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Breu contingut:

Anàlisi del règim jurídic aplicable a l'expropiació forçosa, la responsabilitat
patrimonial de l'Administració Pública i la contractació administrativa

Presentació:

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió general de tres institucions
fonamentals del Dret Administratiu: l'expropiació forçosa, la responsabilitat
patrimonial de l'Administració Pública i la contractació administrativa.
L'assignatura s'estructura en dos blocs. En el primer, s'analitzen les garanties
patrimonials de l'administrat (expropiació forçosa i responsabilitat patrimonial de
l'Administració). En aquesta part, es tracta amb profunditat el règim jurídic general
aplicable a l'expropiació forçosa (normativa aplicable, subjectes, objecte, causa
expropiandi, procediment d'expropiació, determinació del preu just...) i a la
responsabilitat patrimonial de l'Administració (concepte, normativa aplicable,
requisits, procediment...)
En el segon, s'analitza l'activitat contractual de l'Administració i es tracten els
principals aspectes de la regulació de la contractació administrativa (tipus de
contractes, procediment de contractació, contractes administratius típics...).

Temari:

BLOC I. LES GARANTIES PATRIMONIALS DE L'ADMINISTRAT

1. L'expropiació forçosa (I). Plantejament general

Introducció. Evolució històrica. Plantejament constitucional del dret de propietat.
Concepte i classes d'expropiació. Expropiació i limitacions a la propietat.
Expropiacions legislatives. Naturalesa i justificació de la potestat expropiatòria.
Règim competencial i normativa aplicable

2. L'expropiació forçosa (II). Elements de la potestat expropiatòria 

Principis i elements de l'expropiació. Els subjectes de la potestat expropiatòria:
expropiant, expropiat i beneficiari. L'objecte de la potestat expropiatòria. La "causa
expropiandi". El contingut de l'expropiació. El procediment expropiatori general. El
procediment d'urgència.

3. L'expropiació forçosa (III). Garantia partimonial de l'expropiació i expropiacions
especials

El caràcter essencial de la garantia expropiatòria i els seus aspectes. El dret a les
formes procedimentals. La protecció enfront de la via de fet. La compensació
essencial pel sacrifici patrimonial: la indemnització o preu just. Composició i criteris
de valoració. Procediments de determinació del preu just. Els Jurats Provincials
d'Expropiació. Els jurats creats per les Comunitats Autònomes. El Jurat
d'Expropiació de Catalunya. El pagament del preu just. Interessos i retasació.
L'ocupació del bé expropiat. Les expropiacions urgents. El dret de reversió. Les



expropiacions especials.

4. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (I).
Plantejament general

Introducció. La responsabilitat patrimonial de l'Administració en el nostre
ordenament jurídic: orígens i evolució històrica. Règim competencial i normativa
aplicable. Característiques principals del sistema de responsabilitat administrativa

5. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (II).
Pressupòsits

Els pressupòsits de la responsabilitat de l'Administració. La lesió indemnitzable. La
relació de causalitat. El títol d'imputació. L'extensió de la reparació i la seva valoració.

6. La responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques (III).
Procediment i Jurisdicció competent

El procediment de responsabilitat. El procediment general. L'acció de
responsabilitat. Instrucció i resolució. El procediment abreujat. La competència de
la jurisdicció contenciosa-administrativa. La responsabilitat de l'Administració pels
actes dels concessionaris i contractistes.

7. La responsabilitat de l'Administració de Justícia i la responsabilitat de l'Estat per
actes legislatius

La responsabilitat de l'Administració de Justícia. La responsabilitat patrimonial de
l'Estat legislador. La responsabilitat per actes legislatius.


BLOC II. LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

8. L'activitat contractual de l'Administració. Consideracions generals

Introducció. Els sistemes de contractació. La figura del contracte administratiu.
Antecedents. La repercussió del Dret comunitari europeu sobre contractació
administrativa. Règim competencial i normativa aplicable. L'abast subjectiu del
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Relacions i
convenis exclosos. Contractes administratius i contractes privats de
l'Administració. Els actes separables. Qüestions jurisdiccionals

9. Els contractes administratius (I). Subjectes i procediments de contractació

Els requisits per contractar amb l'Administració Pública. L'expedient de
contractació. Els procediments i les formes d'adjudicació. Formalització, execució i
extinció dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració i tècniques
d'equilibri financer

10. Els contractes administratius (II). Els contractes administratius típics

El contracte d'obres. El contracte de gestió de serveis públics. El contracte de
subministrament. Els contractes de consultoria i assistència i de serveis. El
contracte de concessió d'obres públiques.
 



Forma d'avaluació:

La qualificació del curs consta de dos elements:

  - examen final (2/3)
  - pràctica final (1/3)

La pràctica es pot alliberar durant les sessions ordinàries del curs. Quedaran
alliberades de realitzar la pràctica de l'examen aquelles persones que obtinguin la
qualificació global d'aquestes igual o superior a 5. No obstant això, podran realitzar
la pràctica igualment per pujar la nota.

