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PRESENTACIÓ 

 

L’any 2020, del qual aquest volum de la Memòria de la Comissió Jurídica Assessora 

dona compte, serà recordat com el de la irrupció de la pandèmia de la COVID. Una 

pandèmia amb un dolorós impacte, que ha trastocat la vida dels ciutadans en tots els 

ordres, inclosa l’activitat de les administracions públiques. Aquesta situació present tan 

difícil ens permet pensar en d’altres crisis sanitàries passades, que sovint a Catalunya 

han coincidit amb crisis polítiques, la darrera de les quals tot just cent anys enrere, el 

1918, però també el 1705 o el 1648, causades per Lo mal contagiós, i, la més greu de 

totes, la iniciada el 1348, precedida pel que els catalans d’aleshores van designar com 

Lo mal any primer. L’experiència comparada en el temps i en l’espai és una gran 

mestra per als observadors atents de l’evolució del dret i de les institucions. Amb 

aquesta vocació, circumscrita a l’activitat que porta a terme, la Comissió Jurídica 

Assessora elabora anualment la seva Memòria. 

En aquesta situació de crisi pandèmica mundial, l’activitat institucional a Catalunya 

encara es ressent dels efectes de la crisi derivada de l’aplicació, a finals d’octubre de 

2017, de les mesures adoptades a l’empara de l’article 155 de la Constitució, les quals 

van provocar que el Govern de la Generalitat estigués en funcions fins a principis de 

juny de 2018. En el moment d’escriure aquestes ratlles, el Govern de la Generalitat 

torna a estar en funcions, des de finals del passat mes de setembre, per la inhabilitació 

del president de la Generalitat, qui va ser arrabassat del càrrec. En aquest estat de 

coses, s’han produït dos períodes de Govern en funcions de prop de catorze mesos en 

els darrers tres anys i mig. 

L’activitat de la Comissió, com a alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat, en 

els termes de l’article 72.1 de l’Estatut, s’ha conformat al temps en què ha exercit la 

funció consultiva que li és pròpia. Com a president vull agrair l’esforç que els membres, 

i tot el personal de la institució, han fet per continuar prestant el servei públic en unes 

condicions d’alteració de la normalitat, la qual, d’altra banda, ha permès constatar el 

potencial de les noves tecnologies per a l’activitat de les administracions. La Comissió 

ha celebrat els plens setmanals telemàticament durant tot aquest temps de 

confinament sense cap interrupció. De la mateixa manera, el personal ha pogut 

desenvolupar la seva activitat en la modalitat de teletreball satisfactòriament. Tot això 

a desgrat de la pèrdua del contacte humà, sovint tan necessari. Aquestes innovacions, 

que romandran per a l’avenir, han evitat el col·lapse de l’actuació administrativa, que 
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d’altra manera s’hauria produït. Cal reconèixer i lloar l’exercici de prolepsi dels qui van 

anticipar la resposta abans que l’embat ni tan sols es pogués afigurar.  

La Memòria 2020 de la Comissió s’estructura en tres parts, i inclou en annex una 

relació cronològica de tots els dictàmens emesos durant l’any. En la primera part es 

dona compte de la composició i de l’activitat de l’òrgan. D’antuvi cal esmentar-ne la 

renovació per terços dels membres pel Decret 66/2020, de 7 de juliol. Al Saló Sant 

Jordi del Palau de la Generalitat, el passat 14 de juliol, van prendre possessió la Dra. 

Esther Arroyo i Amayuelas, la Dra. Judith Gifreu i Font i el Dr. Agustí Cerrillo i 

Martínez, en substitució del Sr. Lluís Saura i Lluvià, la Dra. Marta Franch i Saguer i el 

Dr. Joan Manuel Trayter i Jiménez, els quals s’havien incorporat a la Comissió el 

febrer de 2014. Jo també ho vaig fer com a membre i president. Vull agrair molt 

especialment la dedicació i gran contribució a la Comissió dels membres sortints, el 

seu bon fer durant aquests sis anys llargs, i l’expertesa i el rigor esmerçats en l’exercici 

de l’alta funció que els ha estat encomanada. La primera part de la Memòria reporta 

també la relació del personal de la Comissió, el pressupost aprovat i executat, així com 

d’altra informació remarcable quant a mitjans i activitats desenvolupades. Malgrat la 

dissort pandèmica, la Comissió ha continuat en la línia d’anys anteriors de modernitzar 

i enfortir la institució, dotant-se d’eines per a l’administració electrònica, les quals 

reverteixen en una major eficiència i eficàcia, i en les activitats de difusió de la pròpia 

doctrina, per bé que les jornades d’estudi i de transferència del coneixement no s’han 

pogut portar a terme. 

La segona part de la Memòria 2020 analitza la funció consultiva exercida l’any 2020, 

durant el qual la Comissió ha emès 316 dictàmens, xifra inferior en un 25,47 % a la del 

precedent any 2019, en què se’n van aprovar 424. En destaca la disminució dels  

dictàmens emesos sobre disposicions generals. En l’any 2020 han estat 22 els 

aprovats, una xifra idèntica a la del 2018, i no gaire allunyada dels 30 dictàmens de 

l’any 2019, però molt inferior als 71 dictàmens de l’any 2016 o els 62 de l’any 2017. Pel 

que fa als altres àmbits d’intervenció preceptiva de la Comissió, les magnituds s’han 

situat en nivells similars als habituals de la darrera dècada, amb les variacions 

corresponents. La Comissió ha iniciat l’any 2020 amb un gran nombre d’expedients 

pendents de dictaminar, 77 els primers dies de març, però la declaració de l’estat 

d’alarma per la pandèmia ha provocat que aquesta xifra es reduís fins a un mínim de 

17 a principis de juny, d’una manera similar a com va esdevenir durant els darrers 

mesos de 2017 i  els primers de 2018. Com va succeir aleshores, les peticions de 

dictamen s’han acumulat durant la segona part de l’any. En la trajectòria de la 
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Comissió, l’any 2020 destaca per haver estat el d’un major nombre percentual de 

dictàmens emesos a petició de les administracions locals catalanes, que han assolit la 

xifra màxima del 40,51 % total. D’altra banda, s’han emès 4 dictàmens a petició de les 

universitats públiques catalanes. 

Les situacions descrites a l’inici d’aquestes ratlles han impactat fortament en els 

procediments administratius sotmesos a consulta. D’una banda quant a la suspensió 

per l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, del còmput dels 

terminis administratius, aixecada l’1 de juny de 2020. Aquests 79 dies, en què els 

terminis administratius no han transcorregut –menys en supòsits excepcionals–, s’han 

de considerar especialment per als terminis de caducitat que afecten determinats 

expedients, com els de revisió d’ofici o de resolució contractual. També el còmput dels 

terminis de prescripció ha estat suspès durant el mateix període, la qual cosa serà 

rellevant en l’anàlisi de la tempestivitat de les reclamacions de responsabilitat 

patrimonial en el futur. Pel que fa a la situació del Govern en funcions, l’article 27 de la 

Llei 13/2008, de 5 de novembre, en preveu l’exercici de la potestat reglamentària, però 

circumscrita a l’àmbit del despatx ordinari dels assumptes públics, llevat que ho 

justifiquin raons d’urgència o d’interès general, degudament acreditades. Al seu torn, 

aquesta situació impacta també en la delegació legislativa per a aprovar decrets 

legislatius per part del Govern, una matèria en què la Comissió no havia emès cap 

dictamen en una dècada. En aquesta anàlisi conjuntural de l’evolució del dret públic, 

cal ressenyar també com l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, ja s’ha palesat en els expedients de contractació 

dictaminats. Aquest és un àmbit en què la Generalitat podria exercir les seves 

competències normatives, tant de rang legal com reglamentari, mitjançant l’aprovació 

d’una llei catalana sobre contractació pública, amb el reglament de desplegament 

corresponent. 

La tercera part del volum de la Memòria inclou una sèrie d’estudis elaborats per l’equip 

de juristes de la institució, els quals presenten i compendien la doctrina de la Comissió 

recollida en els dictàmens, i que té un especial interès. D’una banda, es tracta de la 

qüestió de l’àmbit de la potestat reglamentària del Govern quan es troba en funcions, 

inclòs també pel que fa a la delegació legislativa; s’estudia també la complexitat del 

fenomen de la contractació irregular i, en darrer terme, de l’impacte en la institució de 

la revisió d’ofici per nul·litat de ple dret d’actes administratius de la declaració 

d’inconstitucionalitat d’alguns aspectes de l’impost municipal sobre l’increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana. D’altra banda, es recullen estudis en matèria de 
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responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, en temes d’actualitat i 

interès social com ara el dels accidents associats al disseny urbà, els accidents de 

circulació, la responsabilitat pel tractament il·lícit de dades de caràcter personal, per 

l’ús de mètodes anticonceptius, o la responsabilitat concurrent de les administracions 

públiques. En darrer terme, són objecte d’estudi dues matèries que anticipen la 

conflictivitat futura que podrà resultar de la COVID: la noció de força major i la 

responsabilitat derivada de l’adopció de mesures sanitàries en temps d’epidèmies.  

L’elaboració de la present Memòria ha estat coordinada per la secretària general de la 

Comissió, la Sra. Cristina Figueras i Bosch, a qui agraeixo la bona feina feta, en 

aquesta ocasió i durant tot l’any en l’execució de les funcions que li corresponen, així 

com a la resta del personal de la Comissió. 

D’entre els diversos dictàmens emesos durant l’any 2020, voldria destacar el Dictamen 

214/2020, de 17 de setembre, sobre el dret de vot dels catalans i les catalanes en 

situació de pandèmia. Va ser sol·licitat pel president Quim Torra, en exercici de la 

prerrogativa que com a president de la Generalitat de Catalunya li confereix l’article 

10.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, institucional de la Comissió, per salvaguardar el 

dret de sufragi dels ciutadans, com a expressió i fonament últim de la democràcia. En 

iniciar el mandat, en una de les primeres actuacions que va portar a terme, el president 

ens va adreçar també una consulta, que va donar lloc al Dictamen 93/2018, de 24 de 

maig, en relació amb la publicació del Decret 2/2018, de 19 de maig, pel qual es 

nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i les conselleres dels 

departaments de la Generalitat. L’esmentat Dictamen 214/2020 s’ha emès just pocs 

dies abans de l’acabament sobtat del seu mandat com a president. En l’acte públic de 

presa de possessió dels nous membres de la Comissió, el passat juliol, el president 

Torra ens deia que “les institucions han de poder retornar a la ciutadania el millor 

d’elles mateixes”, i que “el dret ha de ser una eina al servei d’uns ideals”, i ens 

interpel·lava a conjurar-nos “per a assolir els més nobles ideals de justícia, pau i de 

llibertat”. En fer balanç de l’any que deixem enrere, agraïm com sempre al Govern la 

confiança en la nostra tasca i la preservació constant de la independència de la 

Comissió, amb el desig sincer d’haver pogut retornar a la ciutadania el millor de 

nosaltres mateixos amb l’exercici de l’antic i noble art d’aconsellar en dret. 

 

Albert Lamarca i Marquès 

President 
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PRIMERA PART. ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 
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I. NORMATIVA REGULADORA 

La Comissió Jurídica Assessora és l’alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat, 

d’acord amb el que disposa l’article 72.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La seva 

normativa institucional reguladora està configurada per la Llei 5/2005, de 2 de maig, 

de la Comissió Jurídica Assessora (DOGC núm. 4379, de 6 de maig) i el Reglament 

d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 

69/2006, d’11 d’abril (DOGC núm. 4614, de 13 d’abril). 

De conformitat amb el que disposa l’article 1.7 del Decret 20/2019, de 29 de gener, 

de reestructuració del Departament de la Presidència, la Comissió es relaciona amb el 

Govern a través d’aquest Departament. 

En compliment del que preveuen els articles 21 de la Llei reguladora, 5/2005, i 41 del 

Reglament d’organització i funcionament, la Comissió Jurídica Assessora ha d’elevar al 

Govern, durant el primer trimestre de cada any, una memòria que ha de detallar l’activitat 

que la Comissió ha dut a terme durant l’any immediatament anterior, i que pot incloure 

estudis jurídics específics relacionats amb la funció de la Comissió.
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II. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT 

1. Composició 

D’acord amb allò que estableix l’article 3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 

Jurídica Assessora, aquesta és integrada per quinze membres, els quals han de ser 

juristes de reconegut prestigi que es distingeixin en el camp professional, científic i 

acadèmic i que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya. Són membres nats de la 

Comissió el director o directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat i el director o 

directora de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. 

Durant l’any 2020, la composició dels membres del Ple de la Comissió Jurídica 

Assessora ha estat objecte de modificació. En aquest sentit, s’ha produït el cessament 

dels membres Dra. Marta Franch i Saguer, Sr. Lluís Saura i Lluvià i Dr. Joan Manuel 

Trayter i Jiménez, per expiració del termini del seu mandat. En substitució dels membres 

esmentats, han estat nomenats la Dra. Esther Arroyo i Amayuelas, el Dr. Agustí Cerrillo 

i Martínez i la Dra. Judith Gifreu i Font. El president de la Comissió, el Dr. Albert Lamarca 

i Marquès, ha estat renovat en el càrrec, i com a membre. La modificació de la 

composició dels membres de la Comissió ha estat aprovada per Decret 66/2020, de 7 

de juliol, de cessament i nomenament de membres de la Comissió Jurídica Assessora, 

publicat al DOGC núm. 8175, de 13 de juliol. 

Així, a 31 de desembre de 2020, la composició de la Comissió Jurídica Assessora és la 

següent: 

President 

Dr. Albert Lamarca i Marquès 

Membres 

Dra. Esther Arroyo i Amayuelas 

Dr. Agustí Cerrillo i Martínez 

Dra. Maria Mercè Darnaculleta i Gardella 
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Sr. Francesc Esteve i Balagué 

Dr. Alfredo Galán Galán 

Dra. Judith Gifreu i Font 

Sr. Francesc Homs i Molist 

Sr. Marc Marsal i Ferret 

Sr. Carles Mundó i Blanch 

Dr. Joan Pagès i Galtés 

Dra. Eva Pons i Parera 

Dra. Sonia Ramos i González 

Dr. Ferran Requejo i Coll 

Dr. Antoni Vaquer Aloy 

Secretària general 

Sra. Cristina Figueras i Bosch 
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2. Funcionament 

La Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb el que preveu l’article 9.3 del seu 

Reglament, aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril, actua en ple. Tanmateix, pot 

establir les comissions i ponències especials que siguin necessàries per a un millor 

desenvolupament de les seves funcions. 

Durant l’any 2020, el Ple de la Comissió Jurídica Assessora s’ha reunit en cinquanta-

una ocasions. D’aquestes, en catorze ocasions s’ha reunit de manera presencial, a la 

seu de la institució, a la plaça Nova, 2-3, de Barcelona, i, a causa de la situació de crisi 

sanitària, en trenta-set ocasions les sessions s’han celebrat a distància, per mitjà de 

videoconferència. 

La primera sessió ha tingut lloc el dia 9 de gener de 2020 i la darrera el dia 17 de 

desembre de 2020. En les sessions esmentades, s’han deliberat i s’han aprovat 316 

dictàmens. No s’hi ha formulat cap vot particular, a l’empara d’allò previst en l’article 50 

del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió. 

En compliment del mandat disposat en l’article 14, apartat 3, de la Llei 5/2005, que 

preveu el deure d’abstenir-se d’intervenir en l’elaboració i aprovació dels dictàmens en 

els supòsits que estableix la normativa vigent, en el decurs de l’any 2020 s’han produït 

un total de 22 abstencions en els dictàmens aprovats. 
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III. PERSONAL DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA 

1. Relació de llocs de treball 

D’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 

Jurídica Assessora, els llocs de treball de la Comissió es determinen en la relació de 

llocs de treball i han de ser ocupats per personal funcionari sotmès a la normativa sobre 

funció pública de l’Administració de la Generalitat. En data 31 de desembre de 2020, la 

relació de llocs de treball de la Comissió és la que s’indica a continuació, amb les 

persones que l’ocupen: 

Secretaria general 

Cristina Figueras i Bosch, secretària general 

Àrea de Presidència 

Secretària del president, Maite Escobar i Royo 

Auxiliar administrativa, Anna Pérez i Cervera 

Àrea d’Estudis i Recerca 

Responsable, Joan Carles Seuba i Torreblanca 

Àrea de Lletrats/ades 

Lletrada responsable de Serveis Jurídics Generals, Francesca Mas i Casanovas 

Lletrada responsable de l’Àmbit Doctrinal, Mercè Grau i Bonàs 

Lletrada responsable de l’Àmbit Administratiu, Lourdes Franco i Martí 

Lletrada responsable de l’Àmbit Jurisprudencial, Judit Florensa i Miguel 

Lletrada responsable de l’Àmbit Normatiu, Mònica Puig i Campmany 

Lletrada, Evelin Pueyo i Machuca 

Lletrat, Francesc Ignasi Castellet i Arnau 
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Tècnica superior documentalista, Sònia Segarra i Garcia 

Tècnic superior documentalista, José Mauro Vicente Hernández 

Secretaria Administrativa i Procediments 

Responsable, Núria Guinart i Casamitjana 

Administrativa, Elisenda Ferrés i Ferran 

Administrativa, Mireia Oncala i Mendoza 

Subalterna, Antònia de Dios i González 

Fons Documental 

Responsable, Elisabet Giralt i Via 

Àrea de Serveis Editorials 

Responsable, Marta Albertí i Casas 

Titulada superior en planificació lingüística, Montserrat Lloret i Puente 

Titulada superior en planificació lingüística, Carme Prats i Alfonso 

Àrea de Gestió Econòmica i Recursos Humans 

Responsable, Sílvia Fuster i Matilla 

Tècnica superior, Íngrid Cortinas i Parra 

Administratiu, Manuel Trujillo i Berges 

Règim Intern 

Responsable, Francesc Seró i Moncusí 

2. Nomenaments i cessaments del personal 

El 8 de gener de 2020, el Sr. Francesc Ignasi Castellet i Arnau, que estava ocupant el 

lloc de lletrat responsable de l’Àmbit Jurisprudencial per substitució temporal de la 
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persona titular, passa a ocupar un lloc de lletrat, una vegada finalitzada la substitució i 

després d’haver superat el procés selectiu per a cobrir provisionalment aquest lloc 

vacant. 

La Sra. Margarida Salvans i Font, administrativa adscrita a l’Àrea de Secretaria 

Administrativa, deixa la Comissió en data 13 de setembre de 2020, per jubilació. 

Per Resolució de 9 de desembre de 2020, del president de la Comissió Jurídica 

Assessora, publicada en el DOGC núm. 8294, de 14 de desembre, es convoca concurs 

específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball de lletrat/ada 

responsable de l’Àmbit Jurisprudencial. 

En el decurs de l’any 2020 la Comissió Tècnica de la Funció Pública ha aprovat diverses 

modificacions de la Relació de llocs de treball de la Comissió Jurídica Assessora: 

– S’ha modificat el nivell de lloc de lletrat/ada responsable de l’Àmbit Doctrinal, de 26 a 

27.2. 

– S’han donat d’alta tres llocs de treball: un lloc de lletrat/ada responsable de l’Àmbit 

Consultiu A-26, un lloc de tècnic/a de gestió B-16, i un lloc de responsable de relacions 

administratives amb els departaments, C/D-16 (aquest darrer amb efectes d’1 de gener 

de 2021). 

– S’han donat de baixa un lloc de tècnic/a superior A-21 i un lloc d’administratiu/iva C-

18. 

3. Beques de col·laboració i formació 

Per Resolució de 27 de novembre de 2019, del president de la Comissió Jurídica 

Assessora, publicada en el DOGC núm. 8016, de 4 de desembre, es concedeixen dues 

beques de col·laboració i formació en la doctrina de la Comissió per a graduats o 

llicenciats en dret per a l’any 2020. Les persones  becades són les Sres. Laura Herrerías 

Castro i Ariadna Ruiz Forns, que s’incorporen a la Comissió l’1 de gener de 2020. 

Per Resolució de 5 de novembre de 2020, del president de la Comissió Jurídica 

Assessora, sobre la pròrroga de dues beques de col·laboració i formació en la doctrina 

de la Comissió (DOGC núm. 8276, de 20 de novembre), es prorroguen les beques 
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concedides a les persones abans esmentades per un any, de l’1 de gener al 31 de 

desembre de 2021. 

4. Estudiants en pràctiques 

Durant l’any 2020, i en el marc dels convenis de cooperació educativa signats amb 

diverses universitats catalanes, l’estudiant del grau de dret de la Universitat de 

Barcelona, la Sra. Ada Alcoverro López, ha realitzat el període de pràctiques a l’Àrea 

d’Estudis i Recerca de la Comissió Jurídica Assessora. 

  



27 

 

IV. ACTIVITAT INSTITUCIONAL 

1. Presentació al Govern de la Memòria 2019 de la Comissió Jurídica Assessora  

 

El M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joaquim Torra i Pla; la consellera de la Presidència, 

Hble. Sra. Meritxell Budó i Pla i el president de la Comissió Jurídica Assessora, el Dr. Albert Lamarca i 

Marquès, a la Sala de la Mare de Déu de Montserrat (o Sala dels Diputats) del Palau de la Generalitat, el 

dia de la presentació al Govern de la Memòria 2019 (19 de juny de 2020).  

El 19 de juny de 2020 s’ha celebrat l’acte per a presentar la Memòria de l’any 2019 al 

Govern, d’acord amb el que disposa l’article 41.4 del Reglament d’organització i 

funcionament de la Comissió Jurídica Assessora. L’acte s’ha portat a terme a la Sala de 

la Mare de Déu de Montserrat (o Sala dels Diputats) del Palau de la Generalitat i ha 

tingut lloc sense públic, atesa la situació actual d’emergència sanitària provocada per la 

COVID-19. 

El president de la Comissió Jurídica Assessora, Dr. Albert Lamarca i Marquès, ha fet 

entrega de la Memòria 2019 al M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
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Joaquim Torra i Pla, en una audiència que ha comptat amb la presència de la consellera 

de la Presidència, Hble. Sra. Meritxell Budó i Pla. 

 

El president de la Comissió Jurídica Assessora, Dr. Albert Lamarca i Marquès, fa lliurament d’un exemplar 

de la Memòria 2019 al M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joaquim Torra i Pla, i un altre 

a l’Hble. Sra. Meritxell Budó i Pla, el dia 19 de juny de 2020, a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat.  
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2. Acte de presa de possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica 
Assessora 

 
Acte de presa de possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica Assessora, el dia 14 de juliol de 

2020, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya.  

El 14 de juliol de 2020, ha tingut lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, 

presidit pel M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya, 

l’acte de presa de possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica Assessora, el 

Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, la Dra. Esther Arroyo i Amayuelas i la Dra. Judith Gifreu i 

Font, i de renovació com a membre i president del Dr. Albert Lamarca i Marquès.  

Ha iniciat l’acte el president de la Comissió Jurídica Assessora, Dr. Albert Lamarca i 

Marquès, amb la intervenció següent:  

«Molt Honorable President de la Generalitat, Vicepresident del Govern, 

Honorables conselleres i consellers, Secretari del Govern, 

Senyores i senyors, 

Els membres de la Comissió Jurídica Assessora compareixem en aquest Palau de la 

Generalitat, seu històrica del Govern de Catalunya, per a la presa de possessió d’uns nous 
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membres. Aquest acte, senyal i testimoni de continuïtat de les institucions catalanes, 

representa la renovació periòdica de l’òrgan col·legiat d’acord amb la cadència prevista 

per les normes que el regulen. 

Els nous membres nomenats pel Govern prenen el relleu del Sr. Lluís Saura i Lluvià, la 

Dra. Marta Franch i Saguer i el Dr. Joan Manuel Trayter i Jiménez, els quals han estat 

membres de la Comissió des del febrer de 2014. Vull agrair-los molt especialment, avui un 

altre cop, la dedicació durant tots aquests anys, el bon fer, l’entrega a la institució, i a la 

noble tasca d’assessorar en dret i alhora exercir un control de legalitat de l’actuació de les 

administracions. 

Acollim avui al si de la Comissió dues dones i un home de lleis: la Dra. Esther Arroyo i 

Amayuelas, catedràtica de dret civil i titular d’una càtedra Jean Monnet de dret privat 

europeu a la Universitat de Barcelona; la Dra. Judith Gifreu i Font, professora de dret 

administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, 

catedràtic de dret administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya. En el meu cas, com 

a membre i president de la institució, assumeixo l’encàrrec d’un nou mandat. Tots quatre 

manifestem l’agraïment al Govern per la confiança que ha posat en nosaltres per a formar 

part d’un òrgan assessor i de control integrat per juristes que no poden rebre instruccions 

i que, per això, són inamovibles durant el mandat. 

Aquesta presa de possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica Assessora es 

produeix en un moment complex per a la humanitat, d’incertesa pel futur, però també 

d’esperança en un món i una societat millors, que pren una coloració ben particular en el 

cas de Catalunya. No sabem encara ben bé com serà aquest segle XXI, del qual ja portem 

dues dècades viscudes, però des de la talaia fabulosa que representa, recordem avui el 

gran pedagog i home d’acció que va ser Joan Triadú i Font, qui ens va saber explicar i 

transmetre en les seves Memòries encoratjadores, que el segle XX havia estat un segle 

d’or per a la cultura catalana. Podem dir també, mirant enrere, que el segle XX ha estat un 

segle d’or per a la cultura jurídica catalana, per al desvetllament del dret català, per a la 

recuperació de l’autogovern, malgrat les maltempsades. Un dret català, públic i privat, per 

al qual encara hi ha tant per fer. 

En aquest punt vull recordar i homenatjar un dels juristes que, entre tants, d’una manera 

precursora, ha contribuït a aquest segle d’or del dret català. M’estic referint al Dr. Lluís 

Puig i Ferriol, traspassat recentment, qui va ser membre de la Comissió Jurídica Assessora 

des del seu restabliment el 1979 fins a l’any 1989, en què prengué possessió del càrrec 

de magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mestre 

de generacions de juristes, Lluís Puig i Ferriol, parafrasejant Salvador Espriu, visqué per 

salvar-nos el dret, per retornar-nos el nom de cada institució, perquè seguíssim el recte 

camí d’accés al ple domini de la nostra tradició jurídica. Com ell també, begurenc il·lustre 
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i precursor, podem recordar Josep Pella i Forgas, qui fa tot just un segle ens va fer pensar 

en l’aleshores quimera d’un Codi civil de Catalunya, que avui és ja una realitat. 

Retornant a Joan Triadú, mestre adolescent l’any 1938, i mestre fins al darrer alè de vida, 

ens va ensenyar, als seus alumnes i deixebles, i a tots els qui el volguéssim escoltar, que 

a la vida cal triar, que el compromís és necessari, que cal prendre partit, i que cal fer-ho 

sempre per la veritat. Aquest principi cabdal és un dels que ha d’observar la Comissió 

Jurídica Assessora en l’exercici de la funció consultiva envers les administracions a les 

quals assessora. A la consulta en dret que aquestes li fan, la Comissió ha de respondre 

prenent sempre partit per la veritat, per la certesa en el dret, i ha de donar resposta 

mitjançant dictamen d’acord amb la legalitat vigent, compromesa amb un pregon sentit de 

justícia. 

Des d’aquest segle XXI en què ja estem instal·lats, i que ens permet observar el transcurs 

del segle XX en la distància per a aprendre sobre el nostre futur, podem recordar avui una 

efemèride, modesta si es vol, però molt significativa per al nostre esdevenidor com a nació, 

en els anys de canvi del segle XIX al XX. Em refereixo a la commemoració enguany dels 

125 anys del discurs en llengua catalana a l’Ateneu Barcelonès d’Àngel Guimerà com a 

president el 1895. Guimerà, una figura cabdal de la nostra Renaixença, va fer allò que li 

deien que no era possible, i que no se’n sortiria. A partir d’aleshores, i amb aquell bell gest, 

un cop més entre nosaltres la quimera es va fer realitat. Els juristes també estem cridats a 

fer allò que sovint no sembla possible, que ens diuen que no ens en sortirem: aprofundir 

encara més en la defensa dels drets col·lectius i individuals, trobar empara per als drets 

vulnerats, i contribuir a l’avenç de la humanitat amb un ús noble del dret, mai amb el seu 

abús, per enfortir les llibertats i la justícia, per fer plena realitat la dignitat de l’ésser humà. 

Que la història de Catalunya, i el seu esdevenidor col·lectiu, no es converteixin en una 

elegia de renúncies i derrotes, de presó i exili, de confrontacions internes, de malaptesa i 

d’incapacitat per a avançar vers una societat més justa, més pròspera i més lliure és a les 

nostres mans. Vull recordar ara el discurs d’agraïment que va pronunciar en rebre la 

medalla d’or de la Generalitat, enguany fa 40 anys, l’il·lustre filòleg el Dr. Joan Coromines, 

qui va demanar al vostre predecessor, el president Tarradellas, que confiés en el consell 

d’un científic, d’un professor d’universitat. Envers la Comissió Jurídica Assessora, senyor 

president, i el vostre Govern, feu honor a les paraules que va pronunciar el savi lingüista, 

professor de la Universitat de Chicago, en aquest mateix Saló Sant Jordi l’any 1980. Heu 

confiat en el talent universitari, en la recerca aplicada tan valuosa per a la societat, i avui 

incorporeu a l’alt òrgan consultiu del Govern un estol d’acadèmics que només es deuen al 

seu coneixement i expertesa, i que a partir d’ara serviran el càrrec segons la seva 

consciència per a servir a la societat. 
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En l’anterior presa de possessió del febrer del 2014 s’obrien per a Catalunya camins que 

encara no havíem transitat, en un context molt diferent de l’actual. Vaig esmentar Narcís 

Feliu de la Penya i els seus formidables Anales de Cataluña del 1709. A l’inici del llibre -

deia aleshores- Feliu fa una descripció extraordinària del territori de la nació catalana, amb 

l’estany de Salses al nord, a ponent el Cinca, a migdia la Sènia, i a llevant la Mar 

Mediterrània. Feliu explica com és el país i comença per afirmar que “Catalunya té la 

fortalesa en les seves muntanyes, però més encara té la fortalesa al cor dels seus fills”. 

Sovint s’ha dit que la força de Catalunya és en la seva gent. En el moment actual també 

ha de trobar la fortalesa en les seves institucions, en el sentit d’estat dels seus governants, 

en un dret articulat i actualitzat a les necessitats presents. Deia també el 2014 que 

Catalunya ha de tenir i trobar la fortalesa al cor dels seus juristes, en el seny i el saber de 

les dones i els homes de lleis al servei de les institucions que representen la voluntat dels 

ciutadans. 

La història de la Comissió Jurídica Assessora va lligada a la de la Generalitat moderna 

restaurada, dues ànimes que corren com dos rius paral·lels, fent el mateix camí sota els 

mateixos cels, en paraules de Màrius Torres a la “Cançó a Mahalta”. Els membres que la 

integrem passarem, i en vindran uns altres, saba nova que amb saó donarà fruit en el 

camp del dret. Que per molts anys sigui així, senyor president, amb la confiança del vostre 

Govern i amb fidelitat al poble de Catalunya. 

Moltes gràcies.» 

Seguidament, el secretari del Govern, Sr. Víctor Cullell i Comellas, fa lectura del Decret 

66/2020, de 7 de juliol, de cessament de la Dra. Marta Franch i Saguer, del Dr. Joan 

Manuel Trayter i Jiménez i del Dr. Lluís Saura i Lluvià; i de renovació com a membre i 

president del Dr. Albert Lamarca i Marquès; i de nomenament de la Dra. Judith Gifreu i 

Font, la Dra. Esther Arroyo i Amayuelas i el Dr. Agustí Cerrillo i Martínez. 
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En aquest acte, el president i els nous membres de la Comissió han promès el càrrec 

d’acord amb el mandat expressat en l’article 12 del Decret 69/2006, d’11 d’abril, 

d’aprovació del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica 

Assessora. 

 
Acte de presa de possessió com a president i membre de la Comissió del Dr. Albert Lamarca i Marquès, el 

14 de juliol de 2020, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. 
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Acte de presa de possessió com a membre de la Comissió de la Dra. Judith Gifreu i Font, el 14 de juliol de 

2020, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. 

 
Acte de presa de possessió com a membre de la Comissió de la Dra. Esther Arroyo i Amayuelas, el 14 de 

juliol de 2020, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. 
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Acte de presa de possessió com a membre de la Comissió del Dr. Agustí Cerrillo i Martínez, el 14 de juliol 

de 2020, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya. 

A continuació, clou l’acte el M. Hble. President de la Generalitat de Catalunya, Sr. 

Joaquim Torra i Pla, amb la intervenció següent: 

«Molt bon dia a tothom, 

Vicepresident,  

Conselleres, consellers, 

Membres de la Comissió Jurídica Assessora, 

En primer lloc també permeteu-me agrair la tasca feta pels membre sortints: el Sr. Lluís 

Saura i Lluvià, la Dra. Marta Franch i Saguer i el Dr. Joan Manuel Trayter i Jiménez. 

Gràcies de debò per la feina feta al llarg d’aquests anys. 

I la meva benvinguda a la Dra. Gifreu, la Dra. Arroyo i el Dr. Cerrillo, que entreu a formar 

part d’un gran equip, presidit, de nou, pel Dr. Lamarca, que en renova el lideratge avui 

mateix. 

A partir d’ara formeu equip amb la Dra. Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, el Sr. 

Francesc Esteve i Balagué, el Dr. Alfredo Galán, el Sr. Francesc Homs, el Sr. Marc Marsal, 
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el Sr. Carles Mundó, el Dr. Joan Pagès, la Dra. Eva Pons, la Dra. Sonia Ramos, el Dr. 

Ferran Requejo i el Dr. Antoni Vaquer. Companys que amb seny i gran valentia també han 

acceptat la gran responsabilitat d’estar al servei dels ciutadans de Catalunya en la vetlla 

de la integritat, la justícia i la legalitat. 

Ara més que mai necessitem que la Comissió Jurídica Assessora excel·leixi, que sigui far 

en el món del dret davant els grans reptes que hem d’emprendre en aquests moments 

transcendentals per a una societat que viu un dels seus moments més greus com a 

societat després de la pandèmia; moments de pors i dificultats, però també moments de 

reinvenció i de mirar cap al futur. 

Doctors Cerrillo, Arroyo i Gifreu, acumuleu un saber immens i us agraeixo que vulgueu 

assumir la gran responsabilitat de l’exercici d’aquest càrrec públic. 

Doctor Cerrillo, l’administració digital, la transparència pública i la difusió i la reutilització 

d’informació pública a través d’Internet, l’ús de la intel·ligència artificial a les 

administracions públiques, la governança pública i la integritat pública i la prevenció de la 

corrupció en la contractació pública són present, i seran el futur. Aquest Govern està 

treballant en aquests àmbits. Ens urgeix la vostra ajuda per a la seva consolidació. 

Doctora Arroyo, la Comissió Jurídica Assessora es va crear el 1932 en època republicana 

i es va restablir el 1978, inspirada en la Comissió de l’Apèndix de dret civil català del segle 

XIX. El nostre dret civil, com bé sap el Sr. Mundó, que va ser conseller de Justícia, és una 

institució que ens estructura com a societat. El vostre coneixement del dret privat europeu, 

i el vostre bagatge en universitats americanes, europees i asiàtiques ens ajudarà de ben 

segur a modernitzar el nostre dret. 

Doctora Gifreu, coneixements i gestió. Coneixements de molts àmbits, i posada a la 

pràctica d’aquests en forma de gestió. Necessitem realitats. Necessitem facilitar la vida als 

ciutadans. Necessitem facilitar la vida dins de les administracions públiques també. 

Necessitem agilitat, necessitem capacitat d’adaptació i també, i per damunt de tot, 

necessitem ètica. 

President Lamarca, que renoveu el vostre lideratge. Esmentàveu en la vostra intervenció 

que “el segle XX ha estat un segle d’or per a la tradició jurídica catalana”. N’estic 

convençut. No només això, sinó que venim d’una llarga tradició institucional, d’autogovern. 

Al vostre discurs, ple, com és habitual, de referències històriques, em remeto. 

El món que ve requereix que el nostre país sovint sigui un país àgil per a poder avançar 

solucions, i evitar que el país s’aturi, o vagi més a poc a poc, per una burocràcia estèril. 

Per això us demano, president Lamarca, amb tota la independència que us és pròpia, que 

feu servir tant com cregueu necessària la potestat de la Comissió Jurídica Assessora 
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d’adreçar-nos al Govern propostes i suggeriments convenients, que siguin disruptius, que 

siguin ambiciosos, en relació amb l’ordenament jurídic català, per a resoldre en majúscules 

els problemes que hi detecteu. 

Ens calen idees de com el podem fer créixer, i fer, de la nostra, una Administració citizen 

friendly, si em permeteu l’expressió. Una administració de col·laboració i no pas de 

confrontació. Una administració d’arribar a acords pel bé comú, que és el conjunt dels béns 

individuals. Una administració que més que mai vetlli pels més vulnerables, com hem vist 

en aquests mesos passats. 

