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1. Què és l’administració pública?
2. El concepte constitucional d’administració 

pública
3. El concepte de dret administratiu
4. Naixement del dret administratiu
5. Les bases constitucionals del dret 

administratiu
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 Per administració podem entendre:
◦ L’acció d’administrar
◦ El subjecte que administra 

 Públic significa:
◦ Interès comú, interès general

 Actualment, la Constitució Espanyola s’ocupa 
de definir els trets característics de 
l’Administració(ns) espanyola (es)
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 L’Administració segons la CE de 
1978

◦ Està dirigida pel govern (art. 97)
◦ Serveix l’interès general  (art. 103.1)
◦ Actua d’acord amb la Llei (art. 103.1)
◦ Està controlada pels tribunals
◦ (art. 106.1)
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 Com actúa? (art. 103.1 CE)
◦ A través dels seus òrgans
◦ Compta amb personal funcionari
◦ D’acord amb els principis de legalitat, 

jerarquia, descentralització, desconcentració, 
eficàcia i coordinació.  

 La Constitución enumera tres tipus 
d’Administració
◦ Administració General de l’Estat
◦ Administració de les CCAA
◦ Administració Local
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El Govern dirigeix la política interior i 
l’exterior, l’Administració civil i militar i la 
defensa de l’Estat. Exerceix la funció 
executiva i la potestat reglamentària d’acord 
amb la Constitució i amb les lleis.
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1. L’Administració Pública serveix amb objectivitat 
els interessos generals i actua d’acord amb els 
principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, 
desconcentració i coordinació, amb submissió 
plena a la Llei i al Dret.

2. Els òrgans de l’Administració de l’Estat són 
creats, regits i coordinats d’acord amb la llei.

3. La llei regularà l’estatut dels funcionaris 
públics, l’accés a la funció pública d’acord amb 
els principis del mèrit i de la capacitat, les 
peculiaritats de l’exercici del seu dret a la 
sindicació, el sistema d’incompatibilitats i les 
garanties per a la imparcialitat en l’exercici de 
les seves funcions.
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1. Els Tribunals controlen la potestat 
reglamentària, la legalitat de l’actuació 
administrativa i la submissió d’aquesta als 
fins que la justifiquen.

2. Els particulars, en els termes establerts per 
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per 
qualsevol lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, llevat dels casos de 
força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis 
públics.
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 A títol merament descriptiu podem definir el DA 
com:
◦ Branca del dret públic
◦ Dret comú de totes les AAPP
◦ Dret “estatutari” o subjectiu (concepció de García de 

Enterría)
◦ Dret que procura garantir els drets dels ciutadans

 Quin és el seu contingut, o què regula?:
◦ Organització administrativa
◦ Mitjans de l’Administració
◦ Formes d’activitat
◦ Relacions entre l’Administració i tercers, sobre tot, amb els 

ciutadans
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 Quin és l’origen del DA? 
◦ Continuïtat històrica
◦ Neix amb l’Estat de Dret
◦ Anteriorment: Estat absolut, concentració del poder en 

mans del monarca, tot i així es produí una regulació dels 
seves potestats

◦ Reacció a l’Estat absolut: Revolució Francesa (1789)
 Constitucionalisme
 Organització de l’Estat sobre determinats principis

 Sobirania nacional
 Garantia dels drets individuals (Liberté/égalité) 
 Primacia de la Llei
 Divisió i separació de poders estricta (tres branques)
 Jutjar l’administració és “administrar”: prohibició absoluta del 

control del poder judicial sobre les funcions executives. 
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 La CE de 1978 configura l’Estat com a:
◦ Estat democràtic
◦ Estat social
◦ Estat de Dret
◦ Estat social
◦ Estat autonòmic

 Aquesta definició de l’Estat implica unes 
determinades conseqüències per a l’Administració:
◦ En la seva organització
◦ En les seves funcions 
◦ En el seu funcionament

 A més, està integrat a la Unió Europea
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Estat democràtic:
 Titular de la sobirania: El poble espanyol del qual emanen 

tots els poders de l’Estat (art. 1.2 CE)
 Implica el dret individual a participar en els afers públics (art. 

23.1 CE).
 Implica col·lectivament: sufragi actiu i passiu, en les 

eleccions democràtiques amb concurrència d’opcions 
polítiques. S’ha de garantir el pluralisme polític(art. 1.1 CE).

 Organitzativament implica que les CCGG representen el poble 
espanyol. La resta de poder queden sotmesos a les Lleis que 
dicta el legislatiu (art. 66.1 CE).
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 Estat democràtic:
 La legitimitat democràtica de 

l’Administració és de segon grau:
◦ L’administració obeeix a l’Executiu 
◦ A la vegada l’Executiu està vinculat a les CCGG

 L’administració s’organitza jeràrquicament, 
sota la direcció del govern (art. 97 CE)
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Estat de dret

 L’Estat (els poders públics) estan sotmesos al Dret 
per a garantir els drets dels ciutadans.

◦ Article 9. 1. “Els ciutadans i els poders públics resten 
subjectes a la Constitució i a la resta de l’ordenament 
jurídic”. 

28/04/2011CVR 14



 Estat de dret:

 Principi de legalitat (arts. 9.3 CE i 103.1 CE).
 Principi de control judicial:
◦ Dimensió objectiva: control ple de l’actuació administrativa (art. 

106.1 CE).
◦ Dimensió subjectiva: dret a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

 Principio d’integritat patrimonial
◦ Responsabilitat patrimonial de la Administració (art. 106.2 CE).
◦ Expropiació forçosa (art. 33.3 CE).
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1. Tothom té dret a obtenir la tutela efectiva 
dels Jutges i dels Tribunals en l’exercici dels 
seus drets i interessos legítims, sense que, en 
cap cas, pugui haver-hi indefensió.
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1. Els Tribunals controlen la potestat 
reglamentària, la legalitat de l’actuació 
administrativa i la submissió d’aquesta als 
fins que la justifiquen.

2. Els particulars, en els termes establerts per 
la llei, tindran dret a ser indemnitzats per 
qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels 
seus béns i drets, llevat dels casos de força 
major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament dels serveis 
públics.

28/04/2011CVR 17



 Ningú podrà ser privat dels seus béns ni dels 
seus drets si no és per causa justificada 
d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant 
la corresponent indemnització i de 
conformitat amb allò que les lleis disposin.
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 Estat social:
 Estat ha de remoure els obstacles per tal que la llibertat i la 

igualtat siguin efectives (art. 9.2 CE)
 Com ha de promoure-ho?
◦ A través de l’Administració: en concret la seguretat social (salut, atur, 

pensions)
◦ Educació pública
◦ Serveis socials

 Moltes de les finalitats que ha de perseguir venen 
fixades a la CE de 1978: “principis rectors de la 
política social i econòmica”

 La realització d’aquests principis: polítiques 
públiques
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 Estat social:

◦ De l’administració “prestadora”  a l’administració “garant de 
la prestació”

◦ Serveis públic prestats per la pròpia administració 
serveis públics prestats per privats sota vigilància o 
supervisió de l’administració

◦ Processos de liberalització 

◦ Intensificació de les potestats d’intervenció i control de les 
Administracions 
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 Estat autonòmic:
◦ L’Estat s’organitza d’acord amb tres principis (art. 

2 CE):
 Unitat
 Autonomia
 Solidaritat

 Article 2 CE:
 La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la 

Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els 
espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les 
nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat 
entre totes elles.
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Estat autonòmic:
 Descentralització: política i administrativa
 Principi de proximitat als ciutadans i principi de 

subsidiarietat (CEAL): en igualtat de condicions 
d’eficàcia i eficiència caldrà escollir aquella 
administració més propera al ciutadà
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Estat europeu:

 Estat integrat a la Unió Europea:
◦ Mitjançant la integració a la CCEE, actualment, UE l’Estat ha 

cedit part d de la seva sobirania

 Implicacions per a l’Administració:
◦ Desenvolupament i execució d ela normativa europea
◦ Participació en la presa de decisions dels òrgans 

comunitaris
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1. La relació entre l’executiu i el legislatiu
2. El principi de legalitat
3. El concepte de potestat i l’habilitació de 

potestats
4. Classificació de les potestats
◦ Potestats reglades
◦ Potestats discrecionals

5. El control de la discrecionalitat
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 Importància del principi de separació de 
poders i sistema de divisió de poders 
“continental” (Locke  Montesquieu)

 L’única norma amb rang superior a la Llei és 
la Constitució

 El control de les Lleis  TC
 L’administració està subjecta a la Llei
 El legislatiu controla políticament l’executiu
 El control d’aquesta subjecció  Poder 

Judicial (art. 117. CE)

28/04/2011CVR 3



 La justícia emana del poble i és administrada 
en nom del Rei pels Jutges i pels Magistrats 
que integren el Poder Judicial, independents, 
inamovibles, responsables i sotmesos 
únicament a l’imperi de la llei.
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 El principi de legalitat en el nostre marc 
constitucional: la Llei està sotmesa a la CE

 Principi de legalitat = principi de juridicitat

 Govern de les “lleis” no dels “homes”

 Efectes del principi de legalitat respecte dels 
ciutadans:
◦ Principi de vinculació negativa: podran fer allò que no 

està expressament prohibit 
◦ Art. 5 DDHC (1789): “Tot allò que no està prohibit per la 

Llei no pot ser impedit i ningú pot ser forçat a allò que la 
Llei no ordena”
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 Efectes del principi de legalitat respecte a l’Administració:
◦ Vinculació positiva: únicament es pot fer allò habilitat per la Llei
◦ Vinculació negativa: es pot fer tot allò que no estigui 

expressament prohibit

 Tradicionalment: vinculació positiva de l’administració 

 Actualment: vinculació negativa/positiva en funció de 
l’activitat desenvolupada:

◦ Actuacions desfavorables,  restrictives o limitadores de drets: 
vinculació positiva

◦ Actuacions favorables o ampliadores de drets: vinculació negativa
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 El principi de legalitat implica:
◦ Ple sotmetiment de l’administració a la Llei (art. 

103) quan existeixi una Llei que disciplini una 
determinada activitat administrativa

 El poder judicial controla aquest 
sotmetiment:
◦ Plenitud del control judicial (art. 106.1 CE) ajustat a 

la Llei.
◦ El poder judicial no pot substituir la voluntat de 

l’administració pública o l’acció administrativa
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 L’Administració “és poder”. Actua a través del poder

 La potestat és un tipus de poder: “poder jurídic unilateral que 
l’ordenament reconeix a l’Administració per a la satisfacció 
de l’interès general, sotmetent el seu exercici a la Llei i al 
control jurisdiccional”

 Què és l’interès general? Ciceró: “el benestar del poble és la 
Llei suprema”. Determina en cada cas el legislador quin és 
l’interès general a assolir.

 La potestat és el mecanisme tècnic a través del qual 
s’expressa el principi de legalitat: tota actuació de 
l’administració es canalitza mitjançant l’ús de potestats
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 El control de l’exercici de les potestats pretén garantir 
els drets dels ciutadans

 Les potestats administratives s’exerceixen en benefici 
de tercers

 Els ciutadans estem obligats a suportar el seu exercici

 La pròpia Llei delimita amb més o menys precisió 
(reglades/discrecionals)  el poder-funció que li està 
atorgant a l’Administració

 Aquest fet predetermina l’abast del control dels jutges: 
més o menys intens en funció del tipus de potestat
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 Característiques de les potestats administratives:

◦ Reconegudes directament per l’ordenament jurídic: no són 
fruit de pacte o contracte

◦ Són unilaterals: s’exerceixen sense que el destinatari presti 
el seu consentiment

◦ Són imprescriptibles: s’exerceixen indefinidament

◦ Col·loquen al ciutadà en posició de subjecció general

◦ Positives; negatives; neutres en funció dels efectes sobre 
els destinataris

◦ Els tribunals en controlen l’exercici
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 En funció de la seva forma d’atribució:
◦ Implícites/inherents vs. Expresses

 En funció dels seus efectes en els drets o 
interessos legítims dels ciutadans:
◦ favorables/ desfavorables/neutres

 Segons el grau de vinculació de 
l’Administració a la Llei:
◦ Reglades o discrecionals
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 La qüestió clau és: té l’administració marge de 
decisió respecte de les condicions de l’exercici de 
la potestat que expressa la Llei?

 Reglades: l’Administració no disposa o té poc 
marge d’actuació. Ja que la norma li fixa totes les 
condicions d’exercici.

Si AB
 Discrecionals: l’Administració té marge de 

decisió per escollir múltiples opcions totes elles 
jurídicament vàlides i igualment legítimes.

Si A  B o C o D o F...
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Reglades

 L’atribució de la potestat es fa de tal manera que 
queden prefigurades completament les condicions 
del seu exercici, tant formal com materialment
◦ Qui, quan, com, resultat...

