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I. SESSIONS 

L’any 2018 el Consell Consultiu ha dut a terme vint reunions, que 
corresponen a les dates següents: 
 

 
24 de gener 20 de juny 

14 de febrer 11 de juliol 
8 de març 25 de juliol 
13 de març 5 de setembre 

22 de març 26 de setembre 
18 d’abril 16 d’octubre 

2 de maig 6 de novembre 
9 de maig 21 de novembre 
17 de maig 4 de desembre 

30 de maig 19 de desembre 
 

Les actes de les sessions, un cop aprovades pel Ple, consten en l’arxiu de la 
institució. 
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II. DADES ESTADÍSTIQUES 

11. Dades generals   

En el període a què fa referència aquesta memòria s'han presentat al Consell 
Consultiu 152 sol·licituds de dictàmens, de les quals vuit s'han retornat i 144 
han donat lloc a un expedient; cal puntualitzar que l’any 2018, a més de les vuit 

consultes ressenyades, se’n van retornar tres més que ja havien donat lloc a 
l’expedient corresponent, i que, pel que fa als expedients, s’han presentat tres 

desistiments de la sol·licitud. D’altra banda, s'han emès 135 dictàmens, 16 dels 
quals provenen d’expedients que iniciàrem l’any 2017.  

Consultes 152 

Devolucions 11
1
 

Expedients 144 

  

Dictàmens 135 

En el gràfic següent es comparen les dades generals de la funció consultiva 

desenvolupada els anys 2017 i 2018. 

 

                                                 
1
 Vuit devolucions fetes immediatament després d’haver rebut la sol·licitud de dictamen i tres  

que s’han produït un cop format l’expedient.  
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El gràfic indica que l’activitat del 2018, quant al nombre de consultes i 
dictàmens, és una mica inferior a la del 2017. Concretament, s’han produït 17 

consultes menys i s’han emès 28 dictàmens menys que l’any anterior, una 
disminució del 10,06 % i del 17,18 %, respectivament. 

El 2018, abans d’emetre dictamen, s'han retornat els expedients d’onze 

consultes, perquè s'han detectat deficiències greus en la tramitació del 
procediment. Aquesta quantitat representa un 7,24 % del total de les rebudes 

enguany, un percentatge inferior al de l'any 2017. 

La matèria que ha implicat més devolucions ha estat la de contractació, 
seguida de les de revisió d’ofici i modificació de zones verdes. Cal afegir que la 

majoria dels expedients retornats provenen d’ajuntaments. 

2. Consultes 

2.1. Consultes per entitat 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears 

 
103 

Ajuntaments  35 

Consells insulars   12 

Universitat de les Illes Balears   1 

Parlament de les Illes Balears  1 

Total  152 

La taula anterior posa de manifest que l’entitat que presenta més consultes a 

aquest òrgan és l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb un total de 
103; és a dir, un 67,76 % de les que es reben provenen d’aquesta 

Administració. 

Pel que fa a l’Administració local, les sol·licituds de dictamen dels consells 
insulars i dels ajuntaments són 47 i representen un 30,92 % del total. Tal com 

es desprèn de la taula, aquest percentatge es desglossa en un 7,89 % per als 
consells insulars, que n’han formulades 12, i un 23,03 % per als ajuntaments, 

que n’han aportades 35. 
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A continuació, comparam el nombre de sol·licituds presentades per les 
diferents entitats els anys 2017 i 2018. 

 2017 2018 Variació 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears 

123 103 - 16,26 % 

Ajuntaments 32 35 9,38 % 

Consells insulars  13 12 - 7,69 % 

Universitat de les Illes Balears  1 1 — 

Parlament de les Illes Balears 0 1 — 

Total 169 152 - 10,06 % 

En la taula s’observa la disminució del nombre de consultes respecte de l’any 
anterior. Destaca l’augment de les que provenen dels ajuntaments, que s’han 

incrementat en un 9,38 %; les de l’Administració de la Comunitat Autònoma i 
dels consells insulars han disminuït en un 16,26 % i un 7,69 %, respectivament. 

2.2. Consultes per matèria 

En la taula d’aquest apartat es mostra la distribució per matèries de les 
consultes de l'any 2018 i es compara amb la de l'any 2017. 