I necessitem que al davant de les administracions públiques catalanes hi hagi persones 

formades i capacitades per a donar aquest bon suport tècnic i de qualitat en les dues 

direccions, als càrrecs electes i als ciutadans. 

Això és el que busca aquesta renovació d’avui: lideratge i expertesa en món digital, en 

protecció social, i, sobretot, en la defensa dels drets individuals i col·lectius. Implicació de 

tothom en el procés de construcció d’aquest país. Les institucions han de poder retornar a 

la ciutadania el millor d’elles mateixes. 

Vivim moments d’una enorme complexitat, de canvis, de revisió d’estructures –que 

esperem que siguin de revisió profunda d’estructures que, en alguns casos, s’adverteixen 

obsoletes–, de formes de fer que la nostra societat ja comparteix. 

Vaig dir, a l’acte de presentació de la Memòria de la Comissió Jurídica Assessora el 2019 

que “el dret ha de ser una eina al servei d’uns ideals, i no un fi en ell mateix. L’Estat de 

dret és un mitjà per a assolir els més nobles ideals de justícia, pau i de llibertat”. Fem que 

el futur que ha de venir, que ja és aquí, ho sigui realment, per a assolir aquest ideals de 

justícia, pau i llibertat. 

Conjurem-nos-hi. 

Moltes gràcies a tothom.» 

En aquest acte han assistit el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia; la consellera de la Presidència, Hble. Sra. Meritxell 

Budó i Pla; el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Hble. 

Sr. Bernat Solé i Barril; el conseller d’Interior, Hble. Sr. Miquel Buch i Moya; el conseller 

d’Educació, Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. 

Sr. Damià Calvet i Valera; la consellera de Cultura, Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga i 

Vives; la consellera de Justícia, Hble. Sra. Ester Capella i Farré; el conseller de Treball, 

Afers Socials i Famílies, Hble. Sr. Chakir el Homrani Lesfar; la consellera d’Empresa i 



39 

 

Coneixement, Hble. Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas; i el conseller de Polítiques 

Digitals i Administració Pública, Hble. Sr. Jordi Puigneró i Ferrer; a més d’altres càrrecs 

públics, els membres de la Comissió Jurídica Assessora i familiars dels nous membres, 

en un aforament limitat per raó de la situació sanitària. 

3. Altres activitats institucionals 

En el decurs de l’any 2020, el president de la Comissió Jurídica Assessora, Dr. Albert 

Lamarca i Marquès, ha assistit a diversos actes en representació de la Comissió, entre 

els quals destaquen els següents: 

El 16 de gener, assisteix a l’acte de celebració del Dia de la Justícia i al lliurament de 

guardons acompanyat d’altres membres de la Comissió, al Palau de Pedralbes de 

Barcelona.  

El 14 de febrer, assisteix al XXIX Seminari d’estudi i pràctica jurídica, presentat pel. Sr. 

Francesc Esteve i Balagué, director del Gabinet Jurídic i en el qual va intervenir el Dr. 

Joan Manuel Trayter i Jiménez, ambdós membres de la Comissió, a l’Auditori del Palau 

de la Generalitat.  

El 19 de febrer assisteix a l’acte presidit pel M. Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla, President 

de la Generalitat de Catalunya, d’obertura del Centenari del naixement de Josep Benet 

i Morell, al Palau de la Generalitat.  

El 27 de febrer assisteix a l’acte de recepció del Dr. Joan Egea i Fernàndez, president 

del Consell de Garanties Estatutàries, com a membre numerari de la Secció de Filosofia 

i Ciències Socials, a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans.  

El 4 de novembre assisteix virtualment a l’acte de lliurament del Premi “Puig Salellas” 

en la seva dotzena edició, a la Dra. María del Carmen Gete-Alonso y Calera. L’acte ha 

estat presidit per l’Hble. Sra. Ester Capella i Farré, consellera de Justícia de la 

Generalitat de Catalunya, i ha tingut lloc a la seu del Col·legi de Notaris de Catalunya.  
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V. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 

L’article 16 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora estableix 

que aquest òrgan, per a complir les seves finalitats, es finança amb els crèdits que es 

consignen en una secció específica del pressupost de la Generalitat de Catalunya. 

D’altra banda, d’acord amb aquest article 16 de la Llei 5/2005, esmentada, i en els 

mateixos termes de l’article 54 del Reglament d’organització i funcionament de la 

Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d’11 d’abril, aquest òrgan ha 

d’elaborar i aprovar anualment un avantprojecte de pressupost per a elevar-lo al Govern 

de la Generalitat, a fi que pugui incloure’s en la secció específica esmentada del Projecte 

de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. 

L’import total del pressupost de la Comissió Jurídica Assessora per al 2020, 

l’avantprojecte del qual va ser aprovat pel Ple en data 14 de novembre de 2019, és de 

3.179.650,43 euros, distribuïts en els capítols i articles pressupostaris següents: 

Pressupost de la Generalitat 

Estat de despeses. Resum general per capítols i articles. Any 2020 

Departament o secció: Comissió Jurídica Assessora 

Art. Descripció de la despesa Total Servei CJ01 

A) OPERACIONS CORRENTS 

CAPÍTOL 1 - Remuneracions del personal 

10 Alts càrrecs 121.743,47 

12 Personal funcionari 1.266.779,66 

16 Assegurances i cotitzacions socials 278.487,30 

TOTAL CAPÍTOL 1 1.667.010,43 

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis 

20 Lloguers i cànons 435.000,00 
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21 Conservació i reparació 34.000,00 

22 Material, subministraments i altres 793.800,00 

23 Indemnitzacions per raó del servei 203.000,00 

24 Despeses de publicacions 10.000,00 

TOTAL CAPÍTOL 2 1.475.800,00 

CAPÍTOL 4 – Transferències corrents 

48 A famílies, institucions sense finalitat de lucre i altres 27.840,00 

TOTAL CAPÍTOL 4 27.840,00 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 3.170.650,43 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

CAPÍTOL 6 - Inversions reals 

61 Inversions en edificis i altres construccions 2.000,00 

64 Inversions en mobiliari i estris 2.000,00 

65 Inversions en equips de procés de dades i telecomunicacions 2.000,00 

TOTAL CAPÍTOL 6 6.000,00 

TOTAL OPERACIONS CAPITAL 6.000,00 

C) OPERACIONS FINANCERES 

CAPÍTOL 8 - Variació d’actius financers 

83 Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic 3.000,00 

TOTAL CAPÍTOL 8 3.000,00 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 3.000,00 

RESUM 

TOTAL OPERACIONS CORRENTS 3.170.650,43 

TOTAL OPERACIONS CAPITAL 6.000,00 

TOTAL OPERACIONS FINANCERES 3.000,00 

TOTAL GENERAL 3.179.650,43 
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El pressupost esmentat és aprovat sense esmenes, tant pel Govern com, definitivament, 

pel Parlament de Catalunya, i s’inclou en la Llei 4/2020, de 29 d’abril, de pressupostos 

de la Generalitat de Catalunya per al 2020, publicada en el DOGC núm. 8124, de 30 

d’abril. 

L’execució del pressupost per al 2020 és de 2.876.812,16 euros, cosa que representa 

un 90,48 % del pressupost inicial. En la gràfica següent es representa l’execució per a 

cadascun dels capítols: 
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VI. CONTRACTACIÓ PÚBLICA 

En el decurs de l’any 2020 s’han tramitat un total de 37 contractes menors, 

corresponents a la contractació dels serveis i al subministrament dels béns necessaris 

per al correcte funcionament de la Comissió, com són els diversos serveis de 

manteniment d’instal·lacions, missatgeria, l’edició de la memòria d’activitats, el servei de 

prevenció de riscos laborals, els subministraments de papereria, material d’oficina, 

mobiliari, llibres i altres publicacions, subscripcions i accés a bases de dades de 

contingut jurídic, destrucció de documents i jardineria, entre d’altres. A destacar, la 

contractació de les tasques d’anàlisi d’accessibilitat del web de la Comissió Jurídica 

Assessora i d’elaboració de la documentació necessària per a adequar-la al Reial decret 

1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a 

dispositius mòbils dels sector públic; així com la contractació de la realització de 

l’Avaluació d’impacte de protecció de dades del Registre d’activitats “dictàmens, 

convocatòries i actes de la Comissió Jurídica Assessora”, en compliment del que 

disposa l’article 35.7 del Reglament UE 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes. 

Així mateix, i durant el darrer trimestre del 2020, s’ha licitat per tramitació anticipada el 

contracte del servei de neteja de les dependències de la Comissió Jurídica Assessora 

per a l’any 2021, per procediment obert simplificat, d’acord amb la regulació que 

d’aquest procediment fa l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic. La gestió i la publicitat d’aquesta licitació s’ha dut a terme d’una manera 

electrònica mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, i per a la 

configuració de sobres i la recepció i l’obertura d’ofertes s’ha utilitzat l’eina Sobre Digital, 

integrada en la Plataforma esmentada. 

També s’han tramitat els encàrrecs per a la prestació, per part del Centre de 

Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), de les solucions de 

tecnologies de la informació i comunicacions de caràcter recurrent i d’evolutiu i millora 

del Sistema d’Informació de la Comissió Jurídica Assessora (SICJA). 

Amb l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i Publicacions (EADOP) s’han tramitat els 

encàrrecs per a la publicació anual dels dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora 

en el Portal Jurídic de Catalunya i per a la tasca de substituir aproximadament 6.000 
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dictàmens publicats, per tal de donar compliment a la normativa de transparència i 

protecció de dades personals. Aquest darrer encàrrec s’emmarca en el Contracte 

programa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Entitat Autònoma del 

Diari Oficial i de Publicacions per al període 2020-2022, aprovat pel Govern en data 21 

de juliol de 2020. 

Durant aquest any també s’ha tramitat un expedient de resolució de contracte, per les 

causes previstes en l’article 211.1 b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 

del sector públic, en haver entrat en concurs l’entitat contractista. 

Per últim, i en el context de la pandèmia per coronavirus SARS-CoV-2, s’han fet 

actuacions adreçades a garantir la seguretat i la protecció del personal, mitjançant 

l’adquisició periòdica de material sanitari de protecció (mascaretes quirúrgiques i FFP2, 

gel hidroalcohòlic o guants). 

L’activitat contractual de la Comissió es pot consultar al web, en el <perfil del 

contractant>. 

  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ComissioJuridicaAssessora
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ComissioJuridicaAssessora
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VII. MITJANS MATERIALS 

1. Sistemes d’informació i comunicació 

Pel que fa al sistema d’informació de la Comissió Jurídica Assessora (SICJA), durant 

l’any 2020 s’han pogut implementar una sèrie de millores per a optimitzar l’ús de 

l’aplicació, que s’havien estudiat i preparat l’any anterior. 

2. Biblioteca 

En el decurs de l’any 2020, la Biblioteca de la Comissió ha incrementat el nombre de 

llibres disponibles amb l’adquisició de 18 exemplars. La biblioteca compta amb un total 

de més de 4.000 llibres, majoritàriament sobre matèries de dret públic. 

3. Utilització dels espais de la Comissió 

Durant l’any 2020 la Comissió ha cedit la Sala d’Actes de la seva seu per a realitzar-hi 

dues proves dins de processos de selecció per a llocs de treball del Gabinet Jurídic del 

Departament de la Presidència, els dies 21 de gener i 5 de març de 2020. 

El dia 1 d’abril estava prevista una Jornada sobre aspectes socials i laborals dels 

contractes públics, organitzada per la Direcció General de Contractació Pública, que va 

haver de ser cancel·lada amb motiu de les mesures preventives, de protecció i 

organitzatives adoptades amb motiu de la situació sanitària ocasionada per la pandèmia 

del coronavirus SARS-CoV-2. 
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VIII. DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA INSTITUCIÓ 

1. Memòria 2019 

La publicació d’aquest volum, del qual s’ha fet una edició impresa reduïda, de 50 

exemplars, i que es pot consultar dins la secció «Memòries anuals» del web de la 

Comissió, s’ha efectuat d’acord amb l’article 21 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 

Comissió Jurídica Assessora, que estableix que aquest òrgan ha d’elaborar anualment 

una memòria on detalli l’activitat duta a terme durant l’any immediatament anterior. 

 

L’acte de presentació i lliurament d’aquesta Memòria 2019 al Govern de la Generalitat 

de Catalunya ha tingut lloc el dia 19 de juny de 2020, a la Sala de la Mare de Déu de 

Montserrat (o Saló dels Diputats) del Palau de la Generalitat, del qual s’ha donat compte 

en l’apartat corresponent a l’activitat institucional de l’òrgan en la memòria d’enguany. 

2.  Accessibilitat i transparència 

D’acord amb allò que prescriuen la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i 

del Consell de 26 d’octubre de 2016 i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre 

accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, la 

Generalitat de Catalunya, i, consegüentment també, la Comissió Jurídica Assessora, 

s’han compromès a fer accessibles el seus llocs web i aplicacions d’acord amb el 

https://cja.gencat.cat/web/.content/continguts/ambits_actuacio/Publicacions/memoria_activitats/Fitxers_PDF_sense_dictamens/Memoria-2019-CA.pdf
http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/publicacions/memoria_d_activitats/
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calendari previst (20 de setembre de 2020, obligació per a tots els webs publicats, i 23 

de juny de 2021, obligació per a les aplicacions mòbils). 

L'accessibilitat d'un web o aplicació depèn dels diferents elements que en formen part i 

afecta tant la tecnologia que s’utilitza com la manera de presentar els continguts 

(accessibilitat dels documents PDF, accessibilitat del contingut multimèdia i 

accessibilitat del contingut textual i gràfic (taules, formularis, imatges, enllaços, 

incrustació de codi html...). Al llarg de l’any 2020, i concretament pel que fa al web de la 

Comissió Jurídica Assessora, ha calgut adaptar-se als nous requisits d’accessibilitat i 

modificar la presentació de les pàgines web per a fer-les més accessibles. 

Ara bé, a banda de la presentació de les pàgines web, els continguts que s’hi presenten 

exigeixen també una adaptació a la nova normativa d’accessibilitat. I això comporta, 

entre d’altres, que tots els PDF que s’hi pengen la compleixin. És per això que, al llarg 

del 2020 s’ha iniciat una revisió i substitució dels PDF publicats, que haurà de continuar 

al llarg de l’any 2021. 

En una primera fase s’han substituït aquells PDF que no són ni llibres ni dictàmens de 

la Comissió, com són normativa –preferentment presentada amb un enllaç a la font en 

comptes d’un PDF–, articles de revistes, estudis, etc. 

I, en una segona fase, s’han començat a fer PDF accessibles dels dictàmens de la 

Comissió. La normativa estableix que aquells PDF que es publiquin a partir del 2020 ja 

han de ser accessibles, i dona marge per anar adaptant els anteriors. D’aquesta manera, 

doncs, els dictàmens de l’any 2020, publicats al web, compleixen ja aquesta normativa, 

i, progressivament, la resta de PDF publicats al web s’aniran adaptat als criteris de 

documents accessibles. 

Ara bé, paral·lelament a aquesta tasca, cal tenir en compte allò que disposa l’article 

10.1.i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern: la informació relativa a les decisions i actuacions amb rellevància 

jurídica que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència 

ha d’incloure els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i dels altres òrgans 

consultius. I, en l’article 10.3 de la mateixa llei s’especifica que “3. En el cas de les lletres 

f, g, h, i i de l’apartat 1, la informació no ha d’incloure dades o referències personals”. 

Amb l’objectiu de publicar els dictàmens sense aquestes referències personals i, al 

mateix temps, que siguin comprensibles i planers amb l’omissió d’aquestes dades, al 
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llarg de l’any 2020 s’ha iniciat una revisió exhaustiva de tots els dictàmens publicats des 

de l’any 1979 i, a mesura que se’n facin els PDF definitius, es publicaran de nou al web 

de la Comissió i al Portal Jurídic de Catalunya. 

En definitiva, tots els dictàmens de la Comissió, publicats al web en format PDF, cal 

tornar-los a publicar d’acord amb criteris d’accessibilitat i, al mateix, segons els criteris 

de transparència i protecció de dades. Durant l’any 2020 s’ha iniciat la revisió de tots els 

dictàmens segons aquests dos criteris i al llarg de l’any 2021 s’aniran publicant de nou. 

3. Índexs anuals de dictàmens 

El web de la Comissió conté un apartat en el qual es publiquen els índexs anuals de 

dictàmens enllaçats al Portal Jurídic de Catalunya. Aquest any 2020 s’ha publicat l’índex 

de dictàmens corresponent a l’any 2019, en català i en castellà. 

Així mateix, aquest índex es publica al web com a informació addicional a la Memòria 

de l’any 2019, de manera que des d’una mateixa pàgina es pot accedir tant a la memòria 

anual com a l’índex tots els dictàmens. 

 

http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/Dictamens/index-de-dictamens/
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4. Volums anuals de dictàmens 

 

La Comissió Jurídica Assessora ha publicat, durant l’any 2020, el volum anual de 

dictàmens de l’any 2019, ajustant-se ja als criteris preceptius d’accessibilitat i 

transparència. 

Amb l’elaboració d’aquest Volum anual de dictàmens 2019, la Comissió Jurídica 

Assessora completa la publicació dels dictàmens emesos entre els anys 1992 i 2019. 

Aquest volum va acompanyat d’un índex amb els dictàmens seriats en ordre cronològic, 

per a facilitar la consulta directa a cada un d’ells, que estan enllaçats amb el Portal 

Jurídic de Catalunya. 

5. Consultes de la Bústia de contacte 

La Bústia de contacte de la Comissió Jurídica Assessora és una eina per mitjà de la qual 

es pot sol·licitar informació genèrica, donar opinions, fer suggeriments o formular 

queixes adreçades a aquest òrgan consultiu. 

En el decurs de l’any 2020, s’han rebut un total de 26 consultes mitjançant el formulari 

de contacte de la pàgina web de la Comissió.  

http://cja.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/Dictamens/volums-anuals-de-dictamens/
https://cja.gencat.cat/web/.content/continguts/ambits_actuacio/dictamens/Dictamens/Volums-anuals-dictamens/Volums_any_2019/volum-anual-dictamens-2019-CA.pdf
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Segons el tipus de consultes, aquestes 26 consultes rebudes enguany es poden 

classificar de la manera següent: consultes jurídiques, 11; consultes sobre expedients, 

9; consultes sobre beques, 1; suggeriments, 1; i consultes sobre expedients mal 

diligenciats, 4. I, segons qui ha estat l’emissor, es poden classificar de la manera 

següent: consultes efectuades per la ciutadania, 11; per associacions, 1; per fundacions, 

1; per departaments de la Generalitat, 1, i per l’Administració local, 12. De les 26 

consultes formulades, 4 han estat respostes per via telefònica i 22 per mitjà de la bústia 

de contacte.
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SEGONA PART. FUNCIÓ CONSULTIVA 
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I. DICTÀMENS 

1. Peticions de dictamen 

Durant l’any 2020 la Comissió Jurídica Assessora ha rebut un total de 323 peticions de 

dictamen, sol·licitades per mitjà dels consellers i conselleres dels diversos departaments 

que conformen la Generalitat. Això suposa una disminució d’un 26,92 % de sol·licituds 

en relació amb l’any 2019, en què van tenir entrada 442 peticions. 

En el gràfic següent es pot observar com s’han distribuït al llarg de l’any el nombre 

d’entrades de peticions de dictamen que s’han registrat el 2020: 

 

Del gràfic es desprèn que el mes de febrer va ser quan es va registrar el màxim nombre 

de peticions de dictamen i que en els mesos d’abril i maig va ser quan menys peticions 

van tenir entrada a la Comissió, coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma 

efectuada per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per causa de la situació 

de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Un cop aixecada la suspensió dels 

termes i terminis administratius que s’havia decretat a la disposició addicional tercera 

del Reial decret esmentat, i que va finalitzar el dia 31 de maig de 2020,1 el mes de juny 

                                                 
1. La suspensió de termes i la interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments administratius 

decretada a la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
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es van incrementar les sol·licituds de dictamen. I, seguint la tendència d’anys anteriors, 

en el mes d’agost es van registrar un baix nombre de sol·licituds de dictamen. 

Les peticions rebudes els darrers dos anys, distribuïdes per matèries, i el percentatge 

que representen, expressat entre parèntesis, es mostren en la taula següent: 

Matèries 2019 2020 

Disposicions generals 30 (6,79) 26 (8,05) 

Responsabilitat patrimonial 235 (53,17) 190 (58,82) 

Revisions d’ofici 135 (30,54)  79 (24,46) 

Contractes 35 (7,92) 20 (6,19) 

Organització territorial 4 (0,90) – 

Recursos extraordinaris de revisió 1 (0,23) 4 (1,24) 

Municipalització de serveis en règim de monopoli – – 

Consultes 2 (0,45) 4 (1,24) 

Total 442 (100) 323 (100) 

De la taula es desprèn que, respecte de l’any anterior, han disminuït d’una manera 

notable el nombre de peticions en matèria de responsabilitat patrimonial i revisió d’ofici, 

i d’una manera menys rellevant les peticions de dictamen sobre contractes, disposicions 

generals i en matèria d’organització territorial. Pel que fa a les peticions en relació amb 

recursos extraordinaris de revisió, així com les consultes, han sofert un petit increment. 

Tant enguany com l’any precedent no s’ha rebut cap petició de dictamen relatiu a 

municipalització de serveis en règim de monopoli. 

                                                 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicat al Butlletí 

Oficial de l’Estat de 14 de març de 2020, ha estat derogada, amb efectes d’1 de juny de 2020, per l’apartat 

segon de la disposició derogatòria única del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga 

l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 març, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de 23 de 

maig de 2020. 
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La classificació de les 323 peticions rebudes durant l’any 2020 segons el departament 

o organisme sol·licitant és la següent:2 

Departaments 2019 2020 

Presidència  15 (3,39) 11 (3,40) 

Vicepresidència i Economia i Hisenda 8 (1,81) 8 (2,48) 

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 1 (0,23) 2 (0,62) 

Polítiques Digitals i Administració Pública 2 (0,45) 2 (0,62)  

Educació 9 (2,04) 12 (3,71) 

Salut 145 (32,80) 87 (26,94) 

Interior 3 (0,68) 7 (2,17) 

Territori i Sostenibilitat 20 (4,52) 11 (3,40) 

Cultura 2 (0,45) 2 (0,62) 

Justícia 6 (1,36) 10 (3,10) 

Treball, Afers Socials i Famílies 66 (14,93) 21 (6,50) 

Empresa i Coneixement 3 (0,68) 2 (0,62) 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 11 (2,49) 7 (2,17) 

Administració local 144 (32,58) 139 (43,03) 

Universitats públiques3 6 (1,36) 2 (0,62) 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya 1 (0,23) – 

Total 442 (100) 323 (100) 

                                                 
2. Denominació departamental que estableix el Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i 

determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

3. Les peticions de dictamen formulades per universitats públiques (dictàmens 99/2020 i 152/2020) s’han 

sol·licitat a través del Departament d’Empresa i Coneixement. 
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L’article 10 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i l’article 

26 del seu Reglament d’organització i funcionament, aprovat mitjançant el Decret 

69/2006, d’11 d’abril, estableix que correspon al president o presidenta de la Generalitat, 

al Govern i als consellers i conselleres la facultat de sol·licitar dictamen. 

Les entitats de dret públic i els organismes autònoms de l’Administració de la Generalitat 

han de cursar les sol·licituds de dictamen per mitjà del departament al qual estan 

adscrits. Així mateix, els ens locals han de cursar-les mitjançant el conseller o consellera 

que tingui atribuïda la competència en matèria d’administració local, que correspon al 

Departament de la Presidència, d’acord amb l’article 3.1.10 del Decret 1/2018, de 19 de 

maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels 

departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En relació amb el 

Departament de la Presidència, per Resolució PRE/1384/2019, de 21 de maig (DOGC 

núm. 7882, de 24 de maig), la consellera ha delegat en el secretari d’Administracions 

Locals i de Relacions amb l’Aran la competència per a sol·licitar dictàmens a la Comissió 

Jurídica Assessora provinents de les administracions locals. 

En aquesta taula s’observa que, durant l’any 2020, d’una banda, s’han incrementat les 

sol·licituds de dictamen per part dels departaments d’Educació, Interior i Justícia i, d’una 

altra, han disminuït d’una manera notòria respecte de l’any anterior les sol·licituds 

provinents dels departaments de Salut, de Treball, Afers, Socials i Famílies, i de Territori 

i Sostenibilitat, com també les provinents de les universitats públiques catalanes. En 

menor mesura, també han disminuït les sol·licituds del Departament de la Presidència, 

i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les peticions provinents de 

l’Administració local han sofert un molt lleuger decrement. I, pel que fa a la resta de 

departaments, el nombre de peticions s’ha mantingut pràcticament igual que el 2019. 

Les peticions de dictamen sol·licitades per la Generalitat de Catalunya representen el 

56,97 % del total, i el Departament de Salut és qui en té el major volum (26,94 %). El 

43,03 % restant prové de peticions formulades a instància de les administracions locals. 

En aquest gràfic es pot observar la tendència dels darrers cinc anys respecte de les 

sol·licituds de dictamen per part de l’Administració local: 
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2. Peticions retornades 

De les 323 peticions rebudes l’any 2020, se n’han retornat 11, amb els seus respectius 

expedients i llurs sol·licituds de dictamen, la qual cosa representa un 3,41 % del total. 

En una ocasió, el retorn de l’expedient al departament ha estat conseqüència de la 

retirada de la petició de dictamen per part d’aquest i, en la resta dels casos, la devolució 

d’aquests expedients a l’ens local ha tingut lloc per no ajustar-se a les previsions de 

l’article 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió, i de l’article 26.3 del seu 

Reglament, en haver-se sol·licitat directament a la Comissió i no haver-se cursat per 

mitjà del conseller o consellera competent en matèria d’administració local. 

Cal tenir en compte que dels 11 expedients retornats, en data d’elaboració d’aquesta 

Memòria, 8 s’han cursat mitjançant el procediment legalment establert i han tornat a tenir 

entrada en aquest òrgan consultiu. 
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3. Dictàmens aprovats 

La Comissió Jurídica Assessora ha aprovat al llarg de l’any 2020 un total de 316 

dictàmens, un 25,47 % menys que l’any anterior. 

El nombre de peticions formulades i de dictàmens emesos no és coincident, en primer 

lloc perquè algunes de les peticions que han tingut entrada al final de l’any 2020 s’han 

aprovat al principi del 2021 i, en segon lloc, perquè els dictàmens aprovats el 2020 també 

inclouen peticions que van tenir entrada el darrer trimestre del 2019. 

Dels 316 dictàmens aprovats el 2020, 63 es van sol·licitar el darrer trimestre del 2019 i 

2 es van sol·licitar el primer trimestre del 2019, però el termini per a emetre dictamen va 

restar suspès fins a la tramesa de la documentació necessària requerida, d’acord amb 

el que estableixen els articles 31 i 32 del Reglament d’organització i funcionament de la 

Comissió. Els 251 dictàmens restants es van sol·licitar al llarg del 2020. 

Pel que fa a les peticions, al llarg del 2020 se n’han registrat 323, de les quals 11 han 

estat retornades i 60 seran objecte de dictamen en els primers mesos del 2021, atès 

que han tingut entrada al final del 2020. 

L’article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora estableix 

que la Comissió ha d’emetre els dictàmens en el termini de dos mesos a comptar des 

de l’entrada de l’expedient. Dels 316 dictàmens aprovats, 246 han estat emesos dins 

del termini ordinari que estableix la llei, la qual cosa representa un 77,85 % del total. Així 

doncs, d’acord amb l’article 15.2 de la Llei 5/2005, que estableix que en casos de molta 

complexitat, la Comissió pot, d’una manera motivada, allargar un mes el termini 

d’emissió de dictamen, en 70 assumptes s’ha ampliat el termini per a dictaminar-hi, i 

això representa el 22,15%. 

Aquest mateix article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora d’aquest òrgan, 

també preveu que el termini per a emetre el dictamen es pot reduir en casos d’urgència, 

si aquesta està degudament motivada. En desplegament d’aquest precepte, l’article 

34.2 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora 

disposa que, quan es tracti de peticions formulades pel tràmit d’urgència, el president 

pot decidir reduir el termini ordinari per a emetre el dictamen. En aquest sentit, dels 316 

dictàmens emesos l’any 2020, en 10 ocasions s’ha sol·licitat l’emissió del dictamen pel 

tràmit d’urgència, de les quals el president de la Comissió n’ha apreciat 5. 
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El nombre de dictàmens emesos, distribuïts per matèries en els darrers cinc anys, així 

com el percentatge que representen respecte del total (expressat entre parèntesis) es 

mostren en la taula següent: 

Matèries 2016 2017 2018 2019 2020 

Disposicions generals 71 (20,64) 62 (17,71) 22 (6,36) 30 (7,07) 22 (6,96) 

Responsabilitat patrimonial  184 (53,49) 184 (52,57) 223 (64,45) 232 (54,72) 192 (60,76) 

Revisions d’ofici 47 (13,66) 61 (17,43) 61 (17,63) 125 (29,48) 77 (24,37) 

Contractes 26 (7,56) 31 (8,86) 32 (9,25) 28 (6,60) 21 (6,65) 

Organització territorial4 12 (3,49) 8 (2,28) 3 (0,87) 5 (1,18) –  

Recursos extraordinaris de 

revisió 

3 (0,87) 3 (0,86) 4 (1,15) 3 (0,71) 2 (0,63) 

Municipalització de serveis 

en règim de monopoli 

– 1 (0,29) – – – 

Consultes 1 (0,29) – 1 (0,29) 1 (0,24) 2 (0,63) 

Total 344 (100) 350 (100) 346 (100) 424 (100) 316 (100) 

De la taula anterior es desprèn que el 2020 és l’any en què s’ha emès el menor nombre 

de dictàmens dels darrers cincs anys; que entre el 2016 i el 2018 s’han mantingut en un 

nombre similar i que el major nombre de dictàmens emesos ha tingut lloc el 2019. En 

els darrers cincs anys els dictàmens aprovats sobre responsabilitat patrimonial 

constitueixen la matèria més nombrosa, atès que representen més de la meitat del 

volum total de dictàmens. 

La disminució més notable de dictàmens aprovats aquest any en relació amb l’any 

anterior ha estat en matèria de revisions d’ofici, si bé supera en nombre la tendència 

mantinguda en els anys precedents a aquest darrer. 

                                                 
4. Aquesta matèria inclou dictàmens relatius a alteracions i delimitacions de termes municipals. 
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En el gràfic següent es mostra l’evolució en percentatges dels dictàmens emesos, 

desglossats per matèries, dels darrers cinc anys: 

 

El nombre de dictàmens aprovats a petició de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya ha estat un total de 188, cosa que representa un 59,49 % del total. Els 

dictàmens emesos a sol·licitud del Departament de Salut són, com en els anys 

precedents, els més nombrosos, atès que suposen un 27,53 % dels dictàmens aprovats. 

Els dictàmens aprovats a instància de les administracions locals catalanes han estat un 

total de 128, que representen el 40,51 %. 

En la taula següent es mostra la distribució dels 316 dictàmens emesos segons el 

departament o òrgan sol·licitant: 
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Departaments Dictàmens % 

Presidència 9 2,85 

Vicepresidència i Economia i Hisenda 6 1,90 

Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 2 0,63 

Polítiques Digitals i Administració Pública 2 0,63 

Educació 10 3,17 

Salut 87 27,53 

Interior 6 1,90 

Territori i Sostenibilitat 11 3,48 

Cultura 2 0,63 

Justícia 9 2,85 

Treball, Afers Socials i Famílies 27 8,54 

Empresa i Coneixement 3 0,95 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 10 3,17 

Administració local 128 40,51 

Universitats públiques 4 1,26 

Total 316 100 

Els 128 dictàmens aprovats a instància de les administracions locals es distribueixen, 

segons l’ens local sol·licitant, de la manera següent: 
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Administració local Dictàmens emesos 

Ajuntaments 114 

Diputacions 3 

Consells comarcals 6 

Entitats municipals descentralitzades 2 

Mancomunitats 1 

Consorcis 1 

Àrees metropolitanes 1 

Total 128 

A continuació es mostra el nombre de dictàmens aprovats en els darrers cinc anys a 

petició de l’Administració local, distribuïts per matèries: 

En relació amb l’any 2019, enguany s’ha aprovat un dictamen més sol·licitat per part de 

les administracions locals catalanes. 

Administració local. 

Dictàmens aprovats per matèries 

2016 2017 2018 2019 2020 

Contractes 19 28 27 24 18 

Responsabilitat patrimonial 49 45 75 62 64 

Revisions d’ofici 26 41 37 40 45 

Recursos extraordinaris de revisió 2 – – 1 1 

Consultes – – – – – 

Total 96 114 139 127 128 
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Si s’analitza per matèries, els supòsits on es troba el major volum de dictàmens aprovats 

a sol·licitud dels ens locals són, en primer lloc, la responsabilitat patrimonial, atès que 

representa exactament la meitat del total de dictàmens emesos (50 %); en segon lloc, 

les revisions d’ofici (35,16 %) i, finalment, la contractació pública (14,06 %). 

De la taula es desprèn que en els darrers dos anys el nombre de dictàmens emesos en 

matèria de contractes a instància de l’Administració local ha tendit a baixar; que en 

l’àmbit de les revisions d’ofici enguany s’han emès el major nombre de dictàmens dels 

últims cinc anys; que en matèria de responsabilitat patrimonial la tendència ha estat a 

l’alça, i que és el 2018 l’any en què s’han emès major nombre de dictàmens en aquesta 

matèria. En relació amb les consultes, en els darrers quatre anys no s’ha emès cap 

dictamen i l’any 2020 s’ha dictaminat sobre un recurs extraordinari de revisió. 

Si es pren com a paràmetre comparatiu el total de dictàmens emesos el 2020, s’observa 

que, en l’àmbit de la contractació del sector públic, dels 21 dictàmens emesos, 18 s’han 

aprovat a instància d’administracions locals, la qual cosa suposa un 85,71 %. En matèria 

de responsabilitat patrimonial, dels 192 dictàmens aprovats, 64 han estat a petició del 

ens locals, cosa que representa el 33,33 %. I, en matèria de revisió d’ofici, dels 77 

dictàmens emesos, 45 sol·licituds provenen de l’àmbit local, que representen el 58,44 

%. 

Els gràfics següents mostren el nombre de dictàmens emesos a sol·licitud de 

l’Administració local dels darrers dos anys, distribuïts per matèries: 
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3. 1. Disposicions generals 

D’acord amb el que estableix l’article 8.2.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 

Comissió Jurídica Assessora correspon a aquest òrgan consultiu dictaminar 

preceptivament sobre els projectes de reglament o disposicions de caràcter general que 

es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions. 

Així mateix, tal com disposa l’article 9.1.a) de l’esmentada Llei 5/2005, la Comissió 

també ha de dictaminar sobre els projectes de reglament i de disposicions de caràcter 

general que no s’inclouen en l’article 8.2.b), si l’òrgan competent els sotmet a la seva 

consideració. 

A continuació es desglossen els dictàmens aprovats en els darrers cinc anys sobre 

disposicions generals segons el rang normatiu: 

Disposicions generals. Dictàmens 
aprovats 

2016 2017 2018 2019 2020 

Projectes de decret legislatiu – – – – 1 

Projectes de decret 21 28 10 20 20 

Projectes d’ordre 49 34 11 9 1 

Projectes d’instrucció 1 – 1 – – 

Acords de Govern pels quals s’aproven 

disposicions de caràcter general – – – 1 – 

Total de disposicions generals 

aprovades 
71 62 22 30 22 

I, en la taula que es presenta a continuació, s’indica el nombre de disposicions generals 

en què s’ha apreciat el tràmit d’urgència sol·licitat i quin percentatge representen 

respecte del total de disposicions generals: 
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Disposicions generals aprovades pel 
tràmit d’urgència 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total de dictàmens aprovats sobre 

disposicions generals  
71 62 22 30 22 

Total de dictàmens aprovats pel tràmit 

d’urgència i percentatge respecte del total 

d’emesos sobre disposicions generals 

4 (5,63 %) 10 (16,13 %) – 4 (13,33 %) 5 (22,73 %) 

De la taula es desprèn que, respecte de l’any anterior, el nombre de dictàmens aprovats 

en aquesta matèria ha disminuït un 26,67 %, si bé el 2020 ha estat l’any en què s’han 

aprovat pel tràmit d’urgència el percentatge més elevat de dictàmens respecte del total 

de dictàmens emesos en relació a disposicions generals. 

Al llarg de l’any 2020 s’ha sol·licitat la urgència en matèria de disposicions generals en 

8 ocasions, i aquesta ha estat apreciada pel president de la Comissió en 5 dels casos, 

de manera que s’ha reduït el termini ordinari per a emetre els dictàmens corresponents. 

Les disposicions generals sobre les quals ha dictaminat la Comissió, i que a data de 

tancament de l’elaboració d’aquesta Memòria s’han aprovat i han estat publicades en el 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sumen un total de 20. Així, doncs, no consta 

encara haver estat aprovada ni publicada la disposició general següent: Projecte de 

decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments  juvenils, 

aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol (Dictamen 1/2020). 

