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FONTS DEL DRET DE LA UNIÓ
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EL DRET ORIGINARI



EL DRET ORIGINARI DE LA UE

 Regula els aspectes més transcendentals de la UE.

 D’aplicació directa.

 Vinculant per a tots els subjectes de la Unió i tots els 
actes normatius. Tractats, CDFUE, actes d’adhesió i 

principis generals del DUE

Acords de dret internacional de la 
UE

Dret derivat

Convenis entre EM

Principis generals del dret i tradicions 
constitucionals comunes dels EM



EL DRET ORIGINARI DE LA UE
Els tractats constitutius i les seues posteriors revisions

• Contenen disposicions que afecten l’estructura i equilibri d’institucions.

Les actes d’adhesió dels EM a la UE

• Des del Tractat de Lisboa, de conformitat amb art. 6.1 TUE.

La Carta de Drets Fonamentals de la UE

• Reconeguts per jurisprudència TJUE – origen: tradicions constitucionals dels EM.

• Ajuden a interpretar DUE i donen coherència al sistema.
• Principis “constitucionals”: atribució, subsidiarietat, proporcionalitat, primacia.

• Principis generals d’aplicació del dret: no discriminació, igualtat, no retroactivitat normes, motivació, etc.

• Alguns positivitzats (atribució, proporcionalitat i subsidiarietat…) i altres no (primacia, irretroactivitat…).

Els principis generals del dret europeu:



TRACTATS CONSTITUTIUS I REVISIONS

Tractats i estructura de la Unió Europea

1951/1952 1957/1958 1965/1967 1992/1993 1997/1999 2001/2003 2007/2009

Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA)

Euratom (Comunitat Europea de l'Energia Atòmica)

Comunitat Econòmica Europea (CEE) Comunitat Europea (CE)

Justícia i Afers Interiors // Cooperació policial i judicial en matèria penal

Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC)

U N I Ó E U R O P E A ( U E )

Tractat de París Tractat de Roma Tractat de Brussel·les Tractat de Maastricht Tractat d'Amsterdam Tractat de Niça Tractat de Lisboa 



EL DRET ORIGINARI

RESERVES AL DRET ORIGINARI? En principi no, però…

DRET COMPLEX I REGULAT EN MOLTS TEXTOS 

(DECLARACIONS, PROTOCOLS –núm.15, 16, 20, 22, 30 etc. – I EXCEPCIONS)

UNITAT JURÍDICA ÉS IL·LUSÒRIA



ELS TRACTATS

• Normes de dret internacional amb una dimensió (quasi)constitucional.

• Fonament de l’ordenament jurídic UE.

NATURALESA

• Temporal: il·limitat (53 TUE) però revocable (50 TUE).

• Material: competències (tema 3).

• Geogràfic:

• Aplicació al territori europeu dels EM (52 TUE).

• Aplicació, però amb règim peculiar a les regions ultraperifèriques (art. 52 TUE i 349 i 355 TFUE).

• No aplicació a territoris d’ultramar (no formen part de la UE).

ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Essencial: unanimitat dels EM.

• Procediments:

- Ordinari.

- Simplificat.

- Altres.

PROCEDIMENT DE REVISIÓ (art. 48 TUE)



Article 52 TUE

1. Els tractats s’apliquen al Regne de Bèlgica, a la República de Bulgària, a la 
República Txeca, al Regne de Dinamarca, a la República Federal 
d’Alemanya, a la República d’Estònia, a Irlanda, a la República Hel·lènica, al 
Regne d’Espanya, a la República Francesa, a la República Italiana, a la 
República de Xipre, a la República de Letònia, a la República de Lituània, al 
Gran Ducat de Luxemburg, a la República d’Hongria, a la República de Malta, 
al Regne dels Països Baixos, a la República d’Àustria, a la República de 
Polònia, a la República Portuguesa, a Romania, a la República d’Eslovènia, a 
la República d’Eslovàquia, a la República de Finlàndia, al Regne de Suècia i 
al Regne Unit de la Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord. 

2. L’àmbit d’aplicació territorial dels tractats és el que especifica l’article 
355 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. 





TERRITORIS 
D’ULTRAMAR

VINCLES AMB EM

Disposició 
exclusiva per a 
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HTTPS://WWW.WIKIWAND.COM/ES/TERRITORIOS_ESPECIALES_DE_LA_UNI%C3%B3N_EUROPEA
*MAYOTTE: HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/ES/TXT/PDF/?URI=CELEX:32013L0061&FROM=EN



ELS TRACTATS

• Normes de dret internacional amb una dimensió (quasi)constitucional.

• Fonament de l’ordenament jurídic UE.

NATURALESA

• Temporal: il·limitat (53 TUE) però revocable (50 TUE).

