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IntroduccióIntroducció

En aquesta lliçó s'estudien les diferents fonts del dret de la 
Unió Europea, així com els principis que regeixen la 
relació entre l'ordenament jurídic comunitari amb elsrelació entre l ordenament jurídic comunitari amb els 
respectius ordenaments dels Estats membres de la Unió 
Europea.

L’exposició es divideix en tres parts:
▫ El Dret originari: els tractats constitutius i els principisEl Dret originari: els tractats constitutius i els principis

generals del Dret de la UE
▫ El Dret derivat

La integració dels diferents sistemes jurídics▫ La integració dels diferents sistemes jurídics



1 El Dret originari1. El Dret originari
• Les normes que donen origen al sistema jurídic de la UE són de

naturalesa jurídico internacional:naturalesa jurídico-internacional:
▫ El Tratado de la Unión Europea (TUE)
▫ El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

• Les modificacions o revisions dels tractats constitutius també tenen
aquesta naturalesa, en la mesura que la seva entrada en vigor requereix
que hagin "... estat ratificades per tots els Estats membres, de conformitat
amb les seves respectives normes constitucionals" (art 48 TUE / art 49 4amb les seves respectives normes constitucionals (art. 48 TUE / art . 49.4
TUE, versió consolidada amb el Tractat de Lisboa)

• En la mesura que l'adhesió de nous membres té importants efectes sobre
l' t t i tit i l d l U ió " l di i d' d i ió i ll'estructura institucional de la Unió, "... les condicions d'admissió i les
adaptacions que ... suposa pel que fa als Tractats sobre els quals es funda
la Unió seran objecte d'un acord entre els Estats Membres i l'Estat
sol·licitant ... ", que també ha de ser sotmès a la ratificació de tots els

fEstats contractants de conformitat amb les seves respectives normes
constitucionals (art. 49 TUE)



1 El Dret originari1. El Dret originari

En conseqüència, el Dret de la UE originari esEn conseqüència, el Dret de la UE originari es 
compon de:

 Els tractats constitutius de les Comunitats Europees
i del tractat de la Unió Europea

 Els tractats que tenen per objecte la modificació dels
tractats constitutius (que inclouen els Tractats i actes(q
d’adhesió de nous Estats Membres)



1 El Dret originari1. El Dret originari
Tractats constitutius

• Tractat constitutiu de la Comunitat

Tractats conclosos per a la seva 
modificació:

• Tractat que institueix un Consell únic i una Comissió Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea del Carbó i l'Acer (CECA),
signat a París el 18 d’abril de 1951

• Tractat constitutiu de la Comunitat
Econòmica Europea (CEE) signat a

única de les Comunitats i Protocol únic sobre els 
privilegis i immunitats signat a Brussel·les el 8 d’abril de 
1965

• Tractat de Brussel·les i Actes relatives a l'adhesió de 
Dinamarca, Irlanda i Regne Unit de la Gran Bretanya i 
Irlanda del Nord de 22 gener de 1972Econòmica Europea (CEE), signat a

Roma el 25 de març de 1957

• Tractat constitutiu de la Comunitat
Europea per l'Energia Atòmica (CEEA o

Irlanda del Nord, de 22 gener de 1972

• Tractat i Acta relativa a l'adhesió de la República 
Hel·lènica, de 24 maig  de 1979

• Tractat i Actes relatives a l'adhesió del Regne d'Espanya i 
de la República Portuguesa, de 15 juny de 1985

A t Ú i E i d L b l 17 d f b
p p g (

EURATOM), signat a Roma el 25 de març
de 1957

• Tractat de la Unió Europea, signat a
Maastricht el 7de febrer de 1992

• Acta Única Europea, signada a Luxemburg el 17 de febrer 
de 1986 i a l'Haia el 28 febrer de 1986

• Tractat i Actes relatives a l'adhesió d'Àustria, Finlàndia i 
Suècia, de 24 juny  de 1994

• Tractat d'Amsterdam, signat a Amsterdam el 2 octubre  
de 1997Maastricht el 7de febrer de 1992

• Tractat pel qual s'estableix una
Constitució per a Europa, signat a Roma
el 29 d’octubre de 2004

de 1997

• Tractat de Niça, signat a Niça el 26 febrer de 2001

• Tractat i Actes relatives a l'adhesió de la República Txeca, 
Estònia, Xipre, Letònia, Lituània, Hongria, Malta, Polònia, 
Eslovènia i Eslovàquia, de 16 d’abril de 2003

T t t i A t l ti l' dh ió d l R úbli d• Tractat i Actes relatives a l'adhesió de la República de 
Bulgària i de Romania, de 25 d’abril de 2005

• Tractat de Lisboa, signat a Lisboa el 13 desembre  de 
2007



1 El Dret originari1. El Dret originari
El Dret comunitari originari es compon dels tractats constitutius i dels

t t t difi ti d' t P ò t bé l'i ttractats modificatius d'aquests. Però també l'integren:

• Els principis constitucionals del sistema jurídic de la UE
P i i i d tè i t ib ió Principi de competències per atribució

 Principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 Principi de no discriminació per raó de la nacionalitat

• Els principis generals del Dret comunitari que aquest rep tant del
Dret internacional públic com de les tradicions constitucionals
comunes a tots els Estats Membres

 Art. 6.2 TUE
 Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, Preàmbul, § 5



2 El Dret derivat2. El Dret derivat
En l'àmbit del primer pilar de la UE, el pilar comunitari, esp p , p ,

distingeixen tres tipus d'actes normatius o actes
legislatius de les Institucions comunitàries:

▫ Actes vinculants típics (art. 249 TCE)
▫ Reglament
▫ Directiva
▫ Decisió

▫ Actes vinculants atípicsp
▫ Actes no vinculants



2 El Dret derivat2. El Dret derivat
El Reglament

Art. 288 Tractat de Funcionament de la UE:
... El reglament tindrà un abast general. Serà obligatori en tots els seus

elements i directament aplicable en cada Estat membre. ...

