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TEMA: LA CONSTITUCIÓ COM A FONT DE LES FONTS 

 

CONCEPTES CLAU 

 

FONT DEL DRET: Aquesta expressió fa referència a l’origen de les normes. 

Dintre d’aquest origen hi ha dues perspectives possibles. Per un costat, el de la 

procedència de la norma, que indica en última instància com es produeix el 

Dret o com es transformen les preferències socials en normes jurídiques. 

Aquest és el punt de vista de l’art. 1.1 del Codi Civil. Per un altre costat, des 

d’un plantejament constitucional, allò important és la legitimitat democràtica 

amb la que es produeix la norma. 

 

PRINCIPI DE JERARQUIA: Criteri de resolució de conflictes entre normes pel 

que la norma superior prima sobre la inferior. 

 

PRINCIPIO DE COMPETÈNCIA: Criteri de resolució de conflictes entre normes 

pel que la norma a la que se li ha atribuït regular una matèria concreta prima 

sobre una altra norma que no té atribuïda aquesta regulació. 

 

EFICÀCIA DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓ: Aquesta característica de la 

Constitució es refereix a que no és necessari  cap altre tipus de 

desenvolupament perquè sigui aplicable, sinó que és vinculant tant pels 

ciutadans com pels poders públics sense intermediació del legislador.  

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALITAT: Examen portat a terme amb l’objecte 

de determinar si una determinada norma respecta o sobrepassa els límits 

establerts per la Constitució. 
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REFORMA CONSTITUCIONAL: Procediment pel que el poder constituent 

modifica el text constitucional per adequar-lo a la realitat i necessitats 

contemporànies demandades per quasi la totalitat del poble sobirà. 
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TEMA: LA CONSTITUCIÓ COM A FONT DE LES FONTS 

 

CAS PRÀCTIC 

 
REFORMA CONSTITUCIONAL 
 

1) Imagina que mitjançant un gran pacte d’Estat entre el Govern i el 
principal partit de l’oposició decideixen reformar l’art. 69 CE i altres 
articles relatius al Senat per modificar la funció i composició d’aquesta 
Cambra i convertir-la en una Cambra de representació territorial efectiva. 
A través de què procediment haurien de reformar l’art. 69 CE? Descriu 
les diverses fases del procediment de reforma. 

 
2) Imagina que, a més a més de l’art. 69 CE, decideixen reformar l’ordre de 

la successió a la Corona per eliminar la preferència del baró. (art. 57.1 
CE). A través de què procediment s’hauria de reformar? Descriu les 
diverses fases del procediment d’aquesta reforma.   

 
3) Quines són les diferències principals entre els dos procediments pel que 

fa a la participació popular?  
 

4) Imagina que el govern d’Extremadura es planteja reformar l’art. 3 CE, pel 
que s’estableix que “El castellà és la llengua oficial de l’Estat” i substituir-
lo per l’afirmació “L’anglès és l’única llengua oficial de l’Estat”. Podria el 
govern extremeny plantejar aquesta proposta? I un grup de ciutadans 
recolzats per més de 500.000 signatures? Alguna part de la CE no pot 
ser modificada? 

 
5) Podria reformar-se la Constitució per eliminar el dret a la llibertat d’ 

expressió (art. 20.1 CE)? Cap reconèixer l’existència de límits materials 
implícits a la reforma constitucional? Raona la resposta. 
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