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MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA 
(BSM/UPF-ICAB) 

 

LITIGACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
 
Trimestre: Segon  
Crèdits: 3 ECTS  
Hores de dedicació de l’estudiant: 75 hores  
Llengua de docència:  
Grup 1: castellà 
Grup 2 i 3: castellà / català 
 
Docència: les sessions plenàries s’impartiran en format remot i els seminaris seran 
presencials si ho permet la situació sanitària. El subgrup 203 sempre serà en remot. 
Tan aviat com sigui possible es retornarà a la docència 100% presencial a la seu de 
Balmes/Rosselló. 
 
Coordinació de l’assignatura:  
 
Josep Ramon Barberà: Professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra. 
Rosa M. Pérez. Advocada (Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya). 
Professora associada de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 
Dades de contacte: josepramon.barbera@upf.edu; rosam.perez@upf.edu  

 
Professorat: 
 
• Josep Ramon Barberà. Professor associat de dret administratiu, UPF. 
• Elisabeth Cots. Advocada sènior. Baker & Mckenzie Barcelona 
• Ramon de la Malla. Advocat. Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya. 
• Bernat Domeyó. Advocat. Uría Menéndez  
• Maria Pilar García. Advocada. Cos d’Advocacia de la Generalitat de Catalunya. 
• Jorge Herrera. Advocat. Soci de Pareja & Associats, advocats. 
• Oriol Mir. Catedràtic de dret administratiu, UPF. 
• Carles Pareja. Advocat, soci fundador de Pareja & Associats, advocats. 
• Daniel Ripley. Advocat, soci d’Uría Menéndez. 
• Gemma Segura. Advocada, sòcia de Pareja & Associats, advocats. 
• Víctor Siles. Secretari d’Ajuntament. Advocat. Cos d’Advocacia de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
 
 
 
1. Presentació de l’assignatura 
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1. Aquesta assignatura té per objecte l’estudi teòric i pràctic dels instruments de 
control de l’activitat de les administracions públiques, tant des d’una perspectiva 
interna (recursos administratius, essencialment) com des d’una perspectiva externa, 
especialment a partir del sistema de control jurisdiccional de l’activitat administrativa 
que correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
2. Atès que els estudiants disposen de coneixements previs sobre la matèria (tant de 
dret administratiu com de dret processal), i al marge d’una nova aproximació 
sistemàtica a les previsions normatives, les classes consistiran essencialment en 
l’anàlisi dels aspectes més importants d’aquesta normativa i en l’estudi de supòsits 
pràctics o de qüestions conflictives, sobretot a partir de l’estudi d’alguns temes 
d’actualitat. 
 
3. Hom demana als estudiants que preparin els temes prèviament a les classes 
corresponents i que analitzin les qüestions que es senyalen en els materials que 
prèviament els hi seran facilitats. No s’exigirà als alumnes que presentin cap mena de 
pràctica escrita. 
 

2. Competències que cal assolir (segons RD 775/2011) 

2.1. Competències genèriques 

E1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els 
coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la 
qual s’enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació 
amb els interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o 
autoritats públiques i en les funcions d’assessorament. 
 
E3. Conèixer i ser capaç d’integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels 
sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
 
E10. Desenvolupar destreses i habilitats per a l’elecció de l’estratègia correcta per a la 
defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels àmbits diversos de 
la pràctica professional. 
 
E11. Saber desenvolupar destreses que permetin l’advocat millorar l’eficiència de la 
seva feina i potenciar el funcionament global de l’equip o institució en què la porta a 
terme mitjançant l’accés a fonts d’informació el coneixement d’idiomes, la gestió del 
coneixement i l’ús de tècniques i eines especialitzades. 
 
E13. Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment 
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què vagin adreçades 
d’acord en cada cas amb les modalitats pròpies de cada àmbit jurisdiccional. 
 