A. Té abast general: s'aplica de manera general i abstracta a situacions
objectivament determinades.

B. És obligatori en tots els seus elements: es tracta d'un acte vinculant.g
A diferència de la directiva, que només vincula a l'obtenció del resultat
prescrit però ofereix als Estats la llibertat d'elecció dels mitjans, el
reglament vincula en tots els seus elements. Enfront de la directiva, que
és un instrument d'harmonització, el reglament és un instrument, g
d'unificació del dret.

C. És directament aplicable en cada Estat membre: el reglament desplega
els seus efectes de manera efectiva i uniforme, sense necessitat de cap
acte intermedi per part dels Estats membres Genera directament elsacte intermedi per part dels Estats membres. Genera directament els
drets i obligacions en l'àmbit de l'ordenament jurídic intern dels Estats
membres.



2 El Dret derivat2. El Dret derivat
La Directiva

Art. 288 Tractat de Funcionament de la UE:
... La directiva obligarà l'Estat membre destinatari pel que fa al resultat que hagi

d'aconseguir, deixant, però, a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i
dels mitjans. ...

A. La directiva no té abast general. Només vincula als Estats membres
destinataris.

B. La directiva estableix una obligació de resultat: els Estats destinataris han de
complir-la en el termini fixat en la pròpia directiva.

C fC. Les autoritats dels Estats membres poden escollir la forma i els mitjans, de
conformitat amb l'ordenament jurídic intern, per assolir el resultat prescrit per la
directiva. A diferència del reglament, que és un instrument d'unificació, la directiva
és un instrument d'harmonització dels ordenaments jurídics dels Estats membres.

D L di ti té li bilit t di t E i i i é d l lD. La directiva no té aplicabilitat directa. En principi, només despleguen els seus
efectes jurídics en els respectius ordenaments interns les disposicions adoptades
per les autoritats nacionals dels Estats membres en transposició de la directiva.



2 El Dret derivat2. El Dret derivat
La Decisió

Art. 288 Tractat de Funcionament de la UE:
… La decisió serà obligatòria en tots els seus elements per a tots… La decisió serà obligatòria en tots els seus elements per a tots

els seus destinataris. …

A Com el reglament la decisió és un acte obligatori en tots elsA. Com el reglament, la decisió és un acte obligatori en tots els
seus elements.

B. Tanmateix, a diferència del reglament, la decisió no té abast
general: només vincula als destinataris especificats en l’acte jageneral: només vincula als destinataris especificats en l acte, ja
siguin Estats membres o particulars. Per tant, la decisió
constitueix l'acte d'execució per antonomàsia en el sistema
jurídic comunitarijurídic comunitari.



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics

Partint de l'autonomia del Dret de la UE respectePartint de l autonomia del Dret de la UE respecte
del dret internacional i dels ordenaments jurídics
interns dels Estats membres els principis queinterns dels Estats membres, els principis que
regeixen la relació entre el Dret de la Unió
Europea i el Dret intern dels Estats membresp
són fonamentalment tres:
▫ Principi de primacia
▫ Principi de la eficàcia directa
▫ Principi de l’autonomia institucional i

procedimentalprocedimental



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics
3.1. El principi de primacia (I):

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 15 de juliol de 1964,
assumpte 6 / 64, Flaminio Costa c/ ENEL

… Atès que, a diferència dels tractats internacionals ordinaris, el Tractat de la Unió Europea ha
instituït un ordenament jurídic propi integrat en el sistema jurídic dels Estats membresinstituït un ordenament jurídic propi integrat en el sistema jurídic dels Estats membres,
des de l’entrada en vigor del Tractat i que s’imposa als seus òrgans jurisdiccionals;

Que, en efecte, en constituir una Comunitat de durada il·limitada, dotada d’institucions pròpies,
de personalitat, de capacitat jurídica, de capacitat de representació internacional, i més
particularment de poders reals nascuts d’una limitació de competència o d’una
transferència d’atribucions dels Estats membres a la Comunitat aquests han limitattransferència d atribucions dels Estats membres a la Comunitat, aquests han limitat,
encara que en àmbits restringits, els seus drets sobirans, i han creat així un cos de dret
aplicable a la seva ciutadania i a ells mateixos;

Atès que aquesta integració, en el Dret de cada país membre, de disposicions que provenen
de font comunitària, i més generalment els termes i l'esperit del Tractat, tenen per

l l i l i ibilit t d f l t d t j ídi t t llcorol·lari la impossibilitat de fer prevaler, contra un ordenament jurídic acceptat per ells
sobre una base de reciprocitat, una mesura unilateral ulterior que no pot, en
conseqüència, ser-li oposada; que la força executiva del Dret comunitari no pot, en efecte,
variar d'un Estat a un altre a l'empara de mesures legislatives internes ulteriors, sense posar en
perill la realització dels objectius del Tractat, que preveu l'article [10.2], ni provocar una
di i i ió hibid l' ti l [12]discriminació prohibida per l'article [12]; …



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics

3.1. El principi de primacia (II):

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 9 de març de 1978, assumpte 106/77,
Administration des Finances de l'État c / Société Anonyme Simmenthal

… 14. Atès que l'aplicabilitat directa, considerada en aquesta perspectiva, significa que les regles del dret comunitari
h d d l l l it d d l f t d if t t l E t t b ti d lhan de desplegar la plenitud dels seus efectes, de manera uniforme en tots els Estats membres, a partir de la
seva entrada en vigor i durant tota la durada de la seva validesa ;

15. Que d'aquesta manera, aquestes disposicions són una font immediata de drets i obligacions per a tots aquells a
qui afecten, ja es tracti d'Estats membres o de particulars que són part en relacions jurídiques que entren en
l'àmbit del dret comunitari;