En relació amb el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de l’Institut Català de Finances (Dictamen 227/2020), la Comissió va concloure que la 

delegació legislativa atorgada per la disposició final, afegida per l’article 123 de la Llei 

5/2020, s’havia exhaurit per raó d’estar el Govern en funcions i, per tant, el Projecte no 

podia sotmetre’s a l’aprovació del Govern. 

De les 22 disposicions generals sobre les quals s’ha dictaminat, en 5 ocasions la 

Comissió hi ha formulat observacions de caràcter essencial. Així, doncs, en el 22,73 % 

dels projectes sotmesos a consulta s’ha considerat que existia alguna previsió contrària 

a la legalitat. 

Cal destacar que el pronunciament d’essencialitat d’aquest òrgan consultiu ha estat 

acollit pels departaments consultants, i en els textos aprovats i publicats s’apliquen les 



70 

 

modificacions oportunes derivades de les observacions essencials efectuades per la 

Comissió (dictàmens 52/2020, 92/2020, 114/2020, 247/2020 i 316/2020). De manera 

que totes les disposicions generals han estat aprovades pel Govern d’acord amb el 

dictamen de la Comissió. 

3. 2. Responsabilitat patrimonial 

L’article 8.3, lletra a), de la Llei 5/2005, que regula la Comissió, estableix que és 

preceptiu el dictamen d’aquest òrgan sobre els expedients de l’Administració de la 

Generalitat o de l’Administració local referents a reclamacions de responsabilitat 

patrimonial de les administracions públiques la quantia de les quals sigui igual o superior 

a 50.000 euros. 

Dels 316 dictàmens emesos durant l’any 2020, 192 són relatius a aquesta matèria, la 

qual cosa representa el 60,76 % del total de dictàmens aprovats. L’any 2019 es van 

aprovar 232 dictàmens, i això suposa una disminució del 17,24 % en la matèria 

específica de responsabilitat patrimonial respecte de l’any passat. 

La distribució dels 192 dictàmens esmentats, en funció del departament que ha instruït 

el procediment de les reclamacions, es mostra en la taula següent: 
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Responsabilitat patrimonial. Dictàmens aprovats 2020 % 

Presidència 1 0,52 

Vicepresidència i Economia i Hisenda 2 1,04 

Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència - - 

Polítiques Digitals i Administració Pública - -  

Educació 8 4,17 

Salut 85 44,27 

Interior 5 2,60 

Territori i Sostenibilitat 7 3,65 

Cultura - - 

Justícia 9 4,69 

Treball, Afers Socials i Famílies 3 1,56 

Empresa i Coneixement 1 0,52 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 6 3,13 

Administració local 64 33,33 

Universitats públiques5 1 0,52 

Total 192 100 

De la taula es desprèn que prop de la meitat dels dictàmens emesos sobre reclamacions 

de danys deriva del funcionament dels serveis públics sanitaris (44,27 %). 

                                                 
5. La petició de dictamen d’una universitat pública sobre una reclamació de responsabilitat patrimonial es 

va sol·licitar a través del Departament d’Economia i Coneixement (Dictamen 43/2020). 
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Així mateix, i en la línia dels darrers anys, una part important de les reclamacions són 

conseqüència del funcionament dels serveis públics de conservació i manteniment de 

vies públiques, així com del funcionament dels serveis urbanístics municipals. 

En la taula següent es posa de manifest quina és la tendència en els darrers cinc anys 

per part de l’Administració instructora, així com de la Comissió Jurídica Assessora, a 

l’hora de reconèixer la responsabilitat al·legada en les reclamacions: 

Responsabilitat patrimonial. 
Conclusions 

2016 2017 2018   2019 2020 

Total de reclamacions 184 184 223 232 192 

Propostes de resolució de 

l’Administració estimatòries  
12 11 21 14 116 

Dictàmens de la Comissió 

favorables a la part reclamant 
38 24 50 41 297 

Propostes de resolució de 

l’Administració desestimatòries 
172 173 202 210 177 

Dictàmens de la Comissió 

desfavorables a la part reclamant 
146 160 166 187 161 

En relació amb els dictàmens emesos en aquesta matèria, de la taula es desprèn que 

la Comissió n’ha emès 29 en sentit favorable (15,10 %) i hi ha dictaminat 161 vegades 

desfavorablement (83,86 %). Cal tenir en compte també que en 1 ocasió la Comissió ha 

considerat que calia retrotraure el procediment (0,52 %) i en 1 supòsit ha considerat que 

no era procedent dictaminar-hi (0,52 %). 

Quant a l’Administració consultant, aquesta ha proposat en 11 ocasions estimar les 

reclamacions patrimonials (5,73 %) i en 177 supòsits ha considerat que calia desestimar-

                                                 
6. El total de propostes de resolució estimatòries incorpora també les que són estimatòries en part. 

7. En els dictàmens favorables emesos per la Comissió, s’incorporen també els que han conclòs amb 

estimacions parcials de l’import reclamat. 
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les (92,19 %). A més, en 1 ocasió ha proposat un acabament convencional (0,52 %) i 

en 3 supòsits ha considerat que l’acció per a reclamar havia prescrit (1,56 %). 

Els percentatges de les dades que conformen la taula es mostren a continuació: 

Any 2016 2017 2018 2019 2020 

Propostes de resolució de 

l’Administració estimatòries  
6,52 5,98 9,42 6,03 5,73 

Dictàmens de la Comissió 

favorables a la part reclamant 
20,65 13,04 22,42 17,67 15,10 

Propostes de resolució de 

l’Administració desestimatòries 
93,48 94,02  90,58 90,52 92,19 

Dictàmens de la Comissió 

desfavorables a la part reclamant 
79,35 86,96 74,44 80,60 83,86 

 

6,52

5,98

9,42

6,03

5,73

Propostes de resolució estimatòries de l'Administració

2016 2017 2018 2019 2020
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De les dades exposades es dedueix que la Comissió Jurídica Assessora ha considerat 

que calia estimar un percentatge més elevat de reclamacions que no pas proposa 

l’Administració consultant. 

El resultat de la suma dels imports reclamats a l’Administració durant l’any 2020 que ha 

estat objecte de dictamen és de 72.537.151 euros. En aquest import s’han comptabilitzat 

5 reclamacions que no han estat quantificades per part dels peticionaris.8 En aquests 

supòsits la Comissió ha establert una doctrina favorable a l’admissibilitat que troba el 

seu fonament en la consideració que l’Administració instructora ha entès que s’està 

davant d’una pretensió igual o superior a 50.000 euros, que és la quantitat que exigeix 

l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, per a l’emissió del dictamen preceptiu. 

D’aquesta xifra, l’Administració instructora ha proposat estimar un import total de 

2.459.043  euros, és a dir, un 3,39 %. I la Comissió ha considerat, mitjançant els seus 

dictàmens emesos en sentit favorable, que s’han d’estimar reclamacions per un import 

de 3.693.955 euros,9 cosa que representa el 5,09 % del total reclamat. 

                                                 
8. Dictàmens 67/2020, 142/2020, 204/2020, 266/2020 i 282/2020. 

9. En el Dictamen 300/2020 la Comissió decideix estimar parcialment, però no en pot determinar amb 

precisió la indemnització fins que no es porti a terme un nou procediment contradictori, per la qual cosa no 

s’ha pogut sumar a la quantia total estimada. 

20,65

13,04

22,42

17,67

15,10

Dictàmens de la Comissió 
favorables als reclamants

2016 2017 2018 2019 2020
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En la taula següent es mostra l’evolució en els darrers cinc anys dels imports reclamats 

a l’Administració, els proposats per aquesta i els estimats per la Comissió: 

Responsabilitat 
patrimonial. Imports 
reclamats 

2016 2017 2018 2019 2020 

Total de reclamacions 184 184 223 232 192 

Import reclamat 108.452.477 156.187.033 63.608.476 170.594.722 72.537.151 

Import proposat per 

l’Administració 

15.401.997 3.192.934 3.695.742 1.082.445 2.459.043 

Import estimat per la 

Comissió 

16.521.803 4.016.358 5.471.551 2.901.566 3.693.955 

El percentatge que representen es mostra a continuació:  

Responsabilitat patrimonial. Percentatges 
dels imports reclamats 

2016 2017 2018 2019 2020 

Percentatge proposat per l’Administració 14,20 2,04 5,81 0,63 3,39 

Percentatge estimat per la Comissió 15,23 2,57 8,60 1,70 5,09 

Si es comparen els imports reclamats a les administracions públiques catalanes dels 

darrers cinc anys, s’observa que, els anys 2018 i 2020 han estat els que se’ls ha 

reclamat un import menor. 

Dels percentatges que mostra la taula, es desprèn que el 2020 l’Administració 

instructora ha proposat una estimació més alta que l’any anterior de les quanties 

reclamades, que es tradueix en un 3,39 %, i la Comissió finalment ha decidit estimar-ne 

un 5,09 %. 

Pel que fa a l’abast i contingut del pronunciament de la Comissió en aquesta matèria de 

la responsabilitat patrimonial, en aquest tipus d’expedients la Comissió analitza tant els 

requisits formals com els substantius. Els primers es refereixen a la competència per a 
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tramitar i resoldre, així com a l’interès o legitimació per a exercir la reclamació, a la 

preceptivitat del dictamen, al procediment, al compliment dels tràmits i a la temporalitat 

de la reclamació. I els segons se centren en l’existència o no existència de la relació de 

causalitat entre els danys al·legats i el funcionament del servei públic, en la imputació 

de la responsabilitat, en l’existència i valoració dels danys, així com en la seva 

antijuridicitat. 

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya, juntament amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic –en vigor des del 2 d’octubre de 2016–, constitueixen la 

normativa reguladora d’aquesta la matèria. 

3. 3. Revisions d’ofici 

Al llarg de l’any 2020 s’han emès 77 dictàmens en matèria de revisió d’ofici per nul·litat 

de ple dret, i això representa el 24,37 % del total de dictàmens aprovats. D’aquests 77 

dictàmens, 45 han estat sol·licitats per ens locals; per tant, més de la meitat (58,44 %) 

dels dictàmens aprovats sobre aquesta matèria fan referència a actes de l’Administració 

local. 

L’any 2019 es van aprovar 125 dictàmens sobre revisions d’ofici, la qual cosa significa 

que els dictàmens aprovats al llarg del 2020 han disminuït en un 38,4 %, i això es deu 

al fet que s’ha sol·licitat un nombre inferior de dictàmens per tal de declarar la nul·litat 

d’actes de reconeixement del dret a percebre la renda garantida de la ciutadania, que 

aquest any han sumat 19 dictàmens i l’any anterior van ser un total de 59. 

Les causes en què s’han basat les propostes de declaració de nul·litat de ple dret són 

les que es recullen en l’article 47, apartats primer i segon, de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) 

–abans en l’article 62 de l’LRJPAC–. També cal tenir en compte, però, que, d’acord amb 

el que estableix la disposició transitòria tercera de l’LPAC, els procediments ja iniciats 

abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa anterior. Per tant, 

l’article 62 de l’LRJPAC també pot ser aplicable al fons en funció de la data de l’acte o 

la disposició a revisar. Així, dels 77 dictàmens aprovats en matèria de revisió d’ofici l’any 

2020, 13 (16,88 %) s’han basat en les causes de nul·litat previstes en l’article 62 de 
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l’LRJPAC, d’acord amb les previsions de la disposició final tercera de l’LPAC, atès que 

es tracta de procediments iniciats abans del 2 d’octubre de 2016. 

El quadre següent recull quines han estat les causes en què s’han basat les propostes 

de declaració de nul·litat i el nombre total de dictàmens segons aquestes causes de què 

ha conegut la Comissió en els darrers cinc anys: 

Propostes de declaració de nul·litat. Causes10 2016 2017 2018 2019 2020 

Actes que lesionen drets o llibertats susceptibles 

d’empara constitucional 

11 3 4 5 10 

Actes dictats per un òrgan manifestament incompetent per 

raó de la matèria o del territori 

7 5 7 5 5 

Actes de contingut impossible - 3 2 1 2 

Actes constitutius d’infracció penal o que es dicten com a 

conseqüència d’aquesta 

- - - - - 

Actes dictats prescindint totalment i absolutament del 

procediment establert legalment o de les normes que 

contenen les regles essencials per a la formació de la 

voluntat dels òrgans col·legiats 

26 42 25 34 28 

Actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament 

jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets sense 

reunir els requisits essencials per a adquirir-los 

17 19 32 88 47 

Altres causes de nul·litat establertes expressament en una 

disposició de rang legal 

6 20 8 6 9 

Disposicions que vulneren lleis o altres disposicions 

administratives de rang superior 

1 - 1 4 5 

Total 68 92 79 143 106 

                                                 
10. El nombre de causes de revisió al·legades no coincideix amb el nombre de revisions d’ofici objecte de 

dictamen, atès que hi ha supòsits en què s’invoca més d’una causa de nul·litat respecte d’un mateix acte 

administratiu. 
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Del quadre es desprèn que, respecte de l’any 2019, s’han doblat els dictàmens emesos 

on s’invoca la causa de nul·litat a què fa referència la lletra a) de l’article 47.1 de l’LPAC 

–actes que lesionen drets o llibertats susceptibles d’empara constitucional–. 

Pel que fa als actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals 

s’adquireixen facultats o drets sense reunir els requisits essencials per a adquirir-los –

lletra f) de l’article 47.1 de l’LPAC–, aquests s’han reduït pràcticament a la meitat. Això 

es deu a la disminució de sol·licituds de dictamen sobre revisions d’ofici per tal de 

declarar la nul·litat d’actes de reconeixement del dret a percebre la renda garantida de 

la ciutadania. 

El nombre de dictàmens emesos sobre actes dictats prescindint totalment i 

absolutament del procediment establert legalment o de les normes que contenen les 

regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats –lletra e) de 

l’article 47.1 de l’LPAC–, ha disminuït un 17,65 % respecte del 2019. 

En matèria de revisió d’ofici sobre actes de contingut impossible –lletra c) de l’article 

47.1 de l’LPAC– i sobre projectes de disposicions administratives que vulneren lleis o 

altres disposicions administratives de rang superior –article 47.2 de l’LPAC–, s’ha 

sol·licitat un dictamen més que l’any anterior. 

 Els dictàmens sobre actes dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de 

la matèria o del territori –lletra b) de l’article 47.1 de l’LPAC– s’han mantingut en nombre 

i els dictàmens emesos basats en la causa de nul·litat de la lletra g) de l’apartat primer 

de l’article 47 de l’LPAC –qualsevol altre que s’estableixi expressament en una 

disposició amb rang de llei– s’han incrementat lleugerament. 

Seguint la tendència dels darrers anys no s’ha dictaminat sobre actes constitutius 

d’infracció penal o que es dicten com a conseqüència d’aquesta, que constitueixen la 

causa de nul·litat a què fa referència la lletra d) de l’article 47.1 de l’LPAC. 

En 8 ocasions les causes de nul·litat invocades corresponen a algun dels supòsits 

previstos en l’article 217.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.11 

                                                 
11. Dictàmens 16/2020, 163/2020, 164/2020, 165/2020, 166/2020, 167/2020, 292/2020 i 293/2020. 
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I, finalment, en un supòsit no s’especifiquen les causes de nul·litat en què es basaria la 

revisió d’ofici (Dictamen 243/2020). 

En relació amb el sentit del dictamen, dels 77 dictàmens aprovats en matèria de revisió 

d’ofici l’any 2020, en 48 casos la Comissió hi ha dictaminat favorablement, cosa que 

representa el 62,34 % del total. En 19 ocasions hi ha dictaminat d’una manera 

desfavorable (24,68 %) i en 5 dictàmens (6,49 %) ha conclòs la retroacció de les 

actuacions del procediment.12 

En el Dictamen 128/2020 s’informa desfavorablement, atès que l’acte administratiu ha 

estat objecte de recurs en via administrativa i en primer lloc cal que es resolgui el recurs 

de reposició. Atenent que està fonamentat en una causa de nul·litat, en el cas que 

s’estimés l’acte impugnat esdevindria nul, i, per tant, no caldria tramitar el procediment 

de revisió d’ofici d’aquest acte. 

En el Dictamen 200/2020, la Comissió conclou que no és aplicable l’article 47.2 de 

l’LPAC, atenent el caràcter no normatiu de les bases de les convocatòries dels 

concursos d’oposició públics. I afegeix que, no obstant això, fins i tot en el supòsit que 

es valorés la possible nul·litat de ple dret, s’ha de tenir present que l’acte objecte de la 

revisió no és ferm en via administrativa. Així mateix, posa de manifest que: 

“[...] el procediment de revisió esdevindria innecessari també per un altre motiu, relacionat 

amb la naturalesa de l’acte objecte de la revisió. La modificació de les bases del concurs 

oposició va afectar els drets d’una persona interessada, el candidat aspirant que havia 

estat inicialment admès i que, de resultes de la modificació, quedava exclòs del concurs 

oposició perquè no complia el requisit de dos anys d’antiguitat en el Cos de Policia Local 

del municipi. En la mesura que l’acte li és desfavorable, l’Ajuntament podria optar per 

revocar-lo en aplicació de l’article 109 de l’LPAC, sense haver d’incoar un nou procediment 

de revisió, un mecanisme que ja s’ha manifestat que només s’ha d’emprar d’una manera 

excepcional (dictàmens 110/2018, 290/2018, 96/2019 i 104/2019, entre d’altres).” 

En el Dictamen 201/2020 la Comissió va concloure que era procedent no exercir la 

potestat de revisió d’ofici respecte de l’acte revisat i les ulteriors novacions contractuals, 

ja que calia aplicar el límit de la bona fe. La Comissió va considerar que l’exercici de la 

revisió seria en si mateix contrari a la bona fe, en els termes previstos per l’article 110 

de l’LPAC, d’acord amb la doctrina del Tribunal Suprem, emesa mitjançant les 

                                                 
12. Dictàmens 16/2020, 20/2020, 100/2020, 127/2020 i 261/2020. 



80 

 

sentències de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta,  658/2019, de 22 de 

maig, i 1026/2019, de 10 de juliol. 

Pel que fa als aspectes temporals, l’article 102.5 de l’LRJPAC establia que, quan el 

procediment s’hagués iniciat d’ofici, el transcurs del termini de tres mesos des de l’inici 

sense haver-se dictat resolució produiria la caducitat del procediment. El 2 d’octubre de 

2016 va entrar en vigor l’LPAC, la qual deroga l’LRJPAC i amplia a sis mesos aquest 

termini, tal com s’estableix en l’article 106.5. L’any 2020 han estat 5 els assumptes on 

s’ha apreciat la caducitat del procediment en la conclusió, sense entrar en el fons de 

l’assumpte.13 

3. 4. Contractes i concessions demanials 

En matèria de contractació del sector públic, la Comissió Jurídica Assessora ha emès 

21 dictàmens al llarg del 2020, i això representa el 6,65 % del total de dictàmens emesos. 

Dels 21 dictàmens aprovats, 18 han estat sol·licitats pels ens locals a través del 

departament competent en matèria d’administració local, d’acord amb el que estableix 

l’article 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. Així, 

doncs, el 85,71 % dels dictàmens emesos en aquesta matèria fan referència a 

contractació en l’àmbit local. 

Del total dels 21 dictàmens emesos, 15 ho han estat sobre resolucions contractuals 

(71,43 %), 3 sobre interpretacions de contractes (14,29 %) i en 3 supòsits la Comissió 

va concloure que no era competent per a emetre dictamen (14,29 %). 

En la taula següent es classifiquen els dictàmens segons el tipus de matèria, la tipologia 

contractual i el sentit del dictamen: 

                                                 
13. Dictàmens 152/2020, 170/2020, 173/2020, 243/2020 i 303/2020. 
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DICTAMEN RESOLUCIONS DE CONTRACTES 
SENTIT DEL 
DICTAMEN 

 Obres  

31/2020 Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Sant 

Pere de Riudebitlles amb la mercantil Rècop 

Restauracions Arquitectòniques, SL, per a l’execució de 

l’obra “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió, 

tercera fase” 

Favorable 

139/2020 Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Malgrat de Mar amb l’empresa Rogasa, SAU, per a 

l’execució de les obres incloses al projecte d’ordenació i 

rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de 

l’Àncora i l’avinguda de Colom 

Favorable 

216/2020 Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Sant 

Cebrià de Vallalta amb la mercantil Obres Ortuño, SL, 

relatiu a l’obra de la instal·lació d’un espai ludicoesportiu a 

la zona esportiva municipal 

Favorable 

225/2020 Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Girona amb l’empresa Comsa Service Facility 

Management, SAU, sobre les obres de condicionament 

per a oficines municipals de l’edifici de la Central del Molí 

Favorable 

260/2020 Resolució del contracte d’obres subscrit entre 

l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i l’empresa D2 

Instalaciones y Multiservicios, SL, per a l’execució de les 

obres de finalització del projecte interior de la planta 

semisoterrani del consultori municipal 

Favorable 

 Concessió d’obres  

234/2020 Resolució d’un contracte subscrit entre l’Ajuntament de 

Canet de Mar i la mercantil Servicios Empresariales del 

Maresme, SLU, per a l’execució de les obres de 

rehabilitació i reforç de la coberta i el forjat del sostre de la 

Sala de Plens de la corporació 

Favorable 
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 Gestió de serveis públics  

202/2020 Resolució del contracte subscrit per un ajuntament amb 

l’entitat Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 

(AGISSA), per a la prestació del servei d’abastament i 

distribució d’aigua potable als municipis integrants del 

sistema de Girona 

Favorable 

283/2020 Resolució del contracte de gestió de serveis portuaris 

subscrit entre Ports de la Generalitat i la societat Roses 

Shipyard, SL, per a l’explotació del servei destinat a la 

hissada i avarada d’embarcacions i posterior reparació i 

manteniment a la zona de servei del port de Roses 

No és 

procedent 

dictaminar-

hi14 

 Concessió administrativa demanial  

259/2020 Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Lleida amb l’empresa Flat Market, SL, de concessió 

administrativa sobre el domini públic de l’edifici del Mercat 

del Pla, ubicat al carrer de Sant Martí, núm. 3, per a la 

seva explotació comercial  

Favorable 

113/2020 Extinció de la concessió demanial instruïda per 

l’Ajuntament de Rubí sobre l’ús privatiu que manté 

l’empresa Par-Mer Aparcamientos y Mercados, SL, de 

l’aparcament situat a la parcel·la confrontant amb el carrer 

d’Edison, inclosa dins l’àmbit del Pla parcial de Ca 

n’Alzamora, al denominat Parc de la Natura 

Desfavorable 

 Serveis  

44/2020 Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Cabrils amb la mercantil Catcontrol Generaliti, SL, per a la 

prestació dels serveis de seguretat de la Festa Major de 

Santa Helena 2019 

Desfavorable 

232/2020 Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Cabrils amb Philae, Enginyeria de Projectes, SL, sobre 

els serveis per a la redacció del projecte, la direcció de les 

obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres 

d’urbanització del sector de la Gleva 

Favorable 
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254/2020 Resolució del contracte subscrit entre l’Ajuntament de 

Gelida i l’UTE Dextron, Ingeniería de la 

Telecomunicación, SA, i Parts Supply, SL, sobre el servei 

d’instal·lació, assistència tècnica i col·laboració en la 

gestió dels elements del servei municipal de control de 

zones de càrrega i descàrrega i d’estacionament limitat 

Favorable 

 Concessió de serveis  

104/2020 Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Campdevànol amb la mercantil Public Service Enterprise, 

SL, corresponent al servei extern de neteja de l’edifici de 

l’escola Pirineu d’aquest municipi 

Favorable 

 Subministraments  

39/2020 Proposta de resolució de l’expedient de liquidació del 

contracte subscrit per l’Ajuntament de Barcelona amb la 

mercantil BBVA Autorenting, SA (actualment ALD 

Automotive, SAU), d’arrendament de quaranta-cinc 

vehicles de serveis policials per a la Guàrdia Urbana 

No és 

procedent 

dictaminar-

hi15 

99/2020 Resolució del contracte subscrit per la Universitat de 

Lleida amb l’empresa Grayfor per al subministrament de 

6.000 fulls dissenyats especialment per a poder passar 

enquestes als estudiants 

Desfavorable 

203/2020 Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Torelló amb Telefónica Soluciones de Informática y 

Comunicaciones de España, SAU, relatiu al 

subministrament del control i la gestió de la disponibilitat 

de les zones d’aparcament del nucli antic del municipi 

 

Favorable 

  

                                                 
14. La Comissió va concloure que no era procedent dictaminar-hi per manca de competència de l’òrgan, 

per tractar-se d’una entitat sotmesa a dret privat. 

15. La Comissió va concloure que no era procedent dictaminar-hi per manca de competència de l’òrgan, 

per tractar-se d’un supòsit de liquidació d’un contracte ja extingit. 
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DICTAMEN INTERPRETACIÓ DE CONTRACTES 
SENTIT DEL 
DICTAMEN 

 Gestió de serveis públics  

21/2020 Interpretació del contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Salou i l’UTE Salou Net per a la gestió del servei públic de 

recollida selectiva de residus urbans i transport a les 

respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de 

la deixalleria municipal i la neteja pública viària i de les 

platges del municipi, en relació amb determinades 

condicions d’execució i l’abast de les campanyes 

d’educació ambiental i sensibilització 

Favorable 

22/2020 Interpretació del contracte subscrit per l’Ajuntament de 

Salou i l’UTE Salou Net per a la gestió dels serveis 

públics de recollida selectiva de residus urbans i transport 

a les respectives plantes d’eliminació i valorització, la 

gestió de la deixalleria municipal i la neteja pública viària i 

de les platges del municipi, respecte de determinades 

condicions de càlcul dels percentatges anuals de recollida 

selectiva que afecten la retribució variable 

Favorable 

231/2020 Interpretació del contracte subscrit pel Consell Comarcal 

de la Cerdanya amb Drace Infraestructuras, SA, sobre el 

servei d’explotació, conservació i manteniment dels 

sistemes de sanejament d’Alp, Bellver de Cerdanya, 

Bolvir, Das, Guils de Cerdanya, Martinet, Masella, la 

Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí d’Aravó, 

Supermolina i el Vilar d’Urtx 

Favorable 

El dictamen que manca per a completar la xifra dels 21 dictàmens emesos, el Dictamen 

126/2020, sobre la resolució del conveni administratiu subscrit per l'Ajuntament de 

Brunyola i Sant Martí Sapresa amb la Unió Temporal d'Empreses Gestores de Runes 

de la Construcció, SA, Germans Canyet Xirgu, SL, i Barrau Enginyers Constructors, SL, 

en relació amb l’activitat de monodipòsit controlat de runes i materials d’enderroc a la 

pedrera l’Alsina, no s’ha inclòs en la taula, en no tractar-se d’una resolució d’un 

contracte, sinó d’un conveni administratiu. En aquest supòsit la Comissió va concloure 

que no era competent per a emetre dictamen, atès que “[...] en cap dels supòsits 
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d’intervenció, ni preceptiva ni facultativa, previstos en els articles 8 i 9 de la Llei 5/2005, 

de 2 de maig, de la Comissió està prevista la intervenció d’aquesta en un procediment 

de resolució d’un conveni d’aquesta naturalesa com el que s’ha sotmès a dictamen.” 

En relació amb el règim jurídic aplicable als aspectes substantius, dels 21 dictàmens 

emesos en matèria de contractació l’any 2020, i a banda de les 3 ocasions en què es va 

concloure que no era procedent dictaminar-hi (14,29 %), 1 dictamen (4,76 %) es va 

emetre d’acord amb les previsions del TRLCAP, aprovat pel Reial decret legislatiu 

2/2000, de 16 de juny;16 4 dictàmens (19,05 %), d’acord amb les previsions del TRLCSP, 

aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre;17 12 dictàmens (57,14 

%), d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP)18 i, 

en el Dictamen 202/2020, la normativa aplicable és la Llei de contractes de l’Estat, text 

articulat aprovat per Decret 923/1965, de 8 d’abril. 

3. 5. Organització territorial 

En matèria d’alteracions de termes municipals, la consulta a la Comissió Jurídica 

Assessora és preceptiva d’acord amb l’apartat 3, lletra h), de l’article 8 de la Llei 5/2005, 

de 2 de maig; la previsió que fa l’article 13.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 

règim local, i el que estableix l’article 17.1, lletra d), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(TRLMRLC). 

En relació amb la constitució, modificació i supressió d’entitats municipals 

descentralitzades, la competència de la Comissió es determina en l’article 8.3, lletra i), 

de la Llei 5/2005, de 2 de maig, i en l’article 80.1 del TRLMRLC. 

Pel que fa a la delimitació de termes municipals, la competència de la Comissió per a 

dictaminar-hi deriva de l’article 8.3, lletra m), de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora 

                                                 
16. Dictamen 113/2020. 

17. Dictàmens 21/2020, 22/2020, 225/2020 i 231/2020.  

18. Dictàmens 31/2020, 44/2020, 99/2020, 104/2020, 139/2020, 203/2020, 216/2020, 232/2020, 234/2020, 

254/2020, 259/2020 i 260/2020. 
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d’aquesta Comissió, que estableix que és preceptiu el dictamen de la Comissió Jurídica 

Assessora en “qualsevol altra matèria que sigui competència de la Generalitat respecte 

a la qual les lleis estableixin l’obligació de demanar dictamen”. Constitueix la norma de 

remissió l’article 25.2 del TRLMRLC, que prescriu que “Els conflictes que es poden 

plantejar entre municipis en relació amb la delimitació i l’atermenament de llurs termes 

han d’ésser resolts pel Departament de Governació i Relacions Institucionals,19 amb 

informe previ de la Comissió de Delimitació Territorial i dictamen previ de la Comissió 

Jurídica Assessora”. 

L’any 2020 no s’ha emès cap dictamen relatiu a organització del territori, a diferència de 

l’any 2019, en què la Comissió va emetre 5 dictàmens en aquesta matèria. 

3. 6. Recursos extraordinaris de revisió 

En aquesta matèria és preceptiva la intervenció de l’òrgan consultiu, ja que el recurs 

extraordinari de revisió exigeix, amb caràcter previ a la resolució sobre el fons de 

l’assumpte plantejat, el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb 

l’establert en l’article 8.3.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora d’aquest òrgan, 

i en l’article 78 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 

D’acord amb l’article 125.1 de l’LPAC, les circumstàncies que possibiliten accionar 

aquesta via del recurs extraordinari de revisió són les següents: “a) Que en dictar-los 

s’hagi incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos documents incorporats a 

l’expedient. b) Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer 

que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda. c) Que 

en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per 

una sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució. d) Que la resolució 

s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació 

fraudulenta o una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut d’una sentència 

judicial ferma.” 

                                                 
19. Actualment els resol el Departament de la Presidència, atès que la Direcció General d’Administració 

Local depèn d’aquest, d’acord amb l’establert en el Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del 

Departament de la Presidència.  
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Al llarg de l’any 2020 s’han emès 2 dictàmens sobre aquesta matèria, la qual cosa 

representa el 0,63 % del total: 

– Dictamen 158/2020, d’11 de juny, sobre el recurs extraordinari de revisió interposat 

per la Sra. A davant l’Ajuntament de Figuerola del Camp contra un decret d’alcaldia de 

l’any 2018 que va ordenar l’enderroc d’unes obres realitzades sense llicència. 

– Dictamen 161/2020, de 18 de juny, sobre el recurs extraordinari de revisió interposat 

pel Sr. A davant el Departament d’Empresa i Coneixement contra una resolució que 

imposava una sanció per l’exercici d’activitats turístiques sense regularitzar. 

En el primer dels casos, la causa de revisió al·legada és la de la lletra a) de l’article 

125.1 de l’LPAC, és a dir, que en dictar l’acte s’hagi incorregut en error de fet, que resulti 

dels mateixos documents incorporats a l’expedient. L’error de fet en aquest supòsit té 

per fonament que, en dictar la resolució objecte de recurs, es va tenir en compte una 

referència cadastral que era errònia, en lloc de la referència cadastral que acreditava 

que el cobert i el magatzem que s’ordenava enderrocar es van construir l’any 2010, de 

manera que l’acció exercitada de restauració de la legalitat urbanística hauria prescrit. 

La Comissió, en el Dictamen 158/2020, arriba a la conclusió que no es pot apreciar 

l’error de fet que s’al·lega perquè la nova referència cadastral, derivada d’un 

procediment de regularització amb alteració, no es pot considerar un element fàctic que 

permeti acreditar d’una manera evident, indiscutible i manifesta que el magatzem i el 

cobert en qüestió eren construccions existents a la finca l’any 2010. 

En el segon dels dictàmens esmentats, el Dictamen 161/2020, el recurs de revisió també 

es fonamenta en el motiu de la lletra a) de l’article 125.1 de l’LPAC i, en aquest cas, la 

Comissió n’informa favorablement, atès que considera acreditat en l’expedient que quan 

l’Administració va dictar  l’acte administratiu impugnat es va incórrer en un error de fet 

que resultava “dels mateixos documents incorporats a l’expedient”. 

La Comissió interpreta, tal com s’ha recollit en dictàmens d’anys anteriors i en els 

dictàmens 158/2020 i 161/2020, que els requisits necessaris per a apreciar la causa de 

revisió de l’article 125.1.a) de l’LPAC, són els següents: 1. Que l’acte la revisió del qual 

se sol·licita, sigui ferm en via administrativa; 2. Que existeixi un error de fet, és a dir, que 

s’estigui davant d’una equivocació fàctica, no jurídica, independent de qualsevol opinió, 

criteri particular o qualificació; 3. Que l’error ha d’haver estat patit per l’Administració i 

no per l’interessat, i 4. Que l’error resulti dels mateixos documents incorporats a 

l’expedient. 
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3. 7. Consultes 

La Comissió, d’acord amb allò previst en l’article 9.2 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, ha 

de respondre a les consultes que li adrecin el Govern, o les administracions per mitjà 

del Govern. L’article 39 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió 

Jurídica Assessora concreta els aspectes relatius a la formulació i a l’objecte de les 

consultes referides. 

L’any 2020 es van registrar quatre sol·licituds de dictamen sobre consultes, una de les 

quals va ser retirada pel mateix departament peticionari, dues van ser objecte de 

dictamen i la darrera consulta, en haver-se sol·licitat al final de l’any, ha estat objecte de 

dictamen el 2021. 

Els dictàmens emesos l’any 2020 sobre les dues consultes formulades, la primera a 

petició de la consellera de la Presidència i la segona a petició del president de la 

Generalitat, són els següents: 

– Dictamen 190/2020, de 23 de juliol, en relació amb la consulta sobre la legalitat i la 

constitucionalitat d’orientar la política fiscal corporativa del Govern a l’objecte 

d’homogeneïtzar els processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que 

recauen sobre el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i alhora refermar el paper 

de l’Agència Tributària de Catalunya com una Administració fiscal prestadora de serveis 

a les altres administracions. 

– Dictamen 214/2020, de 17 de setembre, en relació amb la consulta sobre el dret de 

vot dels catalans i les catalanes en situació de pandèmia. 
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II. COMUNICACIÓ DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER L’ADMINISTRACIÓ 

L’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, així 

com els articles 6.2 i 38.4 del Reglament d’organització i funcionament, estableixen el 

deure de les administracions consultants de comunicar a la Comissió les resolucions 

finalment adoptades en els procediments en els quals l’emissió de dictamen d’aquest 

òrgan és preceptiva. 

Aquesta obligació de comunicar les resolucions adoptades és una previsió específica 

de la Llei 5/2005, en consideració de la posició qualificada de la Comissió Jurídica 

Assessora com a alt òrgan consultiu del Govern, que incideix en una ordenació 

adequada de les relacions institucionals entre el Govern o l’Administració activa i l’òrgan 

consultiu, el qual ha tingut una intervenció de caràcter determinant en l’adopció de la 

resolució i, per tant, és independent del coneixement general que es pugui tenir per via 

de la publicació de les disposicions o resolucions. 

El caràcter de la funció consultiva de la Comissió envers l’Administració consultant, pel 

que fa a les disposicions generals, es palesa en l’article 13.2 de la Llei 5/2005, en el 

sentit que en aquestes s’ha de consignar si es formulen d’acord amb el dictamen emès 

o si es formulen, simplement, un cop vist. A més, una vegada emès el dictamen, cap 

altre òrgan assessor de la Generalitat no pot emetre cap informe respecte de les 

qüestions sobre les quals ja ha emès un dictamen la Comissió, llevat del Consell de 

Garanties Estatutàries, quan correspongui, en els termes de l’apartat 3 de l’esmentat 

article 13.  

Pel que fa a les altres resolucions administratives, l’apartat 6 de l’article 13 de la Llei 

5/2005 preveu que l’òrgan administratiu, quan ha sol·licitat un dictamen a la Comissió 

amb caràcter previ a la resolució, si no segueix el criteri de la Comissió o no es pronuncia 

en el mateix sentit que aquesta, n’ha de fonamentar els motius. Aquesta previsió sobre 

el caràcter final i determinant del dictamen de la Comissió es desplega en l’article 38 del 

Reglament d’organització i funcionament, quant als assumptes dictaminats. 

