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I. L’acte administratiu: concepte i classes

1. Concepte

La doctrina defineix l’acte administratiu com qualsevol declaració de voluntat, de 
judici, de coneixement o de desig realitzada per l’Administració en l’exercici d’una 
potestat administrativa diferent a la potestat reglamentària.

De la definició d’acte administratiu es poden extreure les notes següents:

L’acte administratiu és una declaració intel•lectual. Per tant, s’han d’excloure les 
activitats exclusivament materials.

El contingut de l’acte administratiu pot estar integrat pels tipus de declaració següents:

• Una declaració de voluntat (p. ex., resolucions finals dels procediments).
• Una declaració de judici (p. ex., informes, dictàmens).
• Una declaració de desig (p. ex., propostes o peticions d’un òrgan administratiu a 

un altre).
• Una declaració de coneixement (p. ex., certificacions, diligències).

La declaració ha de procedir de l’Administració. S’exclouen del concepte d’acte 
administratiu els actes dels administrats, tot i que produeixen efectes conforme al dret 
administratiu (p. ex., la presa de possessió d’una plaça per un funcionari nomenat 
prèviament).



Està regulat pel dret administratiu. No tots els actes que l’Administració duu a terme 
són actes administratius, els actes administratius s’han de diferenciar dels actes de 
l’Administració, els quals estan sotmesos a altres branques de l’ordenament jurídic.

La potestat administrativa exercida en l’acte ha d’ésser diferent de la potestat 
reglamentària: amb els reglaments, l’Administració dicta actes que innoven 
l’ordenament jurídic, mentre que amb la producció d’un acte administratiu 
l’Administració es limita a aplicar l’ordenament jurídic.

2. Classes d’actes administratius

S’han fet classificacions molt diverses dels actes administratius. Les més significatives 
són les següents:

a) Actes resolutoris o definitius i actes de tràmit. Aquesta distinció es basa en la funció 
diferent que compleixen els actes en el si d’un procediment administratiu. Així, els actes 
resolutoris són els que posen fi a un procediment i resolen sobre el fons de l’afer, 
mentre que els actes de tràmit són tots els que es produeixen al llarg del procediment, 
per preparar la resolució final (p. ex., informes, propostes, etc.).

La distinció entre actes de tràmit i actes resolutoris és molt important, pel que fa a la 
impugnació. Els actes resolutoris poden ser impugnats en via administrativa o 
contenciosa; mentre que els actes de tràmit, en general, no són impugnables 
separadament, llevat dels anomenats actes de tràmit qualificats, que són els que 
decideixen directament o indirectament l’afer, determinen la impossibilitat de continuar 
el procediment o produeixen indefensió o perjudici irreparable dels drets o interessos 
legítims (art. 107.1 LRJAPC).

b) Actes favorables i actes de gravamen. Els actes favorables són els que amplien el 
patrimoni jurídic de l’administrat, li reconeixen drets o facultats, o l’alliberen d’un 
deure o limitació. Els actes de gravamen, en canvi, restringeixen el patrimoni jurídic de 
l’administrat, li imposen obligacions o càrregues, o li redueixen drets o llibertats.

c) Actes que posen fi a la via administrativa i actes que no posen fi a la via 
administrativa. Distinció que serveix per establir quins actes són susceptibles de recurs 
d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic i quins no ho són, perquè esgoten la via 
administrativa.

• Els actes que posen fi a la via administrativa són els que poden ser impugnats 
davant de l’Administració només mitjançant el recurs potestatiu de reposició i, 
excepcionalment, amb el recurs extraordinari de revisió, o davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. Amb caràcter general, es preveuen a l’article 109 
LRJPAC. En l’àmbit de la Generalitat, s’ha de tenir en compte l’article 85 de la 
Llei 13/1989.

• Els actes que no posen fi a la via administrativa són els que almenys són 
susceptibles de recurs d’alçada davant del superior jeràrquic de l’òrgan que els 
va dictar.

d) Actes reglats i actes discrecionals. Els actes discrecionals no han de ser entesos com 
els actes dictats per l’Administració amb absoluta i plena llibertat i no subjectes a cap 



tipus de control per part dels tribunals. La diferència entre actes reglats i actes 
discrecionals és que en els actes discrecionals, l’Administració, a l’hora de decidir sobre 
determinats elements, té un marge de llibertat i de lliure valoració que no es dóna, en 
canvi, en els actes reglats. En tot cas, determinats elements de qualsevol acte estan 
reglats i, per tant, almenys, pel que fa a aquests elements, és possible el control judicial.

