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Breu contingut:

Estudi de les nocions bàsiques de dret administratiu destinat a alumnes de primer
curs de la diplomatura de l'ensenyament de relacions laborals. Per ampliar
aquesta introducció es poden triar com a crèdits de lliure configuració les
assignatures de dret administratiu ofertades a l'ensenyament de dret.

Presentació:

Temari:

I. INTRODUCCIÓ I FONTS


1.-	Origen històric del dret administratiu. L'Antic Règim. L'Estat de Dret i la Divisió
de Poders. Estat Social i Democràtic de Dret i Administració Pública. El concepte
de dret administratiu. Dret administratiu i Administració Pública en la legislació
vigent. Les tendències expansives d'allò administratiu.

2.-	El Reglament. Relació del Reglament amb la Llei. Tipologia. Límits de la
potestat reglamentària. Inderogabilitat singular. Invalidesa. Control de la potestat
reglamentària. Les normes reglamentàries de les Comunitats Autònomes. Els
reglaments locals.

3.-	Els principis generals de l'ordenament jurídic. Costum i precedent
administratiu. La jurisprudència.


II. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA


4.-	Dret i organització administrativa. Concepte i tipologia dels ens públics. La
teoria de l'òrgan. Classes d'òrgans. La competència: inderogabilitat i excepcions.
La jerarquia. La coordinació. Les grans opcions organitzatives: centralització i
descentralització, concentració i desconcentració, concepte d'autonomia.

5.-	L'Administració general de l'Estat. Organització de les CCAA. L'Administració
local: Municipi, Comarca i Província.


	III. LA RELACIÓ JURÍDICA ADMINISTRATIVA

	
6.-	L'Administració i la Llei. Principi de legalitat. Potestats Administratives.
Tipologia. Potestats reglades i discrecionals. El control de la discrecionalitat.

7.-	Subjectes de la relació. Administració pública i personalitat jurídica.



L'Administrat. Els drets subjectius. Participació en l'activitat administrativa.

8.-	Privilegis de l'Administració. El principi d'autotutela. 


	IV. ACTIVITAT ADMINISTRATIVA


9.-	L'acte administratiu. Concepte. Els actes polítics o de govern. Elements
material o formals. Especial consideració de la motivació i de la notificació. La
inactivitat de l'Administració.

10.-	L'eficàcia dels actes administratius. Reotroactivitat. Suspensió., Validesa,
nul·litat i anul·labilitat. Irregularitats. La revocació d'actes.

11.-	El procediment administratiu. Principi garantista. Règim jurídic. Fases del
procediment. Els procediments especials.

12.-	La coacció administrativa. L'execució forçosa. La coacció directa. La via de fet.

13.-	El control de l'activitat administrativa. En general, les classes de control. Els
recursos administratius. Principis generals i procediments en particular.

14.-	La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Pressupòsits. Qüestions
jurisdiccionals.

Forma d'avaluació:

L'assignatura té caràcter quadrimestral. Cada alumne té dues convocatòries.
L'examen escrit constarà d'una part teòrica i d'una part pràctica. L'assistència a les
classes pràctiques és obligatòria. La part teòrica comptarà el doble que la part
pràctica. Es proposaran lectures i treballs durant el curs.

Bibliografia:

BIBLIOGRAFIA:

Per a preparar la part teòrica del programa podeu acudir a les obres següents:

- AJA, ALBERTÍ, FONT, PADRÓS, TORNOS, Manual de Dret Públic de
Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona.

- COSCULLUELA MUNTANER, Manual de Derecho Administrativo, Ed. Civitas,
Madrid.

- GARCIA DE ENTERRIA - FERNANDEZ RODRIGEZ, Curso de Derecho
Administrativo I i II, Ed. Civitas, Madrid.

- PARADA VAZQUEZ, Derecho Administrativo I, II i III, Ed. Marcial Pons, Madrid.

- PAREJO ALFONSO (y otros), Manual de Derecho Administrativo, Ed. Ariel,



Madrid.

- SANTAMARIA PASTOR, Fundamentos de Derecho Administrativo, Ed. Ceura,
Madrid.

	Per la preparació de les pràctiques heu d'utilitzar repertoris de legislació i reculls de
jurisprudència.

Observacions:


