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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(UPF/BSM-ICAB) 

 
 

DRETS FONAMENTALS I PROCÉS 
 
 
 

Trimestre: Tercer 
Crèdits: 2 ECTS (de 4) 
Aquest mòdul forma part de l’assignatura “Drets Fonamentals, Llibertats Econòmiques i 
Integració Europea”.  
Hores de dedicació de l’estudiant: 50 hores 
Llengua de docència: anglès (grup 01) / castellà (grups 02 i 03) 
 
Format de docència: les sessions plenàries s’impartiran en format remot, mentre 
que els seminaris sean híbrids (presencials accessibles en remot) a la seu de 
Balmes/Rosselló. Si la situació sanitària millora i la normativa ho permet, es retornarà 
a la docència 100% presencial a la seu de Balmes/Rosselló. 
 
Coordinació i professorat: 
 
Coordinador assignatura: Alejandro Saiz Arnaiz 
Dades de contacto: alex.saiz-arnaiz@upf.edu 
 

• Alejandro Saiz Arnaiz. Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra. Va ser professor ordinari a l’Escola Judicial. Jutge "ad hoc" del 
Tribunal Europeu de Drets Humans (2008-2015). Membre del Consell 
d’Administració de l’ Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea. 
 

• Aida Torres Pérez: Professora Agregada de Dret Constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra. Doctora per la Universitat de Yale. Ha realitzat estades 
d’investigació a l’Institut Universitari Europeu; la Universitat de Trento, la 
Universitat de Maastricht, el Max Planck Institute de Dret Públic Comparat i Dret 
Internacional (Heidelberg) i el Centre d’Excel·lència de Tribunals Internacionals 
(iCourts, Copenhague).  
 

• Joan Solanes Mullor: Professor Lector de Dret Constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra. Master of Law (LL.M.) a Harvard Law School. Ha sigut 
investigador contractat doctor a la Universitat de Trento. Ha realitzat estades 
d’investigació a Harvard Law School (Cambridge, Estats Units) i a KU Leuven 
(Leuven, Bèlgica). 
 
 
 

1. Presentació de l’assignatura 
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El curs estudia els mitjans “extraordinaris” de tutela dels drets fonamentals: el recurs 
d’empara davant del Tribunal Constitucional i les demandes davant del Tribunal Europeu 
de Drets Humans. Pel que fa al recurs d’empara, s’analitzaran els requisits pel seu 
plantejament, en especial, el requisit de l’especial transcendència constitucional i 
l’esgotament de la via judicial (incident de nul·litat). Pel que fa a la demanda davant del 
Tribunal Europeu de Drets Humans, seran objecte d’especial atenció les condicions per 
a la seva admissió. En tot cas, el curs pretén aproximar a l’estudiant, sempre des de la 
vessant pràctica, a un estudi conjunt de tots els mecanismes de protecció dels drets 
fonamentals i, per tant, dotar als estudiants de coneixements pràctics i holístics sobre 
els procediment a disposició dels advocats per tal de procedir a la defensa dels drets 
fonamentals reconeguts en el nostre ordenament jurídic. 
 

2. Competències que cal adquirir (segons RD 775/2011) 

E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 

E11. Saber desenvolupar habilitats que permetin a l’advocat millorar l’eficiència de la 
seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o de la institució en què el 
desenvolupa mitjançant l’accés a fonts d’informació, el coneixement d’idiomes, la gestió 
del coneixement i la utilització de tècniques i eines aplicades 

E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment 
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades 
d’acord en cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional. 

3. Continguts i programació  

Grup 1 

Sessió Día i hora Professor Matèria 

1 07/04, de 16:30 a 18:30h (Eng) A. Torres Pérez 
La litigació en el 

Tribunal Constitucional: 
qüestió 

d’inconstitucionalitat i 
recurs d’empara 

2 

12/04, de 16:30 a 18:30h 
(subgrup 101, Eng) A. Torres Pérez 

 

Recurs d’empara (I): 
esgotament de la via 
judicial (en especial, 

l’incident de nul·litat) y 
especial transcendència 

constitucional 
12/04, de 18:30 a 20:30h 

(subgrup 102, Eng) 
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3 13/04, de 16:30 a 18:30h (Eng) J. Solanes Mullor 
La demanda contra 
Espanya davant del 
Tribunal Europeu de 

Drets Humans (TEDH) 

4 

19/04, de 16:30 a 18:30h 
(subgrup 101, Eng) A. Torres Pérez Recurs d’empara (II): 

estudi d’escrit de 
demanda “model” 19/04, de 18:30 a 20:30h 

(subgrup 102, Eng) 

5 

03/05, 16.30 a 18.30h 
(subgrup 101, Eng) J. Solanes Mullor 

Les condicions 
d’admissió de la 

demanda (article 35 
CEDH) 