16 Que aquest efecte afecta igualment a tot jutge que coneixent d'un assumpte en el marc de la seva16. Que aquest efecte afecta igualment a tot jutge que, coneixent d un assumpte en el marc de la seva
competència, tingui per missió, en tant que òrgan d'un Estat membre, protegir els drets conferits als
particulars pel dret comunitari;

17. Que, fora d’això, en virtut del principi de primacia del dret comunitari, les disposicions del Tractat i els
actes de les institucions directament aplicables tenen per efecte, en les seves relacions amb el dret intern
dels Estats membres, no només fer inaplicable de ple dret, pel fet mateix de la seva entrada en vigor, de
t t di i ió t à i d l l i l ió i l i t t i ó t bé t t t di i i itota disposició contrària de la legislació nacional existent, sinó també –en tant que aquestes disposicions i
actes formen part integrant, amb rang de prioritat, de l’ordenament jurídic aplicable en el territori de cada un dels
Estats membres–, impedir l’adopció vàlida de nous actes legislatius nacionals en la mesura en que
aquests siguin incompatibles amb normes comunitàries; …

21. Que es dedueix del conjunt del que precedeix que tot jutge nacional, davant del qual recorre en el marc de la
seva competència, té la obligació d’aplicar íntegrament el dret comunitari i de protegir els drets que aquestseva competència, té la obligació d aplicar íntegrament el dret comunitari i de protegir els drets que aquest
confereix als particulars, deixant sense aplicació tota disposició eventualment contrària de la llei
nacional, ja sigui aquesta anterior o posterior a la norma comunitària; …



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics
Criteris que han de guiar al jutge nacional en identificar la norma aplicable al cas,q g j g p ,

com a conseqüència de la primacia del Dret de la UE sobre les disposicions
internes incompatibles:

• Simmenthal – L’entrada en vigor de normes comunitàries fa ‘inaplicable de ple
dret’ qualsevol disposició anterior de Dret intern que sigui incompatible o

t à i l ità icontrària a la norma comunitària.

• Costa/ENEL - La integració en el Dret de cada Estat membre de disposicions
que provenen de font comunitària té com a conseqüència la impossibilitat de
f l t d t j ídi t t ll b b dfer prevaler, contra un ordenament jurídic acceptat per ells sobre una base de
reciprocitat, una mesura unilateral ulterior que no pot, en conseqüència, ser-li
oposada.

El TJCE é ll ( ll ?) l’ t Si th l i t t▫ El TJCE va anar més lluny (¿massa lluny?) a l’assumpte Simmenthal : en virtut
de la primacia del Dret comunitari, l’existència d’una norma comunitària
impedeix l’adopció vàlida de nous actes legislatius nacionals en la mesura en
que aquests siguin incompatibles amb normes comunitàries.



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics
3 2 El principi d’eficàcia directa (I) – Efecte directe de les disposicions del3.2. El principi d eficàcia directa (I) – Efecte directe de les disposicions del

Tractat:

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 5 de febrer de 1963, as.
26/62, N.V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos c/6/6 , ge e e a spo t e ped t e O de e g a Ge d & oos c/
Administration Fiscale Néerlandaise

…Que d'aquesta situació cal concloure que la Comunitat constitueix un nou ordenament jurídic de
Dret internacional, en benefici del qual els estats han limitat, encara que sigui en matèries
restringides, els seus drets sobirans, i els subjectes no són només els Estats membres, sinó
també els seus nacionals;també els seus nacionals;

que, en conseqüència, el �Dret comunitari, independentment de la legislació dels Estats
membres, així com crea obligacions per als particulars, està també destinat a engendrar
drets que entren en el seu patrimoni jurídic …

Atès que el text de l'antic article 12 enuncia una prohibició clara i incondicional que no és una
bli ió d f i ó d fobligació de fer, sinó de no fer;

que aquesta obligació no es troba, d’altra banda, acompanyada de cap reserva dels Estats de
subordinar la seva posada en pràctica a un acte positiu de Dret intern;

que aquesta prohibició se presta perfectament, per la seva naturalesa mateixa, a produir
efectes directes en les relacions jurídiques entre els Estats membres i els seusefectes directes en les relacions jurídiques entre els Estats membres i els seus
justiciables;

Considerant que l’execució de l’antic article 12 no necessita una intervenció legislativa dels
Estats …



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics

3.2. El principio d’eficàcia directa (II) – Efecte directe de les directives:
Sentència del Tribunal de Justícia de las Comunitats Europees de 4 de desembre de 1974, as. 41/74, Yvonne

Van Duyn c/ Home Office
… 12. Atès, però, que si bé en virtut de les disposicions de l'article [249], els reglaments són directament aplicables i,

en conseqüència, susceptibles de produir efectes directes, no resulta d'això que altres categories d'actes
previstos per aquest article no puguin mai produir efectes anàlegs;

i i tibl b l' f t bli t i l' ti l [249] i l di ti l l i i ique seria incompatible amb l'efecte obligatori que l'article [249] reconeix a la directiva excloure el principi
que l'obligació que ella imposa, pugui ser invocada per les persones afectades;

que particularment en els casos en què les autoritats comunitàries hagin, per directiva, obligat els Estats
membres a adoptar un comportament determinat, l'efecte útil de tal acte es trobaria debilitat si els
justiciables es trobessin impedits de fer-ho valer en justícia i les jurisdiccions nacionals impedides de
prendre’l en consideració com a element del dret comunitari;prendre l en consideració com a element del dret comunitari;

que convé examinar, en cada cas, si la naturalesa, l'economia i els termes de la disposició de què es tracta
són susceptibles de produir efectes directes en les relacions entre els Estats membres i els particulars;