Actes expressos, tàcits i presumptes

• Acte exprés. En l’acte exprés hi ha una exteriorització clara i inequívoca de la 
manifestació de la voluntat, del judici, del desig o del coneixement.

• Acte tàcit: no hi ha una clara manifestació externa, però davant de la conducta 
administrativa es presumeix raonablement l’existència d’una voluntat que 
produeix efectes jurídics.

• Acte presumpte: no hi ha ni una manifestació concreta ni una conducta a les 
quals es pugui atribuir un determinat sentit que respongui a una interpretació 
racional. En l’acte presumpte, davant l’incompliment per part de l’Administració 
de l’obligació de resoldre els procediments, el significat de la conducta 
administrativa el fixa de forma expressa l’ordenament jurídic, el qual presumeix 
l’existència d’un acte administratiu. És quan parlem del silenci administratiu

II. Elements

D’acord amb la regulació de l’acte administratiu que fa la Llei 30/1992 als articles 53 i 
següents, es pot parlar dels següents grans elements de l’acte administratiu: 

• Element subjectiu.
• Element objectiu.
• Element teleològic.
• Element formal.

1. Element subjectiu

L’acte administratiu només pot ser produït per una administració pública, que ha de ser 
titular de la potestat que permet dictar l’acte. La norma de competència determina quins 
són els actes que cada òrgan concret pot dictar. 

Cal, doncs, que l’acte emani de l’Administració i, en concret, de l’òrgan que sigui 
competent i, a més, cal que la persona o les persones que actuen com a titulars de 
l’òrgan hagin estat investits vàlidament.

Cal, també, que la persona o les persones que integren l’òrgan no estiguin afectades en 
el cas concret per una causa d’abstenció o de recusació i hagin dictat l’acte d’acord amb 
les condicions legals prescrites.

2. Element objectiu

Com s’ha fet referència en parlar de la definició de l’acte administratiu, el contingut és 
una declaració de voluntat, de judici, de desig, etc. El motiu d’aquesta declaració pot ser 
un comportament (de l’administrat, d’una altra administració, d’un altre òrgan, etc.), un 
fet, un bé, una situació jurídica o la mateixa organització administrativa. 



L’acte administratiu es dicta quan es dóna el pressupòsit de fet previst a la norma que 
atorga la potestat per dictar-lo. En el moment que hi ha aquest pressupòsit de fet, hi ha 
la raó justificadora de l’acte, la circumstància que justifica que un acte administratiu es 
dicti.

Cal que el motiu de l’acte sigui possible, lícit, determinat o determinable, i idoni per a la 
consecució de les finalitats que pretén assolir. L’acte administratiu no és més que el 
resultat de l’exercici d’una potestat. En la mesura que l’ordenament atribueix a 
qualsevol potestat una finalitat (la consecució de l’interès públic), l’acte administratiu 
dictat en exercici d’aquesta potestat ha de permetre satisfer aquesta necessitat.

3. Element teleològic

L’acte sempre ha d’intentar aconseguir una finalitat pública, la que va determinar 
l’atorgament de la potestat exercida. Si s’aparta d’aquesta finalitat, l’acte està viciat de 
desviació de poder.

4. Element formal

Els elements formals que ha de reunir un acte són els següents:

Quant a la producció de l’acte, s’ha de produir seguint el procediment legalment 
establert. Pel que fa a la forma externa de manifestació de l’acte, la regla general és que 
els actes administratius s’han de produir o consignar per escrit. Si més no, la Llei (art. 
55.1 LRJPAC) preveu que els actes administratius poden no tenir forma escrita quan la 
naturalesa exigeixi o permeti una altra forma més adequada d’expressió i de constància.

Finalment, quant al contingut, alguns actes han de ser motivats, és a dir, han 
d’exterioritzar les raons de fet i de dret per les quals s’han dictat.

