• Espanya és un Estat social i democràtic de Dret.

• La sobirania resideix en el poble espanyol.

• La forma política és la Monarquia parlamentària.

• El castellà és la llengua oficial de l’Estat. Les altres

llengües espanyoles també seran oficials en les

comunitats autònomes respectives.

• La capital de l’Estat és la vila de Madrid.

A la figura 1.4 es representa gràficament la classifica-

ció de les normes amb rang de llei establerta a la Cons-

titució Espanyola.

B Tractats internacionals

Els tractats internacionals celebrats de manera vàlida

per Espanya passen a formar part de l’ordenament jurí-

dic espanyol després de ser aprovats i publicats al Bole-

tín Oficial del Estado (BOE).

Els tractats només són vàlids si se subjecten a allò que

disposa la Constitució. Així, la celebració d’un tractat

internacional que contingui estipulacions contràries a

la Constitució exigirà la revisió constitucional prèvia, tal

com esdevingué amb la ratificació del Tractat de la Unió

Europea per Espanya. La reforma constitucional va con-

sistir a atribuir, a les eleccions municipals, la condició

d’electors i elegibles als ciutadans de qualsevol país de

la Unió Europea residents a Espanya.

1. L’Estat de Dret
1.4 La jerarquia de les normes

Lleis

Lleis 

de les Corts

Lleis 
orgàniques

Lleis 
ordinàries

Decrets
legislatius

Textos 
articulars

Textos 
articulars

Decrets 
llei

Lleis 

del Govern

Fig. 1.4. Classificació de les normes amb rang de llei.

Fig. 1.5. Pàgina web del Boletín Oficial del Estado (www.boe.es).
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C Lleis orgàniques

Són el següent graó normatiu després de la Constitució

i dels tractats internacionals. Amb la denominació ‘llei

orgànica’ es vol destacar la importància de les matèries

que regulen aquestes lleis.

Són lleis orgàniques les que regulen les matèries

següents:

• Les relatives al desenvolupament dels drets fona-

mentals i de les llibertats públiques, és a dir, les

que fan referència al dret a la vida, a la seguretat,

a la justícia, a l’educació, a les llibertats ideològica,

religiosa, d’expressió, de reunió i associació, etcè-

tera.

• Les que aprovin els Estatuts d’Autonomia, atès que

a partir d’ells es desenvolupen les lleis de les comu-

nitats autònomes.

• Les que aprovin el règim electoral general.

• Les altres previstes a la Constitució, com per exem-

ple: Defensor del Poble, Successió a la Corona,

Estatut de les Forces i Cossos de Seguretat, Consell

d’Estat, Consell General del Poder Judicial, Tribunal

de Comptes, Tribunal Constitucional (els que s’ano-

menen òrgans constitucionals).

Per a l’aprovació, la modificació o la derogació de les

lleis orgàniques s’exigeix la majoria absoluta del Con-

grés, és a dir, 176 vots afirmatius del total de 350 de

la Cambra, sense que calgui cap majoria especial al

Senat.

D Lleis ordinàries

Són lleis ordinàries totes les altres lleis aprovades

per les Corts generals que tinguin el caràcter d’orgà-

niques i que s’elaborin seguint el procediment legis-

latiu normal. Aquestes lleis han de respectar la Cons-

titució i les lleis orgàniques.

Per a l’aprovació, la modificació o la derogació de les

lleis ordinàries s’exigeix la majoria simple, és a dir, la

majoria dels presents.

E Reials decrets-lleis

La Constitució Espanyola estableix que «en cas d'una

necessitat urgent i extraordinària» el Govern podrà dic-

tar disposicions legislatives provisionals que prendran

la forma de decrets-lleis, tot i que no podran afectar

matèries pròpies de les lleis orgàniques.

El decret-llei només s’utilitza en situacions que

requereixen una resposta ràpida, que no seria possi-

ble si se seguís la via legislativa ordinària per a l’ela-

boració d’una llei.

Després de la seva publicació al Boletín Oficial del

Estado (BOE), els reials decrets-lleis s’incorporen a

l’ordenament jurídic amb el rang de llei.

No obstant això, en el termini de 30 dies, el Congrés

dels Diputats l’haurà de convalidar o derogar.