De conformitat amb la taula, l’any 2018 gran part de les sol·licituds de dictamen 
dirigides al Consell Consultiu es refereixen, igual que l’any precedent, a 

reclamacions per responsabilitat patrimonial, a projectes de disposicions 
reglamentàries i a revisions d'ofici.  

Si es comparen les dades d’aquest any amb les de l’anterior, cal destacar 

l’increment de les consultes formulades sobre projectes de disposicions 
reglamentàries. Aquesta circumstància és conseqüència dels canvis produïts 

en les relatives a projectes de decret, que han augmentat en un 68,42 % amb 
referència a l’any 2017. Pel que fa a la resta de disposicions, la xifra és similar 
a la de l’any precedent. 

En el cas de les revisions d’ofici, l’any 2017 es van rebre 46 peticions de 
dictamen, mentre que l’any 2018 se n’han rebudes 31, 15 menys; per tant, han 

disminuït en un 32,61%. Aquesta dada l’hem d’interpretar de manera positiva, 
ja que la disminució és conseqüència d’una menor entrada de consultes sobre 
revisions d’ofici per contractació irregular: 12 menys que l’any anterior, la qual 

cosa representa un descens del 54,55 %. 

Finalment, cal destacar que per primera vegada la institució examina un 

procediment del Parlament sobre una proposició de llei de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears. 
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2017 
Consultes 

2018 
Consultes 

Percentatge 
respecte del 

total 

Variació 
respecte de 

l’any anterior 

Avantprojectes de llei  11  22  11,,3322  %%   ——  

Contractació 1166   1133   88,,5555  %%   --  1188,,77 55  %%  

Interpretació normativa 44  33  11,,9977  %%   --  2255,,00 00  %%  

Projectes de disposicions 

reglamentàries 3300   4433   2288,,2299  %%   4433,,3333  %%   

— Projectes de decret 1199  3322  2211,,0055  %%  6688,,4422  %%  

— Projectes d’ordre 
88  99  55,,9922  %%  1122,,5500  %%  

— Projectes de reglament dels 

consells insulars 33  22  11,,3322  %%  --  3333,,3333  %%  

Proposicions de reforma 

de l’Estatut d’autonomia 00  11  00,,6666  %%   ——  

Responsabilitat patrimonial  6699   5566   3366,,8844  %%   --  1188,,88 44  %%  

Revisions d’ofici  
4466   3311   2200,,3399  %%   --  3322,,66 11  %%  

— Contractació irregular 2222  1100  66,,5588  %%  --  5544,,5555  %%  

— Altres 2244  2211  1133,,8822  %%  --1122,,5500  %%  

Zones verdes  33  33  11,,9977  %%   ——  

TOTAL 116699   115522   ——  --  1100,,00 66  %%  

A continuació, plasmarem en un gràfic la distribució per matèries del total de 

consultes expressada en percentatges. 
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2.3. Consultes per entitat i per matèria 

 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 

 

— Avantprojectes de llei   2 

— Contractació  8 

— Projectes d’ordre  9 

— Projectes de decret   32 

— Responsabilitat patrimonial   35 

— Revisions d’ofici   17 

TOTAL  103 

 
 

Administració local 

Consells insulars 

— Contractació  1 

— Interpretació normativa  3 

— Projectes de reglament  2 

— Revisions d’ofici   3 

— Responsabilitat patrimonial   3 

TOTAL 
 

12 

 

Ajuntaments 

— Contractació  4 

— Responsabilitat patrimonial   18 

— Revisions d’ofici   10 

— Zones verdes   3 

TOTAL 
 

 35 
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Altres ens 

Universitat de les Illes Balears 

— Revisió d’ofici   1 

   

   

Parlament de les Illes Balears   

— Proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia   1 

Pel que fa a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cal 

dir que el nombre més elevat de consultes correspon als projectes de 
disposicions reglamentàries: se n'han presentades 41 (32 de projectes de 

decret i 9 de projectes d'ordre), i impliquen un 39,81 % del total d’aquesta 
Administració. En segon lloc se situen les referides a la responsabilitat 
patrimonial: se n’han rebudes 35, és a dir, un 33,98 % del total esmentat.  