13. Atès que l'article 3, paràgraf 1, de la Directiva 64/221, en preveure que les mesures d'ordre públic han d'estar
fundades exclusivament en el comportament personal de l'interessat en qüestió, tendeix a limitar el poder
discrecional que les legislacions nacionals atribueixen en general a les autoritats competents en matèria
d' t d i d' l ió d' td'entrada i d'expulsió d'estrangers;

que, d'una banda, la disposició enuncia una obligació que no és objecte de cap reserva o condició i que, per la seva
naturalesa, no necessita de la intervenció de cap acte, sigui de les institucions de la Comunitat, sigui dels
Estats membres;

que, d'altra banda, ja que es tracta d'una obligació per als Estats membres, en l'aplicació d'una clàusula de
derogació a un dels principis fonamentals del tractat a favor dels particulars de no tenir en compte factorsderogació a un dels principis fonamentals del tractat a favor dels particulars, de no tenir en compte factors
exteriors al comportament personal , la seguretat jurídica dels interessats exigeix que aquesta obligació
pugui ser invocada per ells, encara que hagi estat enunciada en un acte normatiu que no tingui de ple
dret un efecte directe en el seu conjunt; …



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics
Efecte directe de les Efecte directe de lesEfecte directe de les

disposicions del Tractat:

• Les disposicions dels Tractats de
l UE

Efecte directe de les
directives:

• Les directives només obliguen els
E t t b l f lla UE contenen normes

jurídiques internacionals els
destinataris de les quals són, en
principi, els Estats membres.

Estats membres pel que fa al
resultat que s’hagi de perseguir.
Aquests disposen de llibertat
d'elecció dels mitjans per a la
'transposició' de la directivap p

• No obstant això, es pot establir la
seva eficàcia directa quan
concorren dos requisits:

transposició de la directiva.

• Tanmateix, es pot establir la seva
eficàcia directa quan concorren els
següents requisits:concorren dos requisits:

▫ Claredat i precisió de la norma
comunitària

▫ Incondicionalitat del mandat

següents requisits:
▫ Transposició insuficient o manca de

transposició al venciment del
termini fixat per la directiva

▫ Claredat i precisió de la normap
comunitària

▫ Incondicionalitat del mandat



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics

3.3. El principi d’autonomia institucional i procedimental (I) - … des de la perspectiva interna:

STC 45/2001, de 15 de febrer, Diputació Regional de Cantàbria i Generalitat de Catalunya c./ Govern
d’Espanya

… En tots aquests conflictes, i sense perjudici de les seves competències normatives, les CCAA litigants han discutit,
alhora que el seu caràcter de normativa bàsica, l'abast d'aquestes disposicions estatals en atenció a les pròpies
competències executives en vista de la centralització al Ministeri d'Agricultura de tota una sèrie de funcions decompetències executives, en vista de la centralització al Ministeri d Agricultura ... de tota una sèrie de funcions de
gestió, seguiment i control relacionades amb la posada en pràctica i desenvolupament a Espanya del sistema
comunitari de la taxa suplementària ... establerta, mitjançant dret derivat, a l'efecte de regular el mercat en el
sector de la llet i dels productes lactis.

La disputa tracta, doncs, sobre l'abast que ha de donar-se en la matèria a les competències estatals sobre 'relacions
internacionals' (art. 149.1.3 CE) i 'bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica' (art.( ) p g (
149.1.13 CE) i sobre el contingut de les atribucions que corresponen a la Comunitat Autònoma de Catalunya en
virtut de les seves competències estatutàries sobre 'planificació de l'activitat econòmica a Catalunya' i 'agricultura
i ramaderia' (articles 12.1 i 4 EAC) i a la Comunitat Autònoma de Cantàbria en virtut de les seves en matèria
d'agricultura i ramaderia ... Havent de donar-se a la solució d'aquest conflicte, amb vista a la distribució de
competències en les matèries controvertides, un abast general, ja que han assumit competències en agricultura i
ramaderia, en el marc de la planificació de l'economia per totes les comunitats autònomes ...ramaderia, en el marc de la planificació de l economia per totes les comunitats autònomes ...

Sens perjudici, doncs, de la incidència que la integració comunitària comporta, els criteris constitucionals i estatutaris
de repartiment de competències no podrien veure's modificats o alterats (STC 79/1992, de 28 de maig, FJ 1),
sinó mitjançant la seva expressa reforma. A propòsit cal retenir, por una banda, que conforme al principi
d’autonomia institucional i procedimental, la relativa a la titularitat i forma d’exercici de les potestats i
funcions precises a l’efecte d’aconseguir el resultat o objectiu comunitari, és una gestió que depèn del
corresponent sistema i ordre constitucional al marge del seu grau d’ajust a les exigències comunitàries ;corresponent sistema i ordre constitucional –al marge del seu grau d ajust a les exigències comunitàries …–;
i, por altra banda, … que una operació així queda extramurs de l'article 93 CE (DTC de 1 de juliol de 1992, FJ
4). …



3. La integració dels diferents sistemes 
jurídics
3 3 El principi d'autonomia institucional i procedimental (II) - des de la perspectiva de la UE:3.3. El principi d autonomia institucional i procedimental (II) … des de la perspectiva de la UE:

Sentència del Tribunal de Justícia de las Comunitats Europees de 13 de juny de 2002, as. C-474/99, Comissió c/
Regne d’Espanya

… 28. … l’examen que realitza del TJ… ha de referir-se a tota la legislació espanyola adoptada en l’àmbit que regula la
Directiva amb la finalitat d’adaptar el Dret intern a ella ja emani de les autoritats estatals o de les autoritatsDirectiva amb la finalitat d adaptar el Dret intern a ella, ja emani de les autoritats estatals o de les autoritats
descentralitzades. En efecte, el repartiment constitucional de les competències entre aquestes autoritats no té
cap incidència en l’apreciació de l' incompliment. Correspon als Estats membres procurar que el compliment
de les seves obligacions comunitàries per les autoritats competents centrals i descentralitzades sigui
efectiu.