La Comissió recorda la importància de complir aquestes previsions, i d’incloure 

correctament la fórmula “d’acord amb el dictamen” o “vist el dictamen” en el preàmbul 

de les disposicions generals aprovades, en funció de si la disposició s’ajusta en els punts 
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essencials al dictamen, en el primer cas, o si el dictamen conté observacions obstatives 

a la legalitat de la disposició i aquestes no han estat tingudes en compte, en el segon. 

Pel que fa a les resolucions administratives, en els antecedents de fet s’han de consignar 

totes les dades relatives al dictamen sol·licitat, d’acord amb la funció que compleix de 

control de la legalitat de l’actuació de les administracions i de garantia dels drets de la 

ciutadania. Al mateix temps, en els fonaments jurídics de la resolució cal fer referència 

al sentit i a la conclusió del dictamen, i si l’Administració hi coincideix o se n’aparta, cas 

en el qual ha de motivar-ho expressament. En darrer terme, escau recordar que, d’acord 

amb l’article 88.6 de l’LPAC, el dictamen de la Comissió pot servir de motivació de la 

resolució que posa fi al procediment quan s’incorpori al text d’aquesta. 

Durant l’any 2020, les administracions consultants han comunicat 316 resolucions 

d’assumptes sobre els quals la Comissió ha dictaminat prèviament. D’aquestes, 150 

corresponen a supòsits sobre els quals s’ha dictaminat l’any 2020; 162 són relatives a 

expedients sobre els quals la Comissió va emetre dictamen al llarg del 2019, i 4 sobre 

dictàmens emesos l’any 2018. 

Cal tenir en compte que, en el transcurs de l’any 2021, poden tenir entrada en aquesta 

Comissió comunicacions de resolucions adoptades en procediments sobre els quals 

s’ha dictaminat al llarg del 2020 o en anys anteriors. Des de l’1 de gener del 2021 fins a 

la data de tancament d’aquesta Memòria, han tingut entrada 66 resolucions relatives a 

dictàmens emesos l’any 2020. 

Del total de 216 resolucions rebudes, en relació amb els dictàmens emesos l’any 2020, 

es constata que en dos expedients sobre responsabilitat patrimonial l’Administració no 

ha resolt el procediment d’acord amb el criteri fixat per la Comissió en el seu dictamen.20 

En la resta de resolucions de què ha tingut coneixement, la decisió final de 

l’Administració és coincident amb el dictamen emès per la Comissió. 

La taula següent mostra el contrast de totes les comunicacions de resolucions rebudes 

fins a la data de tancament de la Memòria 2020, segons el departament d’origen: 

  

                                                 
20. Dictàmens 43/2020 i 226/2020. 
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Malgrat l’elevat nombre de resolucions rebudes, la Comissió recorda la importància de 

complir amb l’article 13.5 de la Llei 5/2005, així com amb els articles 6.2 i 38.4 del seu 

Reglament d’organització i funcionament, i de trametre les resolucions adoptades que 

han posat fi als procediments en els quals la Comissió ha emès dictamen preceptivament. 

La importància de comunicar les resolucions finalment adoptades, al marge d’implicar el 

compliment d’un mandat legal, rau en el fet que permet a aquest òrgan consultiu 

contrastar l’acceptació o no acceptació dels criteris fixats en els dictàmens en relació amb 

la resolució finalment adoptada per l’Administració. 

  

                                                 
21. Inclou els dictàmens sol·licitats per les universitats públiques a través del Departament d’Empresa i 

Coneixement. 

Departament Dictàmens 
Comunicacions de 

resolucions 

Presidència 9 6 

Vicepresidència i Economia i Hisenda 6 4 

Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència 
2 2 

Polítiques Digitals i Administració Pública 2 1 

Educació 10 9 

Salut 87 36 

Interior 6 3 

Territori i Sostenibilitat 11 6 

Cultura 2 2 

Justícia 9 8 

Treball, Afers Socials i Famílies 27 18 

Empresa i Coneixement21 7 4 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 10 10 

Administració local 128 107 

Total  316 216 





93 

 

TERCERA PART. DOCTRINA 
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I. L’HABILITACIÓ DEL GOVERN PER A APROVAR LEGISLACIÓ DELEGADA I PER 
A L’EXERCICI DE LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA QUAN EL GOVERN ESTÀ EN 

FUNCIONS∗ 

1. Introducció 

La Comissió Jurídica Assessora, en l’exercici de la funció que li atribueix l’article 8.2.a) 

de la Llei reguladora (Llei 5/2005, de 2 de maig) de dictaminar preceptivament sobre els 

projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de delegació 

legislativa, enguany ha aprovat el Dictamen 227/2020, de 8 d’octubre, sobre el projecte 

de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de 

Finances.  

D’altra banda, pel que fa a la funció que li assigna l’article 8.2.b) de la mateixa Llei de 

dictaminar sobre els projectes de reglaments o de disposicions de caràcter general que 

es dictin per a desplegar les lleis o el dret comunitari i llurs modificacions, la Comissió 

ha emès vint-i-dos dictàmens durant el transcurs de l’any 2020 i en el temps que ha 

transcorregut ja de l’any 2021 fins al moment en què s’elabora aquesta Memòria ha 

emès deu dictàmens en aquesta matèria. 

Com és sabut, en l’examen de projectes de decret legislatiu i de projectes de reglament 

i de disposicions generals, l’abast de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora 

comporta l’estudi de la competència de la Generalitat de Catalunya i l’habilitació del 

Govern per a dictar la norma de què es tracta; la comprovació que s’han seguit els 

tràmits procedimentals; l’anàlisi de la legalitat del contingut, i la formulació de 

suggeriments sobre eventuals deficiències que caldria evitar o sobre possibles millores 

que caldria introduir-hi.  

Dels diferents aspectes que s’acaben d’esmentar que són objecte d’estudi d’aquest 

òrgan consultiu, aquest treball se centra a examinar els pronunciaments de la Comissió 

sobre l’habilitació del Govern per a aprovar les normes projectades. A l’hora d’examinar 

                                                 

∗ Treball elaborat per la Sra. Mercè Grau i Bonàs, lletrada responsable de l’Àmbit Doctrinal de la Comissió 

Jurídica Assessora. 
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l’habilitació del Govern per a dictar normes que conten legislació delegada, la Comissió, 

d’acord amb el previst en l’article 63 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC), 

verifica els requisits formals dels termes de la delegació, en concret, l’abast material de 

la delegació, en funció de si l’autorització és per a formular un nou text articulat o bé un 

text refós, com es veurà en el primer apartat d’aquest treball. D’altra banda, analitza la 

vigència de la delegació legislativa. La vigència de la delegació legislativa atorgada al 

Govern per a fer ús de la delegació cobra una especial significació amb la circumstància 

d’un Govern en funcions. 

En virtut del Decret 114/2020, de 30 de setembre, de substitució del president de la 

Generalitat de Catalunya pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Finances, 

d’acord amb la Sentència núm. 477/2020, de 28 de setembre, dictada per la Sala 

Segona del Tribunal Suprem, que va confirmar la Sentència 149/2019, de 19 de 

desembre, dictada per la Sala Civil i Penal, Secció Primera, del Tribunal Superior de 

Justícia, que inhabilitava el president de la Generalitat, el Govern de la Generalitat va 

entrar en funcions. Així, l’article 2 del Decret 114/2020 atribuïa al vicepresident del 

Govern exercir les atribucions de la presidència de la Generalitat d’acord amb els límits 

propis d’una substitució i d’un Govern en funcions, de conformitat amb la Llei 13/2008, 

de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i la resta de 

l’ordenament jurídic. La situació de “Govern en funcions” es manté després de la 

convocatòria i la celebració d’eleccions al Parlament i perdura fins a la presa de 

possessió del nou Govern. 

La figura del “Govern en funcions”, regulada en els articles 7, 18 i 27 de la Llei 13/2008, 

esmentada, comporta determinades limitacions en l’àmbit de la legislació delegada, que 

es concreten en l’article 63.2 de l’Estatut d’autonomia –“la delegació s’exhaureix quan 

el Govern publica el decret legislatiu corresponent o quan el Govern es troba en 

funcions”–, i en l’article 37.6 de la Llei 13/2008, que estableix que la delegació legislativa 

efectuada pel Parlament caduca quan el Govern es troba en funcions. Aquestes 

limitacions són objecte d’anàlisi, d’acord amb els pronunciaments efectuats per la 

Comissió, en el Dictamen 227/2020, de 8 d’octubre. 

D’altra banda, la circumstància d’un Govern en funcions també comporta determinades 

limitacions funcionals en l’exercici de la potestat reglamentària. En aquest sentit, l’article 

27.1 de la Llei 13/2008 estableix que el Govern, quan es troba en funcions, ha de limitar 

la seva actuació al despatx ordinari dels assumptes públics, inclòs l’exercici de la 

potestat reglamentària, i s’ha d’abstenir, llevat que ho justifiquin raons d’urgència o 
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d’interès general degudament acreditades, d’adoptar qualssevol altres mesures. En els 

dictàmens en matèria de disposicions generals aprovats per aquest òrgan consultiu a 

partir del moment en què el Govern va entrar en funcions, la Comissió –en l’apartat 

corresponent en què s’examina, en cada cas, l’habilitació del Govern o dels consellers 

o conselleres per a aprovar el projecte de decret o projecte d’ordre sotmès a dictamen– 

es pronuncia sobre la interpretació d’aquest precepte legal, i determina si les normes 

projectades es poden o no encabir en el concepte jurídic indeterminat de “despatx 

ordinari d’assumpte públics”; concepte que analitza, alhora, de conformitat amb la 

jurisprudència. En els supòsits en què considera que l’objecte de la norma projectada 

no es pot encabir en el concepte esmentat, valora si concorren raons d’urgència o 

d’interès general degudament acreditades en l’expedient que justifiquin l’aprovació de la 

norma per part d’un Govern en funcions. Aquests pronunciaments de l’òrgan consultiu 

són objecte d’anàlisi en el darrer apartat d’aquest treball. 

2. L’habilitació del Govern per a aprovar legislació delegada 

L’article 63 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que regula la delegació en el Govern 

de la potestat legislativa, estableix en l’apartat primer que el Parlament pot delegar en 

el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei. Les disposicions del Govern 

que contenen legislació delegada tenen el nom de decrets legislatius. De conformitat 

amb l’apartat segon d’aquest mateix precepte, la delegació legislativa només es pot 

atorgar al Govern, ha de ser expressa, per mitjà d’una llei, per a una matèria concreta i 

amb la determinació d’un termini per a fer-ne ús. I la delegació s’exhaureix quan el 

Govern està en funcions. Així mateix, d’acord amb l’apartat 3 d’aquest article 63, quan 

es tracti d’autoritzar el Govern per a formular un nou text articulat, les lleis de delegació 

han de fixar les bases a les quals s’ha d’ajustar el Govern en l’exercici de la delegació 

legislativa; i quan es tracti d’autoritzar el Govern a refondre textos legals, les lleis han de 

determinar l’abast i els criteris de la refosa. 

Aquest òrgan consultiu, en l’exercici de la funció que li atribueix l’article 8.2.a) de la Llei 

5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora de dictaminar preceptivament 

sobre els projectes de disposicions normatives que elabori el Govern en virtut de 

delegació legislativa, ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se en diverses ocasions sobre 

projectes de decrets legislatius (vid., entre d’altres, dictàmens 515/2002, 516/2002, 

346/2003, 345/2003, 346/2003, 117/2003, 328/2005, 240/2005, 225/2006, 398/2006, 
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193/2007, 25/2008, 44/2008, 146/2008, 198/2009, 220/2009, 252/2010, 265/2010 i 

300/2010). L’any 2020, en què se circumscriu aquesta Memòria, la Comissió ha emès 

el Dictamen 227/2020, de 8 d’octubre, sobre el projecte de decret legislatiu pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances.  

En els dictàmens citats, la Comissió, després d’analitzar la competència de la 

Generalitat per a dictar, en cada cas, les normes projectades elaborades en virtut de 

delegació legislativa i abans d’examinar el procediment seguit per a l’elaboració dels 

decrets legislatius i de pronunciar-se sobre el contingut material de les normes, es deté 

a examinar l’habilitació del Govern per a l’elaboració del text normatiu, moment en què 

verifica els requisits formals dels termes de la delegació; en concret, l’abast material de 

la delegació, en funció de si l’autorització és per a formular un nou text articulat o bé un 

text refós, i la vigència de la delegació legislativa –aspectes que seran objecte d’anàlisi, 

tenint en compte, principalment, els pronunciaments de la Comissió en el Dictamen 

227/2020 precitat, en què es va concloure, pel que fa a la vigència de la delegació 

legislativa atorgada, que aquesta s’havia exhaurit per raó d’estar el Govern en funcions. 

2. 1. L’abast material de la delegació: textos refosos i textos articulats 

L’article 63.3 de l’EAC, com s’ha assenyalat, disposa que quan es tracti d’autoritzar el 

Govern per a formular un nou text articulat, les lleis de delegació han de fixar les bases 

a les quals s’ha d’ajustar el Govern en l’exercici de la delegació legislativa i, quan es 

tracti d’autoritzar el Govern a refondre textos legals, les lleis han de determinar l’abast i 

els criteris de la refosa. En els dictàmens sobre projectes de decrets legislatius, quant a 

l’anàlisi de l’habilitació atorgada al Govern, la Comissió es pronuncia sobre l’abast 

material de l’autorització de delegació legislativa. 

En el Dictamen 227/2020, sobre el projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, l’habilitació del Govern per a dictar la 

norma s’empara en la disposició final única introduïda en el Decret legislatiu 4/2002, de 

24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances 

a través de l’article 123 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 

incideixen en el medi ambient, que conté el mandat legal del tenor literal següent: 

“Disposició final. Habilitació per a l’elaboració d’un nou text refós: S’autoritza el Govern 

perquè, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la present disposició 
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final, elabori un nou text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, en substitució 

del text refós aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre. L’autorització per 

a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el 

contingut.” 

En analitzar l’habilitació del Govern per a dictar el text refós esmentat en el Dictamen 

227/2020, la Comissió efectua diverses consideracions respecte de l’abast material 

objecte de la refosa. Així, assenyala que la disposició autoritzadora no identifica 

expressament els textos legals que cal refondre, però sí que en determina la matèria –

com és el text refós de la Llei reguladora de l’Institut Català de Finances–, i que 

l’autorització està prevista amb la màxima amplitud possible –amb facultats de 

regularitzar, aclarir i harmonitzar–. D’aquesta manera, l’abast funcional de la delegació 

no consisteix en una autorització simple, sinó que la llei delegant especifica que la 

delegació inclou la regularització, l’aclariment i l’harmonització. 

En aquest punt, la Comissió Jurídica Assessora, d’acord amb la doctrina de dictàmens 

anteriors (dictàmens 146/2008, 252/2010, entre d’altres) assenyala que la refosa de 

normes es concreta sempre en una operació de tècnica legislativa, si bé aquesta té un 

abast més gran quan l’autorització s’ha atorgat amb facultats de regularitzar, aclarir i 

harmonitzar, com succeeix en aquest cas. És una operació de tècnica legislativa, però, 

alhora, implica un judici de fons sobre la interpretació sistemàtica de les regles refoses. 

La tasca del qui refon, segons indica, s’ha de limitar a efectuar les modificacions 

superficials que els textos requereixin per a donar un sentit coherent i sistemàtic a la 

regulació. Es tracta d’operacions vinculades i dependents dels textos a refondre. Més 

enllà dels matisos que es poden derivar de cada una de les tres expressions, als quals 

es va referir en els dictàmens 135/1992 i 240/2005 aquesta Comissió, el fet és que, 

segons indica, en aquest cas juguen conjuntament, ja que, com va dir el Tribunal 

Constitucional en la Sentència 13/1992, “los términos utilizados por el artículo 82.5 CE 

–’regularizar, aclarar y armonizar’– [són] entre sí sustancialmente equivalentes [...]”. 

L’operació de refosa, segons destaca la Comissió, implica la sistematització unitària, la 

depuració de derogacions i l’eliminació d’incoherències lingüístiques, de discordances, 

d’antinòmies. I no és, lògicament, una mera juxtaposició de preceptes. Amb aquestes 

finalitats, la refosa pot comprendre, tal com afirma el Tribunal Constitucional en la STC 

13/1992 precitada, la introducció de “normas adicionales y complementarias a las que 

son estrictamente objeto de refundición, siempre que sea necesario para colmar 
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lagunas, precisar su sentido o, en fin, lograr la coherencia y sistemática del texto único 

refundido”. 

Aquesta acció normativa, segons assenyala la Comissió, es pot concretar en tres 

direccions: 1) normes d’addició per a aclarir, regularitzar o harmonitzar, amb resolució 

de llacunes, però amb aquestes finalitats; 2) supressió de normes per raó d’haver-se 

derogat d’una manera expressa o implícita, o per ser repetitives, o bé per tractar-se de 

normes transitòries que el transcurs del temps ha fet decaure; 3) alteració de normes 

dels textos refosos per a corregir-ne el llenguatge, per a actualitzar-ne o homogeneïtzar-

ne termes i expressions, o per a aclarir el sentit d’expressions fosques, o per a assegurar 

la completa coherència en el si de l’ordenament jurídic. 

Ara bé, la Comissió remarca que la frontera dels canvis possibles en el procediment de 

refosa rau en la prohibició d’innovar. Com assenyala el Tribunal Constitucional en la 

Sentència 13/1992 de constant referència, el Govern, amb l’autorització per a refondre, 

no té facultats “en orden a innovar libremente el ordenamiento”. I, en el mateix sentit, es 

pronuncia la jurisprudència del Tribunal Suprem (per exemple, la Sentència de 10 de 

febrer de 1992 (RJ 1992/1467) o la doctrina del Consell d’Estat, que manté que amb la 

refosa no es poden establir nous preceptes jurídics “en el sentit substancial o material” 

que no estiguin previstos en els textos a refondre (vid. Consell d’Estat, expedient 

2515/2004). 

En altres supòsits, com els examinats, entre d’altres, en el dictàmens 146/2008, 

198/2009, 252/2010, 265/2010 i 300/2010, l’habilitació al Govern per a dictar un decret 

legislatiu s’havia atorgat per a formular un nou text articulat. La delegació legislativa no 

refonedora consisteix en la possibilitat governamental de normar amb rang de llei textos 

articulats; possibilitat que, a diferència de la funció legislativa del Parlament, en cap cas 

és il·limitada, sinó constreta a les bases elaborades pel legislador sobre una matèria 

determinada. En el supòsit examinat en el Dictamen 265/2010, sobre el Projecte de 

decret legislatiu pel qual s’aprova el text articulat de taxes aplicables per Ports de la 

Generalitat, en què l’habilitació al Govern per a dictar la norma projectada es trobava en 

la disposició final primera de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, 

administratives i financeres, la Comissió va assenyalar que, en tractar-se d’una 

autorització per a formular un text articulat, el Govern disposava d’un marge d’actuació 

molt més ampli per a innovar l’ordenament que no pas una simple refosa. En relació 

amb aquest tipus de delegació legislativa, la Sentència del Tribunal Constitucional 

205/1993 es va pronunciar en els termes següents: “[...] se enmarca con frecuencia en 
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un proceso de reforma legislativa. En estos casos, la ley delegante, en cuanto incide 

sobre materias que ya son objeto de regulación legal, establece el alcance de las 

exigencias de la reforma que el legislador delegante quiere introducir, dando a conocer 

así al poder delegado los cambios que sobre la legislación precedente debe llevar a 

cabo a través del Decreto Legislativo.” 

2. 2. La vigència de la delegació legislativa. El supòsit específic de Govern en 
funcions 

Com s’ha dit, el segon requisit formal que la Comissió analitza quan examina l’habilitació 

del Govern per a l’elaboració del text normatiu emès en virtut de legislació delegada és 

la vigència de la delegació legislativa atorgada, és a dir, si s’ha de considerar o no 

exhaurit el termini per a fer ús de la delegació.  

Pel que fa a aquesta qüestió, són d’interès els pronunciaments efectuats per la Comissió 

en el Dictamen 227/2020, de 8 d’octubre, emès una vegada el Govern de la Generalitat 

de Catalunya ha entrat en funcions en virtut del Decret 114/2020, de 30 de setembre, 

de substitució del president de la Generalitat de Catalunya pel vicepresident del Govern 

i conseller d’Economia i Finances, dictat en compliment de sentència ferma. En el 

supòsit examinat en aquest Dictamen, l’habilitació al Govern per a elaborar un nou text 

refós de la Llei de l’Institut Català de Finances establerta per la disposició final afegida 

al Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, per l’article 123 de la Llei 5/2020, de 29 

d’abril, preveia que l’elaboració del nou text refós s’havia de portar a terme en el termini 

d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de l’esmentada disposició final. Com que 

aquesta disposició ha entrat en vigor el dia 1 de maig de 2020, la Comissió ha assenyalat 

que, si bé s’hauria de concloure que la proposta normativa s’ha tramitat i sotmès a 

dictamen dins del termini prefixat legalment, tanmateix s’ha de tenir en compte que, 

arran de la publicació del Decret 114/2020, en el moment de l’emissió del dictamen el 

Govern de la Generalitat de Catalunya està en funcions, motiu pel qual és necessari 

examinar les competències que té respecte a la legislació delegada. 

A l’hora d’abordar aquesta qüestió, la Comissió comença per assenyalar que, en 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979, es feia una remissió mimètica al que 

estableix la Constitució respecte del Govern i les Corts estatals. Concretament, l’article 

33.1 de l’Estatut de 1979 establia: “1. El Parlament de Catalunya exerceix la potestat 

legislativa mitjançant l’elaboració de lleis. Aquesta potestat només serà delegable en el 
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Consell Executiu o Govern en termes idèntics a aquells que per al supòsit de delegació 

de les Corts Generals al Govern estableixen els articles 82, 83 i 84 de la Constitució.” 

D’altra banda, la Comissió, després de referir-se a l’article 21.6 de la Llei 50/1997, de 27 

de novembre, del Govern estatal, que disposa que “Les delegacions legislatives 

atorgades per les Corts Generals quedaran en suspens durant tot el temps que el 

Govern estigui en funcions com a conseqüència de la celebració d’eleccions generals”, 

posa de manifest que, segons aquest precepte estatal, la circumstància que el Govern 

estigui en funcions no exhaureix la delegació legislativa, sinó que simplement la suspèn. 

Tot i l’anterior, remarca que el nou Estatut d’autonomia de 2006 estableix en l’incís 

segon de l’article 63.2 que “la delegació s’exhaureix quan el Govern publica el decret 

legislatiu corresponent o quan el Govern es troba en funcions”, de manera que, en 

relació amb l’Estatut d’autonomia de 1979, introdueix una important modificació que 

afecta l’esgotament de la delegació legislativa. 

Així, tal com aquesta Comissió ja va manifestar en el Dictamen 193/2007, de 19 de juliol, 

partint del Dictamen 398/2006, de 21 de desembre, el nou Estatut d’autonomia de 2006 

preveu una regulació distinta i ampliadora respecte de la regulada en l’Estatut de 1979. 

En efecte, l’article 63.2 de l’Estatut ha introduït que la delegació també s’exhaureix quan 

el Govern es troba en funcions; per tant, ara hi ha dues causes: una, la que s’acaba de 

remarcar, que constitueix en si mateixa una novetat, i l’altra, la que ja hi havia, és a dir 

la publicació pel Govern del decret legislatiu corresponent.  

En el mateix Dictamen 193/2007 la Comissió va assenyalar:  

“[...] el Govern no pot publicar el decret legislatiu un cop ha entrat en funcions. En 

conseqüència, si es considera convenient que el nou Govern refongui en un text únic la 

normativa amb rang de llei reguladora de la protecció dels animals, el Parlament haurà 

d’atorgar al Govern una nova habilitació, formalitzada en una llei ordinària de delegació, 

on s’actualitzin els termes de la refosa, és a dir, matèria, àmbit, criteris i termini.” 

La posició de la Comissió en el Dictamen 193/2007 s’argumentava en els termes 

següents:  

«Seguint l’esmentat dictamen [398/2006], aquesta Comissió ha de reiterar que “la 

regulació que fa l’article 63 d’aquesta nova causa d’esgotament de la delegació permet 

afirmar que aquesta forma d’exhauriment té dues característiques definidores. La primera, 

la seva afectació a tot tipus de delegació legislativa; l’exhauriment és, per tant, una norma 

comuna aplicable tant a la llei de bases com a la llei ordinària de delegació per refondre 
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textos, sense que a diferència d’allò que el mateix article 63.1 de l’Estatut fa en relació 

amb les matèries que no poden ser objecte de delegació legislativa s’estableixi d’una forma 

expressa cap distinció sobre la major o menor capacitat innovadora de l’ordenament que 

implica un i altre tipus de llei de delegació. La segona, la seva aplicació, sense que es 

prevegi cap tipus de modulació en relació amb els efectes, a tota situació de Govern en 

funcions o cessant, és a dir, que l’Estatut no estableix cap mena de distinció en 

consideració a la causa que hagi provocat que el Govern entrés en la situació de Govern 

en funcions, cosa que permet interpretar que allò que persegueix el legislador estatutari 

mitjançant l’exhauriment de la delegació és garantir que únicament el [mateix] Govern en 

plenitud de funcions pugui aprovar el Decret legislatiu. Des d’aquestes característiques 

han de ser valorats els efectes que ha tingut l’entrada en funcions del Govern de la 

Generalitat, després de l’última renovació del Parlament, sobre la Llei de delegació.” 

L’expressió literal del precepte quan es refereix al fet que “el Govern es troba en funcions” 

no pot tenir una altra interpretació malgrat que el verb emprat, “trobar-se”, podria fer pensar 

en una situació que, a més de ser sobrevinguda, és coincident en el moment de l’aprovació 

del text. Aquesta, com s’ha vist, no és la solució per la qual s’ha inclinat l’Estatut. En aquest 

sentit tampoc no es pot interpretar que el precepte es refereix a una suspensió pel temps 

durant el qual el Govern es troba en funcions (com estableix l’article 21 de la Llei estatal 

50/1997, de 27 de novembre, del Govern). L’Estatut parteix de la base que la delegació 

legislativa va ser feta a un govern concret i que el fet d’haver entrat en funcions el 

desapodera per a l’aprovació d’un decret legislatiu. En definitiva, aquest text ha optat per 

una solució radical que produeix els efectes automàtics d’impossibilitar l’execució d’una 

delegació legislativa a partir del moment en què el Govern entra en funcions.» 

Enguany, en el Dictamen 227/2020, aquesta Comissió conclou que el criteri mantingut 

per l’òrgan consultiu en els dictàmens precedents 398/2006 i 193/2007 és difícilment 

discutible i s’ha de continuar mantenint, i més quan l’article 37.6 de la Llei 13/2008, de 

5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, posterior en el temps 

als dos dictàmens referits, estableix que: “6. La delegació legislativa efectuada pel 

Parlament caduca quan el Govern es troba en funcions.” 

Una vegada plantejada la qüestió en aquests termes, se suscita la qüestió de si, malgrat 

l’exhauriment o caducitat de la delegació legislativa, la Comissió pot emetre el dictamen 

corresponent sobre els aspectes procedimentals i materials del projecte normatiu 

analitzat en el Dictamen 227/2020. En aquest punt, tenint en compte el previst en l’article 

21.6 de la Llei estatal 50/1997, que empra la tècnica de la suspensió de les delegacions 

legislatives atorgades per les Corts Generals durant tot el temps que el Govern estigui 

en funcions, la Comissió porta a col·lació la doctrina del Consell d’Estat, en el Dictamen 
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1109/2015, de 28 de gener de 2016, en què, malgrat l’emissió d’un vot particular en 

sentit contrari, va decantar-se per una resposta afirmativa i va argumentar el següent:  

«[...] dado que la emisión del dictamen por el Pleno del Consejo de Estado en cumplimiento 

de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 3/1980 respecto de un proyecto 

elaborado y remitido por el Gobierno antes de estar en funciones no constituye ejercicio 

de esa potestad de promulgar textos con rango de ley sino un trámite más, el último y 

ciertamente el más relevante si se atiende al artículo 107 de la Constitución, pero al fin y 

al cabo un acto de tramitación del expediente de un texto elaborado en gran parte cuando 

el Gobierno no estaba en funciones, procede emitir el mismo, ya que los órganos de la 

Administración General del Estado no están “en funciones” sino que siguen funcionando 

normalmente, no pudiendo declinar o dejar de ejercer su función meramente consultiva 

este Consejo de Estado al afectar la suspensión de la delegación al Gobierno como tal, 

aunque ciertamente no procede que sea elevado al Gobierno en funciones para su 

aprobación, al estar la delegación legislativa suspendida mientras no tome posesión el 

nuevo Gobierno (y sin perjuicio de lo antes señalado acerca de las potestades, respecto 

al texto elaborado y al dictamen, que siempre tendrá el nuevo Gobierno). Máxime cuando 

la suspensión se levanta, automáticamente, el mismo día en que toma posesión el nuevo 

Gobierno, por lo que, si fuera correcto que no puede emitirse el dictamen durante la 

suspensión, tendría que reunirse necesariamente el Pleno de este Consejo el mismo día 

de la toma de posesión para emitir, en el plazo legalmente exigido, el dictamen, incluso 

antes de que el Gobierno pudiera decidir acerca del texto remitido, todo lo cual lleva a una 

argumentación rechazable por absurda.» 

A continuació, la Comissió esmenta el fet que, en dictàmens precedents ja citats 

(dictàmens 398/2006 i 193/2007), va entendre que l’exhauriment de la delegació 

legislativa predicable del Govern en funcions, per més que en provoqui la caducitat –

com ha determinat d’una manera explícita l’article 37.6 de la Llei 13/2008–, no l’impedeix 

a entrar a valorar els aspectes procedimentals i materials del projecte de refosa, i a 

emetre dictamen sobre la norma projectada. Així ho va fer en el Dictamen 398/2006, en 

la mesura que va examinar els diferents aspectes del text refós projectat. I idèntica línia 

va seguir en el Dictamen 193/2007, en el qual, a més de reconèixer-ne la caducitat, va 

donar l’explicació següent: 

“La claredat de les consideracions que s’han fet permetrien donar per acabat aquest 

Dictamen, però el fet que es tracti d’un dictamen preceptiu, encara que no vinculant, 

aconsella entrar a examinar el contingut del Projecte, de manera que es faci possible que 

el Govern conegui el punt de vista de la Comissió Jurídica Assessora respecte del 

contingut de la refosa. És precisament per aquest motiu pel qual se n’examinen a 

continuació tant els aspectes procedimentals com els materials. 
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En tot cas, aquesta Comissió Jurídica, com a alt òrgan assessor del Govern, segons 

estableix l’article 72.1 de l’Estatut d’autonomia, ha de remarcar que considera que la 

delegació legislativa per a la realització del text refós, objecte d’aquest Dictamen, va 

caducar, en els termes que s’ha exposat, i per tant s’ha de tenir present que qualsevol 

tribunal podria apreciar-hi la manca d’habilitació.” 

En aquest Dictamen 193/2007, malgrat ser anterior a la Llei 13/2008 –que en l’article 

37.6 preveu explícitament la caducitat de la delegació legislativa quan el Govern es trobi 

en funcions–, igualment es partia de la premissa que l’exhauriment de la delegació 

legislativa prevista per l’article 63.2 del nou Estatut d’autonomia de 2006 en comportava 

la caducitat. Això no va impedir a la Comissió entrar a examinar els aspectes 

procedimentals i materials de la refosa projectada, però assumia que aquest examen 

tan sols es feia per l’interès públic subjacent al fet que la unitat promotora pogués tenir 

coneixement del parer de la Comissió, el qual podria ser d’utilitat si en el futur es tramités 

un altre projecte de text refós en compliment d’una nova delegació legislativa, el qual 

necessàriament hauria de tornar-se a sotmetre a dictamen de la Comissió. 

En el cas concret que enguany s’examina en el Dictamen 227/2020, la Comissió ha 

remarcat que no es pot passar per alt que la delegació legislativa s’ha produït durant la 

situació d’estat d’alarma declarat per la pandèmia de la COVID-19; que el procediment 

d’elaboració del projecte de refosa, inclosa la sol·licitud del dictamen a la Comissió, s’ha 

produït amb un Govern que no estava en funcions; i que, per bé que el Govern en el 

moment d’emetre el dictamen sí que ho està, no ho està d’una manera definitiva, i no 

s’ha produït la dissolució del Parlament amb el finiment de la legislatura. Aquestes 

dades, segons afirma la Comissió, posen de manifest que la caducitat de la delegació 

legislativa s’ha produït en unes circumstàncies excepcionals i que, per tant, ajuden a 

ratificar la doctrina de la Comissió sobre aquesta qüestió. 

Per l’anteriorment exposat, la Comissió entén que està habilitada per a emetre dictamen 

preceptiu en el present procediment d’elaboració d’un decret legislatiu, com a darrer 

tràmit qualificat d’aquest, d’acord amb el criteri seguit en els precedents dictàmens 

398/2006 i 193/2007. Tot això amb el benentès que el vicepresident del Govern i 

conseller d’Economia i Hisenda no pot sotmetre a aprovació del Govern el projecte de 

decret legislatiu, per raó de l’exhauriment de la delegació, atès que aquest es troba en 

funcions, i afegeix que, en el cas que en el futur el Parlament consideri oportú atorgar 

de nou per llei una delegació legislativa al Govern sobre la mateixa matèria, caldrà que 

aquest sotmeti preceptivament a dictamen de la Comissió el nou projecte de decret 

legislatiu elaborat en el marc d’un nou procediment a l’empara de la delegació legislativa. 
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3. Govern en funcions i exercici de la potestat reglamentària 

La circumstància de l’entrada del Govern en funcions al final del mes de setembre de 

l’any 2020 –situació que es manté durant el temps que ha transcorregut ja de l’any 2021 

fins al moment en què s’elabora aquesta Memòria– ha determinat, així mateix, que, en 

els dictàmens emesos en matèria de disposicions generals, aquest òrgan consultiu en 

l’apartat corresponent en què s’examina, en cada cas, l’habilitació del Govern o dels 

consellers o conselleres per a aprovar el projecte de decret o projecte d’ordre sotmès a 

dictamen, s’hagi pronunciat sobre la interpretació de l’article 27.1 de la Llei 13/2008, de 

5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i les limitacions 

funcionals que la situació d’un “Govern en funcions” comporta en l’àmbit de la potestat 

reglamentària. 

L’article 27.1 de la Llei 13/2008, esmentada, estableix que “1. El Govern, quan es troba 

en funcions, ha de limitar la seva actuació al despatx ordinari dels assumptes públics, 

inclòs l’exercici de la potestat reglamentària, i s’ha d’abstenir, llevat que ho justifiquin 

raons d’urgència o d’interès general degudament acreditades, d’adoptar qualssevol 

altres mesures”. 

La Llei 13/2008 incorpora una regulació substancialment coincident amb la que conté 

l’article 21.3 de la Llei estatal 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, si bé aquesta 

última no fa una menció expressa a la potestat reglamentària. Així, l’article 21.3 de la 

Llei 50/1997 disposa que “3. El Govern en funcions ha de facilitar el desenvolupament 

normal del procés de formació del nou Govern i el traspàs de poders a aquest i ha de 

limitar la seva gestió al despatx ordinari dels assumptes públics, i abstenir-se d’adoptar, 

llevat de casos d’urgència degudament acreditats o per raons d’interès general 

l’acreditació expressa de les quals ho justifiqui, qualssevol altres mesures”. 

No hi ha dubte que, en els preceptes legals examinats, el règim jurídic de l’actuació del 

Govern en funcions gira al voltant de conceptes jurídics indeterminats: “despatx ordinari 

d’assumptes públics” per a l’activitat pròpia o normal, i “casos d’urgència” o “raons 

d’interès general” per a l’activitat excepcional. D’aquests conceptes el que requereix de 

majors precisions és el primer, “despatx ordinari d’assumptes públics”, que ha estat 

interpretat per aquesta Comissió d’acord amb la jurisprudència en els termes que 

després es veurà. Es pot avançar, però, que la jurisprudència del Tribunal Suprem (vid., 

entre d’altres, Sentència 1003/2019, de 8 de juliol, de la Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció Cinquena; Sentència 308/2018, de 27 de febrer, de la Sala 
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Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, i Sentència 1793/2017, de 27 de febrer, de 

la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera), basant-se en la doctrina establerta 

en la Sentència del Tribunal Suprem de 2 de desembre de 2005, del Ple de la Sala 

Contenciosa Administrativa, a l’efecte de determinar quan l’actuació d’un Govern en 

funcions s’encabeix en el despatx ordinari d’assumptes públics, té en compte els criteris 

següents: a) L’absència, en l’actuació del Govern en funcions, de l’establiment de noves 

orientacions polítiques; b) La impossibilitat de condicionament, compromís o impediment 

per a les orientacions polítiques que pugui fixar el nou Govern, i c) L’examen cas per 

cas atenent la naturalesa, les conseqüències i el context concret en què l’actuació es 

produeixi.  

Efectivament, la Sentència de 2 de desembre de 2005, esmentada, en el fonament 

jurídic IX, va establir una doctrina que delimita el concepte jurídic indeterminat de 

“despatx ordinari d’assumptes” de l’article 21.3 de la Llei 50/1997 en els termes 

següents:  

“De cuanto acabamos de decir en el fundamento anterior se deduce que ese despacho no 

es el que no comporta valoraciones políticas o no implica ejercicio de la discrecionalidad. 