En el cas dels consells insulars, no podem destacar cap matèria com la més 
consultada, ja que comparteixen aquest primer lloc les de responsabilitat 

patrimonial, de revisió d’ofici i d’interpretació normativa, amb un total de tres 
sol·licituds respectivament. A diferència de l’any anterior, enguany només se 
n’ha duta a terme una de contractació, davant les cinc que es van fer l’any 

anterior (com es pot comprovar en la Memòria del 2017). 

Quant als ajuntaments, el nombre més alt de consultes pertany als àmbits de la 

responsabilitat patrimonial i de la revisió d’ofici, en els quals se n’han 
formulades 18 i 10, respectivament. En relació amb l’any 2017, no hi ha grans 
diferències sobre quins són els àmbits més consultats. 

Finalment, en les peticions de dictamen d’altres ens, tornam a destacar 
l’efectuada pel Parlament sobre una proposició de llei de reforma de l’Estatut 

d’autonomia. 

3. Dictàmens 

3.1. Dictàmens per entitat 

El quadre següent mostra el total de dictàmens aprovats l’any 2018, distribuïts 

segons l’entitat sol·licitant. 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears   98 

Ajuntaments 
 

26 

Consells insulars  
 

10 

Parlament de les Illes Balears 
 

1 

Total  135 
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En el gràfic s’especifica el percentatge anual de dictàmens en relació amb 
l’entitat sol·licitant. 

 
 
A continuació, es compara el total dels aprovats l'any 2018 amb els corresponents als 
anys 2015, 2016 i 2017, distribuïts segons l’entitat consultant. 

 

Tenint en compte que el nombre de dictàmens aprovats ha minvat respecte 

dels anys 2016 i 2017 —tot i que és semblant al del 2015—, la dada més 
significativa d’aquest gràfic és que el 2018 els emesos a sol·licitud de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han disminuït 

especialment: en un 17,65 % si es compara amb el 2017 i en un 19,67 % si es 
fa amb el 2016. Els requerits per les administracions locals representen unes 

xifres més semblants a les dels anys precedents. 
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Seguidament, es detalla la distribució de dictàmens per entitats consultants i  
s'indica l’organisme concret que els ha demanat. 

 

 
 

Conselleria de Presidència 4 

Conselleria d’Educació i Universitat 12 

Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques  3 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca 10 

Conselleria de Salut 4 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 1 

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat 2 

Conselleria de Cultura, Participació i Esports 7 

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria 6 

Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme 3 

  
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears  

 

1 

Ports de les Illes Balears  2 

Servei de Salut de les Illes Balears  42 

Servei d’Ocupació de les Illes Balears  1 

Total 98 

 

 Administració local   

Consells insulars 

Consell Insular d'Eivissa 3 

Consell Insular de Formentera 1 

Consell Insular de Mallorca 6 

Total 10 

 

  

 Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sector  

 públic instrumental 
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Ajuntaments 

Ajuntament d’Alcúdia 1 

Ajuntament de Calvià 3 

Ajuntament de Campos 1 

Ajuntament de Ciutadella 2 

Ajuntament d’Eivissa  1 

Ajuntament de Felanitx 1 

Ajuntament de Llucmajor 1 

Ajuntament de Maó 1 

Ajuntament de Marratxí 1 

Ajuntament de Palma 10 

Ajuntament de sa Pobla 1 

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 2 

Ajuntament de ses Salines  1 

Total 26 

 Altres ens  

Parlament de les Illes Balears 1 

 

3.2. Dictàmens per matèria 

a) Avantprojectes de llei  2 

b) Contractació 8 

c) Interpretació normativa 3 

d) Projectes de disposicions reglamentàries  

 

 

― Projectes de decret 30 

― Projectes d'ordre 7 

― Projectes de reglament dels consells insulars 2 

e) Proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia 1 

f) Responsabilitat patrimonial  58 

g) Revisions d'ofici  24 

Total 135 
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El gràfic següent representa la distribució per matèries dels dictàmens de 2018 
i es compara amb la dels dos anys precedents. 

 

En el gràfic anterior es pot constatar que el 2018 l’àmbit sobre el qual es van 
emetre més dictàmens és el de responsabilitat patrimonial, tal com va ocórrer 
en els dos darrers anys precedents. D’altra banda, respecte de 2017, destaca 

l’augment de ls de disposicions reglamentàries (concretament, n’hi ha cinc més, 
la qual cosa suposa un augment d’un 14,71 %). Així mateix, cal assenyalar que 

per primera vegada s’ha dictaminat sobre una proposició de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. 