 Mera aplicació de la norma: adscripció a supòsit de 
fet d’unes conseqüències jurídiques predeterminades

 El control judicial és ple: fins i tot el jutge pot acabar 
substituint la decisió de l’Administració, ja que 
només hi ha una única solució correcta
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Discrecionals

 L’atribució de la potestat es produeix reservant a 
l’Administració un àmbit de llibertat per tal que decideixi 
el que consideri oportú o convenient per a l’interès
general

 Es produeix una remissió a l’Administració per tal que 
decideixi sobre aquells aspectes no preconfigurats per la 
norma

 La naturalesa del control canvia: respecte de les 
condicions estipulades a la norma el control és total; 
respecte de les condicions que ha de determinar 
l’administració el control és parcial

 Cal distingir-les dels conceptes jurídics indeterminats
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 L’administració pren una decisió amb dosis de 
subjectivitat però ha de ser la més favorable a 
l’interès general

 Però cal garantir una certa objectivitat en l’actuació 
de l’Administració malgrat que la norma li faciliti 
un àmbit d’apreciació

 S’han arbitrat tècniques de control de la 
discrecionalitat: 
◦ Elements reglats
◦ Fets determinants 
◦ Principis generals del Dret
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 Elements reglats: disposicions mínimes que 
regulen el l’exercici de la potestat
◦ Competència
◦ Procediment d’aplicació 
◦ Finalitat de la potestat (desviació de poder)

 Fets determinants: realitat material sobre la qual 
es recolza l’exercici de la potestat

 Principis generals del Dret: cal contrastar-hi 
l’exercici i el resultat de l’exercici, només si són 
compatibles seran vàlids (prohibició de 
l’arbitrarietat, proporcionalitat, igualtat, etc...)
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 Desviació de poder
◦ Es produeix quan l’Administració s’aparta dels 

interessos generals fixats a la norma
◦ Exercici de potestats per a finalitats distintes a les 

previstes a l’ordenament (art. 70 LJCA)
◦ Els tribunals controlen l’activitat administrativa i el 

sotmetiment d’aquesta a les finalitats que la 
justifiquen (art. 106.2 CE)
◦ Càrrega de la prova correspon a qui l’al·lega
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El reglament



 La potestat reglamentària

 El reglament: concepte

 El reglament: característiques

 Classes de reglament

 El control de la potestat reglamentària
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 Concepte:

◦ Poder-funció (potestat) atribuïda per
l’ordenament jurídic al Govern (hem d’entendre
inclosa l’Administració) per tal de dictar normes
de caràcter general de valor normatiu inferior a
la Llei

◦ Potestat reglada o discrecional?
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 És un poder 
normatiu

 Executiu

 Subordinat a la 
Llei

28/04/2011 CVR 4

Llei

NormaAdministració



 Fonaments: 

◦ Material: Necessitat de completar el que diuen les lleis de
forma ràpida i àgil

◦ Històric: La potestat reglamentària de l’Administració neix amb
posterioritat a la Rev. Francesa
 Neix com a excepció ja que degut a la separació de poders

l’Administració no podia dictar. S’atribueix per raons
materials al govern

◦ Jurídic: No és una potestat delegada del Legislatiu. És pròpia i
reconeguda per la CE i s’exerceix amb límit de la pròpia CE i
de les Lleis. És diferent de la potestat per dictar actes
administratius
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 Titulars (Govern):
◦ President del Govern
◦ Consell de Ministres
◦ Comissions delegades del C.M
◦ Ministres  

 Les CCAA tenen un esquema idèntic tot i que es
modifica la nomenclatura

 Als Ajuntaments: potestat atribuïda al Ple
(reglament orgànic, plans i ordenances)
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 El Govern dirigeix la política interior i
l’exterior, l’Administració civil i militar i la
defensa de l’Estat.

 Exerceix la funció executiva i la potestat
reglamentària d’acord amb la Constitució i
amb les lleis.
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 Límits: Si no es s’exerceix d’acord amb aquests
paràmetres és nul de ple dret (impugnable)

◦ Formals:
 S’ha d’aprovar d’acord amb el procediment establert
 Per l’òrgan competent: matèria, territori, jerarquia

◦ Materials:
 Principi de legalitat
 No contradicció reglament jeràrquicament superior
 No aplicar-se de forma retroactiva (excepte en

supòsits estipulats)
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 Qualsevol norma produïda per l’Administració 
Pública

 Disposició administrativa de caràcter general 
amb rang inferior a la Llei

 Són, com les Lleis, normes escrites
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 Rang inferior a la Llei  L’Administració està
mancada de representativitat democràtica

 Són normes amb rang eminentment tècnic, no polític.
En general, complementen, o desenvolupen alguna
matèria regulada per Llei

 El reglament sempre ha d’estar justificat. Es una
norma secundària, la justificació de la qual es troba a
la Llei

 El reglament és plenament enjudiciable per la
jurisdicció ordinària, la Llei és immune, només
controlable pel TC

28/04/2011CVR 10



 El reglament s’integra a l’ordenament jurídic i
té vocació de permanència

 No s’esgoten els seus efectes per l’aplicació
reiterada de les seves disposicions

 Principi d’inderogabilitat singular: no pot ser
derogat per cap acte administratiu, per molt
que l’acte administratiu hagi estat dictat per
un òrgan jeràrquicament superior a l’òrgan
que va dictar el reglament
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 Únicament poden ser nuls (mai anul·lables)

 Els reglaments seran nuls quan:

◦ Vulnerin una norma superior

◦ Regulin matèries reservades a la Llei

◦ Incloguin normes d’aplicació retroactiva 
desfavorables. 
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 Tenen caràcter general perquè van dirigits a la
col·lectivitat

 Es publiquen al butlletí oficial corresponent
(principi de publicitat de les normes)

 Pot modificar situacions prèvies i drets adquirits

 Tots els òrgans administratius dicten actes, però
només dicten reglaments aquells que estan
expressament habilitats per fer-ho
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Jerarquia i competència

 1. Les disposicions administratives no poden vulnerar
la Constitució o les lleis ni regular aquelles matèries
que la Constitució o els estatuts d'autonomia
reconeixen de la competència de les Corts Generals o
de les assemblees legislatives de les comunitats
autònomes.

 2. Cap disposició administrativa no pot vulnerar els
preceptes d'una altra de rang superior.

 3. Les disposicions administratives s'han d'ajustar a
l'ordre de jerarquia que estableixin les lleis.
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Publicitat i inderogabilitat singular

 1. Perquè produeixin efectes jurídics, les
disposicions administratives s'han de publicar
en el diari oficial corresponent.

 2. Les resolucions administratives de caràcter
particular no poden vulnerar el que estableix
una disposició de caràcter general, encara
que el rang d'aquelles sigui igual o superior
al d'aquestes.
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 2. També són nul·les de ple dret les
disposicions administratives que vulnerin la
Constitució, les lleis o altres disposicions
administratives de rang superior, les que
regulin matèries reservades a la llei, i les que
estableixin la retroactivitat de disposicions
sancionadores no favorables o restrictives de
drets individuals.
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Classes de
reglaments 
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1. Destinataris

2. Rel. amb Llei

3. Segons els titulars

4. Posició jeràrquica: en funció de l’òrgan que 
els dicta

Especials
Generals

Executius
Independents
De necessitat

Estatals
Autonòmics
Locals
De l’Administració independent



 Es realitza:

◦ a través de la revisió d’ofici (art. 102.2 LRJ-PAC)
◦ Recursos directes i indirectes

 Art. 102.2 LRJ-PAC

◦ (...) en qualsevol moment, les administracions
públiques d'ofici, i amb el dictamen favorable previ
del Consell d'Estat o òrgan consultiu equivalent de la
comunitat autònoma, si n'hi ha, poden declarar la
nul·litat de les disposicions administratives en els
supòsits que preveu l'article 62.2.
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 Recurs directe (art. 1.1 de la LJCA/25.1 LJCA i
art. 107.3 de la LRJ-PAC i art. 46.1 LJCA)

 Article 1.1 de la LJCA:
1. Els jutjats i els tribunals de l'ordre
contenciós administratiu coneixen de les
pretensions que es dedueixin amb relació a
l'actuació de les administracions públiques
subjecta al dret administratiu, amb les
disposicions generals de rang inferior al de llei
i amb els decrets legislatius quan superin els
límits de la delegació.
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 Art. 25.1 LJCA: El recurs contenciós administratiu
és admissible amb relació a les disposicions de
caràcter general (...)

 Art. 107.3. LRJ-PAC: Contra les disposicions
administratives de caràcter general no es pot
interposar recurs en la via administrativa. Els
recursos contra un acte administratiu que es
fonamentin únicament en la nul·litat d'alguna
disposició administrativa de caràcter general es
poden interposar directament davant l'òrgan que
hagi dictat la disposició esmentada.
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 Art. 46. LJCA

1. El termini per interposar el recurs
contenciós administratiu és de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la publicació de
la disposició impugnada

Efectes de l’admissió del recurs: expulsió de
l’ordenament: anul·lació
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 Recurs indirecte (art. 26 LJCA)

1. A més de la impugnació directa de les
disposicions de caràcter general, també és
admissible la dels actes que es produeixin en
aplicació d'aquestes, fonamentada en el fet que
aquestes disposicions no són conformes a dret.

2. La falta d'impugnació directa d'una disposició
general o la desestimació del recurs que s'hagi
interposat en contra seva no impedeixen la
impugnació dels actes d'aplicació fonamentada
en el que disposa l'apartat anterior.
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 Necessitat de recurs administratiu previ

 No sotmès a termini: el termini per recórrer el 
reglament s’obre cada cop que es dicta un 
acte administratiu en aplicació del reglament
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 L’estimació del recurs indirecte: també 
provoca l’anul·lació. 

 Però:
◦ És pronunciada pel mateix tribunal que coneix 

del recurs si aquest és competent
◦ En cas contrari si el tribunal no es el competent 

per anul·lar el reglament caldrà que hagi 
plantejat la qüestió d’il·legalitat contra el 
reglament que creu il·legal davant del tribunal 
competent per anul·lar el reglament
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 Article 27

1. Quan un jutge o un tribunal contenciós administratiu hagi dictat
sentència ferma estimatòria perquè considera il·legal el
contingut de la disposició general aplicada, ha de plantejar la
qüestió d'il·legalitat davant el tribunal competent per conèixer
del recurs directe contra la disposició, llevat del que disposen els
dos apartats següents.

2. Quan el jutge o el tribunal competent per conèixer d'un recurs
contra un acte fonamentat en la invalidesa d'una disposició
general també ho sigui per conèixer del recurs directe contra
aquesta, la sentència ha de declarar la validesa o la nul·litat de
la disposició general.

3. Sense necessitat de plantejar una qüestió d'il·legalitat, el
Tribunal Suprem ha d'anul·lar qualsevol disposició general quan,
en qualsevol grau, conegui d'un recurs contra un acte
fonamentat en la il·legalitat d'aquella norma.
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 Efectes limitats (art. 73 LJCA)
◦ Les sentències fermes que anul·lin un precepte

d'una disposició general no afecten per si mateixes
l'eficàcia de les sentències o els actes
administratius ferms que l'hagin aplicat abans que
l'anul·lació assolís efectes generals, excepte en el
cas que l'anul·lació del precepte impliqui l'exclusió
o la reducció de les sancions encara no executades
completament.
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L’Administració i els Tribunals de Justícia



 Introducció: els Tribunals de Justícia

 L’autotela administrativa

 Classes d’autotutela
◦ Declarativa
◦ Executiva
◦ Reduplicativa (en segona potència)

 Límits de l’autotutela
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 La compatibilitat de l’autotutela i el dret a la 
tutela judicial efectiva
◦ Anàlisi de sentències del Tribunal Constitucional

 Els conflictes entre l’Administració i els 
Tribunals de Justícia
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 Jutges i magistrats integrants del Poder
Judicial
◦ Independents
◦ Inamobibles
◦ Responsables
◦ Sotmetiment únicament a l’imperi de la Llei (art.

117.1 de la CE)
 Executen i fan executar allò jutjat en

qualsevol assumpte: monopoli de la
potestat jurisdiccional (art. 117. 2 de la CE)
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 L’administració i els Tribunals

 Art. 106.1 CE: “Els Tribunals controlen la potestat 
reglamentària i la legalitat de l’actuació 
administrativa, así com el sotmetiment d’aquesta 
a les finalitats que la justifiquen”

 Tres notes característiques: 

◦ Control
◦ Legalitat
◦ Actuació administrativa
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 Els ciutadans i el Poder judicial

◦ Art. 24. 1 CE
◦ Totes les persones tenen dret obtenir la tutela

efectiva dels Jutges i Tribunals en l’exercici dels
seus drets i interessos legítims, sense que, en
cap cas, es pugui produir indefensió
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 El control de l’activitat administrativa:

◦ Activitat desenvolupada per l’administrativa
◦ Sotmesa a la Llei i al Dret
◦ Controlada pels tribunals

 Els Tribunals controlen el poder de
l’administració

 Una característica típica d’aquest poder
és:l’autotutela administrativa
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 Capacitat de l’Administració Pública per 
declarar en cada cas concret allò que és Dret 
amb eficàcia jurídica imperativa (autotutela
declarativa)

 Capacitat per executar, fins i tot de forma 
forçosa, allò que declara que és Dret en el cas 
concret (autotula executiva)

 Sense necessitat de recórrer a l’auxili dels 
Tribunals
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 És la situació jurídica ordinària (normal)
de l’Administració pública

 Posició diferent de l’Administració
Pública davant dels Tribunals respecte de
la posició que tenen els ciutadans

 Quan hi ha un conflicte jurídic entre
l’Administració i el ciutadà
◦ Via administrativa: autodefensa dels ciutadans

(excepcional)
◦ Normalitat de l’autotutela
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 Fonaments:

◦ Constitucional

 No té fonamentació expressa

 S’ha volgut trobar el principi d’eficàcia de 
l’actuació de l’Administració 

 Compatibilitat amb el dret a la tutela judicial 
efectiva: el TC declara que ho és (existència de 
la suspensió cautelar de l’execució 
administrativa)
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 Fonaments:

◦ Legal:

 Autotutela declarativa: presumpció de validesa
i eficàcia immediata dels actes administratius
(art. 57.1 de la LRJ-PAC)

 Autotutela executiva: donar compliment a les
seves resolucions, fins i tot, en contra de la
voluntat del destinatari de l’acte. L’habilitació
està continguda a l’article 96 de la LRJ-PAC)
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 Eficàcia jurídica de l’acte administratiu

 Des del moment en què es dicta, per norma
general, l’acte administratiu produeix efectes
jurídics vinculants respecte del seu destinatari

 Generalment l’eficàcia, com diem, és
immediata

 Els efectes jurídics són vinculants perquè es
considera (es presumeix) que l’acte
administratiu és legal (s’ha dictat conforme a
dret), és a dir, és vàlid (art. 57.1 LRJ-PAC)
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 Provoca un desplaçament de la càrrega d’actuar

 El destinatari de l’acte ha de recórrer l’acte per
evitar que els efectes obligatoris d’aquest es
consolidin i puguin arribar a fer-se efectius a
través de l’execució administrativa

 El fet de recórrer, però, no suspèn l’eficàcia de
l’acte, per tant, segueix produint efectes
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 D’acord amb l’article 95 de la LRJ-PAC,
l’Administració pot executar els actes
administratius, en cas d’incompliment per part dels
destinataris de les obligacions que els actes els
imposen, fins i tot contra la seva voluntat

 L’acte administratiu és títol jurídic suficient per tal
que l’Administració imposi forçosament la seva
voluntat davant del ciutadà que es nega a complir-
la
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 L’acte administratiu executiu és aquell que
imposa obligacions de fer o de no fer o de
donar

 Només hi haurà execució forçosa, quan el
destinatari incompleixi l’obligació imposada

 Penseu en el cas d’una sanció que no es vol
complir: què farà l’Administració?
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 Mitjans d’execució previstos per la Llei (art. 
96 de la LRJ-PAC)
◦ Constrenyiment sobre el patrimoni
◦ Execució subsidiària
◦ Multa coercitiva 
◦ Compulsió sobre les persones

 Els jutges no poden interferir l’execució 
mitjançant l’ús d’interdictes (art. 101 LRJ-
PAC)

 Principis de l’execució administrativa: 
proporcionalitat i favor libertatis
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 Respecte de l’autotutela declarativa: 
L’Administració no pot anar contra els seus 
propis actes

 Respecte de l’autotutela executiva:
◦ Només es poden executar els actes que imposen 

obligacions
◦ Quan hi ha incompliment (no execució voluntària)
◦ Utilització exclusivament dels mitjans previstos a la Llei i 

d’acord amb els procediments i principis previstos a la Llei 
(art. 97 i ss de la LRJ-PAC)
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 Anàlisi de la STC 199/1998 d’octubre

◦ 1. Fets 

◦ 2. Fonaments de Dret

◦ 3. Resolució 
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 Anàlisi de la STC 78/1996 de 20 maig

◦ 1. Fets 

◦ 2. Fonaments de Dret

◦ 3. Resolució 
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 Article 38 Llei Orgànica del poder Judicial

1. Els conflictes de jurisdicció entre els jutjats o els tribunals i 
l’Administració, els ha de resoldre un òrgan col·legiat 
constituït pel president del Tribunal Suprem, que el presideix, 
i per cinc vocals, dels quals dos són magistrats de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, designats 
pel Ple del Consell General del Poder Judicial, i els altres tres 
són consellers permanents d’estat, i hi actua com a secretari 
el de govern del Tribunal Suprem.