Tampoco el que versa sobre decisiones no legislativas, sino el que no se traduce en actos 

de orientación política.  

De este modo entendida, o sea interpretada conforme a la Constitución, se despejan las 

dudas que pudiera ofrecer la conformidad con el texto constitucional de las normas legales 

que sujetan a límites la actuación del Gobierno en funciones cuando aquél no ha dispuesto 

expresamente ninguno. Por lo demás, situados en esta perspectiva, es posible apreciar 

que el mismo legislador asume esa interpretación porque en el apartado quinto del artículo 

21 se preocupa por prohibir al Gobierno en funciones aprobar el proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado (a) y presentar proyectos de ley al Congreso de los 

Diputados o, en su caso, al Senado (b). Es decir, la Ley prohíbe al Gobierno en funciones 

utilizar los principales instrumentos de orientación política, pues los Presupuestos 

Generales del Estado no son sino la traducción en términos de ingresos y gastos de la 

dirección política que el Gobierno quiere llevar a la práctica en el ejercicio de que se trate. 

Y las leyes que, según el Preámbulo de la Constitución, son la expresión de la voluntad 

popular y proceden casi exclusivamente de la iniciativa gubernamental, introducen en el 

ordenamiento jurídico las normas que responden a las orientaciones que prevalecen en el 

electorado y, por tanto, en las Cortes Generales. Por eso, son uno de los cauces típicos 

de expresión de la orientación política decidida por el Gobierno y asumida por las Cortes 

Generales.  
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A parecidos resultados conduce, por lo demás, el apartado sexto de este artículo 21 de la 

Ley 50/1997, que deja en suspenso las delegaciones legislativas mientras el Gobierno 

esté en funciones por haberse celebrado elecciones generales. Además, este apartado es 

relevante porque introduce en la regulación legal una diferencia de régimen jurídico en 

atención a la causa determinante de la entrada en funciones del Gobierno. Circunstancia 

esta que refuerza las consideraciones antes realizadas sobre la necesidad de examinar 

caso por caso y asunto por asunto los que han de considerarse incluidos en el despacho 

ordinario y los que, por quedar fuera de él, no pueden ser abordados por el Gobierno en 

funciones de no existir urgencia o demandarlo el interés general contemplado en el artículo 

21.3 de este texto legal. La aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del 

Estado, el ejercicio de la iniciativa legislativa y la emanación de los decretos legislativos 

no son los únicos actos de orientación política prohibidos al Gobierno en funciones. La 

misma Ley 50/1997, en el apartado cuarto de su artículo 21, veda al Presidente en 

funciones proponer al Rey la disolución de una o de ambas cámaras de las Cortes 

Generales, presentar la cuestión de confianza o proponer al Rey la convocatoria de un 

referéndum consultivo, todos ellos actos de clara orientación política. Esto significa que la 

línea divisoria entre lo que el Gobierno en funciones puede y no puede hacer no pasa por 

la distinción entre actos legislativos y no legislativos, sino por la que hemos señalado entre 

actos que no conllevan dirección política y los que la expresan. 

[...] En definitiva, el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos 

cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni 

signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo 

Gobierno. Y esa cualidad que excluye a un asunto del despacho ordinario ha de 

apreciarse, caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión 

a adoptar y al concreto contexto en que deba producirse.” 

En els projectes de decret examinats en els dictàmens 247/2020, 248/2020, 256/2020, 

271/2020, 291/2020 i 316/2020, la Comissió ha avalat l’habilitació del Govern en 

funcions per a aprovar les normes projectades, cal entendre que per considerar-les 

incloses en el concepte “despatx ordinari d’assumptes públics”. En aquests dictàmens 

la Comissió ha posat de manifest que: 

«[...] en el moment d’emetre aquest dictamen el Govern de la Generalitat de Catalunya 

està en funcions. En aquest punt s’ha de tenir en compte que l’article 27.1 de la Llei 

13/2008, esmentada, permet expressament al Govern en funcions l’exercici de la potestat 

reglamentària en supòsits com el present, la qual cosa expressa en aquests termes: “El 

Govern, quan es troba en funcions, ha de limitar la seva actuació al despatx ordinari dels 

assumptes públics, inclòs l’exercici de la potestat reglamentària, i s’ha d’abstenir, llevat 
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que ho justifiquin raons d’urgència o d’interès general degudament acreditades, d’adoptar 

qualssevol altres mesures.”» 

En el cas del Dictamen 1/2021, sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els 

Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya – 

iniciativa normativa amb l’objectiu de donar compliment a la disposició final setena de la 

Llei 10/2015, desenvolupar les funcions i estructura, i completar el règim jurídic i de 

funcionament d’aquesta Agència–, en l’expedient tramès l’òrgan impulsor de la iniciativa 

esmentava diversos pronunciaments del Tribunal Suprem indicatius que el “despatx 

ordinari dels assumptes públics” comprèn tots aquells la resolució dels quals no impliqui 

l’establiment de noves orientacions polítiques, ni signifiqui condicionament, compromís 

o impediment per a les que hagi de fixar el nou Govern i, d’acord amb això, concloïa que 

la iniciativa podia ser aprovada pel Govern en funcions. La Comissió, d’acord amb el 

plantejament de l’òrgan proposant de la iniciativa, ha assenyalat que l’article 27.1 de la 

Llei 13/2008 permet expressament al Govern en funcions l’exercici de la potestat 

reglamentària en supòsits com el projecte de decret sotmès a dictamen, en què s’aprova 

una norma de caràcter organitzatiu.  

En el Dictamen 19/2021, de 21 de gener, emès en relació amb el Projecte de decret 

sobre el procediment de tramesa telemàtica a l’Agència Tributària de Catalunya de 

documents autoritzats a les notaries de Catalunya, la Comissió ha reiterat la doctrina 

establerta en el Dictamen 18/2021, al qual es farà al·lusió posteriorment, i conclou que, 

en suma, segons la doctrina exposada, l’expressió “despatx ordinari d’assumptes 

públics” comprèn tots aquells la resolució dels quals no impliqui establir noves 

orientacions polítiques ni signifiqui condicionament, compromís o impediment per a les 

que hagi de fixar el nou Govern. Aplicada aquesta doctrina al cas objecte de dictamen, 

la Comissió considera que el projecte normatiu s’adequa al límit legal esmentat, ja que 

té per objecte desenvolupar la previsió legal d’impulsar la transferència de documentació 

via telemàtica entre els notaris i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC); criteri imposat 

per la disposició addicional segona de la Llei 12/2004, que el Decret 548/2006 vigent va 

desplegar, i que s’aprofundeix amb el present Projecte normatiu.  

En el mateix sentit de considerar que el Govern compta amb habilitació suficient per a 

aprova la norma projectada per considerar-la inclosa en el concepte de “despatx ordinari 

d’assumptes públics” es pronuncia en el Dictamen 21/2021, de 28 de gener, sobre el 

Projecte de decret sobre jornada i horaris del personal del Cos de Bombers de la 
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Generalitat; norma de caràcter organitzatiu que no produeix efectes ad extra ni afecta 

drets o interessos legítims de la ciutadania. 

En el dictàmens 22/2021, sobre el Projecte de decret pel qual es crea el títol de la 

Generalitat de tècnic o tècnica superior en maquinària escènica, i se n’estableix el 

currículum, i 23/2021, sobre el Projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat 

de tècnic o tècnica en tècniques de dansa urbana, i se n’estableix el currículum –d’un 

marcat caràcter curricular i tècnic–, la Comissió també considera que el Govern en 

funcions està plenament habilitat per a aprovar aquestes normes. En aquests dictàmens, 

la Comissió porta a col·lació la doctrina del Consell d’Estat que considera que forma part 

del despatx ordinari d’assumptes públics l’aprovació de reglaments que tenen un 

contingut estrictament tècnic (dictàmens del Consell d’Estat 672/2019, 715/2019, 

743/2019 i 768/2019). Així, més específicament, palesa que, en el Dictamen 743/2019, 

emès en relació amb la modificació del Reial decret 314/20106, de 17 de març, pel qual 

s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, el Consell d’Estat va afirmar: «El despacho 

ordinario de los asuntos públicos comprende, según ha declarado el Tribunal Supremo 

(Sentencias de 20 de septiembre de 2005, 2 de diciembre de 2005 y 28 de mayo de 

2013), “todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas 

orientaciones políticas ni signifique el condicionamiento, compromiso o impedimento 

para las que deba fijar el nuevo Gobierno”. En otros términos, exceden dicho ámbito las 

decisiones que comportan la adopción de medidas, actos y disposiciones que 

comportan la asunción de un criterio que sobrepasa lo meramente técnico, aplicación o 

instrumental.» D’acord amb això, va concloure que el projecte normatiu tenia un caràcter 

estrictament tècnic, “de tal suerte que puede ser aprobado por el Gobierno en funciones, 

pues se incardina sin violencia en el despacho ordinario de los asuntos públicos y no 

compromete eventual política general futura alguna”. 

En termes similars es va pronunciar el Consell d’Estat en el Dictamen 768/2019, en què 

va considerar que la reforma normativa projectada sobre la regulació del procediment 

d’autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d’ús humà 

fabricats industrialment es realitzava “con el fin de subsanar las deficiencias e 

insuficiencias observadas durante el desenvolvimiento del procedimiento de 

autorización y registro de medicamentos diseñado por el Real Decreto 1345/2007, de 

11 de octubre, y de especificar determinados aspectos del sistema de verificación y 

autenticación de medicamentos […]”, i que, per tant, constituïa “una actuación 

eminentemente técnica que, evidentemente, se enmarca en el campo de la gestión 
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administrativa ordinaria y puede, por ende, ser llevada a cabo por un Gobierno en 

funciones”. 

En canvi, en el Dictamen 18/2021, de 21 de gener, sobre el Projecte de decret pel qual 

es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació 

(ACTIC), la Comissió no ha avalat que la norma es pugui considerar inclosa en el 

concepte de “despatx ordinari d’assumptes públics”. 

En aquest dictamen la Comissió posa de manifest, en primer terme, que en l’expedient 

no consta cap informe sobre la situació del Govern en funcions que avali que la norma 

projectada estigui dins del despatx ordinari dels assumptes públics, a diferència d’altres 

iniciatives normatives sobre les quals aquest òrgan consultiu ha dictaminat recentment. 

Tenint en compte que en la memòria general es posava de manifest que el decret 

objecte de dictamen modificava “aspectes nuclears respecte dels quals es proposa un 

canvi de criteri”, la Comissió ha indicat que era necessari valorar, en primer lloc, si la 

incorporació d’aquests canvis en el sistema d’acreditació de les competències 

tecnològiques formava part del despatx ordinari dels assumptes públics i, en segon lloc, 

en cas que la resposta fos negativa, si hi concorrien raons d’urgència o d’interès general, 

que, si escaigués, haurien d’estar reflectides en la memòria, que habilitessin el Govern 

en funcions a adoptar aquestes mesures. 

La Comissió adverteix que en aquesta línia també s’havia pronunciat el Consell d’Estat, 

entre d’altres, en els dictàmens 773/2016 i 743/2019, en els quals s’indicava, d’una 

banda, que “La apreciación de si un asunto es ordinario debe hacerse caso por caso, 

atendiendo a su naturaleza, las consecuencias de la decisión adoptada y a las 

circunstancias en que se toma [...]”, i, d’una altra, que “Cuando el Gobierno en funciones 

decide aprobar una medida que excede de los límites del despacho ordinario de los 

asuntos –y, en particular, en el caso de aprobación de disposiciones generales–, debe 

justificar adecuadamente la urgencia o las razones de interés general que amparan su 

decisión”. 

En relació amb el primer aspecte, la Comissió remarca que l’expressió “despatx ordinari 

d’assumptes públics” és un concepte jurídic indeterminat, l’abast del qual ha anat 

concretant la jurisprudència del Tribunal Suprem en analitzar la mateixa expressió, 

continguda en l’article 21.3 de la Llei estatal 50/1997, de 27 de novembre, del Govern. 

Així, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem, condensada en la Sentència 

1793/2017, de 22 de novembre, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, 

del Tribunal Suprem, assenyala:  
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«Esta expresión de “despacho ordinario de los asuntos públicos” es un concepto jurídico 

indeterminado, sobre el que la jurisprudencia de esta Sala ha tenido oportunidad de 

pronunciarse, en las dos sentencias citadas por la parte recurrente, de 20 de septiembre 

de 2005 (recurso 123/2004) y de Pleno de 2 de diciembre de 2005 (recurso 161/2004), y 

además en una tercera sentencia no invocada por la parte recurrente pero sí por la 

Administración demandada, de 28 de mayo de 2013 (recurso 231/2012). En nuestra 

sentencia de Pleno indagamos sobre en qué ha de consistir ese “despacho ordinario de 

los asuntos públicos” que se presenta en el artículo 21.3 de la Ley 50/1997 como el 

contenido natural de las funciones del Gobierno cesante, y llegamos a las siguientes 

pautas interpretativas del significado del indicado precepto legal (FD 8º): “Así pues, el 

Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas 

directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba 

trazar el que le sustituya [...]”. Añadiendo seguidamente la STS de Pleno (FD 9º): “De 

cuanto acabamos de decir en el fundamento anterior se deduce que ese despacho no es 

el que no comporta valoraciones políticas o no implica ejercicio de la discrecionalidad. 

Tampoco el que versa sobre decisiones no legislativas, sino el que no se traduce en actos 

de orientación política.”» 

Altrament, la Comissió posa de manifest que els supòsits en els quals els òrgans 

jurisdiccionals o els consultius s’han pronunciat sobre les decisions que queden 

compreses dins el despatx ordinari d’assumptes públics són molt diversos i en aquest 

sentit assenyala:  

«El Tribunal Suprem ha considerat que, malgrat el seu caràcter polític, forma part del 

despatx ordinari d’assumptes públics l’acord del Consell de Ministres que resol una 

sol·licitud d’indult, en la mesura que no compromet l’acció política del nou govern 

(Sentència de 2 de desembre de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

Primera, del Tribunal Suprem). 

En relació amb l’aprovació de disposicions de caràcter general, el Consell d’Estat 

considera que forma part del despatx ordinari d’assumptes públics l’aprovació de 

reglaments que tenen un contingut estrictament tècnic (dictàmens del Consell d’Estat 

672/2019, 715/2019, 743/2019 i 768/2019) o que es limiten a incorporar a l’ordenament 

jurídic previsions d’una directiva de la Unió Europea, ja que una decisió d’aquestes 

característiques “no supone la plasmación de una directriz política ni pretende innovar la 

materia o comprometer la posición del Gobierno que se ha de formar”(dictàmens del 

Consell d’Estat 968/2019 i 995/2019).» 

En canvi, segons la Sentència d’11 d’octubre de 2017, de la Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció Segona, del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, no es pot 

considerar despatx ordinari d’assumptes públics l’aprovació definitiva del Pla de 
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Protecció del Corredor Litoral d’Andalusia per Decret 141/2015, de 26 de maig, “debido 

a que por su clara y meridiana orientación política y su vocación y proyección de futuro, 

excede del indicado concepto y condiciona y compromete al nuevo Gobierno, con 

independencia de que el nuevo Gobierno, estuviese sustentado por el mismo partido 

político”. 

Tornant al cas objecte de dictamen, la Comissió observa que una part molt significativa 

de les modificacions introduïdes en el projecte de decret o bé tenen caràcter merament 

organitzatiu, o bé consisteixen en una adaptació del contingut del decret a la legislació 

vigent, i possibiliten la relació dels interessats amb l’Administració a través de mitjans 

electrònics. Tot i l’anterior, indica que la norma projectada introdueix novetats 

significatives que no provenen de l’aplicació d’un marc legal definit prèviament, ni tenen 

tampoc caràcter tècnic, sinó que responen a una determinada orientació política del 

Govern. En aquest sentit, destaca que es modifica l’edat mínima per a obtenir el certificat 

ACTIC; que se simplifica el sistema de reconeixement de centres col·laboradors per tal 

que operi d’una manera automàtica sobre la base de la declaració responsable i no 

d’una autorització prèvia –sense que aquesta opció estigui determinada per la Directiva 

de serveis, que no resulta aplicable a aquests centres–, i que es preveu una degradació 

del rang reglamentari per a la regulació de l’estructura, els continguts i els indicadors 

d’avaluació de les competències digitals –que fins ara es trobaven previstes per decret 

i s’actualitzaven mitjançant ordre, i ara es preveu que es regulin exclusivament per ordre 

de la persona titular del departament competent en matèria de societat digital–. La 

Comissió conclou que es tracta de mesures que excedeixen el concepte de despatx 

ordinari d’assumptes públics i que requereixen, per a poder ser aprovades per un govern 

en funcions, d’una motivació explícita en l’expedient que en justifiqui l’interès general o 

la urgència. 

Si bé en l’expedient consta una nota de la Direcció General de la Societat Digital en la 

qual es motiva la necessitat que se sol·liciti el tràmit d’urgència previst en l’article 15.1 

de la Llei 5/2005, de 2 de maig, per a l’emissió del dictamen, i en la qual s’argumenta 

que l’ACTIC és una certificació oficial de la Generalitat que puntua com a mèrit, amb 

una puntuació molt elevada, en els processos selectius de la Generalitat; que en els 

moments actuals, particularment a partir de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19, s’ha posat de manifest la rellevància de les competències digitals; que els continguts 

de l’ACTIC no estan adaptats al marc europeu de competències digitals (Digcomp); i 

que aquesta adaptació s’ha de dur a terme a través de l’ordre que desplegui el Projecte 

de decret que se sotmet a aprovació, tanmateix la Comissió constata que aquesta 
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argumentació només s’empra per a sol·licitar la reducció del termini d’emissió del 

dictamen, però no per a fonamentar l’habilitació del Govern en funcions.  

La Comissió conclou: 

“En el cas que, en el moment d’aprovar-se el Projecte de decret objecte de dictamen, el 

Govern encara es trobi en funcions, caldrà motivar adequadament en la memòria si 

l’aprovació correspon al despatx ordinari d’assumptes públics, i indicar, si escau, les raons 

d’urgència o interès general que en justifiquen l’aprovació en els aspectes que excedeixen 

aquest caràcter ordinari.” 

En el cas examinat en el Dictamen 20/2021, de 28 de gener, sobre el Projecte de decret 

de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del 

Servei d’Educació de Catalunya, la Comissió conclou en el sentit que, d’acord amb la 

doctrina establerta en els dictàmens 18/2021 i 19/2021, la disposició projectada no es 

pot considerar inclosa dins el concepte “despatx ordinari dels assumptes públics”. Abans 

d’arribar a aquesta posició, la Comissió assenyala que en l’expedient es destaca la 

significació de la iniciativa, que introdueix una regulació nova de la programació i el 

règim d’admissió als centres fonamentada en la lluita contra la segregació escolar –

terme no recollit per la legislació vigent durant l’elaboració de la norma–, mitjançant l’ús 

més intensiu de determinats instruments de la política educativa. De manera que, 

segons indica, escau valorar, en primer lloc, si pel seu contingut forma part del despatx 

ordinari dels assumptes públics i, en segon lloc, en el cas que la resposta sigui negativa, 

si hi concorren raons d’urgència o d’interès general que habilitin el Govern en funcions 

a adoptar aquestes mesures. 

El fet que la disposició s’hagi de considerar exclosa del concepte “despatx ordinari dels 

assumptes públics” és motivat per l’òrgan consultiu en els termes següents:  

«[...] de l’expedient es desprèn que el projecte de decret introdueix una nova orientació 

política en matèria de programació i admissió de l’alumnat relacionada amb la lluita contra 

la segregació escolar. En aquest sentit, si bé el projecte desplega els manaments de la 

recent Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, relatius a la necessitat de disposar les 

mesures necessàries per a evitar la segregació de l’alumnat per motius socioeconòmics o 

d’una altra naturalesa, sembla clar que alhora introdueix directrius polítiques no recollides 

per la legislació catalana que s’afirma desenvolupar i que responen a la voluntat de 

condicionar pro futuro les decisions governamentals en les esmentades matèries. Per tant, 

s’ha d’excloure que la disposició projectada formi part del “despatx ordinari dels assumptes 

públics.”» 
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D’altra banda, i en relació amb la possibilitat que la iniciativa normativa es pugui justificar 

per raons d’interès general o d’urgència degudament acreditades, la Comissió remarca 

en el primer sentit que en la documentació incorporada es destaca l’interès general que 

suposa donar compliment al “Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, un 

compromís per a l’èxit educatiu” –document signat el març de 2019 pel Síndic de 

Greuges, el conseller d’Educació i diverses institucions (especialment els ajuntaments) 

i entitats del món educatiu, associatiu i sindical–, que es considera un dels problemes 

principals del sistema educatiu i inclou l’aprovació d’un nou Decret d’admissió d’alumnat 

amb més instruments per a combatre aquest fenomen.  

En relació amb la urgència, la Comissió assenyala que en l’expedient consta una nota 

de la Secretaria General del Departament d’Educació en la qual es motiva la necessitat 

que se sol·liciti el tràmit d’urgència previst en l’article 15.1 de la Llei 5/2005, de 2 de 

maig, per a l’emissió del present Dictamen, en la qual s’argumenta que la voluntat 

d’aplicar el nou règim d’admissió al proper curs 2021-2022, que requereix continuar la 

tramitació per urgència, respon al fet que el procés d’admissió d’alumnat s’inicia, d’una 

manera habitual, durant el primer trimestre de l’any. Així mateix, indica que l’aplicació 

del tràmit d’urgència resulta coherent amb el “Pacte contra la segregació escolar a 

Catalunya, un compromís per a l’èxit educatiu”, que es va proposar com a objectiu 

disposar del nou decret d’admissió durant el 2020, malgrat que, en el context actual, 

s’arriba al final de la tramitació pràcticament exhaurit el 2020. 

Tot i l’anterior, la Comissió assenyala que, en el cas que, en el moment d’aprovar-se el 

Projecte de decret objecte de dictamen, el Govern encara es trobi en funcions, caldrà 

acreditar en l’expedient les raons d’interès general o d’urgència que justifiquin 

l’aprovació de la iniciativa en els aspectes que clarament excedeixen del despatx 

ordinari. 

Altrament, cal fer menció al Dictamen 32/2021, sobre el Projecte d’ordre per la qual 

s’aproven els criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la Generalitat de 

Catalunya, en què la Comissió es pronuncia en el sentit que l’article 27.1 de la Llei 

13/2008 és extensible a l’exercici de la potestat reglamentària per part dels membres 

del Govern de la Generalitat, com succeeix en el cas que es planteja, en què es tracta 

d’una ordre. En aquest sentit, palesa que els dictàmens del Consell d’Estat també es 

pronuncien sobre les limitacions del govern en funcions en relació amb els projectes 

d’ordre ministerials (vid. dictàmens 610/2019, 572/2019 o 827/2016) i que, en 

conseqüència, cal analitzar si el contingut del Projecte d’ordre sobre el qual es dictamina 
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s’adequa al marge d’actuació que aquest article 27.1 confereix als consellers i 

conselleres d’un govern en funcions. 

Si bé en l’expedient figurava un informe del secretari general del Departament, que, amb 

citació de diversos pronunciaments del Tribunal Suprem, argumentava que l’aprovació 

de la disposició normativa no es trobava en els supòsits limitatius de les atribucions del 

Govern en funcions establertes en l’article 27 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, en 

tant que l’aprovació d’aquesta iniciativa era d’ordre intern i de caràcter organitzatiu, 

sense efectes ad extra, i es podia considerar, per tant, com a despatx ordinari dels 

assumptes públics, la Comissió discrepa de la conclusió esmentada. En aquest sentit, 

assenyala que no necessàriament la naturalesa organitzativa de la disposició comporta 

per se que aquesta formi part del despatx ordinari dels assumptes, ja que no és quelcom 

que vagi lligat a la naturalesa de la disposició, sinó a la seva finalitat i, en especial, a la 

voluntat d’aquesta d’introduir o no noves orientacions polítiques i a la seva capacitat de 

comprometre l’acció política del nou Govern introduint innovacions en la matèria, amb 

independència que el nou Govern estigui format pel mateix o els mateixos partits polítics 

o majories parlamentàries. 

Segons afirma aquest òrgan consultiu, l’ambició i vocació d’innovació del Projecte 

d’ordre que se sotmet a dictamen i el condicionament pro futuro de la política de gestió 

del patrimoni i, en concret, de l’ús d’aquest que se’n deriva estan fora de qualsevol dubte, 

ja que així presenten la mateixa iniciativa aquells que la impulsen i així es desprèn del 

contingut de la norma, amb innovacions significatives i noves obligacions que no 

provenen d’un marc jurídic que fos predeterminat i deixés sense marge d’opció la nova 

disposició projectada. Per tant, conclou que en aquest cas l’habilitació per a l’aprovació 

de la norma d’un govern (o membre del govern) en funcions no es pot basar en el 

concepte jurídic indeterminat de “despatx ordinari d’assumptes públics”, ja que es tracta 

de mesures que excedeixen aquest concepte i que requereixen, per a poder ser 

aprovades per un govern (o un membre del govern) en funcions, d’una motivació 

explícita en l’expedient que en justifiqui l’interès general o la urgència. En aquest sentit, 

la Comissió, en vista de la justificació i finalitat de la norma projectada, considera que 

aquesta se sosté clarament, entre d’altres, sobre el guanys en eficiència i eficàcia de 

l’Administració pública, i que no hauria de resultar difícil als impulsors de la norma 

justificar en les memòries corresponents que la disposició projectada es basa en raons 

d’interès general evidents en els termes exigits per l’article 27.1 de la Llei 13/2018, de 5 

de novembre. Conclou que és necessari que s’incorpori en les memòries corresponents 

la justificació prèvia de les raons d’interès general en què es basa, per tal que es pugui 
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considerar que s’adequa al marge d’actuació que aquest article 27.1 confereix als 

consellers i conselleres d’un govern en funcions. 

En termes similars la Comissió es pronuncia en el Dictamen 60/2021, sobre el Projecte 

d’ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per 

nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a 

les zones vulnerables, en què es considera que la norma excedeix del concepte 

“despatx ordinari d’assumptes”, però que es pot considerar avalada en evidents raons 

d’urgència i d’interès general. En aquest cas, en les memòries i en l’informe jurídic 

preliminar s’informava que la Comissió Europea mantenia obert un procediment 

d’infracció contra el Regne d’Espanya, en relació amb l’aplicació de la Directiva de 

nitrats, del qual, el 9 de novembre de 2018, es va emetre la carta d’emplaçament. En 

aquest document, la Comissió assenyalava l’existència a Catalunya d’estacions de 

control fora de zones vulnerables que presentaven concentracions de nitrats entre 40 i 

50 mg/l i tendència a l’augment, estacions de control amb mitjanes superiors a 50 mg/l i 

estacions de control amb concentracions màximes superiors a 50 mg/l. La Comissió 

considerava que aquests fets podien suposar una infracció de l’article 3.4 de la Directiva, 

perquè els indrets corresponents haurien d’haver estat designats com a zones 

vulnerables. També hi exposava que, mitjançant escrit de 25 de novembre de 2019, la 

Comissió va sol·licitar informació addicional a la proporcionada en resposta a la carta 

d’emplaçament i va proposar la designació de noves zones com a vulnerables.  

En relació amb el procediment d’infracció, s’indicava que era públic que el 2 de juliol de 

2020, la Comissió Europea va emetre el Dictamen motivat 2018/2250, per incompliment 

de les obligacions de diversos preceptes de la Directiva (article 3 apartat 4, i article 5, 

apartats 4, 5 i 6), conformement amb l’establert en l’article 258 del Tractat de 

funcionament de la Unió Europea, i va requerir que s’adoptessin determinades mesures 

per a ajustar-se a la Directiva en el termini de tres mesos des de la recepció del 

Dictamen.  

Juntament amb d’altres territoris, pel que fa a Catalunya, en el Dictamen motivat 

s’expressava que: 

“Las autoridades competentes de las comunidades autónomas de […] Cataluña […] han 

anunciado que procederán a designar zonas vulnerables a los nitratos adicionales o a 

ampliar las actuales, con respecto a todos los puntos contaminados que así lo requieran.” 
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En l’informe jurídic final també es feia avinent que les consideracions de la Comissió 

Europea s’havien tingut en compte a l’hora d’elaborar la proposta normativa, tal com 

s’explicava d’una manera detallada en les memòries tècniques incloses com a annexos 

de la memòria general. 

En vistes de l’exposat, la Comissió conclou: 

“Per tant, es pot apreciar que l’aprovació de la disposició projectada, en relació amb la 

designació de noves zones vulnerables a la contaminació per nitrats, en especial pel que 

fa a les estacions subterrànies indicades en el Dictamen motivat de la Comissió Europea, 

resulta plenament necessària i urgent i es basa en evidents raons d’interès general. A més 

a més, consta que l’incompliment reiterat dels objectius ambientals establerts en la 

Directiva pot tenir conseqüències greus per a la salut humana, a banda que pot comportar 

la imposició d’importants sancions econòmiques a càrrec de l’Administració.” 

D’acord amb l’anterior, la Comissió ha conclòs que, precisament en vista de la 

justificació i finalitat de la norma projectada, és procedent que els impulsors de la 

iniciativa justifiquin expressament que la disposició projectada es fonamenta en evidents 

raons d’urgència i d’interès general en els termes exigits per l’article 27.1 de la Llei 

13/2018, de 5 de novembre.  

4. Consideracions finals 

L’article 63.2 de l’Estatut d’autonomia de 2006, en relació amb l’Estatut d’autonomia de 

1979, que únicament preveia com a causa d’esgotament de la delegació legislativa la 

publicació pel Govern del decret legislatiu corresponent, va introduir una nova causa 

d’exhauriment de la delegació legislativa: “La delegació legislativa s’exhaureix quan el 

Govern es troba en funcions.” Aquesta forma d’exhauriment de la delegació legislativa 

és una norma comuna aplicable tant a la llei de bases com a la llei ordinària de delegació 

per a refondre textos sense que s’estableixi cap distinció sobre la major o menor 

capacitat innovadora de l’ordenament que implica un o altre tipus de delegació, ni 

tampoc cap distinció en consideració a la causa que hagi provocat que el Govern entri 

en funcions, cosa que permet interpretar que allò que persegueix el legislador estatutari 

mitjançant l’exhauriment de la delegació és garantir que únicament el Govern en plenitud 

de funcions pugui aprovar el decret legislatiu. 
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Aquest criteri ha estat ratificat per l’article 37.6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, 

que estableix d’una manera explícita que “la delegació legislativa efectuada pel 

Parlament caduca quan el Govern es troba en funcions”. 

La Comissió, en el Dictamen 227/2020, de 8 d’octubre, sobre el Projecte de decret 

legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català de Finances, malgrat 

constatar l’exhauriment de la delegació que impedeix al vicepresident del Govern i 

conseller d’Economia i Hisenda sotmetre a aprovació del Govern el text del projecte de 

decret legislatiu, ha considerat procedent entrar a examinar els aspectes procedimentals 

i materials de la refosa projectada. Aquesta posició es justifica sobre la base de les 

circumstàncies excepcionals en què, en el cas examinat, s’ha produït la caducitat de la 

delegació legislativa i d’acord amb la doctrina de dictàmens anteriors, tenint en compte 

l’interès públic subjacent que la unitat promotora pugui tenir de conèixer el parer de la 

Comissió, el qual podria ser d’utilitat si el futur Parlament considera oportú atorgar de 

nou per llei una delegació legislativa al Govern sobre la mateixa matèria, i en 

conseqüència es tramita en el marc d’un nou procediment un altre projecte de decret 

legislatiu en compliment de la nova delegació legislativa –el qual, necessàriament, 

s’hauria de tornar a sotmetre a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora–.  

La circumstància de “Govern en funcions” també comporta determinades limitacions en 

l’àmbit de la potestat reglamentària. D’acord amb el que preveu l’article 27.1 de la Llei 

13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, quan el 

Govern es troba en funcions, ha de limitar la seva actuació al despatx ordinari dels 

assumptes públics, inclòs l’exercici de la potestat reglamentària, i s’ha d’abstenir, llevat 

que ho justifiquin raons d’urgència o d’interès general degudament acreditades, 

d’adoptar qualssevol altres mesures. 

La Comissió, d’acord amb la jurisprudència i la doctrina d’altres òrgans consultius, ha 

interpretat el concepte jurídic indeterminat “despatx ordinari dels assumptes públics” de 

l’article 27.1 de la Llei 13/2008 en relació amb la potestat reglamentària en el sentit de 

considerar, en síntesi, que comprèn tots aquelles iniciatives normatives que no impliquin 

establir noves orientacions polítiques ni signifiquin condicionament, compromís o 

impediment de l’acció política que hagi de fixar el nou Govern.  

La Comissió ha entès, així mateix, que les limitacions funcionals que l’article 27.1 de la 

Llei 13/2008 estableix en relació amb la potestat reglamentària són extensibles, així 

mateix, a l’exercici d’aquesta potestat per part dels consellers i conselleres, membres 

del Govern de la Generalitat, als quals correspon aprovar les disposicions generals amb 
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rang d’ordre en matèria d’organització del departament del qual són titulars, en els 

termes en què determina la legislació sobre organització de l’Administració de la 

Generalitat, si bé també en poden dictar de relatives a altres matèries, en supòsits 

específics, si una llei o un decret del Govern els ho autoritza expressament.  

D’acord amb la interpretació efectuada sobre el concepte “despatx ordinari dels 

assumptes públics” en l’apartat corresponent a l’habilitació del Govern o dels consellers 

o conselleres per a aprovar el projecte de decret o projecte d’ordre sotmès a dictamen, 

la Comissió determina cas per cas si les normes projectades en funció de l’objecte i la 

finalitat de la regulació es poden o no es poden encabir en aquest concepte jurídic. 

En els supòsits en què considera que l’objecte i la finalitat de les normes projectades 

excedeix o ultrapassa el concepte esmentat, com ha estat el cas dels supòsits examinats 

en els dictàmens 18/2021, 20/2021, 32/2021 i 60/2021, valora si concorren raons 

d’urgència o d’interès general degudament acreditades en l’expedient que, d’acord amb 

el mateix article 27.1 de la Llei 13/2008, justifiquin l’aprovació de la norma per part d’un 

Govern o membre d’un Govern en funcions. 

En els dictàmens emesos, la Comissió ha assenyalat que, en el cas que, en el moment 

d’aprovar-se les normes projectades, el Govern encara es trobi en funcions, caldrà 

motivar adequadament en les memòries incorporades a l’expedient si l’aprovació 

correspon al despatx ordinari d’assumptes públics, i indicar, si escau, les raons 

d’urgència o interès general que en justifiquen l’aprovació en els aspectes que 

excedeixen aquest caràcter ordinari, en els termes exigits per l’article 27.1 de la Llei 

13/2018, de 5 de novembre. 
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II. LA CONTRACTACIÓ IRREGULAR: CAUSES QUE LA MOTIVEN, 
PROBLEMÀTICA QUE SUSCITA I DIFERENTS VIES A SEGUIR PER A ABORDAR-

NE UNA SOLUCIÓ JURÍDICA∗ 

1. Introducció 

L’anàlisi i estudi dels expedients sotmesos a dictamen d’aquesta Comissió Jurídica 

Assessora ha permès observar que des de fa temps les entitats de contractació del 

sector públic, en general, i les administracions públiques territorials en particular, en 

ocasions contracten verbalment la prestació de serveis, subministraments i obres, per 

diferents causes i amb un origen diferent. Aquestes causes es poden classificar, en 

funció del seu origen, en intrínseques al mateix òrgan de contractació o extrínseques a 

l’ens que contracta. Entre les primeres, es troben situacions que han impedit a l’òrgan 

de contractació formalitzar un contracte seguint el procediment de licitació corresponent, 

bé perquè no hi ha hagut una concatenació entre el contracte que finalitza i el que ha 

de començar, sense haver-hi possibilitat de pròrroga, o bé perquè s’ha esgotat la 

pròrroga del contracte. Altres situacions deriven d’una manca de temps o de personal, 

és a dir d’una planificació organitzativa interna inadequada de l’ens contractant que 

impedeix arribar a temps per a formalitzar el contracte seguint la normativa de 

contractació pública. També apareixen situacions en què l’Administració demana 

prestacions addicionals durant el transcurs del contracte sense tramitar la modificació 

contractual oportuna. 

Entre les causes extrínseques, s’observen com a més freqüents aquelles situacions en 

què, malgrat que l’òrgan de contractació ha iniciat amb temps suficient una nova licitació 

que permeti adjudicar el nou contracte un cop finalitzat el vigent, apareixen raons alienes 

a l’òrgan de contractació que li impedeixen arribar a temps, ja sigui perquè ha quedat 

deserta la licitació del procediment tramitat, ja sigui perquè s’ha interposat un recurs 

especial en matèria de contractació, entre d’altres. Així, doncs, la necessitat que es 

                                                 

∗ Treball elaborat per la Sra. Francesca Mas i Casanovas, lletrada responsable de Serveis Jurídics Generals 

de la Comissió Jurídica Assessora. 
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continuï prestant el contracte i la protecció de l’interès general que porta implícit esdevé 

el motiu perquè l’òrgan contractant hagi d’acudir a la contractació verbal. 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), només 

preveu un supòsit excepcional en què es permet que les entitats del sector públic puguin 

contractar verbalment, regulat en l’article 37: “1. Las entidades del sector público no 

podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en 

el artículo 120.1, carácter de emergencia.”  D’acord amb l’article 120 que s’hi esmenta, 

“se podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento 

producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en 

todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, 

incluso el de la existencia de crédito suficiente”. S’ha de produir, doncs, una declaració 

de situació d’emergència i, en el context d’aquesta, ha d’existir una situació concreta 

que impedeixi que es porti a terme un procediment formal de contractació. 