En relació amb les revisions d’ofici, si bé l’any 2017 els dictàmens van 
augmentar de manera notòria, el 2018 han experimentat una clara disminució; 
la causa és que han disminuït també les consultes de revisió d’ofici per 

contractació irregular, tal com s’ha indicat en l’apartat 2.2 d’aquesta segona 
part de la Memòria. 

A continuació, es plasma en un gràfic l’evolució en els quatre darrers anys del 
nombre de dictàmens de revisió d’ofici sobre contractació irregular. 
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Finalment, cal dir que no s’ha formulat cap dictamen de projecte de decret 
legislatiu, de recurs extraordinari de revisió o de modificació de zones verdes.  

3.3. Aspectes sobre el caràcter i l’emissió dels  dictàmens 

 

Dictàmens Total % 

Dictàmens emesos amb caràcter preceptiu  129 95.56 % 

Dictàmens emesos amb caràcter facultatiu 5 3,70 % 

Dictàmens en què no s’admet la consulta per falta de 
legitimació de l’entitat que l’ha formulada 

1 0,74 % 

   

Dictàmens en què es conclou que el procediment tramitat  no 
s’ajusta a dret  

5 3,70 % 

   

Dictàmens emesos amb caràcter d’urgència  7 5,19 % 

 

3.3.1. Dictàmens que s’han emès amb caràcter facultatiu 

— Dictamen núm. 36/2018, relatiu a l’Avantprojecte de llei de consultes 

populars i processos participatius. 

— Dictamen núm. 51/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les 

funcions, la composició, l’organització i el règim de funcionament de la 
Comissió per a la Igualtat de Gènere. 

— Dictamen núm. 60/2018, relatiu a la consulta facultativa del president del 

Consell Insular d'Eivissa en relació amb l'àmbit territorial que s’ha de considerar 
respecte de les autoritzacions de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) a les 

Illes Balears. 

— Dictamen núm. 86/2018, relatiu a la consulta facultativa que formula el 
president del Consell Insular de Mallorca sobre les funcions reservades a la 

Secretaria General arran de la publicació del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local 

amb habilitació de caràcter nacional. 

— Dictamen núm. 97/2018, relatiu a la consulta facultativa respecte del règim 
d’organització institucional en el Consell Insular d’Eivissa després de l’entrada 

en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL). 
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3.3.2. Dictàmens en què es conclou que no s’admet la consulta per falta 
de legitimació de l’entitat que l’ha formulada  

— Dictamen núm. 122/2018, relatiu a l’expedient X/18, de modificació del 
contracte X/14, de serveis de suport a usuaris i administració de sistemes del 
Centre d’Explotació de Sistemes d’Informació Corporatius (CESIC) del Servei 

de Salut de les Illes Balears. 

3.3.3. Dictàmens en què es conclou que el procediment tramitat no 

s’ajusta a dret 

— Dictamen núm. 2/2018, relatiu al Projecte de decret d’organització, funcions i  
règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.  

— Dictamen núm. 30/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament de Palma formulada per la senyora M. B. G. a 

causa d’una caiguda a la via pública. 

— Dictamen núm. 50/2018, relatiu al Projecte de decret pel qual es regula el 
règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants per a la prestació del 

servei de radiodifusió sonora per ones terrestres i a la inscripció d'aquests títols 
en el Registre de Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora Analògica i 

Digital en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.  

— Dictamen núm. 69/2018, relatiu a la reclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada pel senyor A. A. A. i per la senyora B. B. B., professors 

del CEIP X, pels danys i perjudicis soferts a conseqüència de l’assetjament 
laboral i psicològic en el lloc de feina. 

— Dictamen núm. 125/2018, relatiu a la reclamació per responsabilitat 

patrimonial de l'Ajuntament de Maó formulada pel senyor S. H. P. per una 
caiguda a la via pública. 

3.4. Disposicions o resolucions que ha adoptat l’entitat consultant2
 

3.4.1. Comunicació de la disposició o la resolució 

L’article 23 del Decret 24/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el Reglament 

orgànic del Consell Consultiu, estableix que, un cop dictada la resolució o la 
disposició en relació amb el dictamen, l’òrgan competent n’ha de donar compte 

a aquest Consell en el termini de quinze dies. El nombre de disposicions i 
resolucions respecte de les quals ha emès dictamen s'indica en les taules 
següents, i es compara amb el total de comunicacions que les diferents entitats 

consultants han dut a terme després d'haver rebut el dictamen. 