2. El president sempre té vot de qualitat en cas d’empat.
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 Qui pot plantejar el conflicte per la banda del 
poder judicial? Art. 2 de la LO 2/1987 de 
conflictes jurisdiccionals:

Cualquier Juzgado o Tribunal podrá plantear 
conflictos jurisdiccionales a la Administración. Sin 
embargo, los Juzgados de Paz tramitarán la 
cuestión al Juez de Primera Instancia e Instrucción, 
que, de estimarlo, actuará conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9
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 Qui pot plantejar conflictes per la banda de l’Administració 
General de l’Estat? Art. 3 LO 2/1987

 1.º En la Administración del Estado:

 a) Los miembros del Gobierno Nota de Comentario.

 b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas Nota de Comentario-
Nota de Jurisprudencia.

 c) Los Generales con mando de región militar o zona militar, los Almirantes con mando 
de zona marítima, el Almirante Jefe de la jurisdicción central, el Comandante General de 
la Flota y los Generales Jefes de región aérea o zona aérea Nota de Comentario.

 d) Los Gobernadores civiles Nota de Vigencia-Nota de Comentario.

 e) Los Delegados de Hacienda.
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 Qui pot plantejar conflictes per la banda de l’Administració 
autonòmica i local?:

 2.º En la Administración autonómica, el órgano que señale el 
correspondiente Estatuto de Autonomía. A falta de previsión en el Estatuto 
de Autonomía, podrán plantear conflictos, el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma o cualquiera de sus miembros, por conducto del 
Presidente Nota de Comentario-Nota de Jurisprudencia.

 3.º En la Administración Local:

 a) Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales u órganos de la 
Administración Local de ámbito provincial.

 b) Los Presidentes de los Cabildos y Consejos Insulares.

 c) Los Alcaldes Presidentes de los Ayuntamientos Nota de Comentario.

28/04/2011CVR 23



 No es poden plantejar conflictes quan:
 Artículo 6: frente a la iniciación o seguimiento de un procedimiento 

de “habeas corpus” o de adopción en el mismo de las resoluciones 
de puesta en libertad o a disposición judicial.

 Artículo 7: (…) a los Juzgados y Tribunales en los asuntos judiciales 
resueltos por auto o sentencia firmes o pendientes sólo de recurso 
de casación o de revisión, salvo cuando el conflicto nazca o se 
plantee con motivo de la ejecución de aquéllos o afecte a facultades 
de la Administración que hayan de ejercitarse en trámite de 
ejecución.

 Artículo 8: Los Juzgados y Tribunales no podrán suscitar conflictos 
de jurisdicción a las Administraciones Públicas en relación con los 
asuntos ya resueltos por medio de acto que haya agotado la vía 
administrativa, salvo cuando el conflicto verse sobre la competencia 
para la ejecución de el acto.
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Procediment
Fase prèvia:
Si el conflicte positiu el planteja jutjat o tribunal: 
1. Informe al Ministeri fiscal (5 dies)
2. Requeriment d’inhibició a l’òrgan administratiu.
3. Òrgan administratiu, 10 dies d’audiència als 

interessats
4. Òrgan administratiu, decideix si:
- Si s’atén, no procedeix plantejar el conflicte
- Si no, la seva decisió és inatacable i es plantejarà 

el conflicte
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Procediment
Fase prèvia:
Si el conflicte positiu el planteja un òrgan administratiu d’ofici o a 

instància de part:
1. Audiència a les parts
2. Acord de plantejament del conflicte
3. Escrit d’inhibició  remissió al Jutjat o Tribuna
4. El jutge o Tribunal: vista a les parts i al Ministeri Fiscal en termini 

comú de 10 dies
5. Manteniment o declinació de la competència
6. Si declina: les parts i el Ministeri Fiscal poden recórrer a l’òrgan 

jurisdiccional superior. Les interlocutòries no són recurribles
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Procediment
Fase prèvia:

Els òrgans requerits necessàriament han de suspendre el 
procediment o el procés que estaven tramitant fins a la resolució 
del conflicte

Si decideixen mantenir la competència (des de l’última actuació 
tenen 5 dies) hauran de traslladar la seva decisió al president del 
Tribunal de Conflictes
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 Fase prèvia dels conflictes negatius:
1. Està Legitimat qui veu rebutjat el coneixement d’un assumpte, ja 

sigui per la jurisdicció ja sigui per l’Administració.
2. La resolució ha de ser ferma, i serà trasllada còpia autèntica o 

original a l’altra autoritat.
3. Si l’altra autoritat també es declara incompetent, sense més tràmits, 

i en termini de 15 dies improrrogables pot plantejar el conflicte 
dirigit al Tribunal de Conflictes, presentant escrit i còpia de les 
resolucions davant l’òrgan jurisdiccional que s’hagués considerat 
incompetent. 

4. S’eleven les actuacions i es requereix a l’òrgan administratiu que 
faci el mateix en termini de 10 dies.

5. Les resolucions es notificaran a l’interessat
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 Fase davant del Tribunal

1. Vista de les actuacions a les parts i al Ministeri Fiscal per 10 
dies per tal que formuli al.legacions

2. No hi ha al.legacions dels interessats
3. El Tribunal pot requerir a les parts més antecedents o la 

correcció d’irregularitats
4. Sentència en els 10 dies següents
5. No recurrible, només si procedeix, en empara
6. Recurs d’aclaració en els tres dies següents a la notificació
7. Les altres resolucions del Tribunal de Conflictes: suplica
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Estructura i organització de les 
Administracions Públiques

1CVR



 Conceptes bàsics d’organització administrativa: 
òrgan, unitat administrativa  i competència

 Principis d’organització administrativa

 Potestat organitzatòria de les AAPP

 Les translacions competencials interorgàniques

 Les relacions interadministratives

 La funció pública
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 Administració = organització social

 Organització social = ordenació de mitjans 
personals, reals i financers per a l’assoliment d’un 
fi

 Quan una organització pública té la consideració 
d’Administració Pública? Quan té personalitat 
jurídica. Criteri formalista

 La personalitat jurídica li és atribuïda per 
l’ordenament jurídic
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 Com tota persona jurídica actua per mitjà de 
persones físiques = problema de la imputació de 
l’activitat

 Quan se li imputa? Quan actua d’acord amb les 
funcions que li han estat atribuïdes (competències)

 Les funcions s’atribueixen a diferents unitats 
funcionals abstractes (òrgans administratius)

 Al capdavant de cada òrgan administratiu hi ha 
persones físiques (titulars dels òrgans administratius)
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 L’ordenament jurídic atribueix personalitat jurídica

 I també organitza internament a la persona jurídica que ha 
creat creant una xarxa d’unitats funcionals abstractes

 Aquestes unitats tenen assignades una parcel·la de les 
funcions de l’òrganització

 Ara bé: només les unitats administratives amb 
competència per expressar externament la voluntat de 
l’administració i vincular-la amb la seva actuació són 
considerats òrgans administratiu

 La resta d’unitats funcionals sense aquestes 
característiques es denominen unitats administratives
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 Únicament són òrgans administratius = unitats 
funcionals dotades per l’ordenament jurídic de 
competència, és a dir, de capacitat d’imputació 
jurídica

 Capacitat d’imputació jurídica = capacitat per 
vincular amb els seus actes al conjunt de la 
organització 

 Art. 5.2 LOFAGE: tindran “la consideració d’òrgans 
administratius les unitats administratives a les que 
se’ls atribueixin funcions que tinguin efectes jurídics 
davant de tercers, o l’actuació de les quals tingui 
caràcter precepti”
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ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ENTITAT DE DRET PÚBLIC AMB 
PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA

ÒRGAN ADMINISTRATIU UNITAT INTERNA DE L’ADMINISTRACIÓ
DOTADA DE COMPETENCIA EXTERNA

UNITAT ADMINISTRATIVA UNITAT INTERNA D’UNA 
ADMINISTRACIÓ SENSE COMPETÈNCIA
EXTERNA
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Estructura de les Administracions Públiques



Criteris d’estructuració d’òrgans

 L’Administració és una estructura complexa 
integrada per òrgans i unitats administratius

 Per estructurar aquesta complexitat tenim 
tres criteris: 
◦ Criteri material
◦ Criteri jeràrquic
◦ Criteri territorial
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 Criteri material:

◦ Suposa una distribució de competències o de fins 
en funció d’un o varis sectors de les funcions 
assignades a un administració 

◦ Criteri tradicional de l’AGE i també ha estat assumit 
per les CCAA. (Ministeris i Conselleries)
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 Criteri jeràrquic:

◦ Serveix per distribuir la competència entre òrgans 
que tenen la competència funcional sobre una 
mateixa matèria 

◦ Ordenació de la competència de tipus vertical

◦ Els òrgans superiors tenen atribuïdes les 
competències més transcendents 
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 Criteri territorial:

◦ S’aplica per distribuir la competència entre òrgans 
de una mateixa entitat amb un mateix nivell 
jeràrquic i amb les mateixes competències 
materials (p. ex. delegacions territorials)
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CRITERI MATERIAL Repartiment funcional 
o per especialització 
per matèries o sectors

Divisió departamental

CRITERI JERÀRQUIC Repartiment vertical
en funció de la 
transcendència de les 
competències 

Divisió entre òrgans
superiors i 
subordinats

CRITERI TERRITORIAL Repartiment
horitzontal mitjançant 
demarcacions 
territorials 

Divisió entre òrgans 
centrals i perifèrics
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Criteris d’estructuració dels òrgans



Classes d’òrgans

 En funció de la seva composició estructural: 

◦ Unipersonals: titular és una persona física (Alcaldes, 
Consellers, Ministres)

◦ Col·legiats: pluralitat de persones físiques ordenades 
horitzontalment (Consell executiu, Consell de Ministres, Ple 
de l’Ajuntament)
 Tots els membres concorren a la formació de la voluntat de 

l’òrgan i cap membre en solitari pot arrogar-se tal funció. Els 
seus actes s’anomenen acords

 Tenen regles específiques de funcionament i per a prendre 
decisions (arts. 23 i ss. de la LRJPAC i arts. 13 a 20 de la Llei 
26/2010)
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 En relació a les seves funcions:

◦ Actius o òrgans de gestió: la seva activitat 
consisteix en emissió de declaracions de voluntat 
(decisions, resolucions, actes, acords)

◦ Consultius: la seva funció exclusiva o predominant 
és emetre judicis o declaracions d’opinió 

◦ De control: la funció principal consisteix en emetre 
actes de fiscalització del funcionament dels òrgans 
actius 
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 Des d’un punt de vista territorial

◦ Òrgans centrals: tenen competència sobre tot el 
territori de l’Administració Pública a la qual 
pertanyen

◦ Òrgans perifèrics: tenen competència territorial 
limitada, circumscrita a una part del territori de 
l’Administració a al qual pertanyin
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 Els òrgans no són les úniques unitats 
funcionals de l’administració

 Subordinats a ells existeix una xarxa 
d’unitats funcionals amb tasques d’auxili o 
assistència als òrgans (negociats, seccions, 
serveis, direccions, etc.)

 No tenen capacitat per expressar 
exteriorment la voluntat de l’administració 
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 Les seves funcions es limiten a produir actes de tràmit 
(no resolutoris):

◦ Recepció de documents i registres
◦ Notificacions
◦ Informes tècnics 
◦ Propostes de resolucions

 Al capdavant de les unitats no hi ha càrrecs de 
confiança: funcionaris o personal laboral al servei de 
l’administració (tècnics)

◦ Actuen amb imparcialitat i no són escollits per confiança 
política sinó per mèrit i capacitat
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 Competència = titularitat de determinades 
funcions sobre una parcel·la material per part 
d’un òrgan

 Circumstància subjectiva de l’òrgan 
administratiu: “no es té competència s’és 
competent” (Santamaría)

 Conjunt d’atribucions, funcions i potestats que 
l’ordenament jurídic atribueix a un òrgan sobre 
un àmbit material determinat i en una extensió 
territorial concreta
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 La competència és irrenunciable i s’exercirà 
per l’òrgan a qui li ha estat atribuïda execpte
en els casos d’alteració de la competència 
(remissió)

◦ Competència material
◦ Competència jeràrquica
◦ Competència territorial
◦ Competència rationae temporal: limitada 

temporalment
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 Art. 103. 1 de la CE:
◦ Descentralització com un dels principis que informen el 

sistema d’administracions públiques

◦ Dos tipus:
 Territorial: Entre les Administracions Públiques territorials 

(Central, Autonòmic i Local)

 Funcional: (o descentralització institucional o per serveis) 
opera en el sí d’una mateixa administració. Creació d’un 
servei per a perseguir de forma més especialitzada una 
determinada finalitat d’interès general. 
 Es creen noves persones jurídiques amb capacitat per actuar 

de forma relativament autònoma (existeixen controls i 
subordinació) respecte l’administració matriu
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 El principi de descentralització presenta dues 
vessants:

◦ Estructural = Estat de les Autonomies i principi 
d’autonomia local

◦ Dinàmica = translació constant de competències 
del nivell territorial més ampli al menor 
(delegacions i traspassos de competències)
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 Art. 103.1 de la CE principi de 
desconcentració:
◦ Concentrada: la major part de les funcions 

resolutòries es troben en els òrgans superior
◦ Desconcentrada: major atribució de competències 

resolutòries en els òrgans inferiors
 La desconcentració s’esgota en el sí d’una 

mateixa administració mitjançant la translació 
inter-orgànica de competències.