Aquests preceptes citats que prohibeixen la contractació verbal, llevat dels casos 

d’emergència, s’han anat reproduint en la legislació de contractes de les administracions 

publiques tradicionalment, seguint el principi formalista de la contractació administrativa. 

Cal tenir en compte, però, que la contractació verbal per raons d’emergència comporta 

unes condicions específiques i uns límits, com són la causa legal que la justifiqui i la 

immediatesa en l’execució. 

No obstant això, la pràctica de la funció consultiva mostra que les entitats del sector 

públic porten a terme la contractació verbal en supòsits que no es corresponen amb 

situacions d’emergència, per les raons abans exposades. La conseqüència d’aquesta 

manera de procedir, que es coneix en la doctrina com a “contractació irregular”, 

comporta un problema per a l’ens contractant, que és com fer front al pagament de les 

despeses generades en l’execució de les prestacions encarregades verbalment o de fet 

i que les contractistes reclamen mitjançant la presentació de les factures corresponents. 

La irregularitat que comporta l’execució de contractes sense comptar amb una cobertura 

contractual vàlida, i per tant, contravenint el procediment legalment establert, no obsta 

perquè el contractista hagi de ser retribuït per les prestacions executades, d’acord amb 

el principi d’enriquiment injust de l’Administració, i en conseqüència existeix per part dels 

ens contractants l’obligació d’abonar a l’entitat interessada els treballs efectuats. 
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Des de fa temps, han estat diversos els expedients que s’han sotmès a dictamen 

d’aquesta Comissió Jurídica Assessora vinculats amb la necessitat de fer front als 

pagaments de les despeses que les contractistes reclamen a l’ens contractant, i han 

arribat per diferents vies en els darrers anys. Concretament, a través del procediment 

de responsabilitat patrimonial de l’Administració i del procediment de revisió d’ofici. 

Durant l’any 2020 no ha estat una excepció. 

2. Diferents vies existents per a abordar jurídicament la solució de la contractació 
irregular 

Tres han estat les diferents vies reconegudes per la doctrina dels òrgans consultius, 

encara que no d’una manera unànime, per a fer front al pagament de les despeses 

generades arran d’una contractació irregular: la responsabilitat patrimonial de 

l’Administració pública, el reconeixement extrajudicial de crèdits, i la revisió d’ofici. Totes 

elles presenten un denominador comú, que és que es plantegen com a conseqüència 

d’una contractació prohibida en la legislació dels contractes del sector públic i, per això, 

qualsevol d’elles s’ha de considerar una via de solució excepcional que no es pot acollir 

com una pràctica normal i ordinària, ja que suposen una vulneració de la legislació de 

contractes del sector públic que no té cabuda a l’ordenament, perquè contravenen els 

principis de la contractació que tenen per finalitat garantir els principis de llibertat d’accés 

a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat 

de tracte entre els licitadors; com també assegurar, en connexió amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi d’integritat, una utilització 

eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la contractació 

de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de 

satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta econòmicament 

més avantatjosa, tal com preceptua l’avui article 1 de l’LCSP. 

A l’efecte del que ara interessa, s’analitzen dos dels procediments a través dels quals 

les entitats del sector públic han vehiculat el pagament de les factures presentades pels 

contractistes, atès que es tracta de dos procediments en què preceptivament ha 

d’intervenir aquesta Comissió Jurídica Assessora: són el procediment de responsabilitat 

patrimonial de l’Administració i el procediment de revisió d’ofici. Amb caràcter residual 

es tractarà molt breument el reconeixement extrajudicial de crèdits, com una eina legal 

adreçada a poder fer efectiu els pagaments generats sense cobertura contractual 
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prevista pel legislador, atès que no es tracta d’un procediment en què els òrgans 

consultius intervinguin preceptivament. 

2. 1. La via de la responsabilitat patrimonial de l’Administració pública 

En relació amb la utilització de la via del procediment de responsabilitat patrimonial per 

fer efectius els pagaments de la prestació de determinats serveis contractats 

irregularment, aquesta Comissió durant l’any 2020 ha tingut ocasió novament de 

pronunciar-s’hi en el marc d’una petició formulada per una entitat local, en l’expedient 

que es va dictaminar amb el número 193/2020. L’objecte del Dictamen era el 

procediment de responsabilitat patrimonial instruït per un consell comarcal davant la 

reclamació formulada per una empresa que reclamava el pagament de diverses factures 

per la prestació del servei de transport escolar obligatori i no obligatori de determinades 

rutes del curs 2019-2020. 

El consell comarcal havia qualificat la instància com a reclamació de responsabilitat 

patrimonial i va tramitar el procediment corresponent, amb la conformitat de l’empresa 

reclamant. De l’expedient es derivava que la meritació del pagament de les factures 

reclamades es produïa sense que s’hagués formalitzat un nou contracte, un cop 

finalitzats els contractes menors, i que l’empresa interessada havia prestat correctament 

els serveis de transport escolar, de conformitat amb les mateixes condicions amb què 

havia estat prestant els serveis derivats de les contractacions finalitzades. Per aquest 

motiu, s’havien conformat les referides factures. Fetes aquestes consideracions, el 

consell comarcal proposava que es reconegués la seva responsabilitat patrimonial “[...] 

per resultar inequívoca la relació de causalitat entre els serveis realitzats i la lesió 

reclamada”, atès que l’empresa interessada “havia prestat correctament els serveis de 

transport escolar, la realització dels quals era necessària, en el curs escolar vigent, i la 

seva interrupció hauria causat greu perjudici als usuaris”. 

En relació amb la possibilitat de l’abonament de les factures, l’ens local estimava que la 

prestació del servei s’havia dut a terme “fora del marc del contracte de serveis extingit 

en el seu moment” i que, per tant, era una execució per via de fet que no es podia 

regularitzar en el marc de la legislació sobre contractes del sector públic. No obstant 

això, la situació fàctica esdevinguda en feia necessària la regularització, per la qual cosa 

es considerava que no dur a terme el pagament dels imports reclamats constituïa un 

enriquiment injust per part del consell comarcal, atès que l’empresa havia estat prestant 
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el servei. L’informe proposta de resolució proposava reconèixer la responsabilitat 

patrimonial del consell comarcal “per un import coincident amb el total de les factures 

presentades” per l’empresa interessada, i “autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de 

pagament de la despesa relativa a la responsabilitat patrimonial esmentada” amb càrrec 

a l’aplicació pressupostària i exercici que s’hi indicaven. 

Aquesta Comissió Jurídica Assessora, en el Dictamen 193/2020 esmentat, inicialment 

ha considerat, coincidint amb l’ens local, que en el cas examinat, en què l’empresa 

interessada havia prestat efectivament un servei, sol·licitat per l’Administració i prestat 

a la seva satisfacció, calia evitar l’existència d’un enriquiment injust. Per tant, és 

necessari que el consell comarcal aboni la contraprestació econòmica corresponent a 

l’empresa interessada. Ha advertit, però, que l’import d’aquesta contraprestació no 

necessàriament ha de coincidir amb l’import total de les factures presentades. La quantia 

de la contraprestació, en efecte, s’ha de determinar tenint en compte les circumstàncies 

del cas concret i en atenció a la via procedimental escollida. 

Malgrat la consideració inicial exposada, la Comissió s’ha pronunciat en el sentit que no 

és procedent el procediment de responsabilitat patrimonial de l’Administració, atès que 

aquest tipus de responsabilitat, que és extracontractual, no és aplicable quan la 

reclamació de quantitat se situa en un context on existeix un contracte (ja sigui el 

contracte anterior amb la pròrroga excepcional de l’article 29.4, darrer paràgraf de 

l’LCSP, l’anterior modificat irregularment en el seu element temporal, o bé un nou 

contracte verbal). Ha recordat, així mateix, que ja havia reiterat que s’ha d’acudir al 

procediment de responsabilitat patrimonial només en cas d’inexistència o no disposició 

d’altres vies per a resoldre la pretensió amb citació de dictàmens anteriors. Alhora, ha 

afegit que correspon a l’Administració, ateses les circumstàncies del cas concret, de 

determinar la via procedimental específica prevista per l’ordenament jurídic, que no serà, 

en aquest tipus de supòsits, la pròpia de la responsabilitat patrimonial o extracontractual. 

En conseqüència, la conclusió del Dictamen ha estat que, en el cas examinat, no és 

procedent la via procedimental de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, 

En dictàmens d’anys anteriors, la Comissió ja havia anat considerant que la via de la 

responsabilitat patrimonial de l’Administració no era la més adequada, tot i que era més 

flexible en els seus pronunciaments i en alguns supòsits acabava per admetre aquesta 

via i dictaminar favorablement sobre la responsabilitat adduïda, com ara es veurà. 

Així, l’any 2012 aquesta Comissió va analitzar en el Dictamen 394/2012 un expedient 

en què un ajuntament havia tramitat un procediment de responsabilitat patrimonial arran 
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d’unes factures presentades per una associació, en concepte de prestació de tres 

serveis d’atenció domiciliària. Es tractava, concretament, del servei d’atenció a la 

persona, del servei de neteja i, per últim, del servei de menjars a domicili, tots ells duts 

a terme per la contractista, un cop havia vençut el contracte de prestació del servei 

prèviament formalitzat entre ambdues entitats l’any 2008 i que havia finalitzat al principi 

del 2011. L’entitat reclamant va realitzar aquests serveis addicionals per tal de no 

perjudicar els usuaris en deixar-los sense servei, amb ple coneixement de l’entitat 

pública, que va declarar que en aquest ínterim estava preparant els plecs de condicions 

per a una nova licitació. La Comissió va ressaltar que aquestes asseveracions no podien 

esvair la constatació que l’actuació de l’Administració local sobre la qual ara es 

dictaminava era irregular i s’havia dut a terme prescindint totalment i absolutament d’allò 

que disposava la legislació de contractes. De l’expedient examinat no resultava mala fe 

del contractista, ni tampoc que aquest dugués a terme directament les prestacions per 

iniciativa pròpia. Per tant, aquest òrgan consultiu va considerar que es trobava davant 

d’una situació únicament justificable per aplicació del principi que calia garantir la 

continuïtat dels serveis públics i, en aquest supòsit concret, perquè les actuacions no es 

podien suspendre sense causar greus perjudicis als seus beneficiaris. D’acord amb 

aquestes consideracions, la Comissió va manifestar que si no es procedia a l’abonament 

dels serveis prestats “es produiria allò que en la doctrina es coneix com a enriquiment 

injust, contrari a la justícia distributiva i a la necessitat que aquesta sigui restablerta” i va 

concloure que era procedent estimar la reclamació instada.  

Aquest pronunciament estava en la línia de la doctrina dels òrgans consultius i 

jurisdiccionals del moment, que s’havien decantat en nombroses ocasions posant de 

manifest les conseqüències derivades de realitzar prestacions a favor de l’Administració, 

com la que era objecte de dictamen, sense el suport contractual necessari i en què 

s’havia emprat, per a la seva solució, el principi de l’enriquiment injust, expressament 

admès pel Consell d’Estat, entre d’altres, en els dictàmens 88/2004 i 1008/2008; principi 

que també havia estat reiteradament aplicat per la jurisprudència, entre moltes altres, 

en les sentències del Tribunal Suprem de 21 de març de 1991, 24 juliol de 1992 i 13 de 

febrer, 28 d’abril i 12 de maig de 2008; decisions i doctrina que es reflectien directament 

en les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 12 de març de 2010 

i de 20 de desembre de 2000. A l’empara d’aquest principi, la Comissió va procedir a 

estimar la reclamació instada davant l’ens contractant. No obstant això, va posar de 

manifest que el fet que s’estimés una obligació de pagament es feia, sovint, en aquells 

pronunciaments: 
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“[...] sense perjudici de l’eventual responsabilitat en què hagin pogut incórrer les seves 

autoritats i funcionaris (vid., entre d’altres, Sentència del Tribunal Suprem de 24 de juliol 

de 1992 i Dictamen del Consell d’Estat 88/2004)”. 

Posteriorment, l’any 2013, aquesta Comissió Jurídica Assessora va analitzar en el 

Dictamen 269/2013 la reclamació instada per una mercantil davant d’un ajuntament en 

relació amb el pagament d’una factura en concepte dels serveis prestats a aquest 

ajuntament corresponents a la neteja de les escoles i d’altres edificis municipals 

realitzats el mes de novembre de 2012. Els serveis es van dur a terme un cop havia 

vençut el contracte formalitzat prèviament entre ambdues entitats i que va finalitzar, 

després de dues pròrrogues expresses, el 31 de juliol de 2011. L’entitat reclamant va 

realitzar aquests serveis addicionals –pels quals es va reclamar el pagament de les 

factures– per tal de no perjudicar la continuïtat de la prestació, i ho va fer amb ple 

coneixement de l’entitat pública, que declarava que en aquest ínterim estava preparant 

la nova licitació. L’Ajuntament, doncs, va permetre els serveis, en proposava 

l’abonament i els reconeixia, de manera que en la proposta de resolució acceptava, en 

els mateixos termes, i, per tant, en igual quantia, la reclamació sol·licitada per la 

mercantil contractista. 

La Comissió Jurídica Assessora, en aquest expedient sotmès a dictamen, i atès que les 

actuacions de la contractista amb posterioritat a l’extinció del contracte eren conegudes 

i també reconegudes, va emetre el seu parer en el mateix sentit que en el referit 

Dictamen 394/2012. Però va recordar un cop més la cautela que: 

“La responsabilitat patrimonial de l’Administració es genera per la producció de danys 

antijurídics amb motiu del funcionament dels serveis públics, o com a derivació d’aquest, 

però no comprèn la totalitat de supòsits en què, en les relacions dels particulars amb 

l’Administració, aquests poden resultar perjudicats.” 

I va afegir que, no obstant això: 

“[...] no comprèn les conseqüències de decisions administratives que tenen per objecte 

precisament privar o restringir els drets o interessos dels particulars, com succeeix en els 

procediments ablatoris i, singularment, amb l’expropiació forçosa, ni tampoc els perjudicis 

que es puguin produir en el marc de relacions contractuals o concessionals entre 

l’Administració i els que esdevenen part en aquestes relacions” (més recentment, vid. 

Dictamen 168/2013). 

Aquesta cautela, va manifestar la Comissió, és significativa, perquè aquesta “ha 

d’informar preceptivament sobre els expedients de responsabilitat patrimonial, però, en 
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canvi, no té atribuïda amb caràcter general aquesta funció respecte de la responsabilitat 

contractual o de l’execució dels contractes administratius”, malgrat que va recordar que, 

tot i l’anterior, en alguna ocasió, la Comissió no havia objectat que es poguessin garantir 

els drets dels particulars a partir d’aquest procediment, relacionats amb relacions 

contractuals prèvies, fins i tot més enllà de la seva extinció, quan s’havia produït un 

enriquiment injust o sense causa de l’Administració i no hi havia cap altra via possible 

de rescabalament. Va tornar a destacar que una asseveració com aquesta no podia 

esvair la constatació que l’actuació de l’Administració local sobre la qual es dictaminava 

era del tot irregular i que s’havia dut a terme prescindint totalment i absolutament d’allò 

que disposava la legislació de contractes. Aquesta situació que s’havia perllongat en el 

temps havia constituït un modus operandi, i, per tant, una problemàtica que no era en 

cap cas ni puntual ni excepcional. Tot i això, aquesta Comissió va tornar a recordar que 

aquest mecanisme, preconitzat des de la mateixa Administració per a solucionar 

disfuncions com la que era objecte d’anàlisi, desnaturalitzava la institució de la 

responsabilitat patrimonial i el procediment corresponent, instrument jurídic no concebut 

amb l’objectiu de resoldre sistemàticament el pagament de les factures pendents 

relacionades amb un vincle contractual subjacent preexistent entre l’Administració i la 

peticionària. I va advertir que l’Administració local hauria d’explorar quins altres 

procediments possibilita l’ordenament jurídic per a reconèixer els deutes derivats de la 

prestació de serveis pels particulars, amb la intervenció, si escau, dels òrgans 

municipals corresponents. A més, i en un sentit que coincideix amb la jurisprudència i la 

doctrina consultiva, aquesta Comissió es va pronunciar, en qualsevol cas, sens perjudici 

de l’eventual responsabilitat en què hagin pogut incórrer autoritats i funcionaris. En la 

conclusió del Dictamen va estimar la reclamació. 

En la Memòria de la Comissió Jurídica Assessora de l’any 2013 es va tractar aquesta 

qüestió sota els epígrafs “Reclamacions de quantitat que deriven de l’existència de 

determinades relacions contractuals o paccionades entre les parts”, i “Danys i perjudicis 

derivats de l’existència de relacions contractuals irregulars”. S’hi va ja plantejar la 

idoneïtat d’utilitzar el procediment de responsabilitat patrimonial per a resoldre aquesta 

qüestió. La Comissió, després d’analitzar i exposar els diversos dictàmens que s’havien 

emès en relació amb aquest supòsit de rescabalament als contractistes per via del 

procediment de responsabilitat patrimonial, va concloure, fent un exercici de valoració 

dels expedients sotmesos a dictamen, que s’havien estimat les reclamacions tenint en 

compte diverses circumstàncies: l’existència d’un servei plenament prestat pel 

contractista sense que s’apreciés mala fe, ni que es dugués a terme per iniciativa pròpia, 
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sinó a instància municipal; l’existència d’un enriquiment injust de l’Administració en el 

supòsit de denegar el reconeixement del crèdit al particular; el tipus de servei públic 

prestat i els greus perjudicis que s’haurien pogut causar si aquest s’hagués interromput, 

i l’existència d’antecedents en la doctrina de l’òrgan de la utilització d’aquest 

procediment per a garantir els drets dels particulars vinculats amb relacions contractuals 

prèvies. Ara bé, tot i aquesta estimació, la Comissió va creure necessari incloure la 

precaució següent: “[…] es desnaturalitza la institució de la responsabilitat patrimonial i 

el procediment corresponent, instrument jurídic no concebut amb l’objectiu de resoldre 

sistemàticament el pagament de les factures pendents relacionades amb un vincle 

contractual subjacent preexistent entre l’Administració i la peticionària.” I ja va apuntar 

que, òbviament, no resultava desproporcionat acudir a la figura de la revisió d’ofici com 

a solució jurídica davant l’existència d’aquestes pràctiques irregulars, atès que, com és 

sabut, s’incorria en causa de nul·litat de ple dret si s’adjudicava un contracte de forma 

verbal contràriament a l’establert en l’article 28 del TRLCSP o prescindint totalment i 

absoluta del procediment legalment establert (art. 32 TRLCSP i 62.1 LRJPAC). I va 

afegir que, de fet, ja havia conegut de peticions de dictamen sobre expedients de revisió 

d’ofici de contractes nuls o inexistents on el contractista sol·licitava el pagament de les 

prestacions contractuals acomplertes (dictàmens 333/2012, 147/2010 i 235/2012). 

Fins aquí, doncs, aquesta Comissió era flexible a l’hora d’acceptar aquesta via 

procedimental per a fer front al pagament de les factures generades per prestacions 

executades sense un procediment contractual. 

Mes endavant, l’any 2017, aquesta Comissió va endurir la seva posició. Així, en el 

Dictamen 69/2017, emès amb motiu de l’anàlisi d’un expedient sotmès a consulta 

preceptiva per la via del procediment de responsabilitat patrimonial per part d’un 

ajuntament, tramitat a instàncies d’una mercantil, pels danys i perjudicis derivats d’haver 

realitzat l’obra de desplaçament d’una canonada de subministrament de gas natural 

ubicada per a emplaçar-la en un altre indret diferent del previst en el projecte inicial, la 

posició de la Comissió va evolucionar cap a un altre sentit. 

La proposta de l’Ajuntament, reflectida en l’informe jurídic del secretari municipal, 

concloïa en el sentit d’estimar la responsabilitat patrimonial municipal en considerar que 

hi concorrien els requisits previstos en l’article 139.1 de l’LRJPAC, atès que, a 

conseqüència del funcionament del servei municipal d’obres públiques i, en concret, de 

l’execució de l’obra pública municipal ordinària reformada, s’havia causat un perjudici a 

la instant, la qual havia hagut d’executar, al seu torn, l’obra de reposició del servei de 
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gas afectat per l’obra municipal mitjançant el desplaçament de la canonada de gas al 

pont de l’antic ferrocarril. 

La Comissió va determinar que el fons de l’assumpte a dictaminar se centrava en si hi 

havia responsabilitat patrimonial de l’Administració en el dany patit per la mercantil 

reclamant, pel fet que hagués suportat el cost de les obres de desplaçament de la 

canonada de subministrament de gas natural ubicada en un indret per a emplaçar-la a 

un altre, quan resultava que s’havia fet amb consentiment municipal i en substitució de 

les obres de desplaçament de la mateixa canonada, dins el mateix indret que 

l’Ajuntament anava a realitzar al seu càrrec. La Comissió, en tractar-se d’un àmbit 

contractual substancialment caracteritzat perquè hi havia un acord de voluntats entre les 

parts per a complir determinades prestacions, es va plantejar novament si l’acció de 

responsabilitat patrimonial era la via idònia. 

En aquest dictamen la Comissió, després de fer un recordatori dels pronunciaments dels 

òrgans consultius sobre l’acceptació de seguir aquesta via, dels dictàmens del Consell 

d’Estat i dels propis de la Comissió, davant d’altres vies per a resoldre la pretensió, es 

va pronunciar en el sentit que els danys adduïts per la mercantil s’haurien hagut 

d’articular mitjançant una reclamació destinada al cobrament d’una mera obligació 

derivada d’un acord entre les parts, concretament de l’obligació que l’Ajuntament havia 

de pagar a la gasística el cost de les obres que aquesta va haver de suportar arran de 

la modificació introduïda en un projecte municipal acordada entre les dues parts, fins i 

tot, en el seu aspecte quantitatiu. En suma, aquesta Comissió va considerar que no 

resultava adient tramitar un procediment de responsabilitat patrimonial com el que se li 

sotmetia a dictamen perquè, ateses les circumstàncies del cas, no s’apreciava 

l’existència de lesió en els termes previstos per la normativa de responsabilitat 

patrimonial de les administracions públiques, i existien altres vies administratives més 

idònies perquè l’Ajuntament pogués realitzar el pagament per a extingir la seva obligació 

amb la gasística. Així, doncs, en la conclusió del dictamen, aquest òrgan consultiu va 

pronunciar-se en el sentit que, en no tractar-se d’una qüestió que s’hagués de resoldre 

per la via de la responsabilitat patrimonial, no era procedent informar sobre aquest 

expedient. Aquesta posició és la que s’ha tornat a reproduir en el Dictamen 193/2020 i 

es manté actualment, la no procedència de la via de la responsabilitat patrimonial per a 

resoldre aquestes situacions. 

L’evolució de la línia doctrinal molt breument exposada, doncs, mostra que actualment 

la via de la responsabilitat patrimonial de l’Administració com a acció de rescabalament 
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no és la procedent, a criteri d’aquesta Comissió Jurídica Assessora, per a resoldre la 

contractació irregular tal com es recull en la fonamentació jurídica i en la conclusió del 

Dictamen 193/2020, en no tractar-se d’una qüestió que s’hagi de resoldre per la via de 

la responsabilitat patrimonial; i per tant, la Comissió s’hi ha pronunciat 

desfavorablement. 

Aquesta via del procediment de responsabilitat patrimonial per a rescabalar les 

contractistes davant d’una contractació irregular, com s’ha dit al començament, no és 

pacífica, com ho mostra el fet que hagi estat objecte d’un recurs de cassació per a 

unificació de doctrina davant el Tribunal Suprem. L’alt Tribunal, mitjançant interlocutòria 

de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Primera, de data recent, 12 de febrer de 

2021, l’ha admès a tràmit per interès cassacional objectiu per a la formació de 

jurisprudència conforme als articles 88.2.a), b) i c) i 88.3.b) LJCA. El Tribunal Suprem 

precisa que la qüestió que té interès cassacional consisteix a determinar “si la 

declaración de nulidad de contratos celebrados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido, constituye título jurídico para reclamar a la 

Administración –por vía de la responsabilidad patrimonial– el importe de las facturas 

emitidas y no pagadas por los servicios efectivamente prestados con base en los 

contratos declarados nulos, o, por el contrario, nos encontramos ante un supuesto de 

responsabilidad contractual”. Caldrà doncs esperar quin és el pronunciament del 

Tribunal Suprem i veure com incideix en la doctrina dels òrgans consultius i d’aquesta 

Comissió Jurídica Assessora. 

2. 2. El procediment de revisió d’ofici 

Durant l’any 2020, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha tingut també oportunitat, 

amb ocasió de diversos expedients sotmesos a dictamen, d’analitzar i tractar supòsits 

de contractació irregular vehiculats a través del procediment de revisió d’ofici per nul·litat 

de ple dret, tramitats per diversos ajuntaments arran de factures presentades per 

contractistes per la prestació de serveis sense cap cobertura legal de contractació 

pública. Es tracta dels dictàmens 131/2020, 272/2020, 273/2020 i 302/2020. Una vegada 

més s’ha suscitat, doncs, la qüestió que s’ha mantingut latent sobre quina és la via idònia 

per a solucionar jurídicament aquestes situacions derivades de contractacions 

irregulars. 
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En el Dictamen 131/2020, la qüestió de fons que s’ha plantejat és l’encàrrec verbal que 

un ajuntament havia efectuat a una empresa pel lliurament, muntatge i desmuntatge 

d’una estructura audiovisual i el vídeo representatiu, en relació amb la participació 

municipal en un congrés, així com el desenvolupament d’una activitat puntual durant els 

mesos de novembre i desembre de 2018. La revisió es fonamenta en la consideració de 

l’encàrrec verbal com un supòsit de contractació irregular i en la concurrència de la 

causa de nul·litat de ple dret de l’article 47.1.e) de l’LPAC (per remissió de l’article 39.1 

de l’LCSP). L’argumentació que esgrimeix l’Ajuntament és la impossibilitat de finalitzar 

el procediment de contractació iniciat i la necessitat de fer l’encàrrec verbal per motius 

de gestió entre la consolidació de l’esdeveniment i la seva realització, i ho exposa en els 

termes següents: “des del departament de contractació ha estat del tot impossible poder 

gestionar la formalització de l’adjudicació d’un contracte negociat sense publicitat abans 

que finalitzés l’activitat, per la qual cosa s’ha requerit a l’empresa per la realització de 

l’objecte del servei per poder portar a terme correctament l’activitat de l’exposició.” 

Davant d’això, l’Ajuntament ha sol·licitat a l’empresa interessada la prestació dels 

serveis. Complementàriament, la necessitat es justifica pel compromís existent per la 

participació de l’Ajuntament en el congrés i, paral·lelament, pel fet que és “un servei el 

qual resulta imprescindible per a portar a terme la participació”. 

En aquest cas, l’anàlisi de l’expedient sotmès a dictamen mostra que l’Administració 

inicialment va considerar que, atès que s’havia realitzat l’esdeveniment objecte del 

servei sol·licitat i amb motiu de la no formalització d’una contractació, era oportú que la 

factura es gestionés mitjançant un reconeixement extrajudicial de crèdit en l’exercici en 

curs. Ateses les circumstàncies descrites, afirmava que l’actuació duta a terme per 

l’Ajuntament i pel contractista van tenir lloc sobre la base del principi de bona fe i 

confiança legítima, de manera que el desequilibri econòmic no es podia atribuir a la seva 

iniciativa, ni posava de manifest la seva voluntat maliciosa. No obstant això, la 

interventora general va emetre un informe en què, coincidint amb els informes jurídics 

precedents, va considerar que es tractava d’un supòsit de contractació irregular, viciat 

de nul·litat de ple dret (causa de l’article 47.1.e) de l’LPAC). I va advertir que la normativa 

vulnerada no només era la legislació de contractes, sinó que, a més, es detectaven dues 

contravencions normatives: l’omissió de la funció interventora de la fiscalització prèvia 

dels actes d’autorització o aprovació de despeses, disposició o compromisos de 

despeses (articles 214 del TRLHL i 7.1.a) de l’RCI) i la vulneració dels principis 

pressupostaris d’especialitat temporal (article 176.1 del TRLHL) i d’anualitat d’execució 

(article 163 del TRLHL). 
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Aquesta Comissió, a la vista de l’expedient i dels informes que s’hi van incorporar, ha 

coincidit amb la proposta de resolució de qualificar l’encàrrec verbal fet com un supòsit 

de contractació irregular, amb infracció de l’ordenament jurídic per prescindir totalment 

i absolutament del procediment legalment establert i, en conseqüència, amb 

concurrència de la causa de nul·litat de ple dret de l’article 47.1.e) de l’LPAC. I ha 

mantingut aquesta doctrina en els dictàmens posteriors (272/2020, 273/2020 i 

302/2020), com ja havia proposat i sostingut en dictàmens anteriors (244/2016 i 

177/2019). 

La Comissió ha recordat en l’esmentat Dictamen 131/2020 que existeix consens en la 

jurisprudència, la doctrina dels òrgans consultius i la doctrina científica sobre el fet que 

la solució jurídica als supòsits en què l’empresa ha prestat efectivament els serveis 

encarregats verbalment, però no ha rebut de l’Administració el pagament pactat, 

requereix una solució que ha d’aconseguir assegurar l’equilibri econòmic entre les parts, 

i per tant, cal evitar que es produeixi un benefici jurídicament injustificat, mitjançant la 

imposició a l’Administració de l’obligació de pagar a l’empresa una compensació 

econòmica per la prestació efectivament realitzada. No obstant això, ha posat en relleu 

que, si bé existeix una posició consensuada a partir d’aquest acord inicial de la doctrina, 

es constata l’existència d’una controvèrsia doctrinal en relació amb el fonament 

d’aquesta obligació: la nul·litat de l’encàrrec i per tant del contracte verbal; la producció 

d’un dany a l’empresa, o la prohibició d’enriquiment injust de l’Administració; així com la 

via procedimental a seguir (revisió, d’ofici, responsabilitat patrimonial de l’Administració 

o reconeixement extrajudicial de crèdit). 

Un cop apuntades les diferents vies a seguir, en el Dictamen 131/2020 esmentat, la 

Comissió ha advertit, però, que s’havia de pronunciar en el marc del tipus concret de 

procediment sobre el qual ha de dictaminar, això és, en aquest cas examinat, un 

procediment de revisió d’ofici. I s’ha pronunciat en el sentit que, en supòsits com aquest 

d’encàrrecs verbals de prestacions contractuals, l’apreciació de la concurrència d’una 

causa de nul·litat de ple dret (article 47.1.e) de l’LPAC) justifica que l’Administració hagi 

d’exercitar la seva potestat de revisió d’ofici, amb remissió expressa al Dictamen 

244/2016. I ha constatat que l’existència de nul·litat de ple dret ha de ser necessàriament 

declarada, i per consegüent, eliminada jurídicament l’actuació administrativa viciada. 

També ha destacat que la regulació de la revisió d’ofici en matèria de contractació 

pública ofereix mecanismes jurídics suficients per a garantir el restabliment de l’equilibri 

econòmic de les parts d’un contracte nul: l’obligació de restituir les prestacions i 
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l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats. I ha assenyalat que l’efecte de la 

nul·litat del contracte és la seva entrada en fase de liquidació. Al seu torn, l’efecte de la 

liquidació del contracte és el naixement de dues obligacions: En primer lloc, en tot cas, 

l’obligació d’ambdues parts d’una restitució recíproca de les prestacions. En la hipòtesi 

que no sigui possible la restitució in natura, se substitueix per la devolució del valor. En 

segon lloc, si escau, l’obligació de la part culpable d’indemnitzar a l’altra part els danys 

i perjudicis patits (article 42.1 de l’LCSP). També ha advertit que la tramitació i la decisió 

final sobre la procedència d’aquesta indemnització pot ser objecte del procediment de 

revisió d’ofici (article 106.4 de l’LPAC, en general, i l’esmentat article 42.1 de l’LCSP, en 

matèria contractual). 

En suma, la Comissió Jurídica Assessora, en el Dictamen 131/2020, s’ha ratificat en la 

doctrina recollida en dictàmens anteriors, en què la posició que la via adequada per a 

resoldre jurídicament aquestes situacions d’encàrrecs sense cobertura legal és el 

procediment de revisió d’ofici (en igual sentit, dictàmens 272/2020, 273/2020 i 

302/2020). 

Ara bé, l’obligació legal de devolució del valor de les prestacions efectivament 

realitzades, quan no és possible la restitució in natura, suscita la qüestió sobre la seva 

quantificació concreta, i en particular, si s’ha d’incloure o no l’anomenat benefici 

industrial; aspecte que aquesta Comissió també ha tractat en el Dictamen 131/2020, en 

què ha destacat, en relació amb aquest punt, dos aspectes significatius: d’una banda, 

la manca d’una solució legal expressa, i d’una altra, que no es tracta d’una qüestió 

pacífica. 

Si bé aquesta Comissió ja havia formulat algunes consideracions sobre la qüestió 

relativa al benefici industrial en el Dictamen 177/2019, en aquell moment, tot i que va 

referir-se a la doctrina dels òrgans consultius en la matèria, no es va posicionar sobre el 

fons per manca d’elements suficients de judici que permetessin saber quin coneixement 

tenia l’empresa sobre la il·legalitat de l’encàrrec que se li estava realitzant per, en 

conseqüència, detreure el benefici industrial del preu de la prestació ja executada. 

Aquesta posició l’havien sostinguda alguns òrgans consultius, que es decantaven per la 

tesi de no incloure en el preu a abonar el benefici industrial si l’empresa coneixia la 

il·legalitat de la contractació realitzada al marge del procediment contractual 

corresponent. 

Doncs bé, en el Dictamen131/2020, objecte de comentari, aquesta Comissió s’ha 

pronunciat efectuant un pas més enllà i, utilitzant la terminologia del Consell d’Estat, ha 
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considerat que calia diferenciar entre el cost de la prestació i el preu del contracte. O bé 

en termes del Consell Consultiu d’Andalusia, entre els costos efectius i la resta de 

components retributius propis d’un contracte vàlid. El fonament sobre el qual es recolza 

aquesta posició és, d’acord amb el dictamen, el següent:  

“[...] l’obligació de l’Administració de fer el pagament al contractista, en la hipòtesi de 

contracte verbal, no deriva d’aquest contracte, que és nul de ple dret, sinó directament de 

la llei, en concret, de la previsió legal que imposa la restitució recíproca de les prestacions 

com a primer efecte de la liquidació del contracte nul (article 42.1 de l’LCSP). El pagament 

esmentat no es fa en compliment d’un contracte que, es reitera, és radicalment nul, de 

manera que el seu import no es correspon necessàriament amb el preu del contracte, sinó 

amb el cost d’allò que efectivament hagi realitzat el contractista. Aquesta afirmació és 

coherent amb la dinàmica pròpia de la nul·litat de ple dret: amb l’establiment de l’obligació 

de restitució recíproca de les prestacions, el legislador pretén la restauració de la situació 

existent abans de l’actuació administrativa nul·la. Pretensió que es fa realitat en la mesura 

que sigui possible: si no és possible la restitució in natura, se substitueix per la devolució 

del seu valor econòmic. En definitiva, la finalitat buscada per l’article 42.1 de l’LCSP és 

que ambdues parts tornin a l’estat anterior a l’encàrrec verbal i la realització de la prestació. 

És per aquest motiu que s’ha d’assolir que el contractista quedi indemne mitjançant 

l’abonament del cost efectiu de la seva actuació, però sense anar més enllà, en particular, 

sense obtenir el benefici industrial propi d’una contractació regular.” 

Un argument complementari a l’anterior, posat també de manifest en el dictamen 

esmentat, i de caràcter més pragmàtic, és no incentivar la pràctica irregular que 

constitueix la contractació verbal, a excepció dels casos de tramitació d’emergència. 

Malgrat que no es vulgui com a objectiu, aquest tipus de contractació irregular es pot 

entendre incentivat si el resultat final és, en tot cas, el pagament al contractista del preu 

íntegre del contracte. 