  

                                                 
2
 Pel que fa a les comunicacions sobre disposicions adoptades per l’entitat consultant en relació amb els dictàmens 

emesos, aquesta versió es va tancar el 31 de març de 2019. 
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a) Avantprojectes de llei i proposicions de reforma de l’Estatut 
d’autonomia 

 

Dictàmens 3 

— Comunicacions sobre disposicions adoptades  0 

— Avantprojectes de llei aprovats  2 

— Proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia pendents d’aprovació 
a 31 de març de 2019 

1 

b) Projectes de disposicions reglamentàries 

Dictàmens 39 

— Comunicacions sobre disposicions adoptades  34 

— Disposicions reglamentàries pendents d'aprovació i publicació a 31 de 
març de 2019 

5 

c) Altres procediments3 

Altres procediments que han tramitat les administracions públiques de les Illes 
Balears i sobre els quals s'ha resolt una vegada tramès el dictamen. 

3.4.2. Sentit de la disposició o la resolució  

El Reglament orgànic del Consell Consultiu de les Illes Balears, en 
l’article 3.3, estableix que les disposicions i les resolucions sobre les quals 
emet informe aquest organisme han d’expressar si s’adopten d’acord amb el 

seu dictamen o si se n’aparten: en el primer cas, s’ha d’usar la fórmula 
«d’acord amb el Consell Consultiu»; en el segon, «havent escoltat el Consell 
Consultiu». 

                                                 
3
 En aquest apartat no s'han comptabilitzat tres dictàmens emesos sobre consultes facultatives (60/2018, 86/2018 i 

97/2018), ni tampoc un altre en què es conclou que no s'admet la consulta per falta de legitimació de l'entitat consultant 
(122/2018), ni tres més de responsabilitat patrimonial en què es manifesta que el procediment no s’ha tramitat 
conforme a dret (30/2018, 69/2018 i 125/2018). En conseqüència, les dades expressades es calculen sobre el nombre 
de 86 dictàmens. 

Dictàmens 86 

 
Nombre Percentatge 

Comunicacions sobre resolucions adoptades 62 72,09 % 

Dictàmens en relació amb els quals no s’ha rebut  
comunicació 

24 27,91 % 
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Ara bé, la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora d’aquesta institució, en la 
versió catalana, estableix una petita modificació respecte de com s'ha 

d'assenyalar que la resolució o la disposició s’aparta de l dictamen. Segons 
l’article 4.3 de la Llei, l’Administració consultant per especificar aquesta 
circumstància ha de fer servir la fórmula «oït el Consell Consultiu», que 

substitueix la d’«havent escoltat el Consell Consultiu», utilitzada fins a 
l’entrada en vigor aquesta normativa. 

Les taules que s’exposen a continuació indiquen quina ha estat la fórmula 
usada. Hem de tenir en compte que les dades que contenen corresponen 
només a les disposicions normatives publicades en el Butlletí Oficial de les 

Illes Balears i a les resolucions que s'han comunicat o publicat. 

a) Disposicions normatives sobre les quals el Consell Consultiu ha 

emès dictamen 

Avantprojectes de llei i proposicions de reforma de l’Estatut 
d’autonomia 

Atès el rang normatiu del text objecte de consulta, el Consell Consultiu prescindeix, en 

aquest cas, de la distinció prevista en l'article 4.3 de la Llei 5/2010, de 16 de juny.  

