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Breu contingut:

Anàlisi de les diferents formes de l'activitat administrativa i del règim jurídic dels
béns públics.

Presentació:

Aquesta assignatura ofereix una visió general del règim jurídic aplicable a l'activitat
administrativa i als béns públics. Amb aquesta finalitat, s'estructura en dos
blocs temàtics. En el primer, s'analitzen les diferents formes de l'activitat
administrativa (activitat de limitació, sancionadora, de prestació de serveis, de
foment, de planificació i arbitral). I, en el segon, el règim jurídic aplicable als béns
públics. Es realitza, en primer lloc, una aproximació general al règim jurídic bàsic
dels béns de l'Administració Pública, tant de domini públic com de caràcter
patrimonial i, en segon lloc, una anàlisi individualitzada de diferents béns públics
que gaudeixen d'un règim jurídic específic (aigües continentals, demani marítim i
portuari, domini viari, domini miner i monts públics).

Temari:

I. Les formes de l'activitat administrativa.
II. Els béns públics.



I. Les formes de l'activitat administrativa


1.- L'activitat de limitació. Els concepte de policia i d'intervenció administrativa. El
règim jurídic de les autoritzacions administratives i llur tipologia. La delimitació de
drets. Les limitacions a la propietat i a la iniciativa econòmica. Els deures i les
prestacions forçoses. El neointervencionisme administratiu i l'activitat policial.

2.- L'activitat sancionadora. El concepte i les característiques. Les classes de
sancions. L'autotutela i les sancions administratives. Els principis del Dret
administratiu sancionador. El procediment administratiu sancionador. L'execució
de les sancions.

3.- L'activitat de prestació. El concepte de servei públic i la doctrina del Dret
comunitari. La crisi del concepte: del servei públic a la iniciativa econòmica
pública. Les formes de gestió de serveis públics. El règim jurídic de la concessió.
Les relacions entre concessionari i els usuaris. L'anomenat sector públic i la
activitat industrial de l'Administració.

4.- L'activitat de foment. El concepte i la tipologia. La subvenció: concepte i
classes. El control de les subvencions i la incidència del Dret comunitari.

5.- L'activitat de planificació. El concepte i les classes de plans. L'Estat i les
Comunitats Autònomes en els procediments de planificació. La planificació pública i



la participació ciutadana. L'execució dels plans i el seu control. El planejament
urbanístic a Catalunya.

6.- L'activitat arbitral. El concepte d'intervenció arbitral de l'Administració. Les
classes: arbitratge voluntari i arbitratge obligatori. El règim jurídic de les decisions
arbitrals administratives.


II. Els béns públics


7.- El domini públic i privat de l'Administració pública. El règim jurídic bàsic dels
béns de l'Administració pública: els béns de domini públic i el patrimoni privat. 
La naturalesa jurídica i l'evolució històrica. La tipologia i l'escala de demanialitat.
L'afectació i la desafectació. Les mutacions demanials.

8.- Els béns de les Administracions públiques. Les administracions territorials:
els béns de la generalitat de Catalunya, els béns dels ens locals, en particular
els béns comunals. Les administracions no territorials i llurs béns. 

9.- La utilització del domini públic. El règim d'utilització: ús comú i ús privatiu. La
concessió demanial. La protecció del domini públic. Els principis d'inalienabilitat,
imprescriptibilitat i inembargabilitat. Les facultats d'autotutela administrativa. Les
servituds administratives.

10.- Les aigües terrestres. Els antecedents i el règim jurídic. La distribució
competencial. L'organització administrativa i d'usuaris. La planificació hidrològica. La
concessió i  la prescripció. La protecció del demani hídric.

11.- El demani marítim i portuari. L'abast i els béns que els integren. L'àmbit
competencial. Els règims d'utilització. L'administració portuària.

12.- El domini viari. L'àmbit competencial. El sistema viari i planificació territorial. La
tipologia viària. Els règims de concessió i utilització. Les vies pecuàries.

13.- El domini miner i el règim del subsòl. El règim jurídic del subsòl en general i llur
utilització. La classificació de les substàncies. Els règims jurídics d'aprofitament,
reserves, permisos, i concessions. El règim específic dels hidrocarburs.
L'organització i les competències. 

14.- Els monts públics. La catalogació. El règim d'aprofitament. La conservació i la
defensa. La potestat sancionadora administrativa.

Forma d'avaluació:

CRITERIS 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.
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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
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Observacions:


