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Informació general de l'assignatura

Denominació LITIGACIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

Codi 14614

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Unviersitari
en Sistema de Justícia Penal

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3.6 2.4

Nombre de
grups

1 1

Coordinació CIERCO SEIRA, CÉSAR

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Distribució de crèdits PRAULA 3.6 

TEORIA 2.4
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat ,5

CIERCO SEIRA, CÉSAR cesar.cierco@udl.cat 2

FORTEZA COLOMÉ, RAMON ramon@alonsorocajunyent.com 1

GONZALO MIGUELAÑEZ,
JAVIER

javiergonzalo@gonzaloabogados.com 1

OLIVÁN DEL CACHO, JAVIER jj.olivan@poderjudicial.es ,5

RODRIGUEZ ROS, JOSE LUIS joseplluis.rodriguez@udl.cat 1

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Assumir l'advocacia com una funció social i solidària.

2. Triar l'acció judicial adient per a resoldre el cas.

Competències

Genèriques

1. Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors
propis de cultura de pau i de valors democràtics.

2. Posseir i comprendre coneixements que portin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i /
o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

3. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en
entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d'estudi.

4. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a
partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i
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ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

5. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les
sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

6. Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Específiques

1. Conèixer les técncias dirigides a l'esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediments,
especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.

2. Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccional
nacional i internacionals.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts de l'assignatura intentaran ajustar-se als assenyalats oficialment de cara a la preparació de la prova
d'accés. Per això, estan subjectes a una certa modulació. En tot cas, es diferenciaran clarament dos blocs: un de
contingut material, on es centrarà especialment l'atenció en el procediment administratiu i les formes d'acció de
l'Administració; i un altre de contingut processal, i orientació més pràctica, destinat a l'anàlisi detingut de la
jurisdicció contenciosa administrativa i els seus diferents components. A manera orientativa, els temes abordats
seran els següents:

Primera part

1. El procedimiento administrativo. Estructura y fases. La defensa de los interesados. El cómputo del tiempo.
El silencio y la caducidad.

2. Los recursos administrativos. Las reclamaciones previas. La revisión de oficio.
3. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos. Vías de reclamación. La responsabilidad

civil de la Administración en vía penal.
4. Las técnicas de intervención administrativa: el control ex ante y el control ex post.
5. La potestad sancionadora de la Administración. Principios. El procedimiento administrativo sancionador.
6. La expropiación forzosa. Procedimiento general. La vía de urgencia. La defensa contra la vía de hecho.
7. Los procedimientos tributarios. La vía económico-administrativa. La revisión de los actos administrativos en

materia tributaria.

Segona part

1. Jurisdicción y competencia en el orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
2. El acceso a la justicia administrativa. Las partes. Capacidad, legitimación, representación y defensa. Las

tasas judiciales. Las costas procesales.
3. El objeto del recurso contencioso-administrativo.
4. Las fases del procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia.
5. El procedimiento abreviado.
6. Las medidas cautelares.
7. La tipología de procedimientos en lo contencioso-administrativo. Los procedimientos contencioso-

administrativo especiales.
8. Los recursos contra las resoluciones procesales. En particular, el recurso de casación.
9. La ejecución de sentencias.  

Eixos metodològics de l'assignatura

En el desarrollo de la asignatura van a combinarse diferentes metodologías con el objetivo de alcanzar los distintos
objetivos pretendidos y de cultivar a la vez las competencias necesarias. En atención al propio perfil
profesionalizador del máster, se buscará dar preferencia a las metologías que ayuden a tener una visión más
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cercana de la realidad procesal en la que el alumno va a integrarse.

Técnicas aplicadas:

1. Clases magistrales. La clase magistral se destinará, fundamentalmente, a la introducción de contenidos e
instituciones que se consideren esenciales en la labor de un abogado administrativista y que, por su
carácter especializado, resulten menos tratados comúnmente en el Grado de Derecho. En todo caso, la
exposición de contenidos tomará como base la lectura y formación previa del alumno en el sentido de que
no es objetivo de la asignatura impartir el temario señalado a base de clase magistral.

2. Casos prácticos. El caso práctico se considera una parte fundamental de la asignatura por cuanto que
permite desarrollar las habilidades del razonamiento abstracto y su traslación a la realidad. Resulta,
asimismo, fundamental para mejorar en el manejo de las fuentes de información en el Derecho
Administrativo.

3. Lecturas comentadas. Se trata de que el alumno lea materiales breves y pueda formular un juicio crítico
sobre los mismos.

4. Debate.
5. Tertulia.
6. Asistencia a juicios.
7. Juego de roles.

Sistema d'avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a partir de tres elements:

A. El primer serà el resultat obtingut en l'examen teòric pràctic amb contestacions o respostes múltiples que es
realitzarà al final de l'assignatura (45%). Aquest examen constarà d'entre 20-30 preguntes per la resposta de
l'alumne disposarà d'un temps aproximat d'una hora. Les preguntes tractaran de captar no només la pura
memorística dels continguts, sinó també la comprensió i interiorització del significat i virtualitat de les institucions.
La superació d'aquesta prova requerirà de l'obtenció, com a mínim, d'un cinc sobre deu.

B. En segon lloc, també al terme de l'assignatura, l'alumne haurà de superar amb èxit la resolució d'un examen
pràctic en el qual se li plantejarà un supòsit a partir del qual haurà de resoldre un conjunt de qüestions -entre 3 i
cinc- en el termini aproximat de dues hores (45%). Per a la realització d'aquest examen l'alumne podrà tenir a la
seva disposició els documents de suport que cregui convenients (textos legals, manuals ...). Igual que a la prova
teòrica-pràctica, també aquí serà necessari superar la puntuació de cinc sobre deu.

C. En tercer terme, en l'avaluació de l'assignatura es valorarà la participació de l'alumne i l'interès demostrat durant
el curs (10%). A més, durant el curs es duran a terme exercicis pràctics en grup la resolució es pot prendre en
consideració a l'efecte d'alliberar la realització de l'examen pràctic.

Bibliografia i recursos d'informació

Per a l'elaboració i seguiment de les classes s'utilitzaran, preferentment, materials legislatius i jurisprudencials, així
com referències doctrinals relacionades amb temes puntuals que s'indiquen oportunament. És molt important en
aquest sentit que l'alumne tingui un maneig fluid de les bases de dades, ja siguin públics o privats, legislatives i
jurisprudencials.

En tot cas, convé que l'alumne repassi els conceptes i institucionals centrals del Dret Administratiu, sense els
quals resulta impossible deduir, i, per tant, es pot acudir a alguns dels manuals a l'ús. Entre ells,

—Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, v. I y
v. II.

—Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo General, Iustel, Madrid, t. I y t. II. 

—Miguel Sánchez Morón, Derecho Administrativo. Parte general, Tecnos, Madrid.

—Eduardo Gamero Casado y Severiano Fernández Ramos, Manual básico de Derecho Administrativo, Tecnos,
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Madrid.

Existeixen ja llibres que tracten d'acomodar-se a la singularitat d'aquesta matèria i del format del Màster en
Advocacia. En particular, cabe referir:

—Gifreu Font, Judith, Litigación Administrativa, Tirant lo Blanch, Valencia. 

Per últim, l'actualització, l'estar al dia constitueix una peça de capital i, a tal efecte, la consulta a blogs i pàgines
web especialitzades en la matèria pot ser un recurs molt útil.
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