F Decrets legislatius

El Govern no té potestat legislativa, perquè aquesta

correspon a les Corts Generals. Tanmateix, les Corts

poden delegar en el poder executiu la facultat de dic-

tar normes jurídiques amb rang de llei. Aquestes nor-

mes s’anomenen decrets legislatius.

Per tal que el Govern pugui promulgar una norma amb

rang de llei és necessari que les Corts l’autoritzin en

cada cas concret a dictar un decret legislatiu.

Els decrets legislatius tenen dues manifestacions:

texts articulats i texts refosos.

Els texts articulats

Les Corts aproven unes lleis denominades de bases, en

les quals hom fixa unes directrius que, amb posterio-

ritat, el Govern desenvolupa aprovant el text articu-

lat de la llei, però sense sortir ni de l’objecte ni dels

principis i criteris continguts en la llei de bases.

Després de la seva aprovació, el text articulat té el

rang de llei ordinària i s’incorpora a l’ordenament jurí-

dic amb el mateix rang que les altres lleis.



Els texts refosos

Les Corts Generals poden autoritzar el Govern perquè

reuneixi en un sol text una sèrie de lleis disperses que

regulen la mateixa matèria amb la finalitat de realit-

zar una redacció racional de les lleis que ja existeixen.

El text refós deroga les disposicions que refon i té el

rang de llei.

G Reglaments

Els reglaments són normes jurídiques de rang inferior

a la llei, dictades per òrgans de l’Estat o del poder

públic que no tenen potestat legislativa.

D’acord amb la Constitució Espanyola, la potestat regla-

mentària correspon al Govern i a cada un dels membres

que el componen, i a les entitats autonòmiques i locals.
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Jerarquia dels reglaments

El principi jeràrquic també opera en l’interior dels

reglaments segons els òrgans de què procedeixin.

Així, els reglaments de l’Administració de l’Estat

presenten la jerarquia següent:

1. Reials decrets del Consell de Ministres.

2. Reials decrets del president del Govern.

3. Ordres de les comissions delegades 

del Govern.

4. Ordres ministerials.

5. Circulars, resolucions, instruccions i ordres de

servei, que tindran l’ordre jeràrquic de l’òrgan

del qual emanin.

Fig. 1.6. Edifici del Senat. Madrid.



Les normes de les comunitats autònomes tenen la

mateixa jerarquia de les de l’Estat, però no interferei-

xen entre elles perquè les comunitats autònomes

només poden dictar normes sobre matèries incloses en

les competències que hagin rebut en transferència o

que figurin en els respectius Estatuts d’Autonomia.

La Constitució disposa que, en cas de conflicte, les nor-

mes de l’Estat prevaldran per damunt de les de les

comunitats autònomes en tot allò que no estigui atri-

buït a l’exclusiva competència de les darreres. Aquest

principi opera quan l’Estat i les comunitats autònomes

detenen una competència de naturalesa idèntica sobre

una mateixa matèria.

L’ordenament estatal encara s’aplica en aquelles comu-

nitats autònomes que no han assumit les competències

corresponents o no han creat el Dret que pugui substi-

tuir l’estatal.

A la taula 1.3 trobareu la relació que existeix entre les

normes de les comunitats autònomes i les de l’Estat.

A Les normes de les entitats locals

Les disposicions de les entitats locals (tant si es tracta

d'ajuntaments com de diputacions) s’anomenen orde-

nances, reglaments i bans. Aquestes disposicions de

caràcter reglamentari estan subjectes al principi de

jerarquia normativa i no poden contravenir allò que es

disposa en una norma de rang superior, sigui estatal o

autonòmica.
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1.5 Les normes de les comunitats autònomes

Taula 1.3. Jerarquia de les normes de l’Estat i de les comunitats autònomes.

• Lleis orgàniques • Estatut d’autonomia

• Lleis ordinàries de l’Estat • Lleis de les Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes

• Decrets-llei

• Decrets legislatius

• Decrets del Consell de Ministres • Decrets dels Consells de Govern de les comunitats autònomes

• Ordres de les comissions delegades del Govern

• Ordres ministerials • Resolució del Consell de Ministres

• Reglaments de l’Administració de l’Estat • Reglaments de l’Administració Autonòmica

Normes de les comunitats autònomesNormes Estatals

Constitució

Fig. 1.7. Edifici del Parlament de Catalunya.
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El Codi Civil disposa que les lleis entren en vigor al cap de

vint dies de la seva publicació completa al Boletín Oficial

del Estado, tret que en el seu text no es disposi altra cosa.