 ”
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 Art. 12.2 de la LRJPAC: les competències 
atribuïdes als òrgans administratius “podran” ser 
“desconcentrades” a d’altres jeràrquicament 
dependents

 Art. 6 de la Llei 26/2010, aptat. 3: “ La titularitat 
i l’exercici de les competències atribuïdes als 
òrgans administratius es poden desconcentrar en 
altres òrgans jeràrquicament dependents en els 
termes i amb els requisits que estableixen les 
normes d’atribució de les competències”
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 Preferència per la desconcentració:
◦ Art. 12.3 LRJPAC: “3. Si alguna disposició atribueix 

competència a una administració, sense especificar 
l'òrgan que l'ha d'exercir, s'entén que la facultat 
d'instruir i resoldre els expedients correspon als òrgans 
inferiors competents per raó de la matèria i del territori, 
i, si n'hi ha diversos, al superior jeràrquic comú”

◦ Art. 6.4 Llei 26/2010: 4. Si alguna disposició atribueix 
competències a una administració pública sense 
especificar l’òrgan que les ha d’exercir, s’entén que la 
facultat d’instruir i resoldre els expedients correspon als 
òrgans inferiors competents per raó de la matèria i del 
territori i, si n’hi ha diversos, al superior jeràrquic 
comú”.
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 Com a principi constitucional el de 
desconcentració ha de tenir una incidència 
directa en els ciutadans, per tant s’ha entès 
que també regeix entre administració central 
i administració perifèrica

 Principi de proximitat = benefici per als 
ciutadans
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DESCENTRALITZACIÓ

AP - AP

DESCENTRALITZACIÓ 
TERRITORIAL

AP GENERAL

AP GENERAL

DESCENTRALIZACIÓN 
FUNCIONAL

AP GENERAL

AP ESPECIALITZADA

DESCONCENTRACIÓ

AP

ÒRGAN ADMINISTRATIU SUPERIOR
ÒRGAN CENTRAL 

ÒRGAN ADMINISTRATIU INFERIOR
ÒRGAN PERIFÈRIC
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 Principi de jerarquia (art. 103.1 CE)

◦ Òrgans administratius es troben vinculats per relacions de supra-
sub/ ordenació

◦ Estructures piramidals (excepte en municipis: alcalde/ple)

◦ Garanteix que les decisions adoptades al vèrtex de les 
organitzacions són executades per l’aparell burocràtic i pels 
òrgans de l’AP

◦ Garanteix la subordinació del poder burocràtic al govern

◦ El principi de jerarquia és intra-administratiu no regeix en les 
relacions inter-administratives

◦ Entre òrgans del mateix àmbit funcional
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 Cooperació (art. 103.1 de la CE):
◦ Entre òrgans de la mateixa administració amb 

àmbit funcional diferenciats
◦ Quan cada òrgan exerceix les seves competències 

ha de ponderar les finalitats i objectius que li són 
propis però també els dels altres òrgans
◦ No es pot impedir o dificultar que els altres òrgans 

exerceixin les seves funcions
◦ Per garantir-la:
 Es creen òrgan (cooperació orgànica)
 S’emeten informes preceptius (cooperació funcional)
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 Facultat considerada tradicionalment 
domèstica de l’AP o d’àmbit intern

 Àmpliament discrecional i s’admetia la 
presència del reglament independent

 Actualment la CE i les Llei contenen preceptes 
de caràcter organitzatiu als quals queda 
supeditada la potestat organitzatòria de l’AP
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Nivell territorial Creació 
d’administracions

especialitzades

Creació-modificació
d’òrgans 

administratius

Creació-modificació
d’unitats 

administratives

ESTAT RESERVA DE LLEI RESERVA DE LLEI 
RELATIVA/REGLAMENT

ESTATAL

Relacions de llocs 
de treball

COMUNITATS 
AUTÒNOMES

RESERVA DE LLEI RESERVA DE LLEI 
RELATIVA/REGLAMENT 

AUTONÒMIC

Relacions de llocs 
de treball

ENTITATS
LOCAL

REGLAMENT 
ORGÀNIC

•Llei bàsica estatal
•Leg. Autonòmica
•Reglaments locals

Relacions de llocs
de treball
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 El principi d’indisponibilitat de la 
competència: art. 12.1 de la LRJPAC

 L’atribució de la competència és una decisió 
normativa i el titular de la competència no té 
capacitat de disposició sobre aquesta: 
excepte en els casos previstos per la Llei 
(Santamaría)
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 Fórmules de translació competencial:

◦ Delegació (art. 13 LRJPAC)
◦ Avocació (art. 14 LRJPAC)
◦ Encàrrec de gestió (art. 15 LRJPAC)
◦ Delegació de signatura (art. 16 LRJPAC)
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 1. Els òrgans de les diferents administracions públiques poden delegar 
l'exercici de les competències que tinguin atribuïdes en altres òrgans de 
la mateixa Administració, encara que no siguin jeràrquicament 
dependents, o de les entitats de dret públic vinculades o que en 
depenguin.

 2. En cap cas no poden ser objecte de delegació les competències 
relatives a:
a) Els assumptes que es refereixin a relacions amb el Cap de l'Estat, la 
Presidència del Govern de la Nació, les Corts Generals, les presidències 
dels Consells de Govern de les comunitats autònomes i assemblees 
legislatives de les comunitats autònomes.
b) L'adopció de disposicions de caràcter general.
c) La resolució de recursos als òrgans administratius que hagin dictat els 
actes objecte de recurs.
d) Les matèries en què es determini per una norma amb rang de llei.
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 3. Les delegacions de competències i la revocació 
s'han de publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat, 
en el de la comunitat autònoma o en el de la 
província, segons l'Administració a què pertanyi 
l'òrgan delegant i l'àmbit territorial de 
competència d'aquest.

 4. Les resolucions administratives que s'adoptin 
per delegació han d'indicar expressament 
aquesta circumstància i s'han de considerar 
dictades per l'òrgan delegant.
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 5. Llevat d'autorització expressa d'una llei, no es 
poden delegar les competències que s'exerceixin per 
delegació. No constitueix impediment perquè es 
pugui delegar la competència per resoldre un 
procediment la circumstància que la seva norma 
reguladora prevegi, com a tràmit preceptiu, l'emissió 
d'un dictamen o un informe; no obstant això, no es 
pot delegar la competència per resoldre un assumpte 
concret una vegada que en el procediment 
corresponent s'hagi emès un dictamen o un informe 
preceptiu sobre l'assumpte.

 6. La delegació és revocable en qualsevol moment 
per l'òrgan que l'ha conferida (...)

35CVR



 1. Els òrgans superiors poden avocar per a ells mateixos el 
coneixement d'un assumpte la resolució del qual correspongui 
ordinàriament o per delegació als seus òrgans administratius 
dependents, quan circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, 
social, jurídica o territorial ho facin convenient. 

 En els supòsits de delegació de competències en òrgans no 
jeràrquicament dependents, el coneixement d'un assumpte pot 
ser avocat únicament per l'òrgan delegant. 

 2. En tot cas, l'avocació s'ha de fer per acord motivat, que ha de 
ser notificat a les persones interessades en el procediment, si 
n'hi ha, abans de la resolució final que es dicti. 
Contra l'acord d'avocació, no es pot interposar recurs, encara 
que es pot impugnar en el recurs que, si s'escau, s'interposi 
contra la resolució del procediment. 
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 1. La realització d'activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 
administratius o de les entitats de dret públic pot ser 
encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa 
administració o d'una altra de diferent, per raons 
d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 
idonis per a dur-la a terme.

 2. L'encàrrec de gestió no comporta una cessió de 
titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i, per tant, és 
responsabilitat de l'òrgan o entitat que l'ha fet dictar 
els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi 
donin suport o en els quals s'integri l'activitat 
material concreta objecte de l'encàrrec.
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 3. L'encàrrec de gestió entre òrgans administratius o 
entitats de dret públic que pertanyen a la mateixa 
administració s'ha de formalitzar en els termes que 
estableixi la seva normativa pròpia i, si no n'hi ha, per 
acord exprés dels òrgans o les entitats que hi 
intervenen. En tot cas, l'instrument de formalització 
de l'encàrrec de gestió i la seva resolució s'han de 
publicar, perquè tinguin eficàcia, en el diari oficial 
corresponent.

 Cada administració pot regular els requisits 
necessaris per a la validesa d'aquests acords, que han 
d'incloure, almenys, la menció expressa de l'activitat 
o les activitats a què afectin, el termini de vigència i 
la naturalesa i abast de la gestió encarregada.
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 4. Quan l'encàrrec de gestió es faci entre 
òrgans i entitats d'administracions diferents, 
s'ha de formalitzar per mitjà de la signatura 
del conveni corresponent entre elles, llevat 
que es tracti de la gestió ordinària dels 
serveis de les comunitats autònomes per les 
diputacions provincials o, si escau, pels 
capítols o consells insulars, que s'ha de regir 
per la legislació de règim local.
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 5. El règim jurídic de l'encàrrec de gestió que 
regula aquest article no es pot aplicar quan la 
realització de les activitats enumerades en 
l'apartat primer hagi de recaure sobre persones 
físiques o jurídiques subjectes al dret privat, i 
aleshores cal atenir-se, en allò que sigui 
procedent, a la legislació corresponent de 
contractes de l'Estat, sense que es puguin 
encarregar a persones o entitats d'aquesta 
naturalesa activitats que, segons la legislació 
vigent, s'hagin de realitzar amb subjecció al dret 
administratiu.
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 1. Els titulars dels òrgans administratius 
poden, en una matèria de la seva pròpia 
competència, delegar la signatura de les 
seves resolucions i actes administratius als 
titulars dels òrgans o les unitats 
administratives que en depenen, dins dels 
límits assenyalats per l'article 13. 

 2. La delegació de signatura no altera la 
competència de l'òrgan delegant, i no en cal 
la publicació perquè sigui vàlida. 
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 3. En les resolucions i els actes que se signin 
per delegació, s'hi ha de fer constar l'autoritat 
de procedència. 

 4. No és possible la delegació de signatura en 
les resolucions de caràcter sancionador.
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 Deure de col·laboració entre les diferents 
administracions territorials: principi 
jurisprudencial (STC 80/1985, 96/1986, etc.)

◦ Deure de lleialtat institucional: respectar l’exercici 
legítim de les competències d’altres 
administracions públiques (art. 4.1 LRJPAC)

◦ Deure d’auxili mutu: obligació de facilitar l’adequat 
compliment de les responsabilitats de cada part.
◦ Deure d’informació (art. 4.2 LRJPAC)
◦ Deure de cooperació i assistència (art. 4.3 LRJPAC) 
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 Relacions de cooperació: en determinades 
ocasions en funció de l’interès que es 
persegueix no és suficient amb col·laborar 
sinó que cal cooperar, d’acord amb el principi 
d’eficàcia que informa el funcionament del 
conjunt de totes les administracions

 Les administracions cooperen voluntàriament 
i en posició de paritat

 Ex. art. 57 de la LBRL
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 Instruments de la cooperació:
◦ Convenis interadministratius: negoci bilateral entre 

dos administracions públiques, en virtut del qual 
ambdues entitats s’obliguen mútuament a realitzar 
determinades prestacions en relació a una activitat 
o servei d’interès comú
◦ Art. 8.2 LRJPAC = deure comunicació al Senat i 

deure de publicació 
◦ No poden suposar una renuncia definitiva de les 

competències pròpies
◦ Es poden denunciar els convenis, amb garantia 

patrimonial 
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 Els consorcis: organització específica 
encarregada d’executar o gestionar l’actuació 
cooperativa 

 Arts. 6.2 i 7.1 de la LRJPAC: organització dotada 
de personalitat jurídica propia que es crea per a 
la gestió d’un conveni de cooperació entre vàries 
AAPP, administració especialitzada de caràcter 
instrumental

 Règim jurídic i de funcionament = estatuts 
acordats entre les parts del conveni de creació 
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 Els plans o programes conjunts: art. 7 de l 
LRJPAC

 AGE i Administracions autonòmiques a través 
de les Conferències sectorials poden aprovar 
aquests tipus d’instruments 

 Caràcter negociat i vinculant per les parts
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 Les relacions interadministratives de coordinació

◦ Com la cooperació té per objectiu corregir les 
disfuncions del sistema de distribució de competències 

◦ Coordinació comporta un poder de direcció, posició de 
superioritat de l’administració coordinant, imposició i 
caràcter forçós

◦ Coordinació només en casos previstos per la Llei i de 
caràcter taxat

◦ Les funcions de coordinació tenen caràcter subsidiari 

◦ Únicament per a garantir el funcionament coherent del 
sistema administratiu 
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 Concepte ampli de funció pública: personal al servei de 
l’administració pública (empleats públics)

 Estatut bàsic regulat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril + 
Lleis autonòmiques i altres lleis sectorials

 Principis d’igualtat, de mèrit i capacitat per l’accés a la 
funció pública 

 Art. 103. 3. CE “La Ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos, el acceso a la función pública de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las 
peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el 
sistema de incompatibilidades y las garantías para la 
imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

49CVR



 Principis de funcionament:

