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  Règim jurídic i procediment de les administracions públiques 

Destinataris: 

PAS 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

20 h 

Destinataris: perfil professional 

PAS de la Universitat de València de tots els grups i escales. 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

Inici 08/09/2021 - 

En línia* 
Fi 29/10/2021 - 

* Aquest curs es realitzará integrament a una plataforma externa

Professorat responsable 

Adoración Ramírez Castellanos 

ADR Formación 

José León de la Granja 

ADR Formación 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

• Comprendre les novetats teòriques i pràctiques de la nova regulació administrativa. 

• Conèixer les característiques i elements de l'acte administratiu. 

• Analitzar el camí de creació, desenvolupament i extinció dels actes administratius i les opcions i situacions 
que es poden presentar, com el silenci administratiu. 

• Saber com es pot atacar un acte administratiu que no compleix les regles establertes, i davant quins 
òrgans o tribunals es pot interposar un recurs. 

CONTINGUTS 

• La normativa administrativa. 

• Els òrgans de les administracions públiques. 

• La potestat sancionadora i la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. 

• El funcionament electrònic del sector públic. 

• Els convenis de les administracions públiques. 

• El sector públic. 

• Els interessats: capacitat i representació. 

• L'actuació de les administracions públiques. 

• El procediment administratiu: 
1.- El procediment administratiu. 

2.- Els actes administratius. 

• Revisió dels actes administratius. 

• Recursos. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Superació dels test on-line. 

Visualització del 100 % dels continguts i superació de les proves d’avaluació fixades. 
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