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Presentació 

El dret administratiu és la norma bàsica que regula qualsevol expedient que es tramita amb l’administració, ja que 

regula l’organització, el funcionament i atribucions de l’Administració pública en les seves relacions amb els particulars 

i amb altres administracions públiques. 

L’objectiu del curs és donar una visió conjunta de la tramitació d’un expedient, tant des de la via administrativa 

(terminis, informació de l’expedient, silencis administratius, recursos, etc..) com des de la via judicial (justificació, 

costos, terminis, ..). 

Aquest curs dóna nocions de la capacitat  d’obrar en l’àmbit administratiu, i és una eina bàsica per aquells col·legiats 

que gestionen expedients (sigui des de l’àmbit privat o públic), i el seu coneixement permet disposar d’eines per 

millorar la gestió d’aquests. 

 

Programa - Professora Sra. Blanca Gifre (Advocada experta en dret administratiu) 

  9.00 h Descripció general de la via administrativa i la via judicial 

10.00 h Via administrativa 

 Drets i deures de les persones interessades 

 Drets i deures de l’administració 

 Els terminis legals, la responsabilitat de l’administració en el seu compliment 

 Contingut dels informes 

 Forma de relacionar-se amb l’administració 

 Representació de l’interessat 

 Seguiment de l’expedient 

 El silenci administratiu 

 Recurs de reposició, d’alçada i extraordinari de revisió.  

 El procediment sancionador, i les seves particularitats 

11.45 h Pausa  

12.00 h Via administrativa (continuació)  

13.00 h Via judicial 

 Descripció (“costos, terminis, eficàcia”) 

 Quan té sentit 

 Recurs contenciós – administratiu 

 

Inscripcions 

Preu del curs: 

   50 € - col·legiats del CETAFC, COEAC, CBC i CEFC.  

 100 € - no col·legiats. 

 

 

 

Lloc de realització 

 

Girona 

21 de febrer de 2020 

CETAFC. Dem. Girona 

Santa Eugènia, 102-104 Esc. C Entl. 1a 

Clica aquí per veure ubicació 

Lleida 

6 de març de 2020 

COEAC. Delegació Lleida 

Rambla Ferran, 2 4t A 

Clica aquí per veure ubicació 

Barcelona 

12 de març de 2020 

CETAFC. Dem. Barcelona 

C/ Enamorats, 62-64 baixos 

Clica aquí per veure ubicació 

Clica aquí per inscriure’t a qualsevol dels 3 cursos 

http://www.agrifor.org/
https://www.agronoms.cat/
http://cbiolegs.cat/
http://www.cefc.cat/
https://goo.gl/maps/wG72CdowT2uP4vYo7
https://goo.gl/maps/4Es3QvLMN1GjniHw8
https://goo.gl/maps/KBNR5h325bDS5Dhr8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj6vDHOSio85QkOOWp4PMqcF91uWLBzxlG-IjfHQaOr-cvhw/viewform

