
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Lloc de realització 
 

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona  
Saló de Graus 
Av. Diagonal 684 
Barcelona 
 
Calendari  
 

7 d’octubre de 2016 
 
Horari 
 

9.30h a 14.00h 
 
Preu  
Gratuït 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornades 
 sobre l’accés al 

contenciós-
administratiu  

per a la tutela dels 
interessos col·lectius 

 
 

Barcelona 
7 d’octubre de 2016 

 



 

 
 
 

Organització 
Departament de Dret administratiu, Dret processal i dret 
financer i tributari de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona 
Activitat realitzada en el marc del projecte de recerca “Regeneración 
democrática, buena administración e integridad pública: el papel del 
Derecho administrativo ante la crisis de las Instituciones públicas“ (IP 
Juli Ponce, REFERENCIA DER2014-57391-C2-1-R) 
 

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del 
Departament de Justícia 
 

Destinataris 
Magistrats, lletrats de l’administració de justícia i 
altres cossos de l’Administració de justícia, personal 
de l’Administració pública i d’altres institucions 
públiques, professors i estudiants universitaris, 
advocats, sindicats, ONGs i persones interessades 
en la defensa d’interessos col·lectius. 
 

Objectius 
Tractar els aspectes més importants sobre l’accés a 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu per a la 
protecció dels interessos col·lectius (en especial, 
legitimació i limitacions econòmiques).  
 

Inscripció prèvia  
L’aforament és limitat i, per tant, l’admissió es farà per 
ordre d’entrada de les inscripcions. 
Si esteu interessats en assistir-hi  heu de trametre, 
abans del 5 d’octubre de 2016, complimentada, la 
butlleta d’inscripció que us serà lliurada enviant un mail 
a ufaj@gencat.cat 
 

Certificat 
El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada 
emet el certificat del curs.  
 

Tenen dret al certificat els alumnes que hagin assistit 
al 100% de l’activitat.  
 

L’alumne pot descarregar-se el certificat  a l’adreça: 
https://extranet.cejfe.cat, introduint el nom d’usuari i 
contrasenya, que podreu obtenir seguint les 
instruccions. 
 

Codi curs 
70/06/01/2015 

Programa 
 

9.30 h - 9.45 h 
  

Presentació 
 

Juli Ponce i Solé  
Catedràtic acreditat de Dret administratiu  
. 

Alexandre Peñalver i Cabré  
Professor titular de Dret administratiu 
 

9.45 h - 11.30 h 
 

Debat: Les diverses vies de legitimació en el 
contenciós-administratiu per a la tutela dels 
interessos col·lectius  
 

Presentació i moderació.- 
 

Juli Ponce Solé  
Catedràtic acreditat de Dret administratiu, Universitat 
de Barcelona 
 

Participants.-  
 

José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat 
Magistrat de la Sala Contencioso-administrativa del 
Tribunal Suprem. 
 

José María Gimeno Feliu  
Catedràtic de Dret administratiu i president del 
Tribunal Administratiu de Contractes Públics d'Aragó. 
 

Alexandre Peñalver i Cabré 
Professor titular de Dret administratiu, Universitat de 
Barcelona. 
 

11.30 h - 12.00 h 
  

Pausa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 h - 13.45h 
 

Debat: Les limitacions econòmiques en l’accés al 
contenciós-administratiu per a la tutela dels 
interessos col·lectius 
 

Presentació i moderació.- 
 

Alexandre Peñalver i Cabré 
Professor titular de Dret administratiu, Universitat de 
Barcelona 
 

Participants.-  
 

María Abelleira Rodríguez  
Magistrada de la secció 4ª de la Sala Contencioso-
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya 
 

César Cierco Seira  
Professor titular de Dret administratiu, Universitat de 
Lleida 
 

Marc Vilar Cuesta  
President de la secció de Dret administratiu de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 

13.45 h - 14.00 h 
 

Cloenda 
 

Gabriel Capilla Vidal 
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada del Departament de Justícia 
 

 