E14. Saber dur a terme treballs professionals en equips específics i interdisciplinars. 
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2.2. Competències específiques 
 
1. Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que permetin aplicar els coneixements 
acadèmics adquirits durant la formació universitària a la realitat canviant a la que 
s’enfronten les advocades i els advocats en els supòsits de conflictes derivats de 
l’actuació de les administracions públiques. 
 
2. Saber exposar de forma oral i escrita fets i deduir-ne argumentalment 
conseqüències jurídiques, atenent al context i al destinatari al qual s’adrecen, d’acord 
amb les especialitats pròpies de la litigació administrativa. 

3. Continguts, programació i professorat 

Grup 1 
 

Sessió Dia i hora Grup Professor Matèria 

1 07/01 
14:30 1 JR Barberà 

Procediments de revisió dels actes administratius en 
via administrativa (Llei 39/2015). Recurs especial en 
matèria de contractació. Reclamació en matèria de 
dret d’accés a la informació pública. Diligències 
preliminars del recurs contenciós administratiu: la 
declaració de lesivitat i el requeriment previ. 

2 11/01 
16:30 1 Jorge Herrera  

La jurisdicció contenciosa administrativa. Òrgans. Les 
parts. Objecte del recurs. Interposició del recurs. 
Mesures cautelars. 

3 

12/01 
14:30 101 JR Barberà 

Sessió pràctica 

12/01 
17:00 102 JR Barberà 

4 18/01 
16:30 1 Gemma 

Segura 
Demanda i contestació a la demanada. Al·legacions 
prèvies. Fase de prova i conclusions. Sentència 

5 

19/01 
14:30 101 Bernat 

Domeyó Sessió pràctica 19/01 
17:00 102 Bernat 

Domeyó 

6 25/01 
16:30 1 Jorge Herrera Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació 

7 

26/01 
14:30 102 Bernat 

Domeyó Sessió pràctica 26/01 
17:00 101 Bernat 

Domeyó 

8 01/02 
16:30 1 Jorge Herrera Execució de sentències 

9 

02/02 
14:30 101 Daniel Ripley 

Sessió pràctica 02/02 
17:00 102 Daniel Ripley 

 
Grup 2 
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Sessió Dia i hora Grup Professor Matèria 

1 07/01 
16:30 2 Oriol Mir 

Procediments de revisió dels actes administratius en 
via administrativa (Llei 39/2015). Recurs especial en 
matèria de contractació. Reclamació en matèria de 
dret d’accés a la informació pública. Diligències 
preliminars del recurs contenciós administratiu: la 
declaració de lesivitat i el requeriment previ. 

2 

11/01 
12:00 201 Oriol Mir 

Sessió pràctica 11/01 
09:30 202 Oriol Mir 

12/01 
12:00 203 Josep Ramon 

Barberà 

3 12/01 
14:30 2 Ramon de la 

Malla 
La jurisdicció contenciosa administrativa. Òrgans. Les 
parts. Objecte del recurs. Interposició del recurs. 
Mesures cautelars. 

4 

18/01 
12:00 201 Elisabeth Cots 

Sessió pràctica 18/01 
09.30 202 Elisabeth Cots 

19/01 
12:00 203 Víctor Siles 

5 19/01 
14:30 2 Ramon de la 

Malla 
Demanda i contestació a la demanada. Al·legacions 
prèvies. Fase de prova i conclusions. Sentència 

6 

25/01 
12:00 201 Elisabeth Cots 

Sessió pràctica 25/01 
09:30 202 Elisabeth Cots 

26/01 
12:00 203 Víctor Siles 

7 26/01 
14:30 2 Ramon de la 

Malla Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació 

8 
01/02 
12:00 201 Elisabeth Cots 

Sessió pràctica 01/02 
09:30 202 Elisabeth Cots 

 02/02 
12:00 203 Víctor Siles 

9 02/02 
14:30 2 Ramon de la 

Malla Execució de sentències 

 
Grup 3 
 

Sessió Dia i hora Grup Professor Matèria 

1 07/01 
14:30 3 Oriol Mir 

Procediments de revisió dels actes administratius en 
via administrativa (Llei 39/2015). Recurs especial en 
matèria de contractació. Reclamació en matèria de 
dret d’accés a la informació pública. Diligències 
preliminars del recurs contenciós administratiu: la 
declaració de lesivitat i el requeriment previ. 
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2 

