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Tema 1 
 
Concepte i caràcters de Dret Administratiu. Les fonts del Dret en l'ordenament jurídic-
administratiu. La Constitució com a norma jurídica fonamental. La llei. Les normes 
amb rang de llei: el Decret-llei i els Decrets legislatius. El reglament: concepte, 
naturalesa i tipus. Les ordenances municipals. Els principis generals del dret. El Dret 
Comunitari. 
 
Tema 2 
 
Les Administracions Públiques. Tipus. Administracions territorials: Central, 
Autonòmica i Local. L'Administració institucional. L'Administració corporativa. 
L’organització administrativa del medi ambient.  
 
Tema 3 
 
Les potestats administratives: reglades i discrecionals. La seva incidència en el medi 
ambient. L'acte administratiu: concepte i classes. Requisits: forma i motivació. Validesa 
i eficàcia dels actes. Notificació i publicació. La invalidesa dels actes administratius: 
nul·litat i anul·labilitat. 
 
Tema 4 
 
El procediment administratiu. Finalitat. Els subjectes del procediment. Causes 
d’abstenció i recusació. Els interessats. Drets dels ciutadans. La llengua dels 
procediments. Inici, ordenació, instrucció i finalització del procediment administratiu. 
El silenci administratiu. L'execució forçosa dels actes administratius. 
 
Tema 5 
 
La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: principis i 
característiques. Tipus: d'alçada, de reposició i de revisió. La jurisdicció contenciosa-
administrativa. Òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. Aspectes 
generals del procés contenciós. 
 



Tema 6 
 
La funció pública. El personal al servei de l'Administració. Tipus. Grups i nivells. 
Formes de selecció. Les situacions administratives. Règim estatutari: drets i deures. 
 
Tema 7 
 
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. Causa de l'expropiació. Indemnització o preu just: valoració i procediments de 
determinació. Procediments. 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 8 
 
Els contractes administratius i el medi ambient. 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. En especial, el 
contracte de consultoria i assistència. 
 
Tema 9 
 
Les tècniques d’intervenció administrativa i el medi ambient. Les tècniques de limitació 
i control: les autoritzacions. Les tècniques de foment econòmic: les subvencions. Les 
tècniques repressives: l'activitat sancionadora. Els principis de la potestat sancionadora i 
del procediment sancionador. El procediment sancionador. 
 
Tema 10 
 
Els béns de les administracions públiques. Tipus. Règim bàsic. Els béns de domini 
públic: protecció i utilització. El domini públic hidràulic. Delimitació. Aprofitament. 
Planificació hidrològica. Administració de l'aigua.  



 
Tema 11 
 
El domini públic marítimo-terrestre. Configuració. Delimitació. Protecció i utilització. 
Les servituds que graven els terrenys privats.  
 
Tema 12 
 
Planejament territorial i urbanístic. Règim urbanístic de la propietat del sòl: sòl urbà, 
urbanitzable i no urbanitzable. Drets i deures dels propietaris. Disciplina urbanística. 
 
 
Bibliografia bàsica recomenada 
 
 
- BERMEJO VERA, J., Derecho Administrativo básico, Editorial Civitas, Madrid, 
2005. 
- CASADO CASADO, L., Los vertidos en aguas continentales. Las técnicas de 
intervención administrativa, Editorial Comares, Granada, 2004. 
- GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. Curso de 
Derecho Administrativo I,  Cívitas, Madrid, 2004. 

- Curso de Derecho Administrativo II,  Cívitas, Madrid, 2004. 
- L0ZANO CUTANDA, B., Derecho Ambiental Administrativo, Dykinson, 5ª Edición, 
Madrid, 2004. 
- LOZANO CUTANDA, B. y ALLI TURRILLAS, J-C., Administración y Legislación 
Ambiental, Dykinson, Madrid, 2005.  
- MARTÍN MATEO, R. Manual de Derecho Administrativo, Ed. Trivium, Madrid, 
2001. 
- PARADA VÁZQUEZ, J.R. Dret Administratiu,  Escola d'Administració Pública de 
Catalunya/Marcial Pons, Madrid, 1995. 

- Derecho Administrativo I. Parte General,  Marcial Pons, Madrid, 2004. 
- Derecho Administrativo II.  Organización y empleo público,  Marcial Pons, 
Madrid, 2004. 
- Derecho Administrativo III. Bienes públicos y Urbanismo, Marcial Pons, 
Madrid, 2004. 
 



- PONS CÀNOVAS, F., Incidència de les infraestructures portuàries en l’ordenació 
del territori. El cas del Port de Maó, Consell Insular de Menorca, Maó, 1994.  

- “El dret a la propietat privada i la seva funció social en l’ordenació del 
territori”, Posidonia, núm. 0, Illes Balears, 1999. 

- El régimen jurídico de la ordenación de los espacios portuarios, Cedecs 
Editorial, Barcelona, 2001. 

- Las medidas provisionales en el procedimiento administrativo sancionador, 
Marcial Pons, Madrid, 2001. 

- “Els ports en l’ordenació del litoral”, Posidonia, núm. 1, Illes Balears, 2001. 
- “El patrimoni arqueològic”, a Comentaris a la Llei del Patrimoni Històric de 

les Illes Balears, Institut d’Estudis Autonòmics, Palma de Mallorca, 2003. 
-  La incidencia de las intervenciones administrativas en el Derecho de 

propiedad. Perspectivas actuales, Marcial Pons, Madrid, 2004. 
- SANTAMARÍA PASTOR, J.A., Principios de Derecho Administrativo, 2 Vols. 
CEURA, Madrid, 2002. 
 
 
Sistema d'avaluació 
 

- Quan sigui necessari per la preparació dels temes i/o de les pràctiques, es posaran a 
disposició dels estudiants dossiers que inclouran esquemes, bibliografia o normativa. Es 
podran adquirir al servei de reprografia.  

- Es realitzaran algunes pràctiques sobre les matèries que siguin estudiades, que seran 
comentades a classe en els dies prefixats i després hauran d'entregar-se individualment 
al professor. Les pràctiques són obligatòries, i equivaldran a un 10 % de la nota final. 

- S'haurà de superar un examen, que estarà integrat per una part tipus test i una altra part 
de preguntes per desenvolupar. 
 
- Serà obligatori llegir el llibre de PONS CÀNOVAS, F., La incidencia de las 
intervenciones administrativas en el Derecho de propiedad. Perspectivas actuales, 
Marcial Pons, Madrid, 2004. En l’examen es posarà una pregunta sobre el seu 
contingut. 

- En la qualificació final es tindrà en compte la nota de l'examen, les pràctiques 
lliurades al professor així com les intervencions fetes a classe. 
 
- Amb caràcter voluntari, i amb l’objectiu d’incrementar la nota final, també es podrà 
llegir (una part o la totalitat) i comentar algun dels altres estudis esmentats de’n 
FERRAN PONS CÀNOVAS. 