◦ 1.3. EBEP: Aquest Estatut reflecteix, de la mateixa manera, els fonaments 
d’actuació següents:

a) Servei als ciutadans i als interessos generals.
b) Igualtat, mèrit i capacitat en l’accés i en la promoció professional.
c) Submissió plena a la llei i al dret.
d) Igualtat de tracte entre dones i homes.
e) Objectivitat, professionalitat i imparcialitat en el servei garantides amb la 

inamovilitat en la condició de funcionari de carrera.
f) Eficàcia en la planificació i gestió dels recursos humans.
g) Desenvolupament i qualificació professional permanent dels empleats 

públics.
h) Transparència.
i) Avaluació i responsabilitat en la gestió.
j) Jerarquia en l’atribució, ordenació i acompliment de les funcions i tasques.
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 Article 8 EBEP: Concepte i classes d’empleats 
públics

 1. Són empleats públics els qui exerceixen 
funcions retribuïdes a les administracions 
públiques al servei dels interessos generals

 2. Els empleats públics es classifiquen en:
 a) Funcionaris de carrera.
 b) Funcionaris interins.
 c) Personal laboral, ja sigui fix, per temps 

indefinit o temporal.
 d) Personal eventual.
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 Article 9 EBEP

 Funcionaris de carrera .1. Són funcionaris de carrera els 
qui, en virtut d’un nomenament legal, estan vinculats a 
una Administració pública per una relació estatutària 
regulada pel dret administratiu per a l’exercici de serveis 
professionals retribuïts de caràcter permanent

 2. En tot cas, l’exercici de les funcions que impliquin la 
participació directa o indirecta en l’exercici de les 
potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos 
generals de l’Estat i de les administracions públiques 
corresponen exclusivament als funcionaris públics, en els 
termes que s’estableixi a la llei de desplegament de cada 
Administració pública
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 Article 10 EBEP: Funcionaris interins

 1. Són funcionaris interins els que, per raons 
expressament justificades de necessitat i urgència, 
són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions 
pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni 
alguna de les circumstàncies següents:

a) L’existència de places vacants quan no sigui 
possible cobrir-les per funcionaris de carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L’execució de programes de caràcter temporal.
d) L’excés o acumulació de tasques per un 
termini màxim de sis mesos, dins d’un període de dotze 
mesos
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 2. La selecció de funcionaris interins s’ha de fer mitjançant 
procediments àgils que han de respectar en tot cas els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

 3. El cessament dels funcionaris interins es produeix, a més de 
per les causes que preveu l’article 63, quan finalitza la causa que 
va donar lloc al nomenament.

 4. En el supòsit que preveu la lletra a) de l’apartat 1 d’aquest 
article, les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han 
d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què 
es produeix el seu nomenament i, si no és possible, en la 
següent, llevat que es decideixi amortitzar-les.

 5. Als funcionaris interins els és aplicable, quan sigui adequat a 
la naturalesa de la seva condició, el règim general dels 
funcionaris de carrera.
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 Article 11 Personal laboral

 1. És personal laboral el que, en virtut d’un contracte 
de treball formalitzat per escrit, en qualsevol de les 
modalitats de contractació de personal previstes a la 
legislació laboral, presta serveis retribuïts per les 
administracions públiques. En funció de la durada del 
contracte aquest pot ser fix, per temps indefinit o 
temporal.

 2. Les lleis de funció pública que es dictin en 
desplegament d’aquest Estatut han d’establir els 
criteris per a la determinació dels llocs de treball que 
poden ser exercits per personal laboral, respectant en 
tot cas el que estableix l’article 9.2.
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 Article 12 Personal eventual

 1. És personal eventual el que, en virtut d’un nomenament 
i amb caràcter no permanent, només realitza funcions 
expressament qualificades de confiança o assessorament 
especial, i és retribuït amb càrrec als crèdits 
pressupostaris consignats per a aquest fi.

 2. Les lleis de funció pública que es dictin en 
desplegament d’aquest Estatut han de determinar els 
òrgans de govern de les administracions públiques que 
poden disposar d’aquest tipus de personal. El nombre 
màxim l’estableixen els respectius òrgans de govern. 
Aquest nombre i les condicions retributives són públics. 
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 3. El nomenament i cessament són lliures. El 
cessament té lloc, en tot cas, quan es produeix el 
de l’autoritat a la qual es presta la funció de 
confiança o assessorament.

 4. La condició de personal eventual no pot 
constituir un mèrit per a l’accés a la funció 
pública o per a la promoció interna.

 5. Al personal eventual li és aplicable, en el que 
sigui adequat a la naturalesa de la seva condició, 
el règim general dels funcionaris de carrera.
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 ART. 52 EBEP: DEURES

 Els empleats públics han de desenvolupar amb diligència les 
tasques que tinguin assignades i vetllar pels interessos generals 
amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de 
l’ordenament jurídic, i han d’actuar d’acord amb els principis 
següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, 
imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, 
transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, 
honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i 
respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi 
de conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics 
i de conducta regulats en els articles següents.

 Els principis i regles establerts en aquest capítol informen la 
interpretació i aplicació del règim disciplinari dels empleats 
públics.
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 Article 14 EBEP: DRETS INDIVIDUALS 

 Els empleats públics tenen els següents drets de 
caràcter individual en correspondència amb la 
naturalesa jurídica de la seva relació de servei:

a) A la inamovilitat en la condició de funcionari de carrera.
b) A l’exercici efectiu de les funcions o tasques pròpies de la 

seva condició professional i d’acord amb la progressió 
assolida en la seva carrera professional.

c) A la progressió en la carrera professional i promoció 
interna segons principis constitucionals d’igualtat, mèrit i 
capacitat mitjançant la implantació de sistemes objectius i 
transparents d’avaluació.

d) A percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó 
del servei.
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 e) A participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on presti els seus 
serveis i a ser informat pels seus superiors de les tasques que ha d’exercir.

 f) A la defensa jurídica i protecció de l’Administració pública en els procediments que se 
segueixin davant de qualsevol ordre jurisdiccional com a conseqüència de l’exercici 
legítim de les seves funcions o càrrecs públics.

 g) A la formació contínua i a l’actualització permanent dels seus coneixements i 
capacitats professionals, preferentment en horari laboral.

 h) Al respecte de la seva intimitat, orientació sexual, la pròpia imatge i dignitat en el 
treball, especialment davant la persecució sexual i per raó de sexe, moral i laboral.

 i) A la no-discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o 
orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra 
condició o circumstància personal o social.

 j) A l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral.

 k) A la llibertat d’expressió dins dels límits de l’ordenament jurídic.
 l) A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
 m) A les vacances, descansos, permisos i llicències.
 n) A la jubilació segons els termes i les condicions establerts a les normes aplicables.
 o) A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els sigui aplicable.
 p) A la lliure associació professional.
 q) Als altres drets reconeguts per l’ordenament jurídic.
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El Govern i l’Administració General 
de l’Estat i el Govern i  

l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya.



Part 1, tema 6
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 Dirigeix la política interior i l’administració civil i 
militar i la defensa de l’Estat. Exerceix la funció 
executiva i la potestat reglamentària d’acord amb 
la CE i les lleis (art. 97 CE)

 Regulat per la Llei 50/1997, de 27 de noviembre, 
Organización, competencia y funcionamiento del 
Gobierno (LG).

 Composició: art. 98.1 CE: President; 
Vicepresidents; Ministres i “altres membres que 
establerts per la Llei”.
◦ La LG redueix els membres potencials al President, el 

Vicepresident/s i els Ministres. (art. 1.2 LG).
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 La seva organització i funcionament estan 
regulats a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado 
(LOFAGE).
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 L’ AGE actua amb personalitat jurídica única 
(art. 2.2 LOFAGE). 

 També els seus organismes públics tenen 
personalitat jurídica pròpia i diferenciada.

 Principis generals: 
◦ Legalitat (arts. 2 y 3 LOFAGE);
◦ Servei a l’interès general (art. 2.1 LOFAGE). 
◦ Sempre sota a direcció del govern (art. 2.1 

LOFAGE).
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 Principis d’ organització: jerarquia, 
descentralització funcional, 
desconcentració, economia, simplicitat, ... 
(art. 3.1 LOFAGE).

 Principis de funcionament: eficàcia, 
eficiència, programació, responsabilitat, 
racionalització, servei efectiu a los 
ciudadans, ... (art. 3.2 LOFAGE).

 Principio de serveu a los ciutadans (art. 4 
LOFAGE) 
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 Òrgans administratius (art. 5 LOFAGE). 
◦ Unitats administratives (art. 7 LOFAGE)

 Organització
◦ Entitats que integren l’AGE: l’Administració 

General del Estado (Organitzación principal o 
matriu) els los Organismes (instrumentals) 
vinculats o dependents de aquella (art. 1 LOFAGE).

◦ “L’organització de l’AGE (organització principal o 
matriu) respon als principis de divisió funcional en 
Departaments ministerials i de gestió territorial 
integrada en Delegacions del Govern a les CCAA” 
(art. 6.1 LOFAGE)
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(C) ABR 2009-2010 8
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Òrgans 
superiors: 

•Ministres i Secretaris d’Estat; 

Òrgans 
directius

• Subsecretaris i Secretaris Generals; Secretaris Generals 
tècnics i Directors generales; i els Subdirectors Generals

La resta

•Tota la resta d’òrgans estan sota la direcció o 
dependència d’un òrgan superior o directiu



1. Los Ministros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros de 
Gobierno, dirigen, en cuanto titulares de un departamento ministerial, los sectores de 
actividad administrativa integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad 
inherente a dicha dirección.

2. Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las siguientes competencias:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del mismo y asignar los 
recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones 
presupuestarias correspondientes.

(…) 
d) Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con 

las competencias que le atribuye esta Ley.
(….)
f) Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los 

Organismos públicos dependientes del mismo, cuando la competencia no esté atribuida al 
Consejo de Ministros o al propio Organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas 
de nombramiento a éste reservadas.
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 http://www.060.es/060/appmanager/portal/
desktop/page/contactar1_organigramas#1

 Teniu els organigrames de tots els Ministeris 
de l’Administració General de l’Estat i l’Àrea 
de Presidència

CVR 11

http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactar1_organigramas�
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/contactar1_organigramas�


 Delegats del Govern (art. 22 i ss LOFAGE)

◦ 1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas representan al 
Gobierno en el territorio de aquéllas sin perjuicio de la representación ordinaria del 
Estado en las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos presidentes. 
Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la Administración 
General del Estado y sus Organismos públicos situados en su territorio, en los 
términos de esta Ley.

◦ Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del Gobierno, 
correspondiendo al Ministro de Administraciones Públicas dictar las instrucciones 
precisas para la correcta coordinación de la Administración General del Estado en el 
territorio, y al Ministro del Interior, en el ámbito de las competencias del Estado, 
impartir las necesarias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo 
ello se entiende sin perjuicio de la competencia de los demás Ministros para dictar las 
instrucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.

 Subdelegats del Govern (art. 29 i ss LOFAGE)
◦ 1 per província
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Part 2, tema 6
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 Art. 2.2  EAC:

 La Generalitat és integrada pel Parlament, la 
Presidència de la Generalitat, el Govern i les 
altres institucions que estableix el capítol V 
del títol II.
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 EAC de 2006
 Llei13/2008, del 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern.
 Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions
 públiques de Catalunya.
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 ARTICLE 67. ELECCIÓ, NOMENAMENT, ESTATUT PERSONAL, CESSAMENT I 
COMPETÈNCIES

1. El president o presidenta té la més alta representació de la Generalitat 
i dirigeix l'acció del Govern. També té la representació ordinària de 
l'Estat a Catalunya.

2. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament 
d'entre els seus membres. Es pot regular per llei la limitació de mandats.

3. Si, un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació 
d'investidura, cap candidat o candidata no és elegit, el Parlament resta 
dissolt automàticament i el president o presidenta de la Generalitat en 
funcions convoca eleccions de manera immediata, que han de tenir lloc 
entre quaranta i seixanta dies després de la convocatòria.

4. El president o presidenta de la Generalitat és nomenat pel rei.
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 5. Una llei del Parlament regula l'estatut personal del 
president o presidenta de la Generalitat. Als efectes de 
precedències i protocol a Catalunya, el president o presidenta 
de la Generalitat té la posició preeminent que li correspon 
com a representant de la Generalitat i de l'Estat a Catalunya.

 6. Com a representant ordinari de l'Estat a Catalunya, 
correspon al president o presidenta:

* Promulgar, en nom del rei, les lleis, els decrets llei i els decrets 
legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació.

* Ordenar la publicació dels nomenaments dels càrrecs 
institucionals de l'Estat a Catalunya.

* Demanar la col·laboració a les autoritats de l'Estat que 
exerceixen funcions públiques a Catalunya.

* Les altres que determinin les lleis.
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 7. El president o presidenta de la Generalitat cessa 
per renovació del Parlament a conseqüència d'unes 
eleccions, per aprovació d'una moció de censura o 
denegació d'una qüestió de confiança, per 
defunció, per dimissió, per incapacitat permanent, 
física o mental, reconeguda pel Parlament, que 
l'inhabiliti per a l'exercici del càrrec, i per 
condemna penal ferma que comporti la 
inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics.

 (...) 
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1. El Govern és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció 
política i l'Administració de la Generalitat. Exerceix la funció 
executiva i la potestat reglamentària d'acord amb aquest 
Estatut i les lleis.

2. El Govern es compon del president o presidenta de la 
Generalitat, el conseller primer o consellera primera, si escau, i 
els consellers.

3. Una llei ha de regular l'organització, el funcionament i les 
atribucions del Govern.

4. El Govern cessa quan ho fa el president o presidenta de la 
Generalitat.

5. Els actes, les disposicions generals i les normes que emanen 
del Govern o de l'Administració de la Generalitat han d'ésser 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta publicació és suficient, a tots els efectes, per a 
l'eficàcia dels actes i per a l'entrada en vigor de les 
disposicions generals i les normes.
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 Elaborar i aplicar el Pressupost de la Generalitat
 Aprovar els projectes de llei; dictar decrets

legislatius.
 Exercir la potestat reglamentària.
 Donar o denegar la conformitat a la tramitació de 

determinades proposicions de llei.
 Nomenar i separar els alts càrrecs de 

l'Administració.
 Designar els representants de la Generalitat en 

determinades institucions, organismes i empreses.
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 Aprovar els projectes de convenis d'acords de cooperació
amb altres comunitats autònomes.