• Material: competències (tema 3).

• Geogràfic:

• Aplicació al territori europeu dels EM (52 TUE).

• Aplicació, però amb règim peculiar a les regions ultraperifèriques (art. 52 TUE i 349 i 355 TFUE).

• No aplicació a territoris d’ultramar (no formen part de la UE).

ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Essencial: unanimitat dels EM.

• Procediments:

- Ordinari.

- Simplificat.

- Altres.

PROCEDIMENT DE REVISIÓ (art. 48 TUE)



PROCEDIMENT DE REVISIÓ ORDINÀRIA

Modificacions més importants 

Art. 48.2 a 5 TUE:
 Proposta (EM, PE o Comissió) al Consell  la remet al Consell Europeu i 
parlaments nacionals.

 Si Consell Europeu OK  CONVENCIÓ
 Representants dels PN, caps d’estat i govern, PE i Comissió.

 Examina propostes revisió i adopta decisions per consens.

 President Consell convoca  CONFERÈNCIA DE REPRESENTANTS DELS 
GOVERNS DELS EM  ACORD COMÚ SOBRE LES MODIFICACIONS
 Si no importància: no necessitat de Conferència.

 Ratificació per tots els EM (unànime)  entrada en vigor



PRPROCEDIMENT DE REVISIÓ ORDINÀRIA

Modificacions més importants 

Art. 48.2 a 5 TUE:
 Proposta (EM, PE o Comissió) al Consell  la remet al Consell Europeu i 
parlaments nacionals.

 Si Consell Europeu OK  CONVENCIÓ
 Representants dels PN, caps d’estat i govern, PE i Comissió.

 Examina propostes revisió i adopta decisions per consens.

 President Consell convoca  CONFERÈNCIA DE REPRESENTANTS DELS 
GOVERNS DELS EM  ACORD COMÚ SOBRE LES MODIFICACIONS
 Si no importància: no necessitat de Conferència.

 Ratificació per tots els EM (unànime)  entrada en vigor

Enorme importància i dificultat d’aquestes fases:

- Traumes: modificacions de Maastricht i Niça
- Fracàs ratificació Constitució europea
- Complicat procés aprovació Tractat Lisboa

Art. 48 possibilita el bloqueig d’un EM a la 
construcció europea.



PROCEDIMENT DE REVISIÓ SIMPLIFICAT

Més flexible: ∆ integració europea i flexibilitzar aprovació i modificació de 
normes relatives a la III part del TFUE (polítiques i accions internes UE: PAC, 
PPC, mercats i fronteres, econòmica). La decisió no pot augmentar les 
competències de la UE.

Evita: Convenció i Conferència Intergovernamental.

Límit: no increment competències UE.

Art. 48.6:
Proposta (EM, PE o Comissió) al Consell  la remet al Consell Europeu.
El Consell Europeu es pronuncia per unanimitat, amb la consulta prèvia al 
PE i a la Comissió, i també al BCE si modificacions en l’àmbit monetari. 

Decisió entra en vigor quan és ratificada pels EM. p. ex.: Mecanisme 
d’Estabilitat Europeu



ALTRES PROCEDIMENTS DE REVISIÓ
- Qüestions de caràcter menor  tractats habiliten procediments més senzills, 
sense autorització dels parlaments nacionals.

Clàusula de flexibilitat 
(competències implícites)

Clàusules de naturalesa institucional



ALTRES PROCEDIMENTS DE REVISIÓ
- Clàusules passarel·la: es facilita l’adopció de mesures – art. 48.7 TUE



EL DRET DERIVAT



EL DRET DERIVAT

- Emana de les institucions europees: actes jurídics d’aquestes.

- Efectes: verticals o horitzontals.

- Característiques:

Subordinat al dret 
originari

Motivació 
(296 TFUE)

Orientació: 
informes i 
dictàmens

(296 TFUE)

Publicació o 
notificació

(297 TFUE)

Irretroactivitat
Identitat òrgan i 

procediment per a 
modificació



Article 296 TFUE

Quan els tractats no estableixen el tipus d’acte que s’ha 
d’adoptar, les institucions decideixen en cada cas d’acord 
amb els procediments aplicables i el principi de 
proporcionalitat. 

Els actes jurídics són motivats i es refereixen a les 
propostes, les iniciatives, les recomanacions, les peticions 
o els dictàmens establits pels tractats. 



Publicació: Article 297 TFUE

1. Els actes legislatius adoptats de conformitat amb el procediment legislatiu 
ordinari són signats pel president del Parlament Europeu i pel president del 
Consell. 

Els actes legislatius adoptats de conformitat amb un procediment legislatiu 
especial són signats pel president de la institució que els ha adoptat. 

