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I. LA POSICIÓ JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ I L'ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
TEMA 1. El principi de legalitat de l'Administració. Les potestats administratives. Potestats 

reglades i potestats discrecionals. Tècniques de reducció i control de la discrecionalitat 

administrativa. 

 

TEMA 2. Les relacions entre l'administració i la justícia i el principi d'autotutela. Origen i 

justificació. Autotutela declarativa i presumpció de legalitat dels actes administratius. Autotutela 

executiva. Límits i control de l'autotutela administrativa. 

 

TEMA 3. L'activitat administrativa. Els actes jurídics de l'Administració: públics i privats. La 

qüestió dels actes separables. Els actes administratius d'altres poders públics. Els actes polítics 

o de govern. 

 

TEMA 4. L'acte administratiu. Concepte. Elements subjectius: òrgan i competència. El titular de 

la competència: abstenció i recusació. Elements objectius: supòsit de fet, causa, fi, contingut i 

objecte de la declaració. Elements formals: procediment, forma de manifestació i motivació. 

Classes: resolutoris i de tràmit; favorables i de gravamen; expressos i presumptes; reglats i 

discrecionals; actes que no causen estat; ferms i confirmatoris. 

 
TEMA 5. L'eficàcia dels actes administratius. Presumpció de validesa. Executivitat i 

executorietat dels actes administratius. Condicions d'eficàcia: notificació i publicació. La 

suspensió. El silenci administratiu en la regulació anterior: silenci positiu i negatiu La regulació 

vigent de la Llei 30/1992 i la seva problemàtica. L'obligació de resoldre. Els actes presumptes. 

Efectes estimatoris i desestimatoris. La certificació dels actes presumptes. 

 

TEMA 6. Validesa i invalidesa dels actes administratius. Anul.lació i revocació. La teoria de les 

nul.litats en el dret administratiu. La nul.litat de ple dret: supòsits. L'anul.labilitat i les 

irregularitats no invalidants. Convalidació, conversió, conservació i incomunicació de la 

validesa. Els errors de fet, materials i aritmètics. La revocació dels actes administratius. 

Classes. La revocació per motius de legalitat: la revisió d'ofici. Declaració i recurs de lesivitat. 

La revocació per motius d'oportunitat. 

 

TEMA 7. L'execució forçosa dels actes administratius. Mitjans d'execució forçosa: 

constrenyiment sobre el patrimoni, execució subsidiària, multa coercitiva i compulsió sobre les 

persones. La via de fet. 

 
II. LES GARANTIES FORMALS DE L'ADMINISTRAT: EL PROCEDIMENT I ELS RECURSOS 
ADMINISTRATIUS 



TEMA 8. El procediment administratiu. Orígens i significat del procediment administratiu: les 

garanties de l'administrat. Classes. L'àmbit d'aplicació. Principis generals del procediment 

administratiu. Terminis i còmputs. Els interessats en el procediment administratiu: posició, 

capacitat i representació. La llengua dels procediments. Els drets dels ciutadans en les seves 

relacions amb les administracions  públiques. En especial, el dret d'accés a arxius i registres. 
 
TEMA 9. L'estructura del procediment administratiu. La iniciació: d'ofici i a instància de part. La 

instrucció: al.legacions i tràmit d'informació pública, informes, proves i tràmit d'audiència, 

examen de l'expedient. Finalització del procediment. La resolució. Tipus de finalització, en 

especial, la finalització convencional. 

 

TEMA 10. Els recursos administratius. concepte i principis generals. El sistema anterior: 

recursos d'alçada i de reposició. La reforma feta per la Llei 30/1992. Classes de recursos. El 

procediment administratiu en via de recurs. Elements subjectius i objectius. Interposició, 

tramitació i finalització. La reformatio in peius.. El recurs ordinari. el recurs extraordinari de 

revisió. Procediments alternatius d'impugnació o reclamació. La reclamació prèvia a l'exercici 

d'accions civils i laborals. Les reclamacions econòmico-administratives. 

 
III. LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
 

TEMA 11. La jurisdicció contenciosa-administrativa. Naturalesa, extensió i límits de l'ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu. Òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

Regles de competència. Les parts i la seva legitimació en el procés contenciós administratiu. 

Objecte del recurs: actes i disposicions impugnables i classes de pretensions. 

 

TEMA 12. El procediment en el recurs contenciós administratiu. Interposició. La tutela cautelar: 

la suspensió de l'acte objecte de recurs i altres mesures cautelars. Tramitació del procés. 

Demanda. Contestació. Prova. Conclusions. Les formes de finalització del procés. La sentència 

i la seva execució. El sistema de recursos. El procés contenciós administratiu especial de 

protecció de drets fonamentals de la Llei 62/1978. 

 

IV. LA FUNCIÓ PÚBLICA 

 

TEMA 13. Sistemes de funció pública. Configuració històrica. Models oberts i tancats. El 

sistema espanyol d'ocupació pública: evolució. Legislació vigent en aquesta matèria. Classes. 

La funció pública en les administracions. Funció pública i règim laboral. 

 
TEMA 14. La relació funcionarial. Concepte i naturalesa. Els drets adquirits. Selecció i 

procediments d'ingrés. Situacions dels funcionaris. Ordenació dels funcionaris en cossos, 

grups, nivells i relacions de llocs de treball. Lla promoció professional. Provissió i remoció de 

llocs de treball. El contingut de la relació funcionarial. Drets i deures dels funcionaris. Règim 



d'incompatibilitats. Retribucions. La responsabilitat dels funcionaris: penal, civil, disciplinària i 

comptable.  

 

Els drets col.lectius dels funcionaris. el sindicalisme en l'Administració. la negociació col.lectiva 

en la funció pública. La vaga de funcionaris. 
 