Aquesta tesi descrita per la Comissió en el Dictamen 131/2020, és la que 

majoritàriament mantenen els òrgans consultius. Però amb una matisació important: 

encara que sigui excepcionalment, s’admet la inclusió del benefici industrial en el cas 

d’inexistència de culpa (dol o negligència) o bé de mala fe del contractista. En altres 

paraules, des d’un punt de vista substantiu, en aquella hipòtesi en què, ateses les 

circumstàncies del cas concret, no es pugui afirmar que tenia coneixement de la 

irregularitat del contracte i, per tant, no sigui procedent la seva qualificació com a 

concausant de la seva nul·litat, s’admet la inclusió del benefici industrial. Comparteixen 

aquesta posició doctrinal altres òrgans consultius (Consell Consultiu d’Andalusia, 

Dictamen 200/2020; Consell Consultiu d’Aragó, Dictamen 5/2020; Consell Consultiu de 
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les Illes Balears, Dictamen 38/2013; Comissió Jurídica de Madrid, Dictamen 513/2017; 

i Consell Consultiu de Múrcia, Dictamen 257/2014). I és aquesta també la posició 

defensada pel Consell d’Estat (per tots, dictàmens 552/2016, 506/2017 i 843/2017). 

En resum, segons el criteri d’aquesta Comissió, el benefici industrial és un concepte que 

mai no s’ha d’incloure en el valor de la prestació efectivament realitzada (primer efecte 

de la liquidació del contracte nul), sinó que s’ha de reconduir, si escau, a la via 

indemnitzatòria dels danys i perjudicis originats per la part culpable (segon efecte de la 

liquidació del contracte nul). 

Cal recordar, en aquest punt, que aquesta pretensió indemnitzatòria pot ser objecte del 

mateix procediment de revisió d’ofici, de manera que no és necessari incoar dos 

procediments diferents (de revisió d’ofici i de responsabilitat patrimonial). A més, el 

contractista pot reclamar tots els conceptes econòmics –no només el benefici industrial– 

que pugui acreditar com a danys. Cal, però, la concurrència dels requisits generals de 

la responsabilitat patrimonial de l’Administració. Convé recordar, en aquest sentit, que 

l’Administració no pot al·legar desconeixement de la irregularitat de la contractació 

verbal, en els termes ja indicats. 

3. El reconeixement extrajudicial de crèdit 

Aquesta via jurídica del reconeixement extrajudicial de crèdit per a abordar la solució al 

problema del pagament de factures per execució de prestacions fora d’una cobertura 

contractual no s’ha abordat directament ni ha estat objecte d’estudi per part d’aquesta 

Comissió en els seus dictàmens, atès que no es tracta d’un procediment pròpiament dit, 

pel fet que té un caràcter intern de l’ens contractant i en el qual no està prevista la 

intervenció dels òrgans consultius. Tot i així, en alguna ocasió aquesta Comissió s’hi 

havia referit com a solució per a resoldre jurídicament la restitució econòmica derivada 

d’alguna irregularitat en el marc d’una contractació invàlida. 

El legislador, conscient de l’existència d’actuacions irregulars en l’Administració pública 

i més concretament en les entitats que integren l’Administració local, va establir el 

mecanisme de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit com un instrument 

que possibilita la imputació en l’exercici corrent d’aquestes despeses; imputació que en 

principi estaria prohibida d’acord amb el principi d’anualitat pressupostària previst en 

l’article 163 del TRLHL i 26 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
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El reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix un instrument que permet imputar 

al pressupost municipal de l’exercici en curs despeses contretes durant exercicis 

anteriors corresponents a prestacions de serveis, subministres, béns o realització 

d’obres sense comptar amb l’oportú crèdit pressupostari o bé executades sense haver 

seguit el procediment legalment previst per a fer-ho. L’Administració local, bàsicament, 

tendeix a utilitzar aquesta via per a satisfer despeses indegudament originades en 

exercicis pressupostaris anteriors, la qual cosa permetria considerar que la finalitat de 

la figura jurídica no és cap altra que reconèixer l’existència d’obligacions per a les quals 

no s’hauria previst crèdit en el pressupost. 

Malgrat que es tracta d’una eina excepcional que només s’hauria d’utilitzar en supòsits 

molt concrets per a donar solució a aspectes molt puntuals, a la pràctica s’ha anat 

utilitzant també com una via jurídica per a donar sortida a les “contractacions irregulars”, 

específicament les verbals. La tramitació d’aquest expedient té com a finalitat última 

evitar el perjudici dels tercers de bona fe contractants amb l’Administració pública i evitar 

que es produeixi el correlatiu empobriment injust. 

Aquesta via jurídica va ser tractada per aquesta Comissió en diversos dictàmens però 

d’una manera tangencial, per entendre, d’acord amb els casos concrets dels supòsits 

fàctics examinats (plantejats tots en seu de responsabilitat patrimonial), que no s’hauria 

d’acudir al procediment de responsabilitat patrimonial, atès que l’ordenament jurídic 

coneixia altres mecanismes més idonis, com podia ser l’expedient de reconeixement 

extrajudicial de crèdits (dictàmens 69/2017, 156/2017 i 192/2018). 

Així, en el Dictamen 192/2018, el fons de l’assumpte se centrava a dictaminar si hi havia 

responsabilitat patrimonial de l’Administració en el dany patit per l’empresa adjudicatària 

d’un contracte de manteniment, pel fet que havia realitzat una sèrie de prestacions que 

excedien les previsions del contracte i, per tant, no s’havien pogut cobrar. Es discutia si 

el deute a satisfer per l’Ajuntament a l’empresa adjudicatària tenia naturalesa 

extracontractual i, per tant, el procediment adient seria el propi de la responsabilitat 

patrimonial de les administracions públiques; o si, per contra, el deute tenia naturalesa 

contractual i, per tant, el procediment adient seria el de reconeixement extrajudicial de 

crèdits. 

A partir d’aquest plantejament que suscitava l’Ajuntament, la Comissió Jurídica 

Assessora va considerar que, en aquell cas, l’únic que s’havia produït eren unes 

prestacions de serveis que, dins el marc contractual en el qual es desenvolupaven, no 

estaven emparades amb la suficient consignació pressupostària. I, arran d’això, va 
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entendre que es donaven els requisits per a aplicar l’expedient de reconeixement 

extrajudicial de crèdits, ja que s’havien realitzat una sèrie de prestacions en el marc 

contractual corresponent, que no s’advertia cap indici que s’hagués actuat de mala fe i 

que no hi havia suficient dotació pressupostària. 

En els dictàmens esmentats aquesta Comissió Jurídica Assessora només s’havia 

mostrat favorable a utilitzar aquesta via en supòsits concrets, tots ells plantejats en seu 

de responsabilitat patrimonial, derivats d’un marc contractual en què no resultaria 

aplicable la nul·litat de ple dret de l’article 47.1.e) de l’LPAC. 

La utilització d’aquesta via per a resoldre els pagament de factures no emparades 

contractualment es configura com una qüestió que planteja controvèrsies doctrinals i no 

és unànime en la doctrina dels òrgans consultius. Una prova d’això és que, durant l’any 

2020, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha regulat legalment aquesta via a 

través de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a 

l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 

ocasionada per la COVID-19. En l’article 39 d’aquest llei ha establert un procediment 

específic i, entre els arguments que es posen de manifest en l’exposició de motius, es 

troba el fet que no hi ha una normativa específica que reguli ni la declaració de la 

inexistència del contracte, ni la liquidació d’aquest a conseqüència de la inexistència 

jurídica declarada que no ha existit contracte, amb la inseguretat jurídica consegüent. El 

que es regula, doncs, és un procediment administratiu que s’ha d’iniciar d’ofici i que s’ha 

de tramitar d’acord amb les previsions generals del títol IV de l’LPAC, sense necessitat 

del dictamen preceptiu del Consell Consultiu de les Illes Balears, de manera que, en 

execució d’un acte declaratiu, es pot tramitar el reconeixement extrajudicial de crèdit 

davant la inexistència de contracte. 

4. Consideracions finals 

En els apartats anteriors s’han exposat els principals dictàmens de la Comissió de l’any 

2020 i l’evolució de la seva doctrina reflectida en dictàmens anteriors sobre les diferents 

vies existents per a solucionar jurídicament les conseqüències de la contractació 

irregular. No obstant això, cal advertir, tal com s’ha posat en relleu al principi, que 

qualsevol d’aquestes ha de ser considerada una via de solució excepcional que no es 

pot acollir com una pràctica normal i ordinària, ja que suposen una vulneració de la 
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legislació de contractes del sector públic que no té cabuda a l’ordenament, perquè 

contravenen els principis de la contractació que tenen per finalitat garantir els principis 

de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-

discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors; i assegurar, en connexió amb 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i el principi d’integritat, una 

utilització eficient dels fons destinats a la realització d’obres, l’adquisició de béns i la 

contractació de serveis mitjançant l’exigència de la definició prèvia de les necessitats 

que s’han de satisfer, la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, tal com preceptua l’avui article 1 de l’LCSP. 
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III. LA REVISIÓ D’OFICI DE LIQUIDACIONS DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE 

L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA∗ 

1. Introducció 

L’objecte d’aquest treball és recollir la doctrina de la Comissió Jurídica Assessora 

relativa a la revisió d’ofici de liquidacions tributàries de l’impost municipal sobre 

l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (en endavant, IIVTNU), tribut de 

titularitat municipal comunament identificat com la “plusvàlua municipal”, regulat en els 

articles 104 a 110 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), i en les ordenances 

fiscals dels ajuntaments. 

El fons de l’assumpte a dictaminar en els casos examinats recentment s’ha centrat a 

determinar si l’acord municipal relatiu a l’aprovació de la liquidació d’IIVTNU pateix 

d’algun dels vicis de nul·litat invocats pels interessats arran de la declaració 

d’inconstitucionalitat de determinats preceptes del TRLHL efectuada a través de la 

sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, d’11 de maig, publicada al Butlletí 

Oficial de l’Estat (BOE) núm. 142, de 15 de juny de 2017, i la Sentència del mateix 

tribunal núm. 126/2019, de 31 d’octubre, publicada al BOE núm. 293, de 6 de desembre 

de 2019. 

La intervenció de la Comissió en aquest tipus de procediment és preceptiva de 

conformitat amb l’article 217.4, paràgraf segon, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

general tributària (LGT) i l’article 6.2 del Reglament general de desenvolupament 

d’aquesta llei en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 

520/2005, de 13 de maig (RLGT), segons els quals la declaració de nul·litat requereix 

del dictamen favorable de l’òrgan consultiu corresponent. L’habilitació normativa de la 

intervenció de l’òrgan consultiu en el procediment administratiu de revisió d’actes dictats 

en matèria tributària es complementa amb la regulació dels procediments de revisió 

d’ofici en general continguda en l’article 106.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

                                                 

∗ Treball elaborat per la Sra. Mònica Puig i Campmany, lletrada responsable de l’Àmbit Normatiu de la 

Comissió Jurídica Assessora. 
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procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), l’article 72 de 

la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya i en l’article 8.3.c) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 

Jurídica Assessora. 

Els dictàmens objecte d’estudi, llevat dels dos primers, tenen una estructura homogènia, 

i s’hi han efectuat diverses consideracions generals sobre el mecanisme de càlcul de la 

plusvàlua, tenint en compte la jurisprudència i l’abast de les sentències del Tribunal 

Constitucional; la qüestió del caràcter retroactiu de la declaració de nul·litat de la 

regulació legal de l’IIVTNU; els pronunciaments del Tribunal Suprem i d’altres òrgans 

judicials, així com la doctrina d’altres òrgans consultius; i, particularment, les causes de 

nul·litat plantejades. 

En concret, la Comissió ha emès els dictàmens 262/2019 i 16/2020, en què, sense 

analitzar el fons de l’assumpte, ha conclòs que era procedent retrotreure les actuacions 

del procediment de revisió d’ofici, a fi d’atorgar un tràmit d’audiència addicional als 

interessats. Durant l’any 2020, també ha aprovat els dictàmens, 163/2020, 164/2020, 

165/2020, 166/2020, 167/2020, 292/2020 i 293/2020, en què s’analitzen les singularitats 

fàctiques i jurídiques de cada expedient, s’examinen les causes de nul·litat plantejades 

en cada cas i s’informa desfavorablement sobre la revisió d’ofici, per diversos motius. 

Durant el mes de gener de l’any 2021, s’han emès els dictàmens 10/2021 i 27/2021, 

també en sentit desfavorable a la revisió. 

Amb caràcter previ a ressenyar la doctrina derivada d’aquests dictàmens, s’efectua una 

referència breu a la configuració legal de l’impost i a la declaració d’inconstitucionalitat 

parcial de la regulació de l’IIVTNU. 

2. Configuració legal de l’impost 

D’acord amb la definició legal de la naturalesa de l’impost, recollida en l’article 104.1 del 

TRLHL, l’IIVTNU és un tribut directe que grava l’increment de valor que experimentin els 

terrenys urbans i es posi de manifest a conseqüència de la transmissió de la propietat 

dels terrenys per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real 

de gaudi, limitatiu del domini, sobre aquests terrenys. L’article 105 regula les 

exempcions, l’article 106 els subjectes passius, l’article 107 la base imposable, l’article 

108 el tipus de gravamen i la quota, l’article 109 la meritació de l’impost i l’article 110 es 
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refereix a diversos aspectes relatius a la gestió tributària de l’impost. En especial, convé 

destacar que la base imposable de l’impost es quantifica mitjançant una operació 

matemàtica consistent a multiplicar el valor del terreny en el moment de la meritació, 

això és, en la data de la transmissió de la propietat del terreny, pel coeficient aprovat per 

l’Ajuntament segons la taula establerta legalment, atenent el nombre d’anys 

transcorreguts des de l’anterior transmissió, amb un límit de vint anys. I que el valor del 

terreny, en les transmissions de terrenys, és el valor d’aquest a l’efecte de l’impost sobre 

béns immobles, és a dir, el valor cadastral. 

En el marc d’una greu crisi econòmica, la configuració legal d’aquest impost, que 

prescindeix dels valors d’adquisició i de transmissió dels terrenys urbans per a calcular 

la base imposable, va començar a ser qüestionada en els supòsits en què no es produïa 

un increment patrimonial, o bé en aquells casos en què es produïa l’increment, però 

aquest era inferior a la quota tributària, de manera que es plantejava si es donava el fet 

imposable del tribut. 

3. Declaració d’inconstitucionalitat parcial de la regulació de l’IIVTNU 

Arran de diverses qüestions d’inconstitucionalitat admeses, el Tribunal Constitucional va 

precisar que l’IIVTNU no és, amb caràcter general, contrari al text constitucional, en la 

configuració actual, sinó que ho és, únicament, en aquells supòsits en què sotmet a 

tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, això és, aquelles que no 

presenten augment de valor del terreny en el moment de la transmissió. 

En la Sentència 59/2017, esmentada, el Tribunal Constitucional va reiterar la doctrina 

establerta en les sentències núm. 26/2017, de 16 de febrer, i 37/2017, d’1 de març, 

referides, respectivament, a la regulació d’aquest mateix impost a Guipúscoa i Àlaba. 

Es va declarar la inconstitucionalitat dels apartats 1 i 2.a) de l’article 107 del TRLHL, que 

contenen les regles de determinació de la base imposable conforme a valors cadastrals, 

únicament en la mesura que sotmetin a tributació situacions inexpressives de capacitat 

econòmica, i la de l’article 110.4 del TRLHL, perquè impedeix que els subjectes passius 

puguin acreditar l’existència d’una situació inexpressiva de capacitat econòmica. Abans 

de la decisió, el Tribunal va afegir al seu pronunciament una última precisió que va 

coadjuvar a generar una singular controvèrsia jurídica, comentada més endavant, que 

és la següent:  



144 

 

“Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4 LHL, en 

los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de 

un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al 

legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta 

Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen 

legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las 

situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana 

(SSTC 26/2017, FJ 7; y 37/2017, FJ 5).” 

Posteriorment, la Sentència núm. 126/2019 del mateix Tribunal va recollir la doctrina 

anterior i la de les sentències núm. 48/2017, de 27 d’abril, i 72/2017, de 5 de juny, en 

connexió, respectivament, amb la llei d’hisendes locals d’Àlaba i de Navarra. En aquesta 

qüestió d’inconstitucionalitat, el Tribunal va declarar que l’article 107.4 del TRLHL és 

inconstitucional en els termes previstos en la lletra a) del fonament jurídic cinquè de la 

mateixa sentència, per vulnerar el principi de capacitat econòmica i la prohibició de 

confiscació, ambdós consagrats en l’article 31.1 de la Constitució espanyola (CE), en 

els supòsits en què existeix increment patrimonial, però inferior a la quota tributària. 

En relació amb el fonament de la Sentència 126/2019, la Comissió ha destacat en els 

dictàmens objecte d’estudi la doctrina general del Tribunal Constitucional sobre el 

mecanisme de càlcul de la plusvàlua i sobre el tipus de capacitat econòmica que pot 

ésser objecte de gravamen, i ha indicat que “En aquest sentit, afirma [el Tribunal] que 

no és necessari que la capacitat sigui sempre real, sinó que pot ser potencial, però, en 

cap cas, inexistent, virtual o fictícia”, amb transcripció de diversos fragments del 

fonament jurídic tercer del pronunciament judicial, i, en particular, del següent:  

“De este modo, de no haberse producido un incremento real en el valor del terreno 

transmitido, la capacidad económica pretendidamente gravada dejaría de ser potencial 

para convertirse en irreal o ficticia, violándose con ello el principio de capacidad económica 

consagrado en el art. 31.1 CE.” 

En els dictàmens precitats, l’òrgan consultiu ha analitzat l’abast de les sentències del 

Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalitat de la regulació de l’IIVTNU. 

D’entrada, ha assenyalat que “s’adverteix que es tracta d’una declaració parcial i no total 

o absoluta d’inconstitucionalitat i, per tant, de nul·litat”, i que el Tribunal ha fet una crida 

al legislador –en referència a la precisió anteriorment transcrita– perquè porti a terme 

l’adaptació del règim legal de l’impost a les exigències constitucionals. 
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4. Controvèrsia en relació amb l’aplicació retroactiva de la declaració 
d’inconstitucionalitat 

Després de dictar-se la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, es va 

plantejar una controvèrsia jurídica sobre l’aplicació retroactiva de la declaració 

d’inconstitucionalitat que contenia, que es recull a bastament en els dictàmens 

comentats. Ja s’avança que aquest òrgan consultiu ha manifestat la seva posició 

contrària a l’esmentada aplicació retroactiva. 

Primerament, s’ha analitzat la incidència retroactiva de les sentències declaratòries 

d’inconstitucionalitat sobre les sentències generals fermes, tenint en compte l’article 

161.1.a) de la Constitució, que estableix que “La declaració d’inconstitucionalitat d’una 

norma jurídica amb rang de llei, interpretada per la jurisprudència, afectarà aquesta, 

però la sentència o les sentències que n’hagin recaigut no perdran el valor de cosa 

jutjada”. En desplegament d’aquest precepte, s’ha tingut en compte l’article 38.1 de la 

Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC) que reconeix a 

les seves sentències el valor de cosa jutjada: “Les sentències recaigudes en 

procediments d’inconstitucionalitat tenen el valor de cosa jutjada, vinculen tots els 

poders públics i produeixen efectes generals des de la data de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial de l’Estat.” Així mateix, s’ha analitzat l’article 40 de la LOTC, que s’ocupa 

de regular, amb una doble afirmació, la incidència de les sentències declaratòries 

d’inconstitucionalitat sobre les sentències judicials anteriors que hagin aplicat el 

precepte legal declarat inconstitucional, és a dir, nul. En aquest sentit, l’article 40.1 de la 

LOTC preveu que “Les sentències declaratòries de la inconstitucionalitat de lleis, 

disposicions o actes amb força de llei no permeten revisar processos finalitzats 

mitjançant sentència amb força de cosa jutjada en què s’hagi fet aplicació de les lleis, 

disposicions o actes inconstitucionals, excepte en el cas dels processos penals o 

contenciosos administratius referents a un procediment sancionador en què, com a 

conseqüència de la nul·litat de la norma aplicada, resulti una reducció de la pena o de 

la sanció o una exclusió, exempció o limitació de la responsabilitat”. I l’article 40.2 de la 

LOTC afegeix que “En tot cas, la jurisprudència dels tribunals de justícia recaiguda sobre 

lleis, disposicions o actes enjudiciats pel Tribunal Constitucional, s’ha d’entendre 

corregida per la doctrina derivada de les sentències i interlocutòries que resolguin els 

processos constitucionals”. 

A continuació s’ha valorat la incidència retroactiva de les sentències declaratòries 

d’inconstitucionalitat sobre els actes administratius ferms i s’ha precisat: 
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“L’ordenament jurídic, en els termes indicats, només es pronuncia expressament respecte 

a la incidència retroactiva de les sentències declaratòries d’inconstitucionalitat en relació 

amb les sentències judicials, però no sobre els actes administratius.” 

En relació amb aquest aspecte, la Comissió ha efectuat diverses consideracions: 

a) En primer lloc, ha ressaltat que: 

“De la literalitat dels articles 161.1.a) de la Constitució i 40.1 de la LOTC es podria arribar 

a la conclusió que l’únic límit a l’aplicació retroactiva de les sentències declaratòries 

d’inconstitucionalitat és l’existència d’una sentència judicial ferma (amb l’excepció dels 

processos judicials sancionadors). No és aquesta, però, la conclusió a la qual ha arribat el 

Tribunal Constitucional. En efecte, d’una manera molt reiterada, amb una doctrina 

constant, ha afirmat l’extensió de la regla de la irretroactivitat als actes administratius 

ferms, en atenció a d’altres principis constitucionals, particularment el principi de seguretat 

jurídica (article 9.3 de la Constitució).” 

A tall d’exemple, s’esmenten diverses precisions contingudes en la Sentència del 

Tribunal Constitucional núm. 45/1989, de 20 de febrer, sobre la declaració conjunta en 

l’impost de la renda de les persones físiques, així com en la posterior Sentència núm. 

289/2000, de 30 de novembre, relativa a l’impost balear sobre instal·lacions amb 

incidència en el medi ambient, i també un seguit de sentències del mateix Tribunal, 

dictades entre els anys 2000 a 2019, la majoria en matèria tributària. 

La Comissió ha conclòs aquesta anàlisi per afirmar que: 

“En definitiva, de la interpretació feta pel Tribunal Constitucional dels efectes de les seves 

sentències es deriva que, des d’una perspectiva material, el límit per a la revisió de les 

situacions passades, amb fonament en la declaració d’inconstitucionalitat sobrevinguda, 

és la fermesa de la situació generada, amb independència que sigui en via judicial o 

administrativa. Per tant, per a l’aplicació retroactiva de la declaració de nul·litat a un acte 

administratiu, dictat en aplicació de la norma posteriorment declarada inconstitucional i 

nul·la, la dada rellevant és si era o no un acte ferm en la data de la publicació de la 

sentència del Tribunal Constitucional en el Butlletí Oficial de l’Estat, amb l’excepció de la 

matèria sancionadora (article 40.1 de la LOTC).” 

b) En segon lloc, ha esmentat que “La no aplicació retroactiva de la nul·litat a 

conseqüència d’una declaració d’inconstitucionalitat és una manifestació del principi 

general d’irrevisabilitat dels actes administratius ferms, que troba d’altres expressions 

en l’ordenament jurídic”, amb citació, per tots, del Dictamen 870/2018 del Consell 

d’Estat. Aquesta reflexió es completa amb la indicació que aquest principi troba la seva 
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expressió en l’article 73 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, supletòria a la LOTC en matèria d’execució de resolucions 

(article 80 de la LOTC), que determina que “Les sentències fermes que anul·lin un 

precepte d’una disposició general no afecten per si mateixes l’eficàcia de les sentències 

o els actes administratius ferms que l’hagin aplicat abans que l’anul·lació assolís efectes 

generals, excepte en el cas que l’anul·lació del precepte impliqui l’exclusió o la reducció 

de les sancions encara no executades completament”. També ha destacat l’article 213.3 

de l’LGT, segons el qual: “Quan hagin estat confirmats per sentència judicial ferma, no 

poden ser revisables en cap cas els actes d’aplicació dels tributs i d’imposició de 

sancions ni les resolucions de les reclamacions economicoadministratives.” I, a l’últim, 

l’apartat segon de l’article 19 del TRLHL, relatiu al recurs contenciós administratiu, que 

disposa que: “Si els acords locals o el text de les ordenances fiscals són anul·lats o 

modificats per una resolució judicial ferma, l’entitat local està obligada a adequar als 

termes de la sentència totes les actuacions que executi posteriorment a la data en què 

aquella li sigui notificada. Llevat que la sentència ho prohibeixi expressament, s’han de 

mantenir els actes ferms o consentits dictats a l’empara de l’ordenança que 

posteriorment sigui anul·lada o modificada”. 

c) A continuació, ha assenyalat una doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, 

recollida, entre d’altres, en la Sentència núm. 45/1989, segons la qual, segons 

s’expressa en els dictàmens que es ressenyen: 

“[...] aquest Tribunal està habilitat per a establir expressament límits als efectes retroactius 

de les seves pròpies sentències. En altres paraules, en cada concreta sentència 

declarativa d’inconstitucionalitat, el Tribunal pot decidir, amb fonament en altres principis 

constitucionals, com el principi de seguretat jurídica, limitar els efectes retroactius del seu 

pronunciament o, fins i tot, declarar-ne només la inconstitucionalitat, sense nul·litat.” 

També ha exposat la Comissió que la manca d’un pronunciament exprés del Tribunal 

Constitucional en la Sentència núm. 59/2017, així com en les anteriors núm. 26/2017, 

37/2017 i 448/2017, i en la posterior núm. 72/2017, a diferència d’allò que s’ha fet en 

altres supòsits similars, va fer néixer el dubte sobre la seva aplicació retroactiva en la 

matèria relativa a l’IIVTNU, que va generar una situació d’incertesa jurídica de la qual 

són una mostra els dictàmens de dos òrgans consultius que es transcriuen parcialment 

(Dictamen 648/2018, del Consell Consultiu d’Andalusia i Dictamen 100/2020, del 

Consell Consultiu del Principat d’Astúries). No obstant això, posteriorment, el Tribunal 

Constitucional, en la Sentència núm. 129/2019, també emesa en relació amb l’IIVTNU, 
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sí que va incloure una precisió expressa sobre el seu abast en el punt concret de la 

retroactivitat, en el fonament jurídic cinquè, en els termes textuals següents:  

“Ha de añadirse una precisión sobre el alcance concreto del fallo. Por exigencia del 

principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), y al igual que hemos hecho en otras 

ocasiones (por todas, SSTC 22/2015 de 16 de febrero, FJ 5, y 73/2017, de 8 de junio, FJ 

6), únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con 

fundamento en esta sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no 

hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído 

todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme.” 

d) En quart lloc, ha prosseguit l’anàlisi examinant els pronunciaments de la Sala 

Contenciosa del Tribunal Suprem relatius al problema jurídic generat arran de la 

declaració d’inconstitucionalitat parcial de la regulació de l’impost, en especial, en relació 

amb la forma de procedir per a calcular la plusvàlua. El primer pronunciament que es 

comenta en els dictàmens és la Sentència d’aquesta Sala, Secció Segona, núm. 

1163/2018, de 9 de juliol, recurs núm. 6226/2017, que es va dictar abans de la Sentència 

del Tribunal Constitucional núm. 126/2019; i es destaca la doctrina reiterada i constant 

mantinguda pel Tribunal Suprem, coincident amb la del Tribunal Constitucional, que 

l’òrgan consultiu resumeix dient que “no és possible l’aplicació retroactiva a un acte 

administratiu ferm, tampoc en matèria tributària, de la nul·litat derivada de la declaració 

d’inconstitucionalitat de la norma legal de cobertura”, amb esment de diverses 

sentències de la Secció Segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem, de les 

quals n’és una mostra la núm. 227/2017, de 10 de febrer, recurs núm. 3021/2015. 

e) En acabat, ha constatat que els òrgans consultius s’han pronunciat en sentit 

desfavorable a l’aplicació retroactiva, a un acte administratiu ferm, de la nul·litat a 

conseqüència de la declaració d’inconstitucionalitat de la norma de cobertura i, en 

particular, també en el cas que analitza, en relació amb els actes ferms de liquidació de 

l’IIVTNU. En aquest apartat, efectua un ampli i interessant recull de la doctrina dels 

òrgans consultius, alguns dels quals reprodueix parcialment, i la Comissió els resumeix 

en els dictàmens que es comenten en els termes següents: 

“Aquests òrgans consultius, en efecte, coincideixen a informar desfavorablement sobre el 

procediment de revisió d’ofici d’un acte administratiu ferm de liquidació de l’IIVTNU amb el 

fonament de la declaració d’inconstitucionalitat –i nul·litat– sobrevinguda de la norma 

habilitant (així, entre d’altres dictàmens, 230/2004 del Consell d’Estat; 648/2018 del 

Consell Consultiu d’Andalusia; 4/2018 i 18/2018 del Consell de Navarra; 87/2018, 

287/2018 i 756/2018 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana; 342/2018, 
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del Consell Consultiu de Castella i Lleó; 64/2019, 65/2019, 136/2019 i 100/2020 del Consell 

Consultiu del Principat d’Astúries; i 24/2020 i 42/2020 del Consell Consultiu de Canàries).” 

I, en relació amb la qüestió de fons, la Comissió ha assenyalat: 

“Els òrgans consultius coincideixen a destacar que no existeix en l’ordenament jurídic una 

causa autònoma de nul·litat de ple dret per inconstitucionalitat sobrevinguda de la norma 

de cobertura que habiliti la revisió d’actes administratius per aquest motiu. En altres 

paraules, la declaració d’inconstitucionalitat de la llei de cobertura no és, per si mateixa, 

una de les causes de nul·litat taxades en la normativa vigent i que, cal recordar, han de 

ser objecte d’una interpretació estricta. En aquest sentit, ni l’article 47 de l’LPAC, amb 

caràcter general, ni l’article 217 de l’LGT, en l’àmbit tributari, no recullen expressament i 

específicament dins de les causes de nul·litat enumerades el supòsit de declaració 

d’inconstitucionalitat de la norma de cobertura. Per tant, qui defensi la revisió d’ofici de 

l’acte administratiu ferm, haurà de reconduir la seva pretensió, en la hipòtesi que allò sigui 

possible, a alguna de les causes de nul·litat legalment previstes.” 

f) En els dictàmens que es comenten també s’inclou un subapartat, identificat amb la 

lletra f), en el qual es realitza una àmplia al·lusió als pronunciaments recents del Tribunal 

Suprem, posteriors a les dues sentències del Tribunal Constitucional de constant 

referència, on l’òrgan jurisdiccional es posiciona clarament en la matèria. Pel que fa a 

aquesta qüestió, és recomanable acudir al Dictamen 27/2021 de la Comissió, per ser el 

més recent en la data d’elaboració d’aquest treball i que incorpora la valoració dels 

darrers pronunciaments judicials. A efectes expositius, en el citat dictamen, es 

diferencien dos supòsits que són objecte de pronunciament judicial. 

f.1.) El primer supòsit és l’existència d’un increment patrimonial real, però inferior a la 

quota tributària resultant d’aplicar el mecanisme legal de càlcul de la plusvàlua i, sobre 

aquest s’analitzen dos pronunciaments. 

D’una banda, s’al·ludeix a la Sentència núm. 333/2020, de 6 de març, recurs núm. 

5923/2018, de la Sala Contenciosa, Secció Segona, del Tribunal Suprem, que va fixar 

la doctrina cassacional següent: 

“En consecuencia, procede fijar la doctrina de interés casacional […] y en tal sentido 

hemos de afirmar que en un caso como el examinado, en que existió un incremento de 

valor del terreno que determinó el devengo del IIVTNU, las declaraciones de 

inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL efectuadas en las sentencias del Tribunal 

Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, no permiten revisar 

en favor del obligado tributario actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre el 
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Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que hayan quedado firmes por 

haber sido consentidos al tiempo de la publicación de tales sentencias. En todo caso la 

revisión de estas liquidaciones firmes queda excluida por la propia limitación de los efectos 

de la declaración de inconstitucionalidad que contiene la STC 126/2019, de 31 de octubre” 

(fonament jurídic cinquè). 

D’altra banda, com a segon pronunciament judicial destacat, es comenta detingudament 

la recent Sentència núm. 1689/2020, de 9 de desembre, recurs núm. 6386/2017, de la 

Sala Contenciosa, Secció Segona, del Tribunal Suprem, relativa a un supòsit en què 

existia un increment patrimonial (de 17.473,71 euros), calculat a partir de la diferència 

entre el valor de transmissió (330.000 euros) i el valor d’adquisició de la finca 

(312.526,29 euros), però l’increment era inferior a la quota tributària obtinguda al seu 

dia en la liquidació de l’IIVTNU (que va ser de 76.847,76 euros). La Comissió ha posat 

en relleu diversos raonaments del Tribunal inclosos en aquesta Sentència, entre els 

quals és il·lustratiu el següent: 

“Incluso en estos supuestos (esto es, cuando la enajenación del bien permitiera identificar 

una plusvalía) la no confiscatoriedad supondría un límite infranqueable del esfuerzo 

tributario exigible a los contribuyentes […] consideramos fuera de toda duda que la 

concreta aplicación de un tributo que suponga que el contribuyente tenga que destinar a 

su pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de 

manifiesto tendrá́ carácter confiscatorio en la medida en que supone –claramente– una 

carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad 

económica que, en definitiva, justifica la existencia misma de la figura tributaria 

correspondiente.” 

L’òrgan consultiu ha conclòs el comentari d’aquesta sentència indicant que el mateix 

Tribunal Suprem fa una crida al legislador per a determinar i fixar d’una manera general 

quin percentatge d’increment de valor podria coincidir amb la quota tributària perquè no 

existís la desproporció que concorre en el cas. 

f.2.) El segon supòsit examinat pel Tribunal Suprem i recollit per la Comissió en els 

esmentats dictàmens és el de la inexistència d’un increment patrimonial real. 

S’identifiquen i comenten les sentències núm. 435/2020, 436/2020 i 454/2020 de la Sala 

Contenciosa, Secció Segona, d’aquest Tribunal, totes elles de 18 de maig de 2020, 

emeses en els recursos núm. 1665/2019, 2596/2019 i 1068/2019, respectivament. La 

Comissió ha fet esment a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Suprem sobre la revisió 

de liquidacions tributàries fermes i, en l’àmbit de l’IIVTNU, la referent al fet que la 

sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts derivats de liquidacions fermes com a 
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conseqüència de la declaració d’inconstitucionalitat parcial de la regulació de l’impost, 

efectuada mitjançant la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, s’ha de fer 

pels procediments especials de revisió recollits en el capítol II del títol V de l’LGT (art. 

216 i següents). És oportú dir que la segona qüestió d’interès cassacional plantejada en 

la Sentència núm. 435/2020 era:  

“En caso de que diéramos a la pregunta anterior una respuesta afirmativa, habilitante de 

esa posibilidad de revisión de actos firmes por consentidos, dilucidar en virtud de qué título 

jurídico –esto es, de qué causa legal de nulidad radical o de pleno derecho, de las 

tipificadas numerus clausus en el artículo 217 LGT– operaría; y, además, con qué 

limitación temporal.”  

Però la mateixa Sentència núm. 435/2020 expressa que cal limitar l’anàlisi a les causes 

concretes discutides en el cas concret, sense possibilitat d’estendre les seves 

consideracions a d’altres no tingudes en compte pel jutge a quo i que no són rellevants 

per a la solució del litigi. 

5. Procediments de revisió d’ofici objecte de dictamen 

Amb caràcter previ a descriure els antecedents de fet rellevants i el dret rellevants, convé 

dir que, en tots els dictàmens objecte d’aquest estudi doctrinal, la Comissió ha afirmat, 

subratllant la seva pròpia doctrina sobre la matèria: 

“La potestat de revisió d’ofici, també en l’àmbit tributari, és una manifestació del privilegi 

de l’autotutela administrativa i permet expulsar del món jurídic els actes administratius que 

presenten vicis de legalitat especialment greus (per tots, Dictamen 312/2018). Es tracta 

d’una tècnica excepcional, contrària al principi d’intangibilitat dels actes administratius, i 

com a tal s’ha d’analitzar des dels aspectes formals i materials (per tots, Dictamen 

290/2018). La naturalesa excepcional de la potestat de revisió d’ofici és expressió coherent 

del també caràcter excepcional que té la nul·litat de ple dret dins de la institució de la 

invalidesa, atès que, en el dret administratiu, la regla general és l’anul·labilitat dels actes 

administratius contraris a l’ordenament jurídic, de manera que només és procedent la 

nul·litat absoluta en els casos expressament previstos en la llei (així, Dictamen 312/2018).” 

Quant als fets en què s’emmarquen els procediments de revisió d’ofici examinats, en els 

dictàmens emesos es detallen els més significatius, tals com que les liquidacions objecte 

de revisió, en tots els casos, ja eren fermes el 15 de juny de 2017, en la data de la 

publicació de la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017. 
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També s’han pres en compte altres circumstàncies, que varien en cada cas. A fi 

d’apreciar si existeix o no existeix un increment de valor dels terrenys, evidenciat en la 

transmissió i indicatiu d’una capacitat econòmica susceptible de ser gravada, es 

relacionen els fets relatius a l’adquisició de les finques, així com els relatius a la 

transmissió d’aquestes. Es detallen els mitjans probatoris emprats pels sol·licitants de 

la revisió per a acreditar el valor d’adquisició de les finques –escriptura de compravenda, 

sentència judicial d’adjudicació, escriptura d’acceptació d’herència–, així com per a 

acreditar-ne el valor de transmissió –escriptura de compravenda i, en algun cas, 

dictamen pericial–. En tots els procediments sotmesos a dictamen s’ha constatat que no 

es posava de manifest un increment de valor dels terrenys. 

