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Expropiació i responsabilitat administrativa 

 

1. L'expropiació forçosa. Antecedents històrics i plantejament constitucional. Expropiacions i 

limitacions a la propietat. Les expropiacions legislatives. Principis de la regulació  vigent. 

Elements. Procediment general. Procediment d'urgència. L'apreuament de l'expropiació. La 

reversió de l'objecte expropiat: supòsits. Les transferències coactives. 

 

2. La responsabilitat de l'Administració Pública. Evolució històrica. Normativa vigent. 

Pressupòsits i requisits de la responsabilitat administrativa. Procediment per a reclamar la  

responsabilitat de l'Administració. 

 

Formes de l'activitat administrativa 

 

3. Activitat de limitació. Evolució històrica del concepte de policia. Manifestacions. En particular, 

les autoritzacions.  Delimitació de drets. Limitacions a la propietat i la iniciativa econòmica. 

Prestacions forçoses. Imposició de deures. 

 

4. Sancions administratives. Concepte i fonament. Classes. Principis del dret sancionatori. 

Procediment. Execució. 

 

5. Les prestacions administratives. Concepte i evolució doctrinal del servei públic. Formes de 

gestió. La concessió. Les relacions entre concessionari i usuaris. 

 

6. L'activitat de foment. En particular, les subvencions. Classes. Control.  

 

7. L'activitat arbitral. 

 

8. L'activitat industrial de l'Estat. Les empreses públiques. Classificació. Règim jurídic públic i 

privat d'aquestes empreses. Les societats estatals. Empreses públiques i Comunitats  

Autònomes. Les empreses municipals. 

 

Contractes. 

 

9. L'Administració i els contractes. Antecedents. Dret comparat. L'impacte de la integració a la 

CEE. Contractes administratius i contractes privats: Delimitació. Règim comú a tots els  

contractes de l'Administració. Especialment, la selecció de  contractistes. la tècnica dels actes 

separables. Jurisdicció dels contractes. 

 



10. Els contractes administratius en particular. Principis generals. Classes. Els contractes 

d'obres, serveis i subministrament. Contingut i efecte: principis informants i equilibri contractual. 

L'extinció dels contractes administratius. 

 

Béns públics 

 

11. Domini públic i privat de l'Administració. Els béns de domini públic. Evolució històrica. La 

naturalesa jurídica del domini públic. Començament i cessament de la demanialitat. Escala de 

la demanialitat. Afectació i desafectació. Mutacions demanials. Classes de béns demanials. 

 

12. Utilització del domini públic. Classes. La utilització dels béns afectats als serveis públics. La 

utilització col.lectiva. Els usos comuns especials. Les utilitzacions privatives del domini. 

Fonaments i classes de protecció. Imprescriptibilitat, inalienabilitat i inembargabilitat. Relacions 

de veïnatge i servituts administratives. Facultats d'autotutela. Atermenament. Reintegrament 

possessori. La potestat sancionatòria. Inventaris, registres i catàlegs. 

 

13. El patrimoni privat de l'Administració i la seva evolució. El règim jurídic bàsic dels béns de 

l'Administració. Classes de béns patrimonials. 

 

14. El patrimoni de les Comunitats Autònomes. Els béns de les entitats Locals. Els béns 

comunals.  

 

15. El patrimoni nacional. 

 

16. Els béns culturals. Tipologia i règim de protecció. 

 

Dominis públics especials. 

 

17. La regulació de les aigües terrestres. Evolució històrica. Principis informadors del nou 

règim. La distribució de competències entre l'Estat i les Comunitats Autònomes. Organització 

Administrativa i d'usuaris. Planificació hidrològica. Usos. Concessió i prescripció. Règim jurídic 

de les obres hidràuliques. Protecció del demani hídric. 

 

18. Demani marítim i portuari. La zona marítimo-terrestre i la seva problemàtica. Titularitat i ús 

públic de les platges. El mar territorial. Competències relatives al demani marítim. Utilització. 

L'administració dels ports: organització i règim d'explotació. 

 

 

19. Demani viari. Ordenació competencial. Sistema viari i planificació territorial. Tipologia de 

vies. Limitacions a la propietat. Règim de concessió. Vies pequàries. 

 



20. Demani miner. Classificació de substàncies. Règim d'aprofitament, reserves, permisos i 

concessions. Règim específic dels hidrocarburs. Organització i competències. 

 

21. Els monts públics. El catàleg de monts i els seus efectes. Consideració especial a 

l'atermenament. Aprofitament, conservació i defensa dels monts. 

 

Acció administrativa 

 

22. Intervenció administrativa en l'agricultura i en propietat forestal. 

 

23. Intervenció administrativa en el comerç. Disciplina de mercat, defensa de la competència i 

defensa del consumidor. 

 

24. Intervenció administrativa en la moneda i el crèdit. Principis de la vigent ordenació del crèdit 

i la banca. Organització administrativa i distribució competencial. 

 

25. Ordenació administrativa dels transports. 

 

26. Ordenació administrativa de les comunicacions. 

 

27. Beneficència, sanitat i seguretat social. 

 