Els actes legislatius es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea. Entren en 
vigor en la data que aquests mateixos fixen o, si no n’hi ha, al cap de vint dies 
d’haver sigut publicats. 

2. Els actes no legislatius (*els aprovats per la Comissió per delegació) adoptats en 
forma de reglaments, de directives i de decisions que no indiquen destinatari són 
signats pel president de la institució que els ha adoptat.

Els reglaments, les directives adreçades a tots els estats membres i les decisions 
que no indiquen destinatari es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

Entren en vigor en la data que aquests mateixos fixen o, si no n’hi ha, al cap de vint 
dies d’haver sigut publicats. Les altres directives, i també les decisions que 
indiquen un destinatari, es notifiquen als seus destinataris i tenen efecte en virtut 
d’aquesta notificació. 



JERARQUIA DE LA LEGISLACIÓ DERIVADA

Actes vinculants legislatius

• Procediment legislatiu per a aprovar-los (ordinari o 
especial)

• Reglaments, directives i decisions (igual rang)

Actes vinculants no legislatius: aprovats per la Comissió 

• Reglaments delegats

• Directives delegades

Actes executius: decisions que apliquen el DUE

Actes típics no vinculants i actes atípics (soft law):
recomanacions, orientacions, dictàmens,

declaracions, programes d’acció, resolucions, etc.

Sistema molt 
complex i amb 
incoherències



A QUINS ES POSA EL QUALIFICATIU DE “TÍPICS”? 

ELS QUE ESTAN PREVISTOS EXPRESSAMENT EN EL TFUE

Els més importants es troben en l’art. 288 (n’hi ha més): 



ACTES VINCULANTS LEGISLATIUS

REGLAMENTS (288.2 TFUE)
• Abast general.

• Obligatori en tots els seus elements.
• Esgoten regulació en la matèria: no necessària acció EM.

• Directament aplicable als EM.

• Genera drets i obligacions per a organismes, EM i ciutadania.

• No necessària publicació a diaris oficials interns ni cap acte de 
recepció.

• EM: obligats a mesures necessàries per aplicació efectiva.



ACTES VINCULANTS LEGISLATIUS

DIRECTIVES
Harmonització sense unificació

• Necessària transposició a través de normes internes (2 fases).

• Fonamentals per a consecució mercat interior.

• Característiques:

• Abast limitat: tots o alguns EM (no ciutadania).

• Obligatòries: només els seus objectius i el termini per a transposar-
los.

• Incompliment: sancions.

• Caràcter indirecte: necessària transposició.



ACTES VINCULANTS LEGISLATIUS

DECISIONS. Tipus:

• Dirigides a destinataris determinats
• Acte típic per a realitzar funcions executives (Comissió i Consell).

• Objectiu: exigir EM, empresa o ciutadà una acció o omissió, conferir-li drets o 
imposar-li obligacions.

• Validesa individual.

• Vinculant (de manera directa) des de notificació.



ACTES VINCULANTS LEGISLATIUS

DECISIONS. Tipus:

• Decisions generals sense destinatari concret
• Vinculants i obligatòries, encara que amb destinatari difús.

• Objectius:

• Modificació dels tractats: validesa abstracta i general, vincula a institucions UE.

• Organització interna: nomenaments, remuneració, vinculen a funcionaris i 
membres institucions.

• Elaboració polítiques: ordenen a alguna institució adoptar determinats actes 
(orientacions o directrius).

• PESC.



PROCEDIMENTS PER A L’ELABORACIÓ I 
MODIFICACIÓ DELS ACTES LEGISLATIUS
(tema 5)

 Procediment ordinari (art. 289 i 294 TFUE).

 Procediments legislatius especials:

 Procediment de dictamen consultiu (Parlament és consultat 
preceptivament, però opinió no vinculant).

 Procediment de dictamen conforme (Parlament: informe preceptiu 
i vinculant però no esmenes).







Aprovats per la Comissió:
 Reglaments delegats

 Directives delegades

Regulació: art. 290 TFUE

1. Un acte legislatiu pot delegar a la Comissió el poder d’adoptar actes no legislatius d’abast general que 
completen o modifiquen determinats elements no essencials de l’acte legislatiu. Els actes legislatius delimiten 
de manera expressa els objectius, el contingut, l’abast i la durada de la delegació de poder. Els elements 
essencials d’un àmbit es reserven a l’acte legislatiu i, per tant, no poden ser objecte d’una delegació de poder.

2. Els actes legislatius fixen explícitament les condicions a què resta subjecta la delegació, que poden ser les 
següents:

a) el Parlament Europeu o el Consell poden decidir revocar la delegació;

b) l’acte delegat només pot entrar en vigor si, en el termini fixat per l’acte legislatiu, el Parlament Europeu o el Consell no han formulat objeccions.