 Acordar la interposició de recursos d'inconstitucionalitat, 
després d'un dictamen previ del Consell Consultiu.

 Promoure davant del Tribunal Constitucional conflictes de 
competència i personar-se en els recursos i les qüestions
d'inconstitucionalitat que afectin Catalunya; i qualsevol altra
competència o funció que li atribueixin les lleis.

 La seu del Govern serà a la ciutat de Barcelona, i els seus
organismes, serveis i dependències podran establir-se en 
diferents indrets de Catalunya d'acord amb criteris de 
descentralització, desconcentració i coordinació de funcions. 
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 Capítol IV de la Llei de la presidència i del Govern: Organització del Govern

 Article 23: Els departaments

1. El Govern s'organitza en departaments, que integren l'Administració de la 
Generalitat. Sens perjudici del que disposen els articles 12.1.n i 15.2, la 
direcció superior de cada departament correspon a un conseller o consellera.

2. El president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la 
denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el 
Govern. La Presidència de la Generalitat constitueix en tot cas un departament.

3. El president o presidenta de la Generalitat ha de comparèixer davant el 
Parlament per donar-li compte de l'estructura i la composició que adopta el 
Govern en constituir-se, i també de les modificacions posteriors.

4. L'estructura orgànica de cada departament s'estableix per decret del Govern, 
amb subjecció al que determina la normativa reguladora de l'organització de 
l'Administració de la Generalitat. En tot cas, cada departament té una secretaria 
general.
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 Article 24 Els comissionats

1. El Govern pot nomenar comissionats, als quals ha d'assignar un àmbit d'actuació 
específic i els quals ha d'adscriure al departament corresponent, que pot ésser el de 
la Presidència si l'àmbit d'actuació assignat afecta les competències de més d'un 
departament.

2. Els comissionats actuen sota la direcció superior del titular o la titular del 
departament al qual són adscrits i depenen del secretari o secretària general pel que 
fa a les funcions d'aquest que no els hagin estat atribuïdes. Els comissionats adscrits 
al Departament de la Presidència actuen, si no ha estat nomenat un conseller o 
consellera de la Presidència, sota la direcció superior del secretari o secretària 
general.

3. 3. Els comissionats adscrits al Departament de la Presidència o al departament del 
qual sigui titular el vicepresident o vicepresidenta poden tenir la denominació de 
viceconsellers.

4. 4. Els comissionats assisteixen a les reunions del Govern quan hi són convocats 
específicament per informar sobre el compliment de les funcions que tenen 
encomanades.

5. 5. Els comissionats tenen la consideració d'alts càrrecs.
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 Article 25. Els delegats territorials del Govern

1. Els delegats territorials del Govern representen el 
Govern i són la màxima autoritat de la Generalitat a la 
delegació territorial respectiva, i tenen, als efectes de 
protocol, rang de secretari o secretària general.

2. Correspon al Govern d'acordar, per decret, el 
nomenament i el cessament dels delegats territorials.

3. Corresponen als delegats territorials del Govern les 
funcions de representació, d'informació, de 
coordinació i de règim interior que siguin establertes 
per reglament.
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1. L'Administració de la Generalitat és l'organització que exerceix les 
funcions executives atribuïdes per aquest Estatut a la Generalitat. Té la 
condició d'administració ordinària d'acord amb el que estableixen aquest 
Estatut i les lleis, sens perjudici de les competències que corresponen a 
l'Administració local.

2. L'Administració de la Generalitat serveix amb objectivitat els 
interessos generals i actua amb submissió plena a les lleis i al dret.

3. L'Administració de la Generalitat actua d'acord amb els principis de 
coordinació i transversalitat, amb la finalitat de garantir la integració de 
les polítiques públiques.

4. L'Administració de la Generalitat, d'acord amb el principi de 
transparència, ha de fer pública la informació necessària perquè els 
ciutadans en puguin avaluar la gestió.
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5. L'Administració de la Generalitat exerceix les seves funcions al 
territori d'acord amb els principis de desconcentració i de 
descentralització.

6. Les lleis han de regular l'organització de l'Administració de la 
Generalitat i han de determinar en tot cas:
• Les modalitats de descentralització funcional i les diverses formes de 

personificació pública i privada que pot adoptar l'Administració de la 
Generalitat.

• Les formes d'organització i de gestió dels serveis públics.
• L'actuació de l'Administració de la Generalitat en règim de dret privat, i també 

la participació del sector privat en l'execució de les polítiques públiques i la 
prestació dels serveis públics.

7. S'ha de regular per llei l'estatut jurídic del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, incloent-hi, en tot cas, el règim 
d'incompatibilitats, la garantia de formació i actualització dels 
coneixements i la praxi necessària per a complir les funcions 
públiques.
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 Els departaments: l'Administració de la Generalitat s'estructura 
en departaments o conselleries, que són les unitats en què 
s'organitza el Govern. Cada unitat assumeix la responsabilitat de 
gestionar les matèries que li són atribuïdes.

 La Secretaria del Govern:  La Secretaria del Govern depèn del 
Departament de la Presidència. Ofereix assistència i suport tècnic 
al Govern de la Generalitat.

 Les secretaries generals: Cada departament o conselleria de la 
Generalitat té una secretaria general. El secretari general és la 
segona autoritat del departament i exerceix, per delegació, la 
representació del conseller en diverses matèries i activitats. És el 
responsable del departament en els assumptes de gestió 
administrativa, econòmica i de contractació de personal.
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 Les secretaries sectorials: Tenen rang orgànic de 
secretaria general, però estan dedicades a un 
àmbit material concret que ho requereixi per 
motius d'especificitat o complexitat tècnica o 
organitzativa. En aquelles funcions que no els 
hagin estat atribuïdes depenen de la Secretaria 
General del departament al qual pertanyen.

 Les direccions generals: Els departaments 
s'organitzen en les direccions generals 
imprescindibles que exigeixin els serveis 
especialitzats que s'integrin dins d'aquells.
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 Els òrgans territorials: L'administració territorial de la Generalitat 
s'organitza al voltant de les delegacions territorials del Govern, al 
davant de cada una de les quals hi ha un delegat. Representen el 
Govern en les seves respectives demarcacions.

 Els consorcis: Els consorcis són entitats en les quals participa la 
Generalitat, a través d'algun departament, juntament amb altres 
administracions o empreses.

 Els organismes autònoms:  Els organismes autònoms presten 
serveis de caràcter principalment comercial, econòmic o 
financer.

 Empreses públiques: Les empreses públiques gestionen serveis 
de tipus econòmic, industrial o financer mitjançant formes de 
dret privat.
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 Teniu més informació a www.gencat.cat
 Hi trobareu tots els organigrames dels 

departaments i personificacions jurídiques 
vinculades o dependents
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L’Administració local



 La CE reconeix l’administració local i la dota 
d’autonomia: “són administracions (locals) 
amb autonomia (local)” (arts. 137, 140 i 
141 CE)

 Els municipis i les províncies són 
organitzacions territorials de l’Estat i es 
doten de les seves pròpies administracions

 Els municipis i les províncies gaudeixen 
d’autonomia per a la gestió dels seus 
respectius interessos
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 Configura les entitats locals d’existència 
garantida:
◦ Municipi
◦ Província
◦ Illa 

 Són administracions públiques territorials 
(generals)  se’ls atribueixen potestats 
públiques/administratives (art. 4)

 Se’ls atribueixen competències:
◦ Pròpies
◦ Per delegació (art. 7)
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 CE + EAC de 2006 art. 2.3.Els municipis, les 
vegueries, les comarques i els altres ens locals que 
les lleis determinin integren també el sistema 
institucional de la Generalitat, com a ens en els quals 
aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de 
llur autonomia.

 Llei de règim local i municipal de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003)
◦ (art. 1) Els municipis i les comarques són els ens locals en 

què s'organitza territorialment la Generalitat de Catalunya.
◦ (art. 2) Tenen també la condició d'ens locals de Catalunya la 

província, les entitats municipals descentralitzades, les 
entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis.
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 Competències dels municipis art. 84 EAC
 Organització municipal art. 83 EAC

 ARTICLE 90. LA VEGUERIA EAC

 1. La vegueria és l'àmbit territorial específic per a 
l'exercici del govern intermunicipal de cooperació local i té 
personalitat jurídica pròpia. La vegueria també és la divisió 
territorial adoptada per la Generalitat per a l'organització 
territorial dels seus serveis.

 2. La vegueria, com a govern local, té naturalesa 
territorial i gaudeix d'autonomia per a la gestió dels seus 
interessos.

28/04/2011CVR



 ARTICLE 92. LA COMARCA EAC

 1. La comarca es configura com a ens local amb personalitat 
jurídica pròpia i és formada per municipis per a la gestió de 
competències i serveis locals.

 2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i 
també l'establiment del règim jurídic d'aquests ens, són regulats 
per una llei del Parlament.

 ARTICLE 93. ELS ALTRES ENS LOCALS SUPRAMUNICIPALS EAC

 Els altres ens locals supramunicipals es fonamenten en la 
voluntat de col·laboració i associació dels municipis i en el 
reconeixement de les àrees metropolitanes. La creació, la 
modificació i la supressió, i també l'establiment del règim jurídic 
d'aquests ens, són regulats per una llei del Parlament. 

28/04/2011CVR



Artículo 4. Redacción según Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
1. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, 

y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo 
caso a los municipios, las provincias y las islas:

 Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
 Las potestades tributaria y financiera.
 La potestad de programación o planificación.
 Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y 

recuperación de oficio de sus bienes.
 La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.
 Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
 La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
 Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas 

reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, 
sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y 
de las comunidades autónomas; así como la inembargabilidad de 
sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.
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 Exercici en règim d’autonomia i sota la seva 
pròpia responsabilitat però en coordinació amb 
les demés Administracions (art. 7.2 LBRL).

 Habilitació por Llei (art. 7.1.2º LBRL)
 Les bàsiques regulades a l’art. 26
 En poden tenir altres (arts. 27 i 28).

28/04/2011CVR



 1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo 
caso, los servicios siguientes:
a) En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 
núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y 
control de alimentos y bebidas.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 
habitantes, además: Parque público, biblioteca pública, 
mercado y tratamiento de residuos. 
c) En los Municipios con población superior a 20.000 
habitantes, además: Protección civil, prestación de servicios 
sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones 
deportivas de uso público. 
d) En los Municipios con población superior a 50.000 
habitantes, además: Transporte colectivo urbano de viajeros y 
protección del medio ambiente.
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 1. Son competencias propias de la Diputación las que les 
atribuyan, en este concepto, las leyes del Estado y de las 
comunidades autónomas en los diferentes sectores de la acción 
pública, y en todo caso:

 a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la 
garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el 
apartado a del número 2 del artículo 31.

 b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a 
los Municipios, especialmente los de menor capacidad 
económica y de gestión.

 c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal 
y, en su caso, supracomarcal.

 d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y 
social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo 
con las competencias de las demás Administraciones Públicas en 
este ámbito.

 e) En general, el fomento y la administración de los intereses 
peculiares de la provincia.

28/04/2011CVR



 Òrgans necessaris en tots els municipis:
◦ Alcalde 
◦ Tinents d’alcalde
◦ Ple: òrgan de debat i control
◦ Comissió especial de comptes
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El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes 
atribuciones:

 a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
 b) Representar al ayuntamiento.
 c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos 

previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de 
Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando así 
se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates 
con voto de calidad.

 d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
 e) Dictar bandos.
 (…)
 h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su 

nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los 
funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando 
cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que 
celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 99.1 y 3 de esta Ley.

 i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
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 (…)
 m) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso 

de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los 
mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta 
inmediata al Pleno.

 n) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por 
infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 
que tal facultad esté atribuida a otros órganos.

 (…)
 q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales 

lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno 
Local.

 r) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos 
del Ayuntamiento.

 s) Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas 
que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas 
asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales.
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 2. Corresponde asimismo al Alcalde el nombramiento 
de los Tenientes de Alcalde.

 3. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus 
atribuciones, salvo las de convocar y presidir las 
sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, 
decidir los empates con el voto de calidad, la 
concertación de operaciones de crédito, la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del 
servicio de los funcionarios y el despido del personal 
laboral, y las enunciadas en los párrafos a, e, j, k, l y 
m del apartado 1 de este artículo.

 No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno 
Local el ejercicio de las atribuciones contempladas en 
el párrafo j.
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 1. El Pleno, integrado por todos los Concejales, es presidido por el Alcalde.
 2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 

Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:
 a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
 b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; 

alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las 
entidades a que se refiere el artículo 45; creación de órganos desconcentrados; 
alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de 
aquellas entidades y la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

 (…)
 d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
 e) La determinación de los recursos propios de carácter tributario; la aprobación y 

modificación de los presupuestos, y la disposición de gastos en materia de su 
competencia y la aprobación de las cuentas; todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 f) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 
municipalización.

 g) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras 
Administraciones públicas.

 (…) 
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 i) La aprobación de la plantilla de personal y 
de la relación de puestos de trabajo, la 
fijación de la cuantía de las retribuciones 
complementarias fijas y periódicas de los 
funcionarios y el número y régimen del 
personal eventual.
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 n) Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando 
su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios del 
Presupuesto y, en cualquier caso, los seis millones de 
euros, así como los contratos y concesiones plurianuales 
cuando su duración sea superior a cuatro años y los 
plurianuales de menor duración cuando el importe 
acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del 
presupuesto del primer ejercicio y, en todo caso, cuando 
sea superior a la cuantía señalada en esta letra.

 (…) 
 p) Aquellas otras que deban corresponder al Pleno por 

exigir su aprobación una mayoría especial.
 q) Las demás que expresamente le confieran las leyes.
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 3. Corresponde, igualmente, al Pleno la votación 
sobre la moción de censura al Alcalde y sobre la 
cuestión de confianza planteada por el mismo, 
que serán públicas y se realizarán mediante 
llamamiento nominal en todo caso, y se rigen por 
lo dispuesto en la legislación electoral general.