 

Disposicions reglamentàries del Govern 

 
Decrets aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»  20 

Decrets aprovats «oït el Consell Consultiu»
4

 7 

Decrets sense publicar en el Butllet í Oficial de les Illes Balears 3 

  
Ordres aprovades «d’acord amb el Consell Consultiu»  5 

Ordres aprovades «oït el Consell Consultiu»  0 

Ordres pendents de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 2 

  

                                                 
4
 Dictàmens 2/2018, 20/2018, 51/2018, 54/2018, 64/2018, 79/2018 i 116/2018. 

Disposicions reglamentàries insulars 

 
Reglaments aprovats «d’acord amb el Consell Consultiu»  1 

Reglaments aprovats «oït el Consell Consultiu»  0 

Reglaments aprovats amb altres fórmules o sense fórmula  1 
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b) Resolucions de procediments sobre els quals el Consell Consultiu ha 

emès dictamen 

Comunicacions de resolucions adoptades per l’entitat consultant  

 
Total de comunicacions  62 

  

Resolucions dictades «d’acord amb el Consell Consultiu»  55 

Resolucions dictades «oït el Consell Consultiu» 0 

Resolucions dictades amb altres fórmules o sense fórmula  6 

Resolucions en què es comunica la caducitat del procediment en la 

seu de l’ens consultant una vegada emès el dictamen  
1 

 

3.5. Dictàmens de responsabilitat patrimonial 

3.5.1. Evolució de l’activitat desenvolupada en la institució  

Tal com hem posat de manifest en les memòries dels darrers anys, una de les 
modificacions més significatives que va introduir la Llei 5/2010, de 16 de juny, 
respecte de les consultes presentades a aquest òrgan, és que les referides a 

reclamacions d’indemnització i transaccions extrajudicials per danys i perjudicis 
formulades davant l’Administració de la Comunitat Autònoma, els consells 

insulars, les corporacions locals i qualsevol altra entitat pública de les Illes 
Balears només són preceptives quan la quantitat que es reclama com a 
indemnització és superior a 30.000 euros, i no a 3.000 euros com s’establia 

en la norma anterior. 

Aquest canvi en la regulació s'ha reflectit en els darrers anys en una notable 

disminució de la quantitat de consultes sobre responsabilitat patrimonial. 
Seguint aquesta mateixa tendència, l’any 2018 sobre responsabilitat 
patrimonial s’han rebut 56 sol·licituds i s’han emès 58 dictàmens. 

A continuació, es mostren l’evolució de la quantitat anual de dictàmens que s’han 
emès sobre responsabilitat patrimonial durant el període comprès entre 1993 

(any en què es va crear aquest òrgan) i 2018, i (en els apartats 3.5.2 i 3.5.3) la 
distribució de les consultes segons l’ens que les formula i la distribució dels 
dictàmens segons l’entitat consultant i la causa de la reclamació. 
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3.5.2. Distribució de les consultes segons l’ens que les formula 
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Dictàmens de responsabilitat patrimonial 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears i sector públic instrumental 

 

Conselleries 2 

  

Ports de les Illes Balears  1 

Servei de Salut 32 

Total 35 

Administració local  

Ajuntaments 18 

Consells insulars  3 

Total 21 
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3.5.3. Distribució dels dictàmens de 2017 i de 2018 segons l’entitat 

consultant i la causa de la reclamació 

Administració consultant 2017 2018 

Administració de la CAIB i sector públic instrumental  50 39 

Ajuntaments 16 18 

Consells insulars  0 1 

TOTAL 66 58 

 

Causa de la reclamació 22001177   22001188   

Anul·lació i revocació d’actes administratius  11  33  

Assetjament laboral  00  11  

Carreteres, vies urbanes i espais públics  1155   1155   

― Accidents de trànsit 
11  11  

― Caigudes de vianants 
1111  1144  

― Accidents en altres espais públics 33  00  

Contractació pública i convenis  
22  00  

Educació 00  11  

Expropiacions  00  11  

Fenòmens meteorològics  11  11  

Menors 11  00  

No concessió de llicència 11  00  

Risc professional  
00  22  

Servei de Salut 4433   3344   

― Assistència sanitària 
4422  3344  

― Altres 
11  00  

Trencament de canonades d’aigua  
22  00  

TOTAL 6666   5588   
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Amb aquesta taula es pot constatar la disminució del nombre de dictàmens de 
responsabilitat patrimonial. Destaca, igual que en l’any precedent, el nombre 

dels que corresponen a assistència sanitària i a caigudes de vianants . 
Respecte de la resta de causes de reclamació esmentades en la taula, com 
que els nombres varien molt poc (d’un a tres), tenen un caràcter menys 

significatiu; per tant, podem assenyalar que el gruix de les reclamacions el 
constitueixen l’assistència sanitària i les caigudes de vianants.  