III. La motivació i la forma

Pel que fa a la forma dels actes administratius, es remet a l’apartat anterior, referent als 
elements formals de l’acte. En aquest punt, cal referir-se a la forma, quant al contingut 
de l’acte, concretament a la motivació dels actes administratius.

Motivar l’acte administratiu significa fer públiques les raons de fet i de dret en les quals 
es basa una determinada decisió i reconduir la decisió presa a una regla de dret que 
l'autoritza.

La finalitat de la motivació és fer possible el control o la fiscalització jurisdiccional dels 
actes de l’Administració, establint la relació de causalitat necessària entre els 
antecedents de fet, la legislació aplicable i la decisió adoptada.

L’article 54.1 LRJPAC estableix els supòsits en què s’han de motivar els actes 
administratius.

S’ha de tenir en compte que l’acceptació d’informes o dictàmens serveix de motivació 
de la resolució, quan s’incorporin al seu text (art. 89.5 LRJPAC).



D’altra banda, l’article 79.2 de la Llei 13/1989 estableix la necessitat de motivació dels 
actes administratius resolutoris.

• Els actes que limiten els drets subjectius o interessos legítims.
• Els actes que resolen procediments de revisió d’ofici d’actes administratius, 

recursos administratius, reclamacions prèvies a la via judicial i procediments 
d’arbitratge.

• Els actes que se separin del criteri seguit en actuacions precedents o del 
dictamen d’òrgans consultius.

• Els acords de suspensió d’actes i d’adopció de mesures provisionals en el 
procediment.

• Els acords d’aplicació de la tramitació d’urgència o d’ampliació de terminis.
• Els actes dictats en exercici de potestats discrecionals.
• Els actes que hagin de motivar-se en virtut de disposició legal o reglamentària 

expressa.

IV. El silenci administratiu i els actes presumptes

1. Concepte i pressupòsits

D’acord amb la doctrina, pot parlar-se de silenci administratiu quan l’ordenament 
jurídic, davant l’incompliment de l’Administració de l’obligació de resoldre els 
procediments, i per vetllar pel dret de les persones interessades a obtenir aquesta 
resolució, presumeix l’existència d’un acte administratiu, generalment estimatori i 
excepcionalment desestimatori, pel simple transcurs del termini establert en cada 
procediment.

D’aquesta definició, s'extreu que els pressupòsits per a l’existència, en sentit tècnic 
jurídic, del silenci administratiu són dos: l’incompliment de l’obligació de resoldre i la 
presumpció d’existència d’un acte administratiu.

El silenci administratiu contribueix a garantir els drets dels ciutadans i a evitar que la 
inactivitat de l’Administració esdevingui una manera de desconèixer els drets de les 
persones interessades. Si no existís cap previsió en relació amb la falta de resolució de 
sol•licituds, la simple inactivitat de l’Administració facilitaria la lesió d’aquests drets

2. Regulació del silenci administratiu

La LRJAPC (art. 43 i 44) estableix una distinció, quant a la regulació del silenci 
administratiu, entre els procediments iniciats a sol•licitud de la persona interessada i els 
procediments iniciats d’ofici.

2.1. Procediments iniciats a sol•licitud de la persona interessada

Es regula a l’article 43 LRJPAC i preveu com a regla general que les persones 
interessades puguin entendre que les seves sol•licituds estan estimades un cop 
transcorregut el termini màxim sense que se n’hagi notificat la resolució expressa.

S’ha de tenir en compte que l’intent de notificació acreditat és un pressupòsit suficient 
per impedir que es produeixi el silenci administratiu.



La Llei preveu, si més no, les excepcions següents a la regla general del silenci 
estimatori:

• Quan una norma amb rang de llei o norma de dret comunitari europeu estableixi 
el contrari.

• Els procediments d’exercici del dret de petició, a què es refereix l’article 29 CE.
• Les sol•licituds, l’estimació de les quals tingui com a conseqüència que es 

transfereixin facultats relatives al domini públic o al servei públic al sol•licitant 
o a terceres persones.

Procediments d’impugnació d’actes i disposicions

En concret, en els casos dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a 
l’exercici d’accions civils o laborals davant de l'Administració.

