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TEMA 1 
Objecte i característiques generals del Dret Públic Econòmic 

 
1.1. modalitats d'intervenció en l' economia 
1.2. Estat i economia en perspectiva històrica. La lluita contra els monopolis 
1.3. la formació històrica del Dret Públic Econòmic 
1.4. l'adaptació de la intervenció pública a la realitat econòmica 
1.5. anàlisi dels models comparats 
 

TEMA 2  
La regulació econòmica  

 
2.1. les justificacions de la regulació i de la intervenció pública en l'economia 
2.2. les falles en la regulació  
2.3. desregulació i regulació  
2.4. l'administració com a regulador 
2.5. la separació entre administració reguladora i sector regulat 
2.6. les agències administratives reguladores 
2.7. el fenòmen de la captura reguladora 
2.8. l'autoregulació 
 

TEMA 3 
Principis econòmics de la constitució espanyola 

 
3.1. el model econòmic de la Constitució. La denominada Constitució econòmica 
3.2. Economia de mercat i Estat social 
3.3. la jurisprudència constitucional en matèria econòmica  
3.4. la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat 
3.5. l'art. 128 CE.  Monopolis i concurrència de l'actuació pública i privada 
3.6. l'art. 131 CE. La planificació econòmica: bases conceptuals 
3.7. sistema econòmic i descentralització política. El principi d'unitat de mercat en la CE 
3.8. les competències de les CCAA en matèria econòmica 
 

TEMA 4  
Principis Econòmics i Dret Comunitari 

 
4.1. el Mercat Unic Europeu i les llibertats comunitàries. 
4.2. instruments per a la seva formació. Els models d'harmonització centralitzada i d'harmonització a través de 
la competència entre legislacions.  
4.3. model competitiu i principi de subisdiarietat 
4.4. la competència entre legislacions en el cas del dret societari 
4.5. la competència entre legislacions en el cas del Dret Públic bancari. El mercat  Únic bancari. 
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TEMA 5  
El sector Públic 

 
5.1. Antecedents i context constitucional i europeu 
5.2. iniciativa pública, mercat i empresa pública 
5.3. L'organització i el control del sector públic  
5.4. la progressiva desaparició dels monopolis públics 
5.5. l'empresa pública en el marc de l'economia de mercat 
5.6. l'administració econòmica especialitzada 
5.7. tipologia organitzativa i règim jurídic  
5.8. el sector públic autonòmic 
5.9. el sector públic local 
5.10. les privatitzacions: concepte procediments i modalitats  
 

TEMA 6  
L'activitat de foment 

 
6.1. El foment com a activitat administrativa. 
6.2. Antecedents històrics 
6.3. l'acció de foment en el marc de l'Estat social. Les previsions constitucionals 
6.4. Les subvencions com a instruments dels poders públics 
6.5. règim jurídic dels ajuts públics en el marc del dret comunitari 
 

 TEMA 7  
La defensa de la competencia 

 
7.1. La defensa de la competència com a instrument d'acció dels poders públics 
7.2. el necessari control del mercat 
7.3. Dret espanyol i Dret comunitari de la competència 
7.4. Relacions entre les administracions 
7.5. Dret administratiu de defensa de la competència. El Tribunal de Defensa de la competència i el Servei de 
Defensa de la competència 
 

TEMA 8  
L'ordenació administrativa del comerç 

 
8.1. competències estatals i autonòmiques en materia de comerç interior 
8.2. disciplina de mercat i defensa de la competència 
8.3. la intervenció en els preus  
8.4. la protecció dels consumidors 
8.5. l'autorització de grans superfícies comercials 
8.6. règim jurídic del comerç exterior 
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TEMA 9  
L'ordenació administrativa de la moneda, crèdit i el mercat de valors 

 
9.1. la política monetària i creditícia 
9.2. El Banc d'Espanya. Naturalesa i règim jurídic 
9.3. El sistema europeu de Bancs Centrals i el Banc Central Europeu 
9.4. la Unió econòmica i monetària 
9.5. la supervisió de les entitats financeres 
9.6. naturalesa i règim jurídic de les Caixes d'Estalvis 
9.7. El mercat de valors. La Comissió Nacional del Mercat de Valors 

 
TEMA 10  

L'ordenació administrativa de les comunicacions 
 
10.1. El servei de correus 
10.2. la lliberalització de les telecomunicacions 
10.3. els equips i serveis de telecomunicació  
10.4. el domini públic radioelèctric i la concessió de freqüències 
10.5. la televisió. L'estatut de RTVE, les televisions privades i els tercers canals.  
10.6 la televisió per cable i la televisió local 
10.7. les comunicacions per satèl.lit. La televisió digital. 
 

TEMA 11 
L'ordenació admninistrativa en altres sectors 

 
11.1. ordenació dels transports per carretera, ferroviari i marítim 
11.2. el transport aeri. del monopoli a la lliberalització 
11.3. ordenació administrativa de la sanitat. Noves tendències de gestió 
11.4. competències autonòmiques i locals en materia de sanitat 
11.5. intervenció administrativa en l'activitat farmacèutica 
11.6. ordenació administrativa del sector energètic 
11.7. electricitat: producció transport i distribució d'energia elèctrica.  
11.8. la Comissió del sistema elèctric nacional 
11.9 el sector petrolífer i de carburants. 
11.10. energia nuclear.  
 