11/01 
14:30 301 JR Barberà 

Sessió pràctica 

11/01 
17:00 302 JR Barberà 

3 12/01 
16:30 3 Jorge Herrera 

La jurisdicció contenciosa administrativa. Òrgans. Les 
parts. Objecte del recurs. Interposició del recurs. 
Mesures cautelars. 

4 

18/01 
14:30 301 MP García 

Sessió pràctica 
18/01 
17:00 302 MP García 

5 19/01 
16:30 3 Gemma Segura Demanda i contestació a la demanada. Al·legacions 

prèvies. Fase de prova i conclusions. Sentència 

6 

25/01 
14:30 301 MP García 

Sessió pràctica 
25/01 
17:00 302 MP García 

7 26/01 
16:30 3 Jorge Herrera Recurs d’apel·lació. Recurs de cassació 

8 
01/02 
14:30 301 MP García 

Sessió pràctica 01/02 
17:00 302 MP García 

9 02/02 
16:30 3 Carles Pareja Execució de sentències 
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4. Avaluació 

Acabada la docència, es farà una prova de tipus test que determinarà la qualificació 
obtinguda a l’assignatura. La prova tindrà per contingut les matèries teòriques objecte 
d’estudi, determinades al Pla docent de l’assignatura, i també les qüestions pràctiques 
analitzades a les classes teòriques i pràctiques de l’assignatura, a partir dels materials 
facilitats als alumnes per a cadascuna de les sessions (supòsits pràctics, resolucions 
administratives i judicials...). 
 
En el cas de suspendre l’assignatura, s’efectuarà una recuperació durant el tercer 
trimestre del curs. Els alumnes suspesos que vulguin recuperar hauran de contactar 
amb els coordinadors per concretar la data. 

5. Textos legals i bibliografia recomanats 

A més de la normativa sectorial que haurà de ser consultada i analitzada en relació 
amb els casos pràctics que es proposin als estudiants, els textos legals que 
habitualment s’empraran en les diverses sessions són els següents: 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (LPACAP) 
 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP) 
 
Llei 26/2010, del 3 de agosto, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAP) 
 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(JRJCA) 
 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC) 
 
 
D’altra banda, i sens perjudici dels materials específics que els professors puguin 
proposar per a cada sessió, es recomana la consulta i l’estudi d’alguns dels manuals de 
dret administratiu d’ús més freqüent. A tall d’exemple, es citen els següents: 
 
COSCULLUELA MONTANER, M. "Manual de Derecho Administrativo". Ed. Cívitas. 
 
GAMERO CASADO, E. i FERNÁNDEZ RAMOS, S. “Manual básico de Derecho 
Administrativo”. Ed. Tecnos 
 
GARCÍA DE ENTERRÍA, E., FERNÁNDEZ, T.R. "Curso de derecho administrativo". Ed. 
Cívitas. 
 
PARADA, J.R. "Derecho administrativo". Ed. Marcial Pons, 
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MUÑOZ MACHADO, S. "Tratado de Derecho Administrativo y de Derecho público 
general". Ed. Iustel. 
 
SÁNCHEZ MORÓN, M. "Derecho Administrativo: parte general". Ed. Tecnos 
 
SANTAMARÍA PASTOR, J.A. "Principios de Derecho administrativo general". Ed. Iustel. 
 
SANTAMARÍA PASTOR, J. A. “Fundamentos de Derecho Administrativo I”. Centro de 
Estudios Ramón Areces. 
 
També es recomana la consulta d’obres que comenten de manera sistemàtica les lleis 
principals, com són la LPACAP, la LRJSP i particularment la LRJCA. 

 


