
 

 

CANALS PER RELACIONAR-SE AMB EL CONSELL CONSULTIU 

A partir de l’Acord del Ple de 26 d’octubre de 2022 (podeu consultar l’Acord i la 
Guia per formular consultes i trametre expedients en el web 
www.consellconsultiu.cat). 

1. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (consultes preceptives i facultatives i altres 
escrits oficials)  

Les administracions públiques s’hi han de relacionar de forma telemàtica a través 
de registre electrònic connectat via SIR (sistema d’interconnexió de registres). 

ADREÇA DIR3: I00001780 (institucional, no figura com un òrgan ni com un ens 
autonòmic). 

LA CONSULTA HA DE CONTENIR, per separat, per facilitar les tasques d’anàlisi i 
arxivament: 

― Annex 1: la sol·licitud de dictamen (signada per la persona legitimada). 
― Annex 2: l’índex de l’expedient. 
― Annex 3: la proposta de resolució o d’acord / la versió final del text del projecte 
(segons el cas). 
― Annex 4 i següents: l’expedient íntegre i la documentació annexa necessària. 

EXPEDIENTS VOLUMINOSOS: si els expedients excedeixen el màxim de 10 MB per 
annex, podeu utilitzar l’eina estatal Almacén, la qual permet enviar fitxers de grans 
dimensions (fins a 20 GB). Aleshores, heu d’incloure, com a annex 4, un document 
amb l’enllaç o vincle de descàrrega generat per l’aplicació de posada a disposició 
de l’expedient o la documentació. Si, excepcionalment, emprau el correu 
electrònic de destinació per posar a disposició l’expedient, en l’eina Almacén 
haureu d’indicar el nostre correu electrònic (secretaria@cconsult.caib.es). 

Per a més informació sobre Almacén, una eina gratuïta i segura disponible per a 
totes les administracions públiques, podeu consultar l’adreça electrònica 
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/almacen  

INFORMACIÓ: www.consellconsultiu.cat (us recomanam que llegiu la Guia per 
formular consultes i trametre expedients aprovada pel Ple). 

Tel. 971 17 76 35  
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2. PERSONES JURÍDIQUES I FÍSIQUES QUE ES RELACIONEN ELECTRÒNICAMENT 
AMB EL CONSELL CONSULTIU (ARTICLE 16 DE LA LPACAP) PER ASSUMPTES 
SOTMESOS A CONSULTA (AUDIÈNCIA) O ALTRES SOL·LICITUDS O PETICIONS 

Les persones jurídiques o físiques que hem esmentat s’hi han de relacionar 
telemàticament mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració 
general de l'Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Per fer 
un registre a través del REC s’ha de disposar d'un certificat electrònic o DNI 
electrònic.  

ADREÇA DIR3: I00001780 (figura com a ens institucional) 

3. PERSONES FÍSIQUES QUE OPTIN PER RELACIONAR-SE DE FORMA PRESENCIAL 
AMB EL CONSELL CONSULTIU, NOMÉS PER A ASSUMPTES REFERITS A AQUEST 
ÒRGAN 

— De forma presencial en el Registre de les oficines del Consell Consultiu de les 
Illes Balears (carrer de Rubén Darío, 12, 1r esq., 07012 Palma), en HORARI de 9 a 
14 h els DIES FEINERS, o a qualsevol de les oficines d'assistència en matèria de 
registres de l'Administració autonòmica, de l'Administració general de l'Estat, de 
l’Administració local o de les administracions de la resta de comunitats 
autònomes, en l’horari que disposin. 

— Per correu postal. En aquest cas heu de presentar els documents dins un sobre 
obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus, mitjançant el segell oficial, hi 
pugui indicar el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. 
Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la 
presentació. També en aquest cas pot indicar-se l’opció ORVE o REGISTRE 
mitjançant el DIR3: I0001780 

INFORMACIÓ: www.consellconsultiu.cat (us recomanam que consulteu la 
normativa reguladora i organitzativa del Consell Consultiu). 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: de 9 a 14 h / tel. 971 17 76 35 
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