 4. El Pleno puede delegar el ejercicio de sus 
atribuciones en el Alcalde y en la Junta de 
Gobierno Local, salvo las enunciadas en el 
apartado 2, párrafos a, b, c, d, e, f, g, h, i, l y p, y 
en el apartado 3 de este artículo.
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Altres òrgans necessaris en municipis de més 
de 5000 habitants (o menys si ho disposa el 
reglament orgànic o un acord municipal)

• Junta de Govern Local: òrgan d’estudi, 
informe, consulta i control

• Pot haver-hi altre organització 
complementària: Prevista als reglaments 
orgànics o a les normes autonòmiques que 
desenvolupen la LBRL



 Òrgans necessaris
◦ President
◦ Vicepresidents
◦ Junta de Govern
◦ Ple: òrgan d’estudi, informe, consulta i control 

de la gestió d’altres òrgans
 Organització complementària prevista als 

RROO
 Les Lleis de les CCAA poden establir una 

organització complementària (art. 32.3) 
LBRL)
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 Municipis de gran població (art. 121 LBRL):
◦ Municipis de > 250.000 habitants
◦ Municipis de >175.000 habitants i capitals de 

província.
◦ Quan una Llei d’una CA així ho consideri en un 

dels supòsits següents:
 Capitals de província, capitals autonòmiques o seus 

de les institucions autonòmiques.
 Municipis de > 75.000 habitants  presentin 

circumstàncies, socials, històries o culturals especials. 
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 Ple: òrgan de debat i control. Fòrum d’adopció dels 
principals acords sobre les qüestions més rellevants 
del municipi i de l’ajuntament (art. 123 LBRL). 
◦ Es poden crear comissions per estudi i control de temes 

concrets (art. 122.4 LBRL)

 Alcalde: òrgan de direcció de la política, el govern i 
l’administració municipal (art. 124 LBRL)

 Tinents de Alcalde.
 Junta de Govern Local: òrgan que, sota la presidència 

de l’Alcalde colabora de forma col·legiada en la 
funció de direcció política i exerceix les funcions 
executives i administratives que la Llei assenyala (art. 
126.1 LBRL)
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 Han de dotar-se de districtes (art. 128 LBRL):

1. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, 
dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la 
participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin 
perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.

2. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de los distritos y su 
regulación, en los términos y con el alcance previsto en el artículo 123, así como 
determinar, en una norma de carácter orgánico, el porcentaje mínimo de los 
recursos presupuestarios de la corporación que deberán gestionarse por los 
distritos, en su conjunto.

3. La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal.
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 Han de comptar amb una assessoria jurídica (art. 
129 LBRL)

1. Sin perjuicio de las funciones reservadas al secretario del Pleno por el 
párrafo e del apartado 5 del artículo 122 de esta Ley, existirá un órgano 
administrativo responsable de la asistencia jurídica al Alcalde, a la Junta 
de Gobierno Local y a los órganos directivos, comprensiva del 
asesoramiento jurídico y de la representación y defensa en juicio del 
ayuntamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado segundo del 
artículo 447 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

2. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno Local, 
entre personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de licenciado en derecho.
b) Ostentar la condición de funcionario de administración local con 

habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del 
Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los 
que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, 
arquitecto o equivalente.
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 Han de constituir el Consell Social de la Ciutat (art. 
131 LBRL)
1. En los municipios señalados en este título, existirá un 
Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de 
las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de 
vecinos más representativas.
2. Corresponderá a este Consejo, además de las funciones 
que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la 
emisión de informes, estudios y propuestas en materia de 
desarrollo económico local, planificación estratégica de la 
ciudad y grandes proyectos urbanos.
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Entitats instrumentals



 Concepte i evolució

 Trets distintius administracions territorials vs. 
Administracions instrumentals

 Classificació d’ens instrumentals
◦ Ens de naturalesa corporativa
 Mancomunitats
 Consorcis

◦ Ens de naturalesa fundacional o institucional
 Organismes públics
 Entitats públiques empresarials
 (Societats mercantils)

 Administració corporativa



 Ens instrumentals: denominació de caràcter
genèric que inclou un ens de diversa
naturalesa.

 Els ens instrumentals són creats per les
administracions públiques per a realitzar una
finalitat específica.

 Cadascun d’aquests ens té personalitat
jurídica pròpia. Diferent de les
Administracions que actuen amb personalitat
jurídica única.



Admons. territorials
 Estructuració sobre la 

base de fórmules 
democràtiques-
representatives.

 Base personal: 
desenvolupen la seva 
activitat respecte de la 
totalitat de persones 
situades físicament en un 
territori.

Ens instrumentals
 Fórmules burocràtiques. 

Servicials respecte de les 
administracions 
primàries.

 Base personal: afecten a 
col·lectius determinats 
de persones identificades 
per dades objectives. 
Poden no tenir 
destinataris. Poden 
afectar a tota la població 
respecte d’un aspecte 
concret. 



Admons. territorials
 Principi de generalitat i 

caràcter potencialment 
expansiu dels seus fins. 
“Nada de lo que afecta a 
las personas que habitan
dentro de su territorio
les puede ser ajeno”.

 Mijtans: supremacia 
respecte dels ens 
instrumentals. Són els 
titulars originaris de les 
potestats públiques.

Ens instrumentals
 Principi d’especialitat. Es 

constitueixen per una 
funció concreta o per una 
finalitat específica. Fora 
de la mateixa no tenen 
competència per actuar

 Únicament són titulars de 
potestats públiques quan 
aquestes, 
excepcionalment, els hi 
són atribuïdes per 
expressa habilitació legal 
o per delegació.



NATURALESA
CORPORATIVA

1. Mancomunitat de 
municipis

2. Consorcis

NATURALESA 
FUNDACIONAL O 
INSTITUCIONAL

1. Ens públics de gestió: 
LOFAGE: Organismes 
autònoms i Entitats 
públiques empresarials.

2. Administracions 
independents.

3. (Societats mercantils).

4. Fundacions públiques.



 Personalitat jurídica pública.

 Es creen per l’associació de dos o més ens
públics per tal de desenvolupar una funció
pública d’interès comú dels associats o
d’interès general

 Associació entre els ens en peu d’igualtat



 Ens format per l’associació de diversos
municipis per a “l’execució en comú d’obres i
serveis determinats de la seva competència”
(art. 44.1 de la LBRL)

 Constitució voluntària

 Regulació concreta de cada mancomunitat en
els seus estatuts que contindran: “l’àmbit
territorial, el seu objectiu i competència,
òrgans de govern i recursos, termini de duració
i altres extrems necessaris per al seu
funcionament” (art. 44.2 de la LBRL).



 Associació d’una entitat local qualsevol “amb altres
administracions públiques” que no siguin municipis

 Gaudiran de personalitat jurídica pròpia.

 Els seus estatuts regularan el règim orgànic,
funcional i financer

 Òrgans de decisió estan integrats per
representants de les entitats consorciades, en la
proporció fixada pels estatuts

 Ius singulare. Normativa pròpia de cada consorci.



 Personalitat jurídica per a cada ens. Diferència amb els
òrgans administratius que formen una única
Administració, doncs aquests tenen personalitat jurídica
única

 No són essencials, no és necessari que existeixin. A
diferència dels ens territorials

 Es creen per al compliment d’una finalitat concreta

 Amb l’adjectiu fundacional/institucional es diferencien
de les de naturalesa corporativa (associativa).

 Es destina un pressupost i uns mitjans al compliment
d’una finalitat concreta i es crea una estructura de
gestió.



ORGANISMES PÚBLICS
(ARTS 41-65 LOFAGE)

- Organismes autònoms (ens 
públics sotmesos a dret 
públic).

- Entitats públiques 
empresarials (ens públics 
sotmesos al dret privat).

ADMINISTRACIONS 
INDEPENDENTS

- Ens públics amb autonomia 
reforçada (DA 10ª LOFAGE)

(SOCIETATS
MERCANTILS)

- ens privats sotmesos a
dret privat (DA 12ª LOFAGE)



 Ens públics de base associativa que gestionen
determinades finalitats públiques de forma
simultània amb la representació i defensa dels
interessos privats, econòmics i professionals dels
seus membres

 Exemples: col·legis professionals; cambres
oficials; cambres agràries; federacions esportives;
confraries de pescadors.
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SUPÒSIT PRÀCTIC 1. SEMINARI 1  

EL CONCEPTE DE DRET ADMINISTRATIU I LA SEVA EVOLUCIÓ HISTÒRICA. 
LES POTESTATS ADMINISTRATIVES I EL CONTROL DE LA 
DISCRECIONALITAT 

(Desenvolupament presencial en hores lectives, amb lectura prèvia a realitzar fora 
d’hores lectives) 

 

1. Presentació i objectius relacionats amb les competències a desenvolupar en 
l’assignatura 

 

Aquesta primera pràctica es desenvoluparà de forma presencial durant el primer 
Seminari 1 de l’assignatura. Els estudiants disposaran d’una hora per realitzar-la. La 
seva correcció es realitzarà en la mateixa sessió del seminari, durant l’hora restant. Per 
poder realitzar aquesta prova s’haurà d’haver estudiat algun dels manuals 
recomanats al Pla Docent de l’Assignatura per als temes 1 i, que són el temes objecte 
d’anàlisi. També s’haurà d’haver llegit amb atenció l’article en què es basa la segona 
part de l’exercici. 

Com veureu, l’exercici es basa en dues parts. La primera està dedicada a l’anàlisi dels 
conceptes de Dret Administratiu i de potestat administrativa i se us proposa que 
considereu la falsedat o la veracitat de determinades afirmacions i que argumenteu 
breument les respostes. La segona consisteix en lectura atenta d’un article doctrinal 
del qual heu de realitzar un resum, emfasitzant les idees principals. Recordeu que 
aquest article s’ha de llegir amb anterioritat a la realització del seminari.   

La prova té per objectiu avaluar les competències de comprensió d’escrits de caràcter 
jurídic i la redacció i argumentació jurídiques, així com també l’expressió oral. Així 
mateix, pretén avaluar els coneixements adquirits durant l’estudi del primer tema de 
l’assignatura dedicats al sorgiment i l’evolució històrica del Dret Administratiu.  

 

2. Enunciat 

Part 1. ¿Quines de les següents afirmacions són vertaderes i quines són falses? 
Justifica la resposta ( entre 7 i 10 línees). 

 

A.- El principi de divisió de poders no és un element clau en el naixement i la 
progressiva configuració del Dret administratiu. 

B.- El principi de legalitat recollit al 9.3 de la CE implica que l’administració queda 
sotmesa a la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic. 

C.- Les potestats administratives s’atribueixen a l’Administració, exclusivament, per 
la Constitució Espanyola de 1978. 

D.- La discrecionalitat és sempre arbitrarietat. 

F.- La discrecionalitat no es pot controlar per part dels Tribunals de Justícia. 
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Part 2. Lectura de l’article de DEL SAZ CORDERO, S., “La huida del Derecho 
administrativo: últimas manifestaciones. Aplausos y críticas”, Revista de 
Administración pública, núm. 133, 1994, p. 57-98.  

Enuncia breument quines són les principals idees que has extret de la lectura de 
l’article (extensió màxima 1 pàgina). 

 

3. Materials 

Per a realitzar aquesta pràctica heu de comptar amb una còpia de l’article de lectura 
obligatòria que us podeu descarregar a l’Aula Moodle del Campus Global, i haureu 
d’haver tingut accés a alguns dels manuals de referència de l’assignatura. També 
disposeu de les presentacions en power point dels professors de l’assignatura, i de les 
lectures complementàries que us posem a disposició a través de l’Aula Moodle de 
l’assignatura.  

 

4. Avaluació i lliurament 

 

El professor/a, un cop passada la primera hora del seminari, us convidarà a exposar 
les vostres respostes, tot preguntant-vos el nom per tal de poder anotar la qualificació 
obtinguda en la intervenció oral.  

Posteriorment el professor/a corregirà els vostres exercicis i us posarà la qualificació 
adient.  

Addicionalment, el professor/a us pot demanar que intercanvieu els vostres exercicis,  
per tal que sigui el company/a qui realitzi una primera avaluació de l’exercici, 
d’acord amb les respostes que es facilitin a classe. En aquests supòsits els 
companys/es hauran d’avaluar: 

- La correcció de les respostes i l’adequació a les que facilita el professor  

- Que les respostes siguin completes  

- La qualitat de l’argumentació jurídica que s’ofereix per a recolzar les opinions  

- Que la redacció sigui clara i gramaticalment correcta 

- L’ortografia i la presentació general de la pràctica 

La pràctica s’ha de lliurar al professor un cop acabada la sessió i el professor avaluarà 
tant les respostes donades, com la correcció realitzada pels estudiants, així com la 
intervenció oral dels estudiants a l’aula. El professor utilitzarà els mateixos criteris de 
correcció esmentats.  

Per aprovar la pràctica s’ha d’arribar a una qualificació mínima de cinc punts. 
Aquesta primera pràctica equival al 25% de la nota total de pràctiques de 
l’assignatura.  

És important recordar que el seguiment correcte de l'avaluació continuada 
compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i 
original, i seguint les indicacions del Pla Docent. En cas que no sigui així, la 
qualificació corresponent serà un suspens. En aquest cas, l'estudiant podrà continuar 
fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'examen final per 
superar-la. 

http://www.cepc.es/revistas/revistas_sf.aspx?IDR=1&IDN=131&IDA=23910&strApplicationPath=/es/
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SUPÒSIT PRÀCTIC 2. SEMINARI 2 

EL REGLAMENT  

(A desenvolupar fora d’hores lectives, correcció en hores lectives) 

 

1. Presentació i objectius relacionats amb les competències a desenvolupar en 
l’assignatura 

Aquest exercici consta de 6 preguntes al fil del supòsit plantejat. Aquestes preguntes 
s’ hauran de resoldre de forma argumentada.  

Aquesta segona pràctica té per objecte ajudar-vos a estudiar els conceptes analitzats al 
tema 3 de l’assignatura, dedicat a la figura del reglament. La prova també pretén avaluar 
les i la redacció i argumentació jurídiques, així com també l’expressió oral i la cerca de 
jurisprudència i doctrina en les bases de dades informàtiques de les quals disposa la 
Biblioteca de la UPF. 

Els estudiants hauran de:  

- Demostrar que es domina l’expressió escrita i que es tenen habilitats suficients de 
raonament crític. 