El termini es pot escurçar per raons d’urgència (eficà-

cia immediata) o allargar (eficàcia diferida).

• Eficàcia immediata. Es produeix quan la mateixa

llei ho estableix, i és freqüent la fórmula «aquesta

llei entrarà en vigor el mateix dia o el dia següent

de la seva publicació».

• Eficàcia diferida. Quan la norma no diu res sobre

la seva entrada en vigor, hom entendrà que es pro-

duirà «vint dies després de la seva completa publi-

cació», atès que algunes lleis, a causa de la seva

extensió, es publiquen parcialment en dies succes-

sius; o quan assenyala un termini concret: als tres

mesos, el dia 1 de gener de…, etcètera.

Per tal que les lleis entrin en vigor completament calen

la sanció i la promulgació, que és un acte simbòlic en

què el Rei testimonia l’existència de la llei i ordena a les

autoritats que la compleixin i la facin complir en totes

les seves parts.

Per a la publicació de les lleis, dels decrets i de les altres

disposicions generals de les comunitats autònomes cada

comunitat té un butlletí oficial propi. El de Catalunya és

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La publicitat de les disposicions dels ajuntaments i les

diputacions es realitza en el Butlletí Oficial de la província.

Les normes de la Unió Europea es publiquen al Diari Ofi-

cial de les Comunitats Europees (DOCE). Entraran en

vigor la data en què elles mateixes determinin o, en el

seu defecte, als vint dies de la seva publicació.

1. L’Estat de Dret 
1.6 La publicitat de les normes

La publicitat de les normes1.6

Fig. 1.9. Pàgina web del Diari Oficial de la

Unió Europea (www.europa.eu.int).

Fig. 1.8. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

(www. Gencat.net/dogc).
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Conceptes bàsics

Dret. Conjunt de normes, escrites o no, que regulen la convivència.

Estat de Dret. Es fonamenta en la divisió dels poders de l’Es-

tat en legislatiu, executiu i judicial i és la garantia de respecte

dels drets i les llibertats.

Fonts del Dret. Constitueixen l’origen i la manifestació del

Dret. Són les següents:

• Llei. Norma dictada per l’autoritat competent, amb les for-

malitats degudes, de caràcter comú, justa, estable i pro-

mulgada amb suficiència.

• Costum. Norma sorgida de la pràctica social reiterada i

considerada obligatòria per la comunitat.

• Principis generals del Dret. Fonaments no escrits que

inspiren l’elaboració de les lleis.

• Jurisprudència. Doctrina que el Tribunal Suprem mani-

festa de manera reiterada en les seves sentències.

• Tractats internacionals. Acords que Espanya celebra amb

altres Estats i amb organismes internacionals.

Jerarquia normativa. Es basa en el principi que una norma de

rang inferior no pot anar en contra d’allò que disposa en una

altra de rang superior. La jerarquia de les normes, segons la

Constitució Espanyola, és la següent:

1. La Constitució Espanyola de 1978 és la norma que ocupa

una posició suprema en el nostre ordenament jurídic. La

Constitució conté el conjunt de regles relatives a l’organit-

zació i les institucions de l’Estat, inclou una declaració de

drets i llibertats individuals i col·lectius, a més dels prin-

cipis de l’organització política de l’Estat i aquells que han

de guiar l’actuació dels poders públics.

La Constitució preval per damunt de la resta de lleis. Les

altres normes i lleis s’han de desenvolupar a partir de la

Constitució i a ella se subjecten els ciutadans i els poders

públics.

2. Els tractats internacionals que Espanya celebra amb vali-

desa passen a formar part de l’ordenament jurídic espanyol

després de ser aprovats i publicats al Boletín Oficial del

Estado (BOE). Els tractats només són vàlids si se subjecten

a allò que disposa la Constitució.

3. Lleis orgàniques. Són aquelles lleis que regulen el des-

envolupament dels drets i les llibertats, les que aproven

els estatuts d’autonomia, les que aproven el règim electo-

ral general i les previstes per la Constitució. Per ser apro-

vades, modificades o derogades és imprescindible la majo-

ria absoluta del Congrés, és a dir, s'exigeixen 176 vots

afirmatius.

