
 
 

Felio José Bauzá Martorell 

Membre del Consell Consultiu de les Illes Balears de 2011 ençà i 

conseller secretari de 2011 a 2015. 

 

És llicenciat en dret per la Universitat Pontifícia de Comillas - ICADE (Madrid, 1995), 

amb la qualificació de llicenciatura de matrícula d’honor; diplomat en assessoria 

d’empreses per la mateixa Universitat (Madrid, 1995), amb la qualificació de 

matrícula d’honor, i doctor en dret per la Universitat de les Illes Balears (amb la tesi 

doctoral titulada El procedimiento administrativo electrónico). Així mateix, ha obtingut 

el Màster d’urbanisme i ordenació del territori a la Universitat de les Illes Balears 

(2003).  

Professor contractat doctor de la Universitat de les Illes Balears, és funcionari en 

excedència del cos superior d’administradors civils de l’Estat (1998). En relació amb 

l’Administració, ha format part de diferents comissions, juntes i patronats, i ha ocupat 

nombrosos càrrecs de responsabilitat i representació, entre els quals es poden 

destacar els següents: cap del Servei d’Incidències en la Direcció del Tresor i 

Política Financera del Ministeri d’Economia i Hisenda (1999); cap de servei territorial 

(1999-2001), director de l’Àrea Funcional de Foment (2001-2003), secretari general 

(2003-2004) i director de l’Àrea Funcional de l’Alta Inspecció d’Educació de la 

Delegació del Govern a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; cap de 

departament de la Conselleria de Presidència i Esports, cap del Servei de 

Planificació de la Direcció General de Biodiversitat, gerent del Consorci de Recursos 

Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i secretari general de la Conselleria 

d’Immigració i Cooperació del Govern de les Illes Balears. També ha estat secretari 

de la Comissió Assessora per a la Reforma de l’Estatut d’Autonomia (2004-2006) i 

conseller general de l’Assemblea General de Sa Nostra (2002-2005).  

Ha rebut els premis i les distincions següents: Premi a l’Excel·lència Jurídica 

d’Economist and Jurist «Jurista de Honor» (Grupo Difusión Jurídica. Madrid, 3 de 

desembre de 2018); Premi d’Estudis Jurídics 2018 de la Reial Acadèmia Valenciana 

de Jurisprudència i Legislació, pel treball «El uso de la fuerza en Derecho 

Administrativo» (13 de novembre de 2018); III Premi Andrés Olavarría Téllez de la 

Reial Acadèmia Sevillana de Legislació i Jurisprudència, VIII Premi Luis Pascual 

González de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, i 

Medalla d’Or del Govern de les Illes Balears (2007). A més, és acadèmic 

corresponent de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears 

 



i vocal permanent de la Comissió General de Codificació (Secció Tercera, de Dret 

Públic), nomenat per l’Ordre ministerial de 2 de novembre de 2015. 

De l’experiència acadèmica, s’ha d’assenyalar l’activitat com a consultor de la UOC, 

professor de dret administratiu, en el grau de dret (2010-2011); professor de dret 

administratiu en estudis de postgrau de la Universitat de València (2008-2011); 

professor tutor en els estudis de treball social, ciències polítiques, turisme i dret 

(assignatures de dret civil, estat constitucional, fonaments de dret administratiu, dret 

administratiu i legislació turística, sociologia del turisme, introducció al dret i dret 

administratiu) de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (2002-2011); 

professor col·laborador de dret administratiu (2002-2003), professor associat en els 

estudis de ciències econòmiques, turisme i arquitectura tècnica (assignatures de dret 

administratiu, dret administratiu del turisme i aspectes legals de la construcció) i 

professor de dret administratiu (grau de seguretat i ciències policials, 2005-2011) de 

la Universitat de les Illes Balears. Ha obtingut les acreditacions acadèmiques 

següents: acreditació nacional per al cos de professors titulars d’universitat, 

contractat doctor, professor ajudant doctor i professor ajudant. 

A més de les intervencions com a conferenciant i com a ponent a jornades, 

seminaris i congressos, ha impartit nombrosos cursos i ha dut a terme projectes 

d’investigació. També ha estat coordinador científic del diploma d’especialització 

professional universitari en qualificació administrativa per a l’Administració local 

(postgrau de la Universitat de València, 2008-2010), vocal de la comissió 

d’elaboració i disseny del títol de grau de seguretat pública i ciències policials (2009) 

i coordinador acadèmic de les I Jornades sobre Administració Electrònica (Institut 

d’Estudis Autonòmics, 2009). 

És autor de material docent i de nombrosos articles i llibres, entre els quals figuren 

els que s’indiquen a continuació: «Alcance de la función consultiva ante una solicitud 

de revisión de oficio con propuesta desfavorable» (Revista Vasca de Administración 

Pública, núm. 115, setembre-desembre 2019, p. 17 a 52), «Ley de Caminos Públicos 

y Rutas Senderistas de Mallorca y Menorca” (Revista Jurídica de les Illes Balears, 

núm. 17, p. 95 a 126), «La licencia urbanística en los condohoteles. Especial 

referencia al suelo rural» (Práctica Urbanística, núm. 158, maig-juny 2019), 

Naturaleza jurídica de la concesión de hecho consentida por la Administración 

(2014), Administración electrónica (2010), Régimen jurídico de la videovigilancia 

(2004), Régimen especial de Baleares. Compensación al transporte de mercancías 

(2003), Procedimiento administrativo electrónico (2002), La desadministración 

pública (2001), Aproximación a la ciencia de la Administración. Gerencia aplicada a 



organizaciones públicas (1999) i Los programas gubernamentales de incorporación 

de la sociedad de la información a las administraciones públicas (1999).  

Ha participat amb altres autors en les publicacions següents: Comentarios a la Ley 

de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (2015); El futuro territorial del 

Estado español. ¿Centralización, autonomía, federalismo, confederación o 

secesión? (2014); El patrimonio sucesorio. Reflexiones para un debate reformista 

(2014); Régimen jurídico de la transparencia del sector público (2014); Por el 

derecho y la libertad. Libro homenaje al profesor Juan Alfonso Santamaría Pastor 

(2014); Legal fight against dopping in european unión. Actes del XVII International 

Sports Law Congress IASL (2011); El régimen jurídico general del patrimonio de las 

administraciones públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (2010), 

i Comentaris a l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears (2008). És coordinador i 

també coautor del llibre Doctrina Consultiva. A propósito del 25 aniversario del 

Consejo Consultivo de las Illes Balears (2019). Així mateix, és membre del Consell 

de la revista Práctica Urbanística i avaluador de la revista científica Procesos de 

Mercado. 
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