- Demostrar la capacitat de selecció, comprensió, argumentació i desenvolupament 
d'idees. 

- Demostrar la capacitat de cerca d’informació normativa, doctrinal i jurisprudencial en 
bases de dades de caràcter jurídic. 

 

2. Enunciat 

En el Butlletí Oficial de l’Estat aparegué la publicació del REAL DECRETO 63/2006, de 27 
de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación (Divendres, 3 
de febrer de2006, BOE núm. 29). Llegiu la norma i responeu de forma raonada a les 
preguntes següents:  

- Identifica l’Administració i l’òrgan administratiu que aprova aquesta norma. 
- És aquest Real Decreto, un acte o un reglament i de quin tipus de reglament o 

acte es tracta?.  
- L’aprovació del Reglament és fruit de l’exercici d’una potestat tendencialment 

reglada o tendencialment discrecional? 
- Troba la norma que regula el procediment d’aprovació d’aquest Real Decret i 

descriu aquest procediment de forma sintètica.  
- Qui controlarà la legalitat del Reglament que analitzem? 
- Imagineu que la Federació Precaris-Investigadors en Formació vol impugnar aquest 

Decret, ja que no va participar en la seva elaboració. Un cop examinat el procés 
d’aprovació de la norma, ¿quins arguments considereu que podrien esgrimir?. 
Argumenteu però si podrien prosperar. Reforceu els vostres arguments amb 
jurisprudència que haureu de cercar de forma prèvia.  

 

3. Materials 
 

Per a realitzar aquesta pràctica heu de comptar amb una còpia de la norma a analitzar 
que us podeu descarregar de qualsevol base de dades normatives disponible a la 
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Biblioteca de la UPF i també directament de la base de dades del BOE (www.boe.es). 
També haureu d’haver tingut accés a alguns dels manuals de referència de l’assignatura. 
A més, disposeu de les presentacions en power point dels professors, i de les lectures 
complementàries del tema 3 que us posem a disposició a través, igualment, de l’Aula 
Moodle de l’assignatura. Caldrà que busqueu sentències que reforcin els vostres 
arguments a les bases de dades disponibles a la UPF. Les podeu trobar a Aranzadi-
Westlaw, La Ley, Iustel, V-Lex, etc.  

 
4. Avaluació i lliurament 

 

Per a avaluar la pràctica els professors tindran en consideració els següents criteris: 

- La capacitat de qüestionament i de recerca. És important valorar el treball de 
recerca i la capacitat d'aprofundir en el plantejament de les activitats. 

- L’adequació de la resposta a l’enunciat de la pregunta i, sobre tot, la correcció del 
contingut de la resposta. 

- El raonament amb què és recolza la solució aportada i, a més, l’ús i cita adequats 
dels textos legals i dels criteris jurisprudencials. Com us hem dit en repetides 
ocasions, no reproduïu articles normatius o fonaments jurídics sencers. Citeu-los o 
expliqueu-los, però no els copieu.   

- L’estil amb el que es redacti la resposta i el rigor acadèmic. Cal plantejar clarament 
els continguts conceptuals propis de l'assignatura.  

- La correcció de la intervenció oral al seminari.  

 

La reproducció de treballs aliens sense la cita corresponent serà motiu de qualificació 
de l’activitat amb un 0.  

En tot cas, és important recordar que el seguiment correcte de l'avaluació continuada 
compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i 
original, i seguint les indicacions del Pla docent. En cas que no sigui així, la 
qualificació corresponent serà un suspens. En aquest cas, l'estudiant podrà continuar 
fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'examen final per 
superar-la. 

Per aprovar la pràctica s’ha d’arribar a una qualificació mínima de cinc punts. 
Aquesta segona pràctica equival al 25% de la nota total de pràctiques de l’assignatura. 

La pràctica es lliurarà el dia i l’hora indicats en el Pla Docent de l’Assignatura i no 
podrà tenir una extensió superior a quatre fulls. Es presentarà, obligatòriament, en 
lletra times new roman 12, text justificat i interlineat 1,5. Les notes a peu de pàgina seran 
en lletra times new roman 10, justificades i interlineat senzill, sense separació entre una 
i una altra.  
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SUPÒSIT PRÀCTIC 3. SEMINARI 3 

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I TRIBUNALS DE JUSTÍCIA: L’AUTOTUTELA 
ADMINISTRATIVA 

 

(A desenvolupar fora d’hores lectives, correcció en hores lectives) 

 

1. Presentació i objectius relacionats amb les competències a desenvolupar en 
l’assignatura  

Un dels tradicionals privilegis que ostenta l’Administració Pública és un règim 
diferenciat d’execució de sentències que li són dictades en contra. Aquest privilegi ha 
suposat una de les grans diferències entre la posició jurídica de l’Administració i la 
dels ciutadans davant dels Tribunals de Justícia. En el nostre ordenament s’ha produït 
una evolució normativa i jurisprudencial sobre aquest aspecte concret, és a dir, sobre 
l’execució de les sentències dictades en contra de l’Administració Pública. Existeixen 
grans diferències entre la Llei de la Jurisdicció Contenciosa de 1956 i l’actual Llei de la 
Jurisdicció de 1998. També el Tribunal Constitucional s’ha pronunciat al respecte 
connectant l’execució de les sentències amb el dret fonamental a la tutela judicial 
efectiva. El sistema anterior permetia la inexecució de les sentències dictades en contra 
de l’Administració per diversos motius, mentre que el sistema actualment vigent 
pretén restringir aquest fenomen i el seu abast. L’evolució de la normativa i dels 
criteris jurisprudencials sobre aquest aspecte ens donen una idea de l’evolució 
constant del Dret Administratiu a llarg de la història i sobre la seva constant recerca 
dels equilibris necessaris entre els privilegis de l’Administració i els drets i garanties 
dels ciutadans.  

Els objectius per a l’estudiant són: 

- Demostrar que es domina l’expressió escrita i que es tenen habilitats suficients de 
raonament crític. 

- Demostrar la capacitat de selecció, comprensió, argumentació i desenvolupament 
d'idees. 

- Demostrar la capacitat de cerca d’informació normativa, doctrinal i 
jurisprudencial en bases de dades de caràcter jurídic. 

- Demostrar la capacitat de relació de conceptes explicats al llarg del curs.  

 

2. Enunciat 

 

Aquest exercici es basa en la redacció pròpia i original sobre l’evolució normativa i 
jurisprudencial respecte a l’execució de sentències dictades en contra de 
l’Administració. Caldria que expliquéssiu: de quin sistema d’execució venim (Llei de 
la Jurisdicció Contenciosa de 1956) quin és el sistema actual (Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa) i que citéssiu els principals 
pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem al respecte. 
Preciseu a qui correspon executar les sentències dictades (a l’Administració o als 
Tribunals) i argumenteu  si es pot considerar que aquest sistema és compatible amb 
l’autotutela que el nostre ordenament atribueix a l’Administració Pública.  
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Un altre dels aspectes sobre el que hauríeu de raonar és si es pot arribar a contradir el 
principi de legalitat pressupostària, si es forcés a l’Administració per part dels 
Tribunals a donar compliment a les resolucions dictades.  

Així mateix, imagineu el supòsit en què una Administració dicta un acte 
administratiu amb l’objectiu d’eludir el compliment d’una determinada sentència, ¿La 
Llei empara aquesta conducta de l’Administració?. 

 

3. Materials i indicacions per a la realització de la pràctica 

 

Per a la realització d'aquesta pràctica és necessari:  

- Haver estudiat un dels manuals de referència de l’assignatura estipulats al pla 
docent.  

- Llegir i comparar els articles dedicats a l’execució de sentències a la Llei de la 
Jurisdicció contenciosa de 1956 amb els actualment vigents de la Llei 29/1998, de 
13 de juliol de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. El text de les Lleis el 
podeu trobar a qualsevol de les bases de dades jurídiques que tingui contractades 
la Biblioteca de la UPF (Aranzadi-Westlaw, Iustel, V-Lex, etc...).  

- Haver fet una recerca bibliogràfica al catàleg de la Biblioteca de la UPF i consultar, 
necessàriament, algun dels manuals de referència de l’assignatura i algun article 
doctrinal al respecte, si ho considereu necessari. Podeu trobar informació 
bibliogràfica a (http://dialnet.unirioja.es/). 

- Haver fet una cerca jurisprudència a les bases de dades de jurisprudència 
constitucional 
(http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/jurisprudencia_constituciona
l.php) i del Tribunal Suprem (http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia/). 

- Haver repassat els conceptes estudiats en els temes anteriors i que afecten a 
aquesta pràctica.  

 

4. Avaluació i lliurament 

 

Per a avaluar la pràctica els professors tindran en consideració els següents criteris: 

- La capacitat de qüestionament i de recerca. És important valorar el treball de 
recerca i la capacitat d'aprofundir en el plantejament de les activitats. 

- L’adequació de la resposta a l’enunciat de la pregunta i, més en concret, la 
correcció del contingut de la resposta. 

- El raonament amb què és recolza la solució aportada i, més en concret, l’ús i cita 
adequats dels textos legals i dels criteris jurisprudencials. No reproduïu articles 
normatius o fonaments jurídics sencers. Citeu-los o expliqueu-los, però no els 
copieu.   

- L’estil amb el que es redacti la resposta i el rigor acadèmic, és a dir, el 
plantejament clar dels continguts conceptuals propis de l'assignatura. Per contra, 
es valoraran negativament els treballs o aportacions al debat en els que no es posi 
de manifest la comprensió dels materials i conceptes bàsics de l'assignatura.  

- La correcció de la intervenció oral en el seminari.  

La reproducció de treballs aliens sense la cita corresponent serà motiu de qualificació 
de l’activitat amb un 0.  
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En tot cas, és important recordar que el seguiment correcte de l'avaluació continuada 
compromet a l'estudiant a realitzar les activitats proposades de manera individual i 
original, i seguint les indicacions del Pla Docent. En cas que no sigui així, la 
qualificació corresponent serà un suspens. En aquest cas, l'estudiant podrà continuar 
fent l'avaluació continuada de l'assignatura, però haurà de fer l'examen final per 
superar-la. 

La redacció serà d’un mínim de 4 pàgines i un màxim de 5 (amb format obligatori: 
times new roman 12, interlineat 1,5, text justificat, notes a peu de pàgina en format times 
new roman 10, interlineat senzill). 

Per aprovar la pràctica s’ha d’arribar a una qualificació mínima de cinc punts. 
Aquesta segona pràctica equival al 25% de la nota total de pràctiques de l’assignatura.  

Aquesta activitat es lliurarà el dia i l’hora estipulats al Pla Docent de l’Assignatura a 
través del mitjà que us indiqui el vostre professor de pràctiques.  
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SUPÒSIT PRÀCTIC 4. SEMINARI 4 

 

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

(Exercici a realitzar presencialment durant el 4rt seminari, serà precís comptar amb 
connexió a Internet per part dels estudiants) 

 

1. Presentació i objectius relacionats amb les competències a desenvolupar en 
l’assignatura 

Amb la realització d’aquesta darrera pràctica de l’assignatura tindreu la oportunitat 
d’aprofundir en els continguts teòrics explicats durant les sessions teòriques i els que 
hagueu adquirit mitjançant les lectures dels manuals i les lectures complementàries 
relatives als temes 5 a 9 del programa. Les competències que treballareu són:  

- Comprensió de textos jurídics 
- Cerca d’informació rellevant a les bases de dades jurídiques  
- Capacitat d’anàlisi crítica 
- Capacitat de síntesi 

 
2. Enunciat 

Classifiqueu els ens/òrgans/Organitzacions en funció del tipus d’administració que 
siguin (d’acord amb els diversos criteris estudiats) i completeu la darrera columna 
amb la normativa que conté el seu règim jurídic 

 

Òrgan/Ens/Organització Tipus d’administració Funcions    Normativa 
reguladora 

Ajuntament de Barcelona Administració Local. 
Territorial.  

  

ZARA    

Transports metropolitans 
de Barcelona 

   

Comissió jurídica 
Assessora 

   

Ministeri de Foment    

Túnel del Cadí    

Banc Central d’Espanya    

AENA    
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Comissió Nacional de 
Telecomunicacions 

   

Conselleria d’Acció social 
i ciutadania 

   

Institut Nacional 
d’Estadística 

   

Universitat de Barcelona    

Direcció General de 
Trànsit 

   

Col·legi d’Advocats de 
Mataró 

   

RENFE    

Consell Executiu de la 
Generalitat de Catalunya 

   

Oficina Antifrau    

ESADE    

Agència Estatal de 
l’Administració 
Tributària 

   

 

3. Indicacions per a desenvolupar la pràctica 
 
 
Per a realitzar la pràctica disposareu d’una hora i mitja durant el darrer seminari de 
l’assignatura. L’exercici pràctic se us facilitarà en el mateix seminari, per tant no el 
tindreu a l’abast d’avançada.  
 
Per desenvolupar l’exercici, serà necessari haver estudiat els temes 6 a 8 seguint un 
dels  manuals de referència dels que es troben citats al pla docent de l’assignatura, les 
explicacions del professor i els seus guions de ppt, així com haver llegit alguna de les 
lectures complementàries facilitades pels professors a l’Aula Global-Moodle. 
 
La pràctica s’haurà de desenvolupar de forma individual. 
 

4. Avaluació i lliurament 
 
La pràctica es lliurarà en ma al professor de cada subgrup. Per tal de procedir a la 
correcció, durant la darrera mitja hora del seminari, els estudiants intercanviaran les 
seves pràctiques i cadascú corregirà la pràctica d’un company i la puntuarà. El 
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professor, posteriorment, validarà la correcció  de cada estudiant i la puntuarà, i, 
també puntuarà el contingut de la resposta facilitada per cada estudiant.  
 
Els criteris que serviran per la correcció són els següents: 
 
- Correcció de les respostes. 
- Precisió en les respostes i capacitat de síntesi. 
- Que les respostes siguin el màxim de completes possibles, d’acord amb els 

respostes facilitades pel professor a classe. 

Per aprovar aquest exercici s’hauran de tenir la meitat més una de les respostes 
correctes, això equivaldrà a 5 punts sobre 10.  

La qualificació obtinguda en aquesta prova serà equivalent al 25% de la nota de 
pràctiques.  
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