Als efectes de les lletres a) i b), el Parlament Europeu es pronuncia per la majoria dels membres que el 
componen i el Consell es pronuncia per majoria qualificada.

3. El títol dels actes delegats ha de contenir l’adjectiu «delegat» o «delegada».



 Actes generalment adoptats per la Comissió que executen i 
apliquen normativa UE.

 El Consell també en pot adoptar.

 Regulació: art. 291 TFUE.



ELS ACTES TÍPICS NO VINCULANTS

RECOMANACIONS

• Suggereixen un 
determinat 
comportament.

• Sense conseqüències 
desobeir (no obliguen).

• Determinats 
subjectes.

DICTÀMENS

• Opinió UE sobre tema 
concret.

• No obligatòries.

Soft law: permet a UE expressar-se de manera no vinculant (288 TFUE).
A voltes amb efectes jurídics: pauta interpretativa.



ACTES ATÍPICS

Actes i disposicions heterogenis no vinculants. 

Actes interns

• Reglaments d’autoorganització 
(amb efectes jurídics 
vinculants dins de la institució).

Actes de contingut polític

• Resolucions.

• Declaracions interpretatives de les 
decisions del Consell Europeu.

• Conclusions del Consell Europeu 
(directrius política comunitària).

• Programes o comunicacions.

• Llibres verds (estat d’opinió).

• Llibres blancs (programa d’acció).

Actes interinstitucionals

• Acords interinstitucionals entre 
Parlament, Consell i Comissió.



ELS ACORDS DE DRET 
INTERNACIONAL DE LA UE



- Categoria pròpia: no són ni dret originari ni derivat.

- Vinculen al dret derivat.

- Poden tenir efecte directe.

- Es poden celebrar amb altres organitzacions internacionals o amb 
tercers estats (216 TFUE).



ACORDS DE DRET INTERNACIONAL

Acords d’associació

• Manteniment vincles especials d’alguns EM amb tercers països:

• P. ex. Acord de Cotonou UE-Àfrica-Carib-Pacífic 

• Preparació possible adhesió:

• Bòsnia i Hercegovina, Albània, Kosovo, Montenegro i Sèrbia. 

• Espai Econòmic Europeu (EEE):

• Islàndia, Liechtenstein i Noruega.

Acords de cooperació

• Menys profunds que els d’associació: cooperació econòmica amb països més endarrerits 
econòmicament.

• Algèria, Marroc, Egipte, Síria, Líban, etc.

Acords comercials

• OMC, Canadà, EEUU, el Japó, Singapur, etc.





ACORDS COMERCIALS



ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET 
I  LES TRADIC IONS CONSTITUCIONALS COMUNES 

ALS ESTATS MEMBRES



ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET I LES TRADICIONS 
CONSTITUCIONALS COMUNES ALS ESTATS MEMBRES

Tribunals nacionals interpreten i apliquen dret nacional d’acord amb ordre 
legal i tradició normativa.

En fer-ho, poden invocar principis del dret (bona fe, expectatives legítimes, 
abús de dret, etc.).



ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET I LES TRADICIONS 
CONSTITUCIONALS COMUNES ALS ESTATS MEMBRES

Tribunals nacionals interpreten i apliquen dret nacional d’acord amb ordre 
legal i tradició normativa.

En fer-ho, poden invocar principis del dret (bona fe, expectatives legítimes, 
abús de dret, etc.).

Regulació a Espanya: 
Art. 1 Codi Civil:
1. Les fonts de l’ordenament jurídic espanyol són la llei, el costum i els principis generals del
dret.
(…)
4. Els principis generals del dret s’aplicaran en defecte de llei o costum, sense perjudici del
seu caràcter informador de l’ordenament jurídic.
6. La jurisprudència complementarà l’ordenament jurídic amb la doctrina que, de manera
reiterada, establisca el Tribunal Suprem a l’interpretar i aplicar la llei, el costum i els principis
generals del dret.
Art. 3.1 Codi Civil:
1. Les normes s’interpretaran segons el sentit propi de les seues paraules, en relació amb el
context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què han de ser
aplicades, atenent fonamentalment l’esperit i finalitat d’aquelles.



ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET I LES TRADICIONS 
CONSTITUCIONALS COMUNES ALS ESTATS MEMBRES

Tribunals nacionals interpreten i apliquen dret nacional d’acord amb ordre 
legal i tradició normativa.

TJUE, en cas de buit normatiu, pot recórrer a aquests principis mitjançant 
una comparació entre el seu tractament als EM:

- No és necessàriament el màxim comú denominador, sinó tractar de trobar 
en les tradicions internes solucions apropiades, justes i viables a les 
qüestions a què el TJ s’enfronta.

- Així, són la font d’inspiració per a solucionar problemes europeus.
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