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Programa de l’assignatura
Tema 1
Introducció. Objecte i característiques del dret públic econòmic. Modalitats
d’intervenció de l’estat en l’economia. La història del dret públic econòmic: la lluita
contra els monopolis. El dret públic econòmic actual: els nous paradigmes
d’intervenció. El gust per la llibertat.
Tema 2
El model econòmic de la constitució: la constitució econòmica espanyola. La reserva de
monopolis. L’estat empresari. La intervenció d’empreses. La llibertat d’empresa en el
marc de l’economia de mercat. Sistema econòmic i descentralització. Competències
autonòmiques i locals en matèria econòmica.
Tema 3
La regulació econòmica: les raons. Els errors del mercat i de la regulació. La separació
entre administració reguladora i sector regulat. Regulació i desregulació. Les agències
reguladores. Models de regulació.
Tema 4
L’“europeïtzació” del dret públic econòmic. El Tractat CE i les llibertats fonamentals.
L’impacte dels principis comunitaris en els principis nacionals. El mercat únic i la
competència.
Tema 5
Les authorities. Les agències administratives independents a Espanya i les experiències
comparades a Europa i als EUA.
Tema 6
La noció de lliure competència. Origen històric: la lluita contra els monopolis.
Fragmentació del poder: democràcia i competència.
Tema 7
Estat competitiu i harmonització europea. La competència com a forma de relació entre
poders. Competència horitzontal i vertical. La competència com a instrument per assolir
les llibertats comunitàries. La competència entre legislacions: l'exemple del dret de
societats.
Tema 8
La defensa de la competència. Defensa de la competència i ordenació del mercat.
Conductes prohibides i conductes autoritzades a la Llei de defensa de la competència. El
Servei de Defensa de la Competència i el Tribunal de Defensa de la Competència. Les
connexions amb la Comissió Europea. El control de les concentracions empresarials.
Els ajuts públics.
Tema 9
L'estat empresari. Els serveis públics. Les privatitzacions i les liberalitzacions.

Tema 10
Regulació pública del sistema financer privat, de l'energia, de les telecomunicacions, del
sector audiovisual i de les noves tecnologies.
Tema 11
La “globalització” del dret públic econòmic. Les ordenacions públiques globals. La crisi
de l'estat i de la seva sobirania econòmica. La sobirania de l'economia sobre l'estat.
Globalització i governance de l'economia. La “mercantilització” dels poders públics. El
dret nord-americà com a metàfora del dret econòmic global?