4. Lleis ordinàries. Són totes les que, sense ser orgàniques,

són aprovades per les Corts. Per a la seva aprovació, modi-

ficació o derogació s’exigeix la majoria simple.

5. Reials decrets-lleis. Normes dictades pel Govern en cas de

necessitat extraordinària i urgent.

6. Decrets legislatius. Els dicta el govern, prèvia autoritza-

ció de les Corts. Poden ser texts articulats o refosos.

7. Reglaments. Són normes de rang inferior que dicten els

òrgans de l’Estat i les entitats locals.

Normes de les comunitats autònomes. Tenen la mateixa

jerarquia que les de l’Estat. En cas de conflicte prevalen les

de l’Estat quan aquest i les comunitats autònomes detenten

una competència d’idèntica naturalesa sobre una mateixa

matèria.

Publicitat de les normes. Les normes entren en vigor al cap

de vint dies de la seva publicació completa al BOE; aquest

termini es pot escurçar o prorrogar: eficàcia immediata o

eficàcia diferida.

Cada comunitat autònoma té un Butlletí Oficial. La publicitat

de les normes de les corporacions locals es fa a través del But-

lletí Oficial de la província. Les normes de la Unió Europea es

publiquen al Diari Oficial de les Comunitats Europees.
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1. L’Estat de Dret 
Activitats

Activitats

Explica breument què és l’Estat de Dret i en què es
fonamenta.

Enumera els òrgans i les institucions de l’Estat mit-
jançant els quals a Espanya es garanteix l’Estat de
Dret.

A què es referirà algú que parli de les fonts del Dret?

Indica dues institucions de l’Estat a qui els corres-
pongui la potestat d’elaborar i aprovar les lleis.

Indica quan el costum i els principis generals del
Dret es consideren com a fonts. Estableix quin d’a-
quests dos principis s’aplica primer.

Defineix la jurisprudència i raona per què es pot
considerar font del Dret.

En què consisteix el principi de jerarquia norma-
tiva? Indica els tres fonaments en què se sustenta
el principi de jerarquia normativa.

Enumera les normes segons la jerarquia establerta
a la Constitució Espanyola.

Enumera els títols en què es divideix la Constitució
Espanyola.

Què passaria amb el dret intern de l’Estat espanyol
si la Unió Europea aprovés un tractat internacional
en què s’hi recollís alguna estipulació contrària a
allò que estableix la Constitució Espanyola? Com
caldria actuar en aquest cas?

Explica què són les lleis orgàniques, quines matè-
ries es regulen amb les lleis orgàniques i quina
majoria parlamentària es necessita per aprovar-les.

Suposem una composició del Congrés dels Diputats
com la que segueix:

Partit A: 145 diputats; Partit B: 174 diputats;

Partit C: 18 diputats; Partit D: 10 diputats;

Partit E: 2 diputats; Partit F: 1 diputat.

En el cas de l’aprovació d’una llei orgànica, es vol
saber:

a) Quina majoria és necessària per tal que s’aprovi la

llei orgànica?

b) Quines aliances es poden formar perquè s’aprovi la

llei?

c) Què passaria si s’aliessin per votar en contra els

diputats del Partit B i a favor els partits A, C, D, E i

F i el diputat del partit F està malalt i no pot acudir

a votar?

En el cas de l’aprovació d’una llei ordinària:

a) Quina majoria és necessària per aprovar la llei si no

acudeixen a votar els diputats del partit C?

b) Què passaria si s’aliessin per votar en contra el Par-

tit B i a favor els partits A, C, D, E, i F i no assistei-

xen a la votació 10 diputats del Partit B i els dipu-

tats del Partit D?

Quines són les diferències entre les lleis i els
decrets-lleis?

Quines diferències hi ha entre els decrets-lleis i els
decrets legislatius?

Explica en què consisteix refondre texts legals i què
són els texts articulats.

Quines normes tenen una jerarquia superior, les de
l’Estat o les de les comunitats autònomes? Quines
prevaldran en cas de conflicte?

Què és el BOE? Quines normes es publiquen al BOE?
Com s’anomena el Butlletí Oficial de la teva comu-
nitat autònoma? Quines normes s’hi publiquen?
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