3.5.4. Imports que s'han reclamat a l’Administració i imports que el 
Consell Consultiu ha considerat procedent estimar en matèria de 
responsabilitat patrimonial el 2017 i el 2018 

 
2017 2018 

Import reclamat a l’Administració 

i als ens que formen el sector 
públic instrumental  

2266..995577..007777,,2288  €€   1100..668855..111199,,2200  €€   

Import que el Consell Consultiu 
ha considerat procedent estimar 661155..995522,,8855  €€   338833..66 6655,,4422  €€   

L’any 2018 s’han reclamat a l’Administració en matèria de responsabilitat 

patrimonial 10.685.119,20 euros. D'aquest total, el Consell Consultiu ha 
considerat procedent que s’estimàs la quantitat de 383.665,42  euros, que 
implica un 3,59 % de la suma reclamada. 

L'import més alt demanat en concepte d'indemnització és d’1.322.140,00 euros. 
Correspon a una reclamació que es va presentar davant l’Ajuntament de 

Campos pels danys i perjudicis derivats de la impossibilitat, durant l’any 2015, 
d’accedir a la prestació dels serveis d’explotació de les instal·lacions temporals 
de les platges del seu terme municipal (Dictamen 93/2018). 

Quant a les dades que s’especifiquen en la taula anterior, hem de tenir en 
compte que, entre els imports requerits a l'Administració, no s'han 

comptabilitzat els de dues reclamacions interposades davant el Servei de Salut 
en les quals el peticionari no havia quantificat els danys soferts (dictàmens 
126/2018 i 127/2018), però en ambdós casos aquests danys superen els 

30.000 euros, límit legal fixat en la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del 
Consell Consultiu de les Illes Balears. 
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Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sector 
públic instrumental 

Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i sector públic 
instrumental 

 Imports reclamats Imports estimats 

Conselleries 
260.684,00 € 15.000,00 € 

Servei de Salut de les Illes Balears  7.506.205,47 € 269.201,06 € 

Resta del sector públic instrumental  
93.733,21 € 0,00 € 

Total 7.860.622,68 € 284.201,06 € 

Administració local 

Administració local  

 Imports reclamats Imports estimats 

Consells insulars  34.727,80 € 0,00 € 

Ajuntaments 2.789.768,72 € 99.464,36 € 

Total 2.824.496,52 € 99.464,36 € 

3.5.5. Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial i de la resolució 
de l’Administració instructora  

Sentit dels dictàmens de responsabilitat patrimonial 

                                                 
5
 Dictàmens 66/2018 i 135/2018. 

6
 Dictàmens 6/2018, 59/2018, 61/2018, 95/2018, 112/2018 i 123/2018. 

Conclusions dels dictàmens sobre la reclamació de responsabilitat 

patrimonial 

 
Total Percentatge 

Favorables a desestimar la reclamació  47 81,03 % 

Favorables a estimar íntegrament la reclamació
5
 2 3,45 % 

Favorables a estimar parcialment la reclamació
6
 6 10,34 % 

Inadmissió de la consulta perquè el procediment  

no s’ha tramitat conforme a dret 3 5,17 % 

Total de dictàmens de responsabilitat 
patrimonial 58 

- 
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Comunicació i sentit de la resolució adoptada per l’Administració 
instructora7 

Resolucions sobre responsabilitat patrimonial 

 
Total Percentatge 

S’ha comunicat la resolució al Consell Consultiu  
42 72,41 % 

No s’ha comunicat la resolució al Consell Consultiu  
13 22,41 % 

Total 55  - 

 

En cap de les 42 resolucions de responsabilitat patrimonial que s’han examinat 

l’entitat consultant s’ha separat del sentit del dictamen, encara que en tres 
ocasions no ho ha expressat fent ús de la fórmula ritual. 

                                                 
7 Quant a les dades d’aquest apartat, no s’han comptabilitzat tres dictàmens de responsabilitat patrimonial en què 
s’acorda que el procediment no s’ha tramitat conforme a dret (dictàmens 30/2018, 69/2018 i 125/2018). En 
conseqüència, les dades incloses en aquest apartat es calculen sobre un total de 55 dictàmens de responsabilitat 
patrimonial.  

Sentit de la resolució adoptada per l’entitat instructora  

 Total Percentatge 

Coincideix amb el dictamen 42 100,00 % 

S’aparta del dictamen 0 - 

Total 42  