29. … el TJ ha declarat en reiterades ocasions que les dificultats d'ordre intern, com les que invoca el Govern espanyol
l t liti i d i d d l è ' l b l l l i l tà i d i i len el present litigi, derivades de la manera en què s'elaboren les normes legals i reglamentàries, no poden eximir els

Estats membres de les seves obligacions comunitàries...
39. En aquestes circumstàncies, com ha sostingut el Govern espanyol, … és necessari comprovar si en l’àmbit de les

Comunitats i Ciutats Autònomes s’han adoptat les disposicions necessàries per adaptar el Dret intern a la
Directiva. …

47 De totes aquestes consideracions resulta que en la data d’expiració del termini fixat les normatives de les47. De totes aquestes consideracions resulta que, en la data d expiració del termini fixat…, les normatives de les
Comunitats Autònomes no subsanaven en tot el territori espanyol els defectes en l’adaptació del Dret intern
a la Directiva observats en l’àmbit estatal. …

48. Per tant, ha d’estimar-se el recurs de la Comissió. …
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TEMA: FONTS DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

CONCEPTES CLAU 

 

DRET ORIGINARI: És el Dret de la Unió Europea que emana directament dels 

tractats, és a dir, tant els tractats constitutius, com els successius tractats 

modificatius. També integren el Dret originari els principis constitucionals del 

Dret comunitari, així com els principis generals del Dret que s'incorporen a 

l'ordenament jurídic comunitari des del Dret internacional públic i des de les 

tradicions constitucionals comunes als Estats membres de la Unió. 

 

DRET DERIVAT: És el Dret de la Unió Europea que emana dels actes de les 

Institucions de la UE (reglaments, directives i decisions) en aplicació dels 

tractats. 

 

REGLAMENT: És un acte normatiu típic de les Institucions de la Unió Europea. 

Té abast general (s'aplica de manera general i abstracta a situacions 

objectivament determinades) i és obligatori en tots els seus elements. El 

reglament és un instrument d'unificació del dret. 

És directament aplicable en cada Estat membre: el reglament desplega els 

seus efectes de manera efectiva i uniforme, sense necessitat de cap acte 

intermedi per part dels Estats membres. Genera directament drets i obligacions 

en l'àmbit de l'ordenament jurídic intern dels Estats membres. 

 

DIRECTIVA: És un acte normatiu típic de les Institucions de la Unió Europea 

que vincula únicament als Estats membres destinataris. Per definició, la 

directiva estableix una obligació de resultat: els Estats destinataris han de 

complir-la en el termini fixat en la pròpia directiva. Les autoritats dels Estats 

membres poden escollir la forma i els mitjans, de conformitat amb l'ordenament 

ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL DE L’ ESTAT 

 I FONTS DEL DRET 
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jurídic intern, per assolir el resultat prescrit. La directiva no té aplicabilitat 

directa. En principi, només despleguen els seus efectes jurídics en els 

respectius ordenaments interns les disposicions adoptades per les autoritats 

nacionals dels Estats membres en transposició de la directiva. 

A diferència del reglament, que és un instrument d'unificació, la directiva és un 

instrument d'harmonització dels ordenaments jurídics dels Estats membres. 

 

DECISIÓ: És un acte normatiu típic de les Institucions de la Unió Europea que 

és obligatori en tots els seus elements. No obstant això, a diferència del 

reglament, la decisió no té abast general: només vincula als destinataris 

especificats en l'acte, ja siguin Estats membres o particulars. Per tant, la decisió 

constitueix l'acte d'execució per antonomàsia en el sistema jurídic de la UE.  

 

PRINCIPI DE PRIMACIA: És un principi d'elaboració jurisprudencial, en virtut 

del qual el Dret de la Unió Europea prima sobre el Dret intern dels Estats 

membres en tots aquells àmbits en què aquests han transferit competències a 

les Institucions de la Unió Europea. El Dret de la UE ha de ser aplicat 

íntegrament a tots els Estats membres. Per tant, les disposicions de Dret intern 

contràries o incompatibles amb el dret de la UE no poden ser-li oposades i han 

de ser inaplicades.  

 

PRINCIPI D’EFICÀCIA DIRECTA: Les disposicions dels tractats de la UE i de 

les directives contenen normes els destinataris de les quals són, en principi, els 

Estats membres: només produeixen efectes jurídics per als particulars en la 

mesura que hi hagi un acte estatal de transposició. No obstant això, atenent al 

seu fi i objectiu, les disposicions dels tractats de la Unió i de les directives 

poden tenir eficàcia directa (poden produir efectes jurídics per als particulars 

sense necessitat d'un acte estatal de transposició) quan es donin una sèrie de 

requisits: (1) claredat i precisió de la norma comunitària, (2) incondicionalitat del 

mandat, i (3) en el cas de les directives, transposició insuficient o manca de 

transposició al venciment del termini fixat en la directiva.  

 

PRINCIPI D’AUTONOMIA INSTITUCIONAL I PROCEDIMENTAL: És un 

principi que regeix l'aplicació del Dret de la Unió Europea en els Estats 
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membres. En virtut d'aquest principi, la titularitat i forma d'exercici de les 

potestats i funcions necessàries per a complir les obligacions que emanen per 

als Estats membres del Dret de la UE i aconseguir el resultat o objectiu 

comunitari, és una qüestió que depèn del corresponent sistema i ordre 

constitucional -al marge del seu grau d'ajust a les exigències de la UE. 
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TEMA: FONTS DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

CAS PRÀCTIC 

 
FONTS DEL DRET DE LA UE 
 
Llegeix amb deteniment la Declaració del Ple del Tribunal Constitucional 1 / 
2004, de 13 de desembre de 2004 i respon de forma raonada a les següents 
qüestions: 
 
1. De conformitat amb la Declaració del Tribunal, quines funcions té l'article 93 

de la Constitució? 
 Què vol dir en afirmar que l'art. 93 CE és un precepte de caire orgànic-
procedimental? 
 Què vol dir en afirmar que l'art. 93 CE és el suport constitucional bàsic 
de la integració d'altres ordenaments jurídics en l'ordenament espanyol? 