03/05, 18.30 a 20.30 h 
(subgrup 102, Eng) 

6 27/04, de 16:30 a 18:30h (Eng) A. Torres Pérez 
Els efectes de les 

sentències estimatòries 
de l’empara i de la 
demanda del TEDH 

 

Grup 2 

Sessió Dia i hora Professor Matèria 

1 06/04, de 16:30 a 18:30h A. Saiz Arnaiz 

La litigació en el 
Tribunal 

Constitucional: 
qüestió 

d’inconstitucionalitat 
i recurs d’empara 

2 

12/04, de 9.30 a 11:30h  
(subgrup 201) 

A. Saiz Arnaiz 

Recurs d’empara (I): 
esgotament de la via 
judicial (en especial, 
l’incident de nul·litat) 

y especial 
transcendència 
constitucional 

12/04, de 12:00 a 14:00h 
(subgrup 202) 

13/04, de 12:00 a 14:00h 
(subgrup 203) 

3 13/04, de 18:30 a 20:30h A. Saiz Arnaiz 
La demanda contra 
Espanya davant del 
Tribunal Europeu de 

Drets Humans 
(TEDH) 

4 

19/04 de 9:30 a 11:30h  
(subgrup 201) 

A. Saiz Arnaiz Recurs d’empara 
(II): estudi d’escrit 

de demanda “model” 
19/04, de 12:00 a 14:00 h 

(subgrup 202) 
20/04, de 9:30 a 11:30h 

(subgrup 203) 
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5 27/04, de 18.30 a 20.30 h A. Saiz Arnaiz 
Els efectes de les 

sentències 
estimatòries de 
l’empara i de la 

demanda del TEDH 

6 

03/05, de 9.30 a 11.30 h  
(subgrup 201) 

A. Saiz Arnaiz 
Les condicions 

d’admissió de la 
demanda (article 35 

CEDH) 

03/05, de 12.00 a 14.00 h  
(subgrup 202) 

04/05, de 9:30 a 11:30 
(subgrup 203) 

 
 

Grup 3 

 

   

Sessió Dia i hora Professor Matèria 

1 06/04, de 14:30-16:30h A. Saiz Anaiz 
La litigació en el 

Tribunal 
Constitucional: qüestió 
d’inconstitucionalitat i 

recurs d’empara 

2 12/04, de 18.30 a 20.30 h A. Saiz Arnaiz 
La demanda contra 
Espanya davant del 
Tribunal Europeu de 

Drets Humans (TEDH) 

3 

13/04, de 16:30 a 18:30h. 
(subgrup 302) 

J. Solanes Mullor 

Recurs d’empara (I): 
esgotament de la via 
judicial (en especial, 
l’incident de nul·litat) 

y especial 
transcendència 
constitucional 

13/04, de 18:30 a 20:30h. 
(subgrup 301) 

4 

20/04, de 16.30 a 18.30 h 
(subgrup 301) J. Solanes Mullor 

Recurs d’empara (II): 
estudi d’escrit de 
demanda “model” 20/04, de 18.30 a 20.30 h 

(subgrup 302) 

5 26/04, de 16:30 a 18:30h. A. Saiz Arnaiz 
Els efectes de les 

sentències 
estimatòries de 
l’empara i de la 

demanda del TEDH 

6 

04/05, de 16:30 a 18:30 h. 
(subgrup 301) J. Solanes Mullor 

Les condicions 
d’admissió de la 

demanda (article 35 
CEDH) 

04/05, de 18:30 a 20:30h. 
(subgrup 302) 
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4. Avaluació 
 
El sistema d’avaluació es basarà, fonamentalment, en un examen tipus test on line sobre 
tots els temes tractats al llarg del curs. Si no fora possible, s’informarà oportunament 
de l’alternativa.  
Durant el mes de juliol de 2021 es realitzarà una prova de recuperació per aquells que 
no hagin superat l’examen.  
El valor de la nota del present mòdul serà el 50% del total de l’assignatura de “Drets 
Fonamentals, Llibertats Econòmiques i Integració Europea”. Només hauran de concórrer 
a la recuperació els estudiants que hagin suspès aquest mòdul i també la nota final de 
l’assignatura. 
 

5. Textos legals i bibliografia recomanada 

- Textos legals: Constitució Espanyola, Conveni Europeu de Drets Humans i Llei Orgànica 
del Tribunal Constitucional. 

- AA.VV., Recurso de amparo, Memento Práctico, Ed. Lefebvre-El Derecho, Madrid, 2020. 

- Pérez Tremps, P. Sistema de justicia constitucional, en particular, Civitas, 2015. (en 
especial pp. 107-135, sobre el recurs d’empara). 

- Morte Gómez, C. Cómo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Tirant lo Blanch, 2020. 

 


