
TEMARI categoria – TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET: 

ÀMBIT 1: 

1. Les fonts del dret administratiu. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària i
els seus límits. Procediment d'elaboració. El control de la potestat reglamentària.

2. Marc normatiu i classes d'entitats del sector públic. Les autoritats administratives independents.
Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils. Els
consorcis.

3. El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats
autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local.
La potestat normativa de les entitats locals i principis de bona regulació. Ordenances i reglaments.
El reglament orgànic. Procediment d'elaboració i publicitat.

4. L'organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l'alcalde o
alcaldessa, tinents d'alcalde, el ple i la junta de govern local. Els grups polítics. Òrgans
complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els municipis de gran població:
especialitats del seu règim orgànic i funcional.

5. Règim de sessions i acords dels òrgans col•legiats de govern local. Actes, certificacions,
comunicacions, notificacions i publicació dels acords. L'administració electrònica.

6. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes
administratius .L'eficàcia dels actes. Nul•litat i anul•labilitat. El silenci administratiu. Revisió d'ofici.
Recursos administratius. El procediment administratiu comú. Les fases del procediment.
L'ordenació i la instrucció del procediment. La tramitació simplificada del procediment
administratiu comú. La finalització del procediment: formes. El contingut de la resolució. La
terminació convencional. El desistiment, la renúncia i la caducitat.

7. L'obligació de resoldre per part de l'administració i el règim del silenci administratiu.
L'autotutela de l'administració. L'execució forçosa dels actes administratius: mitjans i principis
d'utilització.

8. La potestat sancionadora: concepte i significat; diferenciació del dret penal. Principis de
l'exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment administratiu sancionador i
les seves garanties: tramitació ordinària i simplificada. Tipus de sancions administratives. Especial
referència a la potestat sancionadora local.

9. La responsabilitat patrimonial de l'administració pública: evolució i règim actual. Principis i
indemnització. Responsabilitat concurrent de les administracions públiques. Responsabilitat de
dret privat. Responsabilitat de les autoritats i del personal. La responsabilitat per actes dels
contractistes i els concessionaris que causen dany a tercers.

10. El procediment contenciós administratiu . El procediment ordinari . El procediment abreujat.
Les mesures cautelars en el recurs contenciós.