 
2. Quines característiques té per al Tribunal Constitucional la primacia del Dret 

de la Unió Europea en els termes de l'article I-6 del nonat Tractat pel qual 
s'estableix una Constitució per a Europa i de la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de la UE? 

 
3. Què entén el Tribunal Constitucional per primacia i supremacia, 
respectivament? 
 
4. Com s'interrelacionen a judici del Tribunal Constitucional les categories de 
primacia i supremacia? Quines conseqüències té i quines conseqüències 
podria arribar a tenir aquesta interrelació? 
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TEMA: FONTS DEL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

MATERIALS ADDICIONALS 

 
 
1) BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
Mangas Martín, A.  i Liñán Nogueras, D.J., Instituciones y Derecho de la Unión 

Europea, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2005 

 

 

Abellán Honrubia, V. (dir.), Vilà Costa, B. (dir.) i Olesti Rayo, A. (coord.), 

Lecciones de Derecho Comunitario Europeo, 4ª ed. actualitzada, Ariel Derecho, 

2005 

 

 

Abellán Honrubia, V., Vilà Costa, B., Piñol Rull, J.Ll. (dirs.) i Campins Eritja, M. 

(coord.), Prácticas de Derecho Comunitario Europeo, 2ª ed., Tecnos, 2003 
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2) DOSSIER. JURISPRUDÈNCIA I NORMATIVA. 

 

§ 1. El Dret originari 
 

Els Tractats que composen el Dret Originari 

 

Tractats constitutius Tractats modificatius 

Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del Carbó i 

l'Acer (CECA), signat a París el 18 d’abril 1951 

 

Tractat constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea 

(CEE), signat a Roma el 25 de març 1957 

 

Tractat constitutiu de la Comunitat Europea per 

l'Energia Atòmica (CEEA o EURATOM), signat a Roma 

el 25 de març 1957 

 

 Tractat que institueix un Consell únic i una Comissió única de 

les Comunitats i Protocol únic sobre els privilegis i immunitats 

signat a Brussel·les el 8 d’abril 1965 

 Tractat de Brussel·les i Actes relatives a l'adhesió de 

Dinamarca, Irlanda i Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda 

del Nord, de 22 de gener 1972 

 Tractat i Acta relativa a l'adhesió de la República Hel·lènica, de 

24 de maig 1979 

 Tractat i Actes relatives a l'adhesió del Regne d'Espanya i de 

Portugal, de 15 de juny 1985 

 Acta Única Europea, signada a Luxemburg el 17 de febrer de 

1986 i a l'Haia el 28 de febrer 1986 

Tractat de la Unió Europea, signat a Maastricht el 7 de 

febrer 1992 

 

 Tractat i Actes relatives a l'adhesió d'Àustria, Finlàndia i 

Suècia, de 24 de  juny 1994 

 Tractat d'Amsterdam, signat a Amsterdam el 2 d’octubre 1997 

 Tractat de Niça, signat a Niça el 26 de febrer 2001 

 Tractat i Actes relatives a l'adhesió de ... 

Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a 

Europa, signat a Roma el 29 d’octubre 2004 

 

 Tractat i Actes relatives a l'adhesió de la República de Bulgària 

i de Romania, de 25 d’abril 2005 

 Tractat de Lisboa, signat a Lisboa el 13 de desembre 2007 
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§ 2. El Dret derivat 

 

Tractat constitutiu de la Comunitat Europea 

 

Article 249. Per al compliment de la seva missió, el Parlament Europeu i el Consell 

conjuntament, el Consell i la Comissió adoptaran reglaments i directives, prendran decisions i 

formularan recomanacions o emetran dictàmens, en les condicions previstes en el present 

Tractat. 

El reglament tindrà un abast general. Serà obligatori en tots els seus elements i directament 

aplicable a cada Estat membre. 

La directiva obligarà l'Estat membre destinatari pel que fa al resultat que hagi d'aconseguir, 

deixant, però, a les autoritats nacionals l'elecció de la forma i dels mitjans. 

La decisió serà obligatòria en tots els seus elements per a tots els seus destinataris. 

Les recomanacions i els dictàmens no seran vinculants. 

 

 

§ 3. Las relaciones entre l'ordenament jurídic comunitari i els 

ordenaments jurídics dels Estats membres 

 

A. El principi de primacia 

 

Sentencia del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 15 de juliol de 1964, 

assumpte 6/64, Flaminio Costa c/ ENEL 

 

Fets:  

El Giudice Conciliatore de Milà havia de resoldre un assumpte que enfrontava al Sr Flaminio 

Costa, advocat, amb el "Ente Nazionale della Energia elettrica" (ENEL). El Sr Costa es negava 

a acceptar el pagament d'una factura de 1925 lires a ENEL pel subministrament d'electricitat a 

l'entendre que la llei italiana de nacionalització de l'energia elèctrica, de 6 de desembre de 

1962, violava una sèrie d'articles del TCEE . Aquesta violació també comportaria la 

inconstitucionalitat de la llei, per contravenir l'article 11 de la Constitució Italiana, que 

consagrava la limitació de sobirania d'Itàlia en concloure el TCEE.  

La presumpta inconstitucionalitat de la llei va motivar el plantejament d'una demanda del jutge 

de Milà davant el Tribunal Constitucional italià, el qual va resoldre negativament en considerar 

en la seva sentència que la llei que va conduir a la vinculació d'Itàlia als Tractats de 1957 era 

una llei ordinària i que, per tant, podia ser modificada per una altra llei posterior com la de 1962. 

Dos mesos abans d'aquesta decisió el mateix Giudice va plantejar una demanda prejudicial 

davant el TJCE. Tot i que el Tribunal Constitucional italià havia ignorat l'obligació d'utilitzar la 

via prejudicial, la intuïtiva actuació del jutge milanès va permetre al TJCE pronunciar-se en 
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l'assumpte i proporcionar la base definitiva per a la seva decisió, que es va produir el 4 de maig 

de 1966 i va afavorir les tesis del demandant, el Sr Costa. 

