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1ª Part. L'ordenament jurídic-administratiu i l'organització administrativa 
 
Tema 1 

 Concepte de Dret Administratiu. Caràcters. Aplicació. El Dret Administratiu com 

ordenament jurídic. Les fonts del dret en l'ordenament jurídic-administratiu. La Constitució com 

a norma jurídica fonamental. La llei i les normes amb rang de llei. 

 

Tema 2

 El reglament: concepte i naturalesa. Titulars de la potestat reglamentària. Procediment 

de tramitació i aprovació dels reglaments. Mecanismes de reacció contra els reglaments 

il.legals. La costum i els principis generals del dret. El Dret Comunitari 

 
Tema 3 

 L'organització administrativa. Principis. Classes d'òrgans administratius. Tècniques de 

translació de competències entre òrgans. Administracions territorials: Central, Autonòmica i 

Local. L'Administració institucional. L'Administració corporativa. 

 
 
2ª Part.  La relació jurídico-administrativa i l'activitat administrativa 
 
Tema 4  

 Principi de Legalitat. Les potestats administratives: reglades i discrecionals. L'acte 

administratiu: concepte i classes. Requisits: forma i motivació. Validesa. Eficàcia dels actes. 

Notificació i publicació. Retroactivitat. Suspensió dels actes (remissió). La invalidesa dels actes 

administratius 

 

Tema 5 

El procediment administratiu. Principis generals. Els subjectes del procediment. Els 

òrgans administratius. Abstenció i recusació. Els interessats. Drets dels ciutadans. La llengua 



dels procediments. Els registres. Els terminis. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització del 

procediment administratiu. El silenci administratiu. L'execució forçosa dels actes administratius. 

 

Tema 6

 La revisió dels actes en via administrativa. La revisió de disposicions i d’actes nuls de 

ple dret. La declaració de lesivitat dels actes anul·lables. La revocació dels actes. Els recursos 

administratius: concepte i classes de recursos. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de 

reposició. El recurs de revisió. La jurisdicció contenciosa-administrativa. Òrgans de l'ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu. 

 

Tema 7 

 La funció pública. El personal al servei de l'Administració. Classes. La relació 

funcionarial. Selecció i ingrés. Situacions. Sistemes de provisió de llocs de treball. Règim 

estatutari: drets i deures. 

 

 

3ª Part. Les garanties de l'administrat i els béns públics 
 

Tema 8 

 La incidència de les actuacions públiques sobre medi ambient i urbanisme en el dret de 

propietat. La delimitació del dret de propietat per la seva funció social. L'expropiació forçosa. 

Subjectes. Causa de l'expropiació. Indemnització o preu just: valoració i procediments de 

determinació. El procediment d'urgència. La responsabilitat patrimonial de l'administració. 

Funcionament normal i anormal dels serveis públics. La lesió indemnitzable. La relació de 

causalitat. Els procediments de responsabilitat.  

 

Tema 9 

 Els contractes administratius. Els requisits per contractar amb l'administració. 

L'expedient de contractació. Els procediments i formes d'adjudicació. Formalització, execució i 

extinció. Els contractes administratius típics.  

 

Tema 10 

 L'activitat de les administracions públiques. L'activitat d'ordenació. Les tècniques 

d'intervenció. L'activitat de foment. Règim de les subvencions. L'activitat de servei públic. 

Formes de gestió dels serveis públics. L'activitat sancionadora. Els principis de la potestat 

sancionadora i del procediment sancionador. El procediment sancionador. 

 

 



Tema 11 

 Els béns de les administracions públiques. Classes de béns. Règim bàsic. Els béns 

demanials: utilització i protecció. El domini públic hidràulic. Delimitació. Aprofitament. 

Planificació hidrològica. Administració de l'aigua.  

 

 

Tema 12 

 El Domini públic marítimo-terrestre. Delimitació. Protecció i utilització. Les servituds que 

graven els terrenys privats. Domini públic portuari. Classes de ports. El sistema portuari 

constitucional. Els ports d'interès general i els ports autonòmics. Gestió i utilització. El domini 

públic hidràulic. 

 

4ª Part. Planificació territorial i urbanística 
 

Tema 13 

 La distribució de competències sobre urbanisme i ordenació del territori. Les normes 

aplicables. Planejament territorial i urbanístic. Classes de plans. El procediment d'aprovació i 

tramitació dels plans. 

 

Tema 14 

  Règim urbanístic de la propietat del sòl: sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Les 

tècniques de redistribució dels beneficis i càrregues del planejament. L'execució dels plans 

urbanístics. Sistemes d'actuació. 

 

Tema 15 

 Disciplina urbanística. La llicència urbanística: concepte, naturalesa jurídica i caràcters. 

Actes subjectes a llicència.  Competència i procediment de tramitació. Mecanismes de 

protecció i de restauració de la legalitat infringida. Infraccions i sancions urbanístiques. 
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