En el cas dels recursos administratius, aquest supòsit de silenci negatiu té una excepció: 
el silenci té un sentit positiu o estimatori quan el recurs d’alçada s’interposa contra una 
desestimació prèvia per silenci.

El procediment de revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret, si s’hagués iniciat a 
sol•licitud de la persona interessada, pel transcurs de tres mesos des del seu inici sense 
que se n’hagi dictat resolució (art.102.5 LRJPAC).

El procediment de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, si no 
se'n dicta resolució expressa (art.142.7 i 144 LRJAPC).

2.2. Procediments iniciats d’ofici

En aquest supòsit, la falta de resolució i notificació dintre de termini produeix els 
efectes següents (art. 44 LRJPAC):

• Si es tracta d’un procediment del qual pot derivar-se el reconeixement o el 
naixement de drets o d’altres situacions jurídiques individualitzades, el silenci té 
un sentit desestimatori i, per tant, les persones interessades poden entendre que 
la resolució presumpta és desestimatòria.

• Si es tracta d’un procediment sancionador, o de qualsevol altre tipus que sigui 
susceptible de produir efectes desfavorables, es produeix la caducitat de 
l’expedient, la qual cosa també posa fi al procediment, ja que l’Administració és 
obligada a declarar-la conclosa, amb una resolució que ordeni l’arxiu de les 
actuacions. Aquesta caducitat ha de ser imputable a l’Administració, és a dir, la 
falta de resolució i notificació no pot estar provocada per una paralització de la 
tramitació causada per la persona interessada.

3. Efectes

Quant als efectes, cal diferenciar els efectes del silenci positiu i els del negatiu.

• El silenci administratiu positiu produeix un veritable acte administratiu eficaç 
que l’Administració pública només pot revisar d’acord amb el procediment de 
revisió d’ofici.



• El silenci negatiu únicament té efectes processals. Permet que les persones 
interessades puguin interposar el recurs que calgui, ja sigui davant de 
l’Administració o davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

L’acte obtingut per silenci es pot fer valer davant l’Administració i davant de qualsevol 
altra persona. Els efectes d’aquests actes es produeixen des del venciment del termini 
màxim per resoldre, i l’existència de l’acte administratiu obtingut per silenci es pot 
acreditar per qualsevol mitjà vàlid. Un d’aquests mitjans seria el certificat acreditatiu 
que preveu l’article 43.5 LRJPAC, que l’òrgan competent pot sol•licitar per resoldre i 
que s’ha d’emetre en el termini màxim de quinze dies.

4. Resolució expressa de l’Administració després de produir-se el 
silenci

L’Administració pot resoldre expressament una vegada produït el silenci administratiu, 
ja que l’obligació de resoldre no desapareix (art. 43.4 LRJPAC).

• En el cas del silenci positiu, i com que s’ha produït un veritable acte 
administratiu, la resolució expressa posterior només pot confirmar l’acte 
presumpte estimatori.

• En canvi, en el cas del silenci negatiu, la resolució expressa posterior pot 
confirmar la desestimació o tenir un contingut estimatori. L’Administració no 
està vinculada pel sentit negatiu del silenci. 

Punts clau

• L’acte administratiu és tota declaració de voluntat, de judici, de coneixement o 
de desig feta per l’Administració en l’exercici d’una potestat administrativa 
diferent a la potestat reglamentària.

• L’acte administratiu ha de reunir uns requisits subjectius, objectius, teleològics i 
formals que es configuren com a elements de l’acte.

• La motivació de l’acte administratiu significa fer públiques les raons de fet i de 
dret en les quals es basa una decisió determinada i reconduir la decisió presa a 
una regla de dret que l'autoritza.

• L’ordenament jurídic davant l’incompliment per part de l’Administració de 
l’obligació de resoldre els procediments presumeix l’existència d’un acte 
administratiu, generalment estimatori i excepcionalment desestimatori, pel 
simple transcurs del termini establert en cada procediment.

• La regla general és el silenci positiu, però la Llei en preveu excepcions.
• La regulació del silenci administratiu és diferent segons si es tracta de 

procediments a instància de part o de procediments iniciats d’ofici.
• El silenci administratiu positiu produeix un veritable acte administratiu eficaç. 

El silenci negatiu únicament té efectes processals.