 

Fonaments de Dret: 

 

"[...] Atès que el Govern italià planteja la “inadmissibilitat absoluta” de la qüestió del Giudice 

Conciliatore, al·legant que l'òrgan jurisdiccional nacional, obligat a aplicar una llei interna, no pot 

fer ús de l'article [234]; 

Atès que, a diferència dels tractats internacionals ordinaris, el Tractat de la Unió Europea ha 

instituït un ordenament jurídic propi integrat en el sistema jurídic dels Estats membres, des de 

l'entrada en vigor del Tractat i que s'imposa als seus òrgans jurisdiccionals;  

Que, en efecte, en constituir una comunitat de durada il·limitada, dotada d'institucions pròpies, 

de personalitat, de capacitat jurídica, de capacitat de representació internacional, i més 

particularment de poders reals nascuts d'una limitació de competència o d'una transferència 

d'atribucions dels Estats membres a la Comunitat, aquests han limitat, encara que en àmbits 

restringits, els seus drets sobirans, i han creat així un cos de dret aplicable als seus ciutadans i 

a ells mateixos; 

Considerant que aquesta integració, en el Dret de cada país membre, de disposicions que 

provenen de font comunitària, i més generalment que els termes i l'esperit del Tractat, tenen 

per corol·lari la impossibilitat de fer prevaler, contra un ordenament jurídic acceptat per ells 

sobre una base de reciprocitat, una mesura unilateral ulterior que no pot, en conseqüència, ser-

li oposada, que la força executiva del Dret comunitari no pot, en efecte, variar d'un Estat a un 

altre a l'empara de mesures legislatives internes ulteriors, sense posar en perill la realització 

dels objectius del Tractat, que preveu l'article [10.2], ni provocar una discriminació prohibida per 

l'article [12]; 

Que les obligacions contretes en el Tractat constitutiu de la Comunitat no serien incondicionals, 

sinó només eventuals, si poguessin ser qüestionades pels actes legislatius futurs dels 

signataris;  

Que quan el dret a actuar unilateralment és reconegut als Estats, ho és en virtut d'una clàusula 

especial precisa [...]; 

Que, per altra banda, les sol·licituds dels Estats membres de dispensa d'aplicació del règim 

general són sotmeses a procediments d'autorització [...] que no tindrien objecte si tinguessin la 

possibilitat de sostreure’s de les seves obligacions per mitjà d'una simple llei;  

Atès que la preeminència del Dret comunitari està confirmada per l'article [249], segons els 

termes del qual els reglaments tenen valor "obligatori" i són directament aplicables en cada 

Estat membre; 

Que aquesta disposició, que no s'acompanya de cap reserva, no tindria cap abast si un Estat 

pogués unilateralment anular els seus efectes per un acte legislatiu oposable als textos 

comunitaris;  

Atès que el del conjunt d'aquests elements resulta, que, sorgit d'una font autònoma, el dret 



ANTONIO CARDESA  Última actualització: 19/11/2010 

 

5 
 

nascut del Tractat no podria, doncs, en raó de la seva naturalesa específica original, deixar-se 

oposar judicialment un text intern de qualsevol classe, sense perdre el seu caràcter comunitari i 

sense qüestionar la mateixa base jurídica de la Comunitat; 

Que la transferència operada pels Estats, del seu ordenament jurídic intern en benefici de 

l'ordenament jurídic comunitari, dels drets i obligacions corresponents a les disposicions del 

Tractat, implica, doncs, una limitació definitiva dels seus drets sobirans contra la qual no pot 

prevaler un acte unilateral ulterior incompatible amb la noció de Comunitat; 

Que, en conseqüència, cal l'aplicació de l'article [234], malgrat qualsevol llei nacional, en el cas 

que es plantegi una qüestió d'interpretació del Tractat [...] " 

 

B. El principi d’efecte directe 

 

1. L’ efecte directe dels Tractats 

 

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 5 de febrer de 1963, 

as. 26/62, N.V. Algemene Transport en Expeditie Onderneming Van Gend & Loos c/ 

Administration Fiscale Néerlandaise 

 

Fets: 

 

La societat holandesa Van Genda en Loos va plantejar un recurs davant la Tariefcommissie 

(Tribunal Superior Administratiu en matèria fiscal dels Països Baixos) per estimar que la 

percepció de drets de duana establerts per l'administració holandesa constituïa una violació de 

l'article 12 TCEE, que prohibia la aplicació de drets de duana nous o més oneroses que els 

existents en el moment d'entrada en vigor del Tractat. L'assumpte va arribar davant el TJCE en 

via prejudicial. 

 

Fonaments de Dret: 

 

"[...] Considerant que l'objectiu del Tractat CEE, que és el d'instituir un mercat comú, el 

funcionament del qual concerneix directament als sotmesos a la jurisdicció de la Comunitat, 

implica que aquest Tractat constitueix més que un acord que es limiti a crear obligacions 

mútues entre els Estats contractants; 

que aquesta concepció es troba confirmada pel preàmbul del Tractat, que, més enllà dels 

governs, té en compte als pobles i de manera més concreta, per la creació d'òrgans que 

institucionalitzen drets sobirans l'exercici dels quals afecta tant els Estats membres com als 

seus nacionals; 
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que, d'altra banda, cal assenyalar que els nacionals dels Estats reunits a la Comunitat estan 

cridats a col·laborar per mitjà del Parlament Europeu i del Comitè Econòmic i Social amb el  

funcionament d'aquesta Comunitat;  

que, a més, el paper del Tribunal de Justícia en el marc de l'article [234], la finalitat del qual és 

assegurar la unitat d'interpretació del Tractat pels òrgans jurisdiccionals nacionals, confirma 

que els Estats han reconegut al dret comunitari com una autoritat susceptible de ser invocada 

pels seus nacionals davant de les seves jurisdiccions; 

que d'aquesta situació cal concloure que la Comunitat constitueix un nou ordenament jurídic de 

Dret internacional, en benefici del qual els estats han limitat, encara que sigui en matèries 

restringides, els seus drets sobirans, i els subjectes no són només els Estats membres, sinó 

també seus nacionals; 

que, en conseqüència, el dret comunitari, independentment de la legislació dels Estats 

membres, de la mateixa manera que crea obligacions per als particulars, també està destinat a 

engendrar drets que entren en el seu patrimoni jurídic [...] 