Bibliografia:

I. Manuals (d'us més sovintejat)


AJA, ALBERTÍ, FONT, PADRÓS, TORNOS, Manual de Dret Públic de Catalunya,
3ª edició, Institut d'Estudis Autonòmics-Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 2002.

BOQUERA OLIVER, J. M., Derecho administrativo I, 10ª edició, Civitas, Madrid,
1996.

COSCULLUELA MUNTANER, L., Manual de Derecho Administrativo, 15ª edició,
Civitas, Madrid, 2004.

GARCIA DE ENTERRIA - FERNANDEZ RODRIGEZ, Curso de Derecho
Administrativo, volums I i II, 12ª i 9ª edició, Civitas, Madrid, 2004.

GARRIDO FALLA, Tratado de Derecho Administrativo, vol. II, 11ª edició, Tecnos,
Madrid, 2002.

PARADA VAZQUEZ, Derecho Administrativo, vol. I, 15ª edició, Marcial Pons,
Madrid, 2004.

PAREJO ALFONSO (i altres), Manual de Derecho Administrativo, vol. I i II, 5ª
edició, Ariel, Madrid, 1998.

SANTAMARIA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo, volums I i II, 4ª
edició, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2002.

VILLAR PALASI - VILLAR EZCURRA, Principios de Derecho Administrativo I, II i
III, 4ª edició, Universidad Complutense, Madrid, 1999.


II. Bibliografia complementària


COBO OLVERA, T. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad
patrimonial a las Administraciones Públicas, 3ª edició, Bosch, Barcelona, 2003.




DAGNINO GUERRA/ FERNÁNDEZ ALEN. Legislación básica sobre contratos de
las Administraciones Públicas. (legislación, jurisprudencia y doctrina
administrativa), Edisofer, 2004. 

DE AHUMADA RAMOS, F. J., La responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, Aranzadi, Elcano, 2000.

ESCUIN PALOP, V., Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, 2ª edició,
Aranzadi, Cizur Menor, 2004.

GALICIA MANGAS, F. J. Responsabilidad Patrimonial de la Administración en el
ámbito educativo, Atelier, Barcelona, 2003. 

GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, J. Nuevas lineas doctrinales y jurisprudencia
sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración, col·lecció “Cuadernos de
Derecho Judicial”, CGPJ, Madrid, 2002.

GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, F i ARANA GARCÍA, E. El justiprecio de la
Expropiación Forzosa, 6ª edició, Comares, Granada, 2005. 

GIMENO FELIU, J. Mª. (coord.), Contratación de las Administraciones Públicas:
análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública, Atelier,
Barcelona, 2004.

GONZÁLEZ PÉREZ, J., Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones
Públicas, 3ª edició, Thomson-Civitas, 2004.

JIMÉNEZ APARICIO, E (coord.), Comentarios a la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, Aranzadi, Elcano, 2002.

MORENO GIL, O., Contratos Administrativos. Legislación y jurisprudencia, 4ª
edició, Civitas, Madrid, 2004.

MORENO MOLINA, J. A., Nuevo régimen de contratación administrativa:
comentarios a la Ley de contratos de las Administraciones Públicas tras la Ley
53/1999, La Ley, Madrid, 2000.

MORENO MOLINA, J. A., Nuevo régimen de contratación administrativa:
comentario al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 2ª
edició, La Ley, Madrid, 2000.  

MORENO MOLINA, J. A., Nuevo régimen de contratación administrativa:
adaptada al nuevo Reglamento de Contratos y a la Ley de Concesión de Obras
Públicas, Madrid, 2003. 

ORDÓÑEZ SOLÍS, D. La contratación pública en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur
Menor, 2002.
 
PERA VERDAGUER, F. Expropiación Forzosa, 5ª edició, Bosch, Barcelona, 2002.

SOSA WAGNER, Comentarios a la Ley de Expropiación Forzosa, 2ª edició,
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2003.  




SORO MATEO, B. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, Tecnos, Madrid, 2001.


III. Revistes Jurídiques


Documentació Administrativa (DA). Madrid

Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo

Llengua i Dret (Ll i D). Barcelona

Revista de Administración Pública (RAP). Madrid

Revista Catalana de Dret Públic (Autonomies). Barcelona

Revista de Derecho Público (RDP). Madrid

Revista Española de Derecho Administrativo (REDA). Madrid

Revista Vasca de Administración Pública (RVAP). Oñati

Observacions:

La metodologia que se seguirà en aquesta assignatura combina la realització de
classes teòriques i de classes pràctiques, amb la preparació i resolució per part dels
alumnes de diferents casos pràctics que es plantejaran sobre temes relacionats
amb el programa.
Els alumnes disposaran d'atenció personalitzada en l'horari que es facilitarà al
començament de curs.