De la mateixa manera, s’han descrit els actes administratius objecte de revisió, això és, 

les liquidacions tributàries de l’IIVTNU, de les quals es deduïen els càlculs realitzats per 

a obtenir la quota tributària, a partir dels valors cadastrals, i els documents justificatius 

del pagament de la quota –rebut, comprovant bancari, certificació de la corporació– i, 

així mateix, la data en què les persones sol·licitants van formular la sol·licitud d’iniciació 

de revisió d’ofici de les liquidacions. 

A banda de diverses consideracions de caràcter formal, en l’anàlisi del fons de la 

qüestió, en els dictàmens s’han exposat, en diversos subapartats, segons el cas, la 

posició de les persones instants de la revisió, ja fos que es deduís de l’escrit inicial o del 

de compareixença en el tràmit d’audiència i d’al·legacions, la valoració de l’Ajuntament 

de la fonamentació de la sol·licitud de revisió i, si escau, de les al·legacions formulades 

en el tràmit d’audiència, i s’ha inclòs una referència al contingut de la proposta de 

resolució. 

6. Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora 

6. 1. Observacions generals 

Amb caràcter previ a l’anàlisi de la concurrència de les causes de nul·litat plantejades, 

en l’apartat relatiu al parer de la Comissió Jurídica Assessora en els dictàmens objecte 

d’estudi, l’òrgan consultiu ha efectuat unes consideracions generals que resumeixen la 

seva doctrina quant al procediment a seguir, i que són les següents: 
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“a) La Sentència del Ple del Tribunal Constitucional 59/2017 no permet una devolució 

directa o automàtica de l’IIVTNU abonat en aplicació dels preceptes del TRLH declarats 

inconstitucionals i, per tant, nuls. Aquesta pretensió s’ha d’articular necessàriament a 

través dels procediments especials de revisió previstos en la legislació tributària (article 

221.3 de l’LG). 

b) Si la via procedimental escollida és el procediment de revisió d’ofici, necessàriament 

s’ha de fonamentar en la concurrència d’una causa de nul·litat de ple dret (article 217.1 de 

l’LGT). 

c) La declaració d’inconstitucionalitat i, per tant, de nul·litat, sobrevinguda de la llei de 

cobertura d’un acte administratiu no és, per si mateixa, una causa de nul·litat o, en altres 

paraules, no constitueix una causa de nul·litat autònoma que estigui expressament 

recollida en la llei (article 47.1 de l’LPAC, amb caràcter general, i article 217.1 de l’LGT, en 

l’àmbit tributari). Cal recordar, en aquest punt, que donada la naturalesa excepcional de la 

nul·litat de ple dret, aquestes causes han d’ésser objecte d’una interpretació estricta. Per 

tant, la pretensió de revisió de l’acte, amb fonament en aquest fet, s’ha de reconduir, en la 

hipòtesi i en la mesura que això sigui possible, a alguna de les causes de nul·litat de ple 

dret legalment previstes.” 

6. 2. Causa de nul·litat de l’article 217.1.a) de l’LGT: lesió de drets i llibertats 
susceptibles d’empara constitucional 

La Comissió s’ha pronunciat sobre la causa de nul·litat de l’article 217.1.a) de l’LGT, 

relativa a la lesió de drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional en relació amb 

liquidacions tributàries de l’IIVTNU, en els dictàmens 163/2020, 164/2020, 167/2020, 

292/2020, 293/2020, 10/2021 i 27/2021. 

En general, s’ha plantejat la concurrència d’aquesta causa de nul·litat per la lesió del 

principi de capacitat econòmica reconegut en l’article 31.1 de la Constitució. Aquest 

apartat del precepte disposa que “Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses 

públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just 

inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast 

confiscatori”. En els procediments examinats en els dictàmens 163/2020 i 164/2020 

s’invocava també la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (article 24 de la 

Constitució) i del principi d’igualtat (article 14 del text constitucional). 
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a) En relació amb el principi de capacitat econòmica, l’òrgan consultiu ha recordat que 

la causa de nul·litat de l’article 217.1.a) de l’LGT –com també la paral·lela de l’article 

47.1.a) de l’LPAC– limita expressament el seu abast als drets i llibertats “susceptibles 

d’empara constitucional” i que la determinació d’aquest drets i llibertats es fa en els 

articles 53.2 de la Constitució i 41.1 de la LOTC, i que són els reconeguts en els articles 

14 a 29, més l’objecció de consciència de l’article 30, de la Constitució. 

En particular, ha assenyalat que el principi de capacitat econòmica, més enllà de la seva 

qualificació o no qualificació com un dret o llibertat, està recollit en l’article 31.1 de la 

Constitució, per tant, fora dels drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional. 

També ha ressaltat que aquest mateixa posició és mantinguda en les sentències núm. 

435/2020, 436/2020 i 454/2020 del Tribunal Suprem, a les quals ja s’ha fet referència, 

així com en els pronunciaments de diversos òrgans consultius que es recullen (Dictamen 

47/2018 del Consell Consultiu de Castella–La Manxa, Dictamen 24/2020 del Consell 

Consultiu de Canàries i Dictamen 100/2020 del Consell Consultiu del Principat 

d’Astúries). 

En definitiva, la conseqüència a què s’ha arribat en els dictàmens enumerats és que la 

hipotètica vulneració del principi de capacitat econòmica no fonamenta, per si mateixa, 

la concurrència de la causa de nul·litat de la lletra a) de l’article 217.1 de l’LGT. En 

aquest mateix sentit, es poden consultar els dictàmens de la Comissió Jurídica 

Assessora 6/2007, relatiu a la revisió d’ofici d’unes liquidacions relatives a l’impost sobre 

béns immobles, i 328/2018, en relació amb una revisió d’ofici d’una liquidació tributària 

de l’impost de successions i donacions. 

b) Pel que fa al dret a la tutela judicial efectiva, en el Dictamen 163/2020 (i, en els 

mateixos termes, en el Dictamen 164/2020) s’ha expressat que l’article 24 de la 

Constitució reconeix aquest dret, amb prohibició d’indefensió i que es tracta d’un dret 

susceptible d’empara constitucional (articles 53.2 de la Constitució i 41.1 de la LOTC). 

En el primer cas, l’instant de la revisió considerava que aquest dret s’havia vulnerat i 

que s’havia produït una situació d’indefensió, en la mesura en què la regulació legal de 

l’IIVTNU, posteriorment declarada inconstitucional i nul·la per la STC núm. 59/2917, 

pressuposa sempre l’existència d’una plusvàlua, fins i tot en els casos de decrement 

patrimonial. S’hi afegia, d’una manera poc clara, que aquest dret es pot vulnerar no 

només en l’àmbit judicial, sinó també en l’administratiu, quan s’impedeix al particular 

l’accés a la justícia com a conseqüència de l’actuació de l’Administració. I s’afirmava 
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que: “En el caso que nos ocupa, siendo que las liquidaciones presentadas son firmes, 

no se puede acudir a la vía judicial a menos que se agote la vía administrativa previa.” 

La Comissió no ha compartit aquesta argumentació, i ha advertit, inicialment, que no és 

possible un trasllat automàtic, sinó amb les matisacions necessàries, del dret fonamental 

de l’article 24 de la Constitució a l’àmbit administratiu. En especial, ha constatat que, en 

el supòsit que s’examina, és rellevant que: 

“[...] no s’acredita l’existència d’una situació d’indefensió. En aquest sentit, no és objecte 

de discussió en l’expedient la correcció del procediment o, a contrario, l’existència 

d’infraccions procedimentals substancials, la regularitat de l’atorgament del tràmit 

d’audiència i de les notificacions practicades o la correcta indicació del recurs que es podia 

interposar contra les liquidacions tributàries, acció que no va ser exercitada per la 

interessada i que fou determinant per a la fermesa de l’acte.”  

En la mateixa línia, se cita el Dictamen 96/2020 de la mateixa Comissió Jurídica 

Assessora i els dictàmens 102/2007 i 100/2020 del Consell Consultiu del Principat 

d’Astúries. 

En suma, en els dictàmens 163/2020 i 164/2020 s’ha conclòs la no-concurrència de la 

causa de nul·litat de la lletra a) de l’article 217.1 de l’LGT amb fonament en la lesió del 

dret fonamental a la tutela judicial efectiva de l’article 24 de la Constitució. 

c) Quant al principi d’igualtat, la Comissió ha assenyalat que l’article 14 de la Constitució 

reconeix el principi d’igualtat davant la llei i que es tracta d’un principi constitucional 

susceptible d’empara constitucional (articles 53.2 de la Constitució i 41.1 de la LOTC). 

En ambdós casos, segons els instants de la revisió, el principi d’igualtat s’havia vulnerat 

en la mesura en què la normativa reguladora de l’IIVTNU, en obligar a tributar en tot cas, 

dona un tracte desigual entre les persones que han obtingut una plusvàlua real i les 

altres que, en realitat, han sofert una minusvàlua amb la transmissió de l’immoble. 

Complementàriament, s’afegia que aquest principi d’igualtat s’ha de vincular amb el 

principi de capacitat econòmica. 

La Comissió tampoc no ha compartit aquesta argumentació. Ha apreciat, d’entrada, que 

el retret dels interessats es dirigia directament a la llei, posteriorment declarada 

inconstitucional i nul·la, en els termes de la STC núm. 59/2017. Així, doncs, la hipotètica 

vulneració denunciada no és del principi d’igualtat en l’aplicació de la llei, en aquest 

supòsit, per l’Administració, sinó del principi d’igualtat davant la llei. Amb esment a la 
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pròpia doctrina en relació amb els dos vessants del principi d’igualtat, continguda en el 

ja citat Dictamen 6/2007, es conclou: 

“[...] l’Ajuntament es va limitar a aplicar la legislació vàlida i vigent en aquell moment, sense 

que sigui possible l’aplicació retroactiva de la doctrina de la STC 59/2017 en els termes ja 

indicats. Per tant, és incorrecta l’afirmació segons la qual les liquidacions tributàries 

s’haurien practicat sense l’existència de regulació del tribut i, per tant, mancant cobertura 

legal.” 

En resum, doncs, també s’ha conclòs en els dictàmens 163/2020 i 164/2020 la no-

concurrència de la causa de nul·litat de la lletra a) de l’article 217.1 de l’LGT amb 

fonament en la lesió del principi constitucional d’igualtat de l’article 14 de la Constitució. 

6. 3. Causa de nul·litat de l’article 217.1.c) de l’LGT: actes de contingut impossible 

La causa de nul·litat de l’article 217.1.c) de l’LGT, en relació amb liquidacions de 

l’IIVTNU, s’ha plantejat en els dictàmens 165/2020 i 166/2020. Els interessats 

justificaven la concurrència d’aquesta causa, breument, sobre la base que “l’absència 

objectiva i acreditada d’increment de valor dels terrenys i per tant la no subjecció a 

l’IIVTNU per inexistència del fet imposable” i, en segon lloc, “el càlcul de la liquidació 

aplicant els preceptes declarats nuls i inconstitucionals pel Tribunal Constitucional, amb 

efectes ex origine, i l’exigència del tribut a una situació inexpressiva de capacitat 

econòmica són actuacions manifestament contràries a l’ordenament jurídic” (Dictamen 

165/2020), o bé indicaven que “És obvi que el manifest error sobre el fet imposable en 

la liquidació encaixa perfectament en qualsevol dels dos supòsits taxats per la revisió 

d’actes nuls, ja que, per un costat, la liquidació girada respecte d’un fet imposable que 

no s’ha produït equival a un acte de contingut impossible i, per un altre costat, la 

liquidació ha provocat un dret de crèdit a favor de l’Administració per un fet imposable 

inexistent” (Dictamen 166/2020). 

En relació amb la causa de nul·litat prevista en l’article 217.1.c) de l’LGT i 47.1.c) de 

l’LPAC la Comissió s’ha pronunciat, de conformitat amb reiterada jurisprudència (per 

totes, les sentències de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem, Secció Cinquena, de 

3 de desembre de 2008, recurs núm. 219/2004, i de 2 de febrer de 2017, recurs núm. 

91/2016), sobre el significat i l’abast de la noció d’impossibilitat referida a la causa de 

nul·litat esmentada. En aquest sentit, en ambdós dictàmens s’exposa el següent: 
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“En el marc general de la necessitat d’interpretació estricta de les causes de nul·litat de 

ple dret, la impossibilitat només serà causa de nul·litat si es donen les dues condiciones 

següents. En primer lloc, que es tracti d’una impossibilitat física o material: el compliment 

del contingut de l’acte administratiu ha d’ésser impossible en termes fàctics. Per tant, no 

ha de ser una impossibilitat jurídica, és a dir, que el compliment de l’acte no sigui possible 

per la seva incompatibilitat amb la llei. Una interpretació extensa de la causa de nul·litat 

de la lletra c), que inclogués també la impossibilitat jurídica, conduiria a fer equivalents 

impossibilitat i il·licitud, amb la conseqüència de sancionar amb la nul·litat de ple dret 

qualsevol contravenció de l’ordenament jurídic, malgrat que la regla general de la 

invalidesa en el dret administratiu és l’anul·labilitat. Cal advertir, però, que la jurisprudència 

ha ampliat aquesta noció d’impossibilitat, admetent com a supòsits de nul·litat de ple dret 

no només els casos d’impossibilitat física (actes que resulten inadequats, en forma total, a 

la realitat física sobre la qual recauen), sinó també els d’impossibilitat lògica (actes que 

pateixen una contradicció interna en els seus termes per oposar-se a les lleis físiques 

inexorables o a allò que racionalment es considera insuperable) i alguns casos 

d’indeterminació, ambigüitat o inintel·ligibilitat del contingut de l’acte que comporten la seva 

impossibilitat. A més, com a segona condició, s’exigeix que la impossibilitat causa de 

nul·litat sigui originària, és a dir, que estigui ja present en el moment en què es va dictar 

l’acte. Per tant, amb exclusió de la impossibilitat sobrevinguda (entre d’altres, dictàmens 

117/2004, 322/2009, 408/2012, 26/2013, 356/2014, 140/2015, 138/2017, 75/2018, 

328/2018 i 96/2019). En aquest mateix sentit es pronuncien d’altres òrgans consultius (per 

tots, dictàmens 2865/2000, 1364/2003 i 961/2015 del Consell d’Estat; 342/2018 del 

Consell Consultiu de Castella i Lleó; i 100/2020 del Consell Consultiu del Principat 

d’Astúries).” 

La Comissió, en aquests dos dictàmens, ha declarat que la impossibilitat al·legada no 

és física o material, sinó, si escau, jurídica. S’ha expressat amb l’argument següent: 

“L’acte objecte de revisió es va dictar sense la concurrència de cap impediment fàctic, en 

presència d’un fet imposable, per l’òrgan competent i després de la tramitació del 

procediment legalment previst, de conformitat amb la normativa vigent en aquell moment. 

Cal advertir, en tot cas, la no aplicació retroactiva de la nul·litat declarada per la STC 

59/2017 a les liquidacions fermes en el moment de la seva publicació, com és el supòsit 

que s’examina. En definitiva, l’Ajuntament va dictar l’acte sense l’existència de cap 

obstacle, en aplicació d’una normativa vàlida i eficaç.” 

I ha subratllat el fet que altres òrgans consultius també ho han considerat així (entre 

d’altres, el Dictamen 100/2020, del Consell Consultiu del Principat d’Astúries). 
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Consegüentment, la Comissió ha conclòs, en els dictàmens 165/2020 i 166/2020, la no-

concurrència de la causa de nul·litat de la lletra c) de l’article 217.1 de l’LGT. 

6. 4. Causa de nul·litat de l’article 217.1.f) de l’LGT: actes contraris a l’ordenament 
jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits 
essencials per a adquirir-los 

La Comissió s’ha pronunciat sobre la causa de nul·litat de l’article 217.1.f) de l’LGT 

relativa a actes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets 

quan no es tinguin els requisits essencials, en relació amb liquidacions tributàries de 

l’IIVTNU en tots els dictàmens objecte d’estudi. 

En relació amb aquesta causa de nul·litat de l’LGT, prevista també en l’article 47.1.f) de 

l’LPAC, la Comissió ha recordat que s’hi ha pronunciat reiteradament, per exemple en 

els dictàmens 90/2020, 115/2020 i 116/2020, entre molts d’altres: 

“[...] en el sentit que la interpretació del caràcter d’allò que és essencial –que constitueix 

un concepte jurídic indeterminat– s’ha d’aplicar d’una manera estricta, ja que, altrament, 

es cauria en inseguretat jurídica. Si la manca de qualsevol dels requisits exigits per a 

adquirir un dret o una facultat fos suficient per a declarar la nul·litat de l’acte, la regla 

general deixaria de ser la simple anul·labilitat i passaria a ser la nul·litat de ple dret. El 

concepte de requisit essencial per a adquirir drets, que utilitza la lletra f) esmentada, pot 

permetre apreciar l’existència de nul·litat radical en supòsits de col·lisió qualitativa, per 

entendre que aquesta es dona quan el contingut de la resolució que empara noves 

situacions o nous drets es fonamenta en fets o requisits inexistents o inadequats per a 

donar lloc a aquesta adquisició de posicions. L’essencialitat dels requisits es troba en la 

funció determinant per a donar lloc al naixement dels drets o de les situacions esmentades, 

tenint present els pressupòsits de fet que, en cada cas, han de concórrer necessàriament 

en el subjecte, d’acord amb la normativa aplicable.” 

D’una manera general, els instants de la revisió consideraven que la declaració 

d’inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, 107.2.a) i 110.4 del TRLHL comporta 

l’existència d’un acte administratiu exprés –la liquidació– contrari a l’ordenament jurídic, 

com s’ha afirmat en la Sentència del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, que permet 

a l’Ajuntament adquirir un dret –al cobrament o a exigir l’import de la liquidació– sense 

tenir els requisits essencials per a la seva adquisició –carència de cobertura legal per a 

la liquidació provocada per la declaració de nul·litat dels preceptes legals esmentats–. 
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Abans d’entrar en aquesta qüestió, la Comissió ha analitzat la controvèrsia jurídica 

relativa a si la causa de nul·litat és aplicable en relació amb l’Administració, és a dir, si 

la causa de nul·litat de la lletra f) de l’article 217.1 de l’LGT, i l’equivalent de l’article 47.1 

de l’LPAC, es refereix exclusivament a la hipòtesi de la manca de requisits essencials 

dels particulars o si també s’inclou el cas de manca d’aquests requisits per 

l’Administració. S’ha estimat que, en estreta connexió amb aquesta qüestió, s’ha de 

determinar si la causa de nul·litat de la lletra f) és aplicable només als actes tributaris 

favorables per als particulars o també als de gravamen. A continuació, la Comissió ha 

constatat que gran part dels òrgans consultius que s’han pronunciat expressament sobre 

aquesta qüestió limiten subjectivament l’abast de la causa de nul·litat de la lletra f) 

únicament al supòsit de manca de requisits essencials dels particulars, sense admetre 

l’extensió a l’Administració, i objectivament, als actes tributaris favorables per als 

ciutadans, excloent-ne el de gravamen (s’esmenten, en aquesta línia, el Dictamen 

203/2018 del Consell d’Estat, entre molts d’altres del mateix òrgan; els dictàmens 

44/2015, 136/2019 i 100/2020 del Consell Consultiu del Principat d’Astúries; els 

dictàmens 4/2018 i 19/2018 del Consell de Navarra; i els dictàmens 247/2019, 42/2020 

i 88/2020 del Consell Consultiu de Canàries). 

No obstant això, la Comissió també ha ressaltat que, en defensa de la tesi interpretativa 

contrària, s’ha posicionat destacadament el Consell Consultiu d’Andalusia i, en 

particular, en el Dictamen 648/2018, sobre una revisió d’ofici d’una liquidació de 

l’IIVTNU, d’aquest òrgan consultiu, en línia amb els seus dictàmens 89/2004, 140/2006 

i 547/2013. I, d’una manera puntual, la mateixa Comissió Jurídica Assessora, en dos 

dictàmens que es comenten, el 328/2018 i 331/2018, es va pronunciar en defensa 

d’aquesta tesi interpretativa favorable a l’extensió de la causa de nul·litat de la lletra f) 

de l’article 217.1 de l’LGT a l’Administració. 

A continuació, s’ha posat de manifest que la primera tesi interpretativa, més restrictiva, 

és l’exactament mantinguda en les recents sentències del Tribunal Suprem, referides 

específicament al supòsit objecte dels procediments de revisió. Així, ha destacat el 

pronunciament de la Sentència núm. 436/2020 del Tribunal Suprem, en què l’òrgan 

jurisdiccional, en relació amb l’article 217.1.f) de l’LGT, ha expressat el següent: 

“El precepto en cuestión, sin embargo, no se refiere –ni puede referirse– a actos de 

gravamen o a actos –como los tributarios que ahora nos conciernen– en los que la 

Administración impone al particular una obligación de dar a tenor de la legislación 

aplicable, pues el supuesto de nulidad solo está pensado para revocar actos en los que al 
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particular interesado –no la Administración– se ha hecho con facultades, o ha adquirido 

derechos careciendo de los requisitos esenciales al respecto”. 

En el Dictamen 27/2021, la Comissió ha indicat expressament que comparteix el 

pronunciament judicial comentat, atenent el raonament següent:  

“La terminologia emprada pel legislador en l’LGT, amb una clara influència de la teoria 

general de les obligacions pròpia del dret privat, pot induir a confusió quan utilitza 

l’expressió “dret” en relació amb l’Administració tributària. No obstant això, la facultat 

d’aquesta Administració de liquidar el tribut i exigir el pagament corresponent no s’ha 

d’entendre com un dret subjectiu, en sentit estricte, sinó com el resultat de l’exercici d’una 

potestat en el marc de l’exercici d’una funció administrativa atribuïda legalment.” 

I, també: 

“[...] la potestat tributària és una potestat administrativa, situació jurídica subjectiva activa 

o de poder que es diferencia del dret subjectiu, com ara el dret de crèdit. En aquest punt, 

cal recordar que, a diferència del dret subjectiu, el titular de la potestat no és lliure de 

decidir el seu exercici, en la mesura que aquest exercici és necessari per a l’assoliment de 

la finalitat d’interès públic determinant de l’atribució legal de la potestat. I, a més, també 

com a tret distintiu, cal posar en relleu que la potestat no s’exercita en benefici propi del 

seu titular, sinó d’un tercer, en el cas de les potestats administratives, de l’interès general 

propi de la comunitat en el seu conjunt. Cal advertir, a l’últim, que la limitació subjectiva de 

la causa de nul·litat de la lletra f), malgrat l’ambigüitat de la seva dicció literal, únicament 

als drets adquirits per particulars, sense extensió a l’Administració, és la interpretació que 

resulta més natural del precepte i que millor es correspon amb el seu origen des d’una 

perspectiva històrica, en concret, amb la recepció pel legislador d’una doctrina 

jurisprudencial prèvia dictada en relació amb l’adquisició de drets per particulars en matèria 

urbanística, en supòsits de silenci administratiu, sense tenir els requisits exigits per 

l’ordenament jurídic.” 

Per acabar l’anàlisi de la concurrència d’aquesta causa de nul·litat en els supòsits 

concrets examinats, l’òrgan consultiu ha recordat: 

“[...] liquidació es va fer en aplicació d’una legislació vàlida i vigent en aquell moment, 

sense que tingui efectes retroactius la declaració de nul·litat, derivada de la declaració 

d’inconstitucionalitat de la Sentència del Ple del Tribunal Constitucional 59/2017, dels 

preceptes del TRLHL relatius al càlcul de la plusvàlua.” 

No és acceptable, per tant, l’argument de la manca de cobertura legal de la decisió 

administrativa objecte de revisió. 
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I la Comissió ha conclòs, doncs, que no concorre la causa de nul·litat de la lletra f) de 

l’article 217.1 de l’LGT en els casos examinats. 

6. 5. Causa de nul·litat de l’article 217.1.g) de l’LGT: qualsevol altre supòsit 
establert expressament en una disposició de rang legal 

La Comissió ha analitzat la causa de nul·litat de l’article 217.1.g) de l’LGT, relativa a la 

lesió de drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional en els dictàmens 

163/2020, 164/2020, 292/2020 i 27/2021. 

Els instants de la revisió al·legaven la concurrència d’aquesta causa de nul·litat en 

relació amb l’article 39 de la LOTC (dictàmens 163/2020, 164/2020) i l’article 47.2 de 

l’LPAC (dictàmens 292/2020 i 27/2021). 

a) L’article 39 de la LOTC disposa que “quan la sentència declari la inconstitucionalitat, 

igualment ha de declarar la nul·litat dels preceptes impugnats, així com, si escau, la 

d’aquells altres de la mateixa llei, disposició o acte amb força de llei als quals s’hagi 

d’estendre per connexió o conseqüència”. Segons el raonament dels interessats, del fet 

que la STC núm. 59/2017 hagi declarat la inconstitucionalitat i, per tant, la nul·litat dels 

preceptes del TRLHL relatius al càlcul de la plusvàlua cal derivar la nul·litat de les 

liquidacions tributàries objecte del procediment de revisió. 

La Comissió no ha compartit aquesta afirmació. Ha entès que l’article 39 de la LOTC no 

estableix una causa de nul·litat de ple dret dels actes administratius i, per tant, no hi pot 

concórrer la causa de nul·litat invocada de la lletra g) de l’LGT. Ha assenyalat que: 

“De la lectura d’aquest precepte, en efecte, s’arriba a la conclusió que fa referència a 

disposicions o actes amb força de llei i, a més, que la seva inconstitucionalitat i, per tant, 

nul·litat, ha de ser declarada expressament pel Tribunal Constitucional (per connexió o 

conseqüència).” 

A l’últim, ha destacat que aquesta és també la posició mantinguda pel Tribunal Suprem 

en les sentències precitades núm. 436/2020 i 454/2020. 

b) L’article 47.2 de l’LPAC regula les causes de nul·litat de ple dret de les disposicions 

administratives de caràcter general, en cas que “vulnerin la Constitució, les lleis o altres 

disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries reservades a la 

llei i les que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o 
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restrictives de drets individuals”. En relació amb aquesta al·legació, la Comissió també 

ha considerat que no es pot estimar, i ha recordat que els supòsits de nul·litat establerts 

en aquest precepte no són d’aplicació als actes administratius, ni tampoc, en 

conseqüència, a la liquidació de l’IIVTNU objecte de revisió. Per acabar, ha assenyalat 

que en aquest mateix sentit es pronuncia també la citada sentència del Tribunal Suprem 

núm. 436/2020. 

En ambdós tipus de casos, doncs, s’ha conclòs la no-concurrència de la causa de 

nul·litat de la lletra f) de l’article 217.1 de l’LGT. 

7. Consideracions finals 

És doctrina reiterada de la Comissió Jurídica Assessora que la potestat de revisió d’ofici, 

també en l’àmbit tributari, atès que permet expulsar del mon jurídic els actes 

administratius que presentin vicis de legalitat especialment greus, és una tècnica 

excepcional, contrària al principi d’intangibilitat dels actes administratius, i és expressió 

coherent del també caràcter excepcional que té la nul·litat de ple dret dins de la institució 

de la invalidesa, atès que, en el dret administratiu, la regla general és l’anul·labilitat dels 

actes administratius contraris a l’ordenament jurídic, de manera que només és procedent 

la nul·litat absoluta en els casos expressament previstos en la llei. 

D’acord amb la doctrina establerta en els dictàmens objecte d’aquest treball, la Comissió 

Jurídica Assessora, partint de l’anàlisi de la controvèrsia jurídica sorgida en relació amb 

l’aplicació retroactiva de la Sentència núm. 59/2017 del Tribunal Constitucional, ha 

considerat que no es pot aplicar retroactivament la declaració d’inconstitucionalitat 

parcial de la regulació de l’IIVTNU, continguda en l’esmentada sentència, a liquidacions 

tributàries que fossin fermes en la data de publicació d’aquesta, el 15 de juny de 2017. 

Sobre el procediment a seguir, la Comissió ha indicat que la pretensió de devolució 

d’ingressos indeguts, si l’acte d’aplicació dels tributs ha guanyat fermesa, s’ha d’articular 

necessàriament a través dels procediments especials de revisió previstos en la legislació 

tributària (article 221.3 en relació amb l’article 216 i següents de l’LGT) i, si la via 

escollida és una revisió d’ofici, necessàriament s’ha de fonamentar en la concurrència 

d’una de les causes de nul·litat de ple dret recollides en l’article 217.1 de l’LGT. 
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Pel que fa a les causes de nul·litat, en aquest treball s’ha recollit la doctrina de l’òrgan 

consultiu expressada en els dictàmens ressenyats, en relació amb cadascuna de les 

lletres de l’article 217.1 de l’LGT invocades, totes esgrimides en relació amb liquidacions 

tributàries que el 15 de juny de 2017 ja eren fermes. 

Pel que fa a la causa de la lletra a), relativa a la lesió dels “drets i les llibertats 

susceptibles d’empara constitucional”, s’ha plantejat en relació amb el principi de 

capacitat econòmica reconegut en l’article 31.1 de la Constitució, però l’òrgan consultiu 

ha negat la concurrència de la causa en els casos examinats i ha recordat, en línia amb 

la posició dels tribunals i altres òrgans consultius, que aquesta causa de nul·litat d’actes 

administratius tributaris limita expressament el seu abast a la vulneració dels drets i 

llibertats reconeguts en els articles 14 a 29, i l’objecció de consciència de l’article 30, del 

text constitucional. 

La Comissió també ha negat la concurrència de la causa de la lletra c) de l’article 217.1 

de l’LGT, relativa a actes de “contingut impossible”, per considerar que, en els dos 

supòsits analitzats, no es tractava de cap cas d’impossibilitat física o material, ni 

d’impossibilitat lògica, sinó, si escau, jurídica, la qual no queda inclosa en la noció 

d’impossibilitat als efectes d’aquesta causa, recollida en la seva pròpia doctrina i en la 

jurisprudència dels tribunals. 

Quant a la causa de la lletra f) del mateix article, sobre els actes “contraris a l’ordenament 

jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets quan no es tinguin els requisits 

essencials”, s’ha conclòs la no-concurrència de la causa en aquests supòsits i, entre 

d’altres consideracions, la Comissió s’ha posicionat en el sentit que aquesta causa es 

refereix únicament a drets adquirits pels particulars, sense extensió a l’Administració, 

com a interpretació més natural del precepte i que millor correspon al seu origen des 

d’una perspectiva històrica. 

En darrer terme, en relació amb la causa de la lletra g) de l’esmentat article 217.1 de 

l’LGT, “qualsevol altre [supòsit] que estableixi expressament una disposició de rang 

legal”, s’ha plantejat en relació amb l’article 39 de la LOTC i en connexió amb l’article 

47.2 de l’LPAC. La Comissió ha observat que cap dels preceptes que s’invocaven i 

analitzaven regulaven una causa de nul·litat d’actes administratius, per diversos motius, 

i, en definitiva, ha negat també la concurrència d’aquesta causa de nul·litat en els 

procediments en què s’ha plantejat. 
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IV. DISSENY URBÀ, URBANISME I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE 

L’ADMINISTRACIÓ∗ 

1. Introducció 

Una part molt important de les reclamacions a les administracions municipals sobre les 

quals s’ha de pronunciar la Comissió Jurídica Assessora fa referència a danys 

relacionats amb caigudes de vianants en espais públics. Aquest supòsit de fet és el 

segon més reiterat en els dictàmens de la Comissió relatius a responsabilitat patrimonial, 

després de les reclamacions en l’àmbit sanitari.  

En concret, si ens fixem en els dictàmens emesos en els anys 2019 i 2020, relatius a 

reclamacions de responsabilitat contra un ajuntament, 67 d’un total de 126 (més d’un 50 

%) tracten de supòsits de caigudes en vies públiques. Els imports reclamats en aquests 

accidents quant al període esmentat superen els 6 milions d’euros (en concret, 

6.356.534 euros); les obligades quantificacions (que no sempre es fan) en les propostes 

de resolució (quasi sempre desestimatòries), en canvi, sumen poc més de 200.000 

euros (xifra que no representa ni el 3,5 % d’allò reclamat); i l’import proposat per la 

Comissió, en aquells dictàmens en què ha considerat procedent la indemnització, 

ascendeix a uns 556.000 euros (un 8,7 % respecte d’allò reclamat).  

El gran gruix de dictàmens sobre caigudes en espais públics tracten sobre si 

l’Administració ha de respondre pel dany sofert per la víctima per raó de la manca de 

manteniment adient de les vies o dels espais públics (p. e., mal estat de conservació de 

voreres, existència d’obstacles o d’elements en la via, manca de panots, forats a les 

voreres, rajoles deficients, llambordes que sobresurten,...). En alguns pocs dictàmens, 

però, el reclamant fixa el fonament de la responsabilitat de l’Administració en la manera 

en què el municipi ha exercit la seva potestat d’organització de l’espai públic, és a dir, 

en el disseny, la disposició i l’ordenació de l’espai urbà, la qual cosa suposa una manera 

diferent de pretendre la imputació de responsabilitat. L’exigència de responsabilitat es 

troba, doncs, no en el manteniment de l’espai sinó en la seva concepció, la qual respon 

                                                 

∗ Treball elaborat pel Dr. Joan Carles Seuba i Torreblanca, responsable de l’Àrea d’Estudis i Recerca de la 

Comissió Jurídica Assessora. 
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a diferents finalitats i polítiques (p. e., ordenació de l’espai, mobilitat, promoció de la 

ciutat,...). Cal dir, però, que la discussió sobre la responsabilitat de l’Administració per 

un element quant al seu disseny no és quelcom nou en els dictàmens de la Comissió, 

la qual disposa ja d’una consolidada doctrina en accidents relacionats amb tanques de 

doble onda (vegeu, entre d’altres, Dictamen 52/2019) i traçats de carreteres (vegeu, 

entre d’altres, Dictamen 298/2020).  

Si bé fins ara la Comissió ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se en pocs casos sobre 

si el disseny inapropiat o l’ordenació incorrecta de l’espai públic constitueix un títol 

d’imputació, i la majoria dels pronunciaments d’aquest òrgan no són favorables als 

reclamants, cal preveure el possible augment de reclamacions en el futur, especialment 

tenint en compte:  

Primer, que algunes actuacions urbanístiques s’han dut a terme a través del denominat 

“urbanisme tàctic”, és a dir, actuacions concretes i immediates que, amb poc pressupost, 

planifiquen i disposen l’espai urbà (de vegades, com a prova per a una futura reforma 

de gran abast). 

Segon, la concurrència més habitual en aquest espai públic de vianants i usuaris de 

bicicleta o velocípedes, ja que aquests mitjans de transport són cada vegada més usats 

en entorns urbans, i alguns d’ells fins i tot són promoguts per l’Administració. 

Tercer, la modificació de l’entramat urbà que recentment han dut a terme alguns 

municipis per exigències derivades de la pandèmia de la COVID-19. Efectivament, en 

alguna ocasió s’ha redissenyat la ciutat recorrent a pilons o altres obstacles a fi de 

guanyar espai per als vianants per a protegir-los dels vehicles amb aquestes barreres, 

tot i que aquestes suposessin un perill per a altres usuaris de la via pública (p. e., 

ciclistes). 

En aquest treball es presenta la doctrina de la Comissió relativa a reclamacions 

relacionades amb el disseny i l’ordenació urbanes. No són tractats, en canvi, aquells 

dictàmens relacionats amb el funcionament deficient de la instal·lació o el manteniment 

d’elements en espais públics.  

El treball s’estructura en dos grans apartats: en el primer, s’identifiquen i categoritzen 

els casos: a) esglaons, rampes i desnivells; b) carrils bici i similars; c) elements 

d’ordenació urbana, com ara separadors de carril, pilons i bol·lards, pintura del sòl i 

mobiliari urbà; d) elements escultòrics; e) espais lúdics perillosos; i en el segon, es 
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descriu i desenvolupa la doctrina de la Comissió sobre aquesta qüestió, concretada en: 

a) el títol d’imputació de responsabilitat; b) el deure de precaució dels vianants; c) la 

interrupció del nexe causal; d) els efectes del compliment de la normativa sectorial; i e) 

la responsabilitat del contractista.  

2. Grups de casos  

2. 1. Esglaons, rampes i desnivells 

Un esglaó permet salvar el desnivell existent entre diferents plans amb una simple 

passa, i una rampa és un pla inclinat que permet connectar espais a diferents nivells. 

Ambdós, òbviament, generen riscos però ambdós són necessaris i útils per a facilitar la 

deambulació segons les exigències del tramat. En els dictàmens següents s’ha discutit 

sobre la convenient configuració de l’esglaó o de la rampa, la qual ha estat considerada 

per la part reclamant la causa de l’accident:  

– Esglaons: 

Dictamen 114/2018: la víctima va patir danys en caure en uns esglaons del Port Olímpic 

de Barcelona, que considerava “que són d’alt risc per als vianants, atès que no existia 

barana ni cap altra senyalització que en fes notar l’existència”.  

Dictamen 21/2019: la víctima va caure per les