Atès que el text de l'[antic article 12] enuncia una prohibició clara i incondicional que no és una 

obligació de fer, sinó de no fer; 

que aquesta obligació no es troba, d'altra banda, acompanyada de cap reserva dels Estats de 

subordinar la seva posada en pràctica a un acte positiu de Dret intern; 

que aquesta prohibició es presta perfectament, per la seva naturalesa mateixa, a produir 

efectes directes en les relacions jurídiques entre els Estats membres i els seus justiciables;  

Atès que l'execució del [antic article 12] no necessita una intervenció legislativa dels Estats [...]”  

 

(Rec. 1963, p. 24) 

 

2. L’ efecte directe de les directives comunitàries 

 

Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees de 4 de desembre de 

1974, as. 41/74, Yvonne Van Duyn c/ Home Office 

 

Fets: 

 

L'assumpte principal oposava, d’una banda, a una nacional dels Països Baixos, la Senyora 

Yvonne Van Duyn - que s'havia desplaçat al Regne Unit amb el propòsit d'ocupar un lloc de 

treball a l'Església de la Cienciologia – i d’altra banda, al govern britànic - que considerava 

l'activitat de aquesta organització com indesitjable i contrària a l'ordre públic -. Cal assenyalar al 

respecte que els governs europeus han contemplat amb preocupació l'expansió de les activitats 

d'aquestes sectes, encara que en cap cas s'han prohibit les mateixes. El fundador de l'Església 

de la Cienciologia va ser condemnat per estafa a França el 1978. 

 

La Senyora Van Duyn va veure denegada la seva estada i permanència en el territori britànic 
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per l'autoritat administrativa que va fundar la seva decisió restrictiva en la clàusula d'excepció 

per raons d'ordre públic de l'article [39], paràgraf 3, del Tractat. La jurisdicció britànica que 

havia de resoldre el recurs interposat per l'afectada va remetre un qüestionari prejudicial relatiu 

a la interpretació de la clàusula d'excepció en relació amb les disposicions de la Directiva 

64/221 adoptada pel Consell per coordinar les legislacions nacionals en la matèria, permetent 

al Tribunal de Justícia pronunciar per primera vegada sobre el caràcter i les condicions 

d'aplicació de la mateixa. 

 

Fonaments de Dret: 

 

11. Atès que el Regne Unit ha fet valer que l'article [249] del tractat distingeix entre els efectes 

dels reglaments, de les directives i de les decisions i que cal presumir, en conseqüència, que el 

Consell, pel fet de no adoptar un reglament sinó una directiva, ha volgut que aquest acte tingui 

un efecte diferent del d'un reglament i que en conseqüència no sigui directament aplicable;  

 

12. Atès, però, que si bé, en virtut de les disposicions de l'article [249], els reglaments són 

directament aplicables i, en conseqüència, susceptibles de produir efectes directes, no se 

segueix d'això que altres categories d'actes previstos per aquest article no puguin mai produir 

efectes anàlegs; 

que seria incompatible amb l'efecte obligatori que l'article [249] reconeix a la directiva excloure 

el principi que l'obligació que ella imposa, pugui ser invocada per les persones afectades;  

que particularment en els casos en què les autoritats comunitàries hagin, per directiva, obligat 

els Estats membres a adoptar un comportament determinat, l'efecte útil de tal acte es trobaria 

debilitat si els justiciables es trobessin impedits de fer-lo valer en justícia i les jurisdiccions 

nacionals impedides de prendre’l en consideració com a element del dret comunitari;  

que convé examinar, en cada cas, si la naturalesa, l'economia i els termes de la disposició de 

què es tracta són susceptibles de produir efectes directes en les relacions entre els Estats 

membres i els particulars; 

 

13. Atès que l'article 3, paràgraf 1, de la Directiva 64/221, en preveure que les mesures d'ordre 

públic han d'estar fundades exclusivament en el comportament personal de l'interessat en 

qüestió, tendeix a limitar el poder discrecional que les legislacions nacionals atribueixen en 

general a les autoritats competents en matèria d'entrada i d'expulsió d'estrangers;  

que, d'una banda, la disposició enuncia una obligació que no és objecte de cap reserva o 

condició i que, per la seva naturalesa, no necessita de la intervenció de cap acte, sigui de les 

institucions de la Comunitat, sigui dels Estats membres; 

que, d'altra banda, ja que es tracta d'una obligació per als Estats membres, en l'aplicació d'una 

clàusula de derogació a un dels principis fonamentals del tractat a favor dels particulars, de no 

tenir en compte factors exteriors al comportament personal, la seguretat jurídica dels 

interessats exigeix que aquesta obligació pugui ser invocada per ells, encara que hagi estat 
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enunciada en un acte normatiu que no tingui de ple dret un efecte directe en el seu conjunt;  

 

14. Que si el sentit i l'abast exacte de la disposició poden plantejar qüestions d'interpretació, 

aquestes qüestions són susceptibles de ser resoltes per la via judicial, tenint en compte també 

el procediment previst a l'article [234] del tractat; 

[...]  

 

(Rec. 1974, p. 1337) 

 

*                    *                    * 

 

Els textos jurisprudencials d'aquesta pràctica han estat extrets de l'obra 

següent: 

 

Victoria Abellán Honrubia, Blanca Vilà Costa, Joan Lluís Piñol Rull (Dirección) y 

Mar Campins Eritja (Coordinació), Prácticas de Derecho Comunitario Europeo, 

2ª edición, Tecnos, Barcelona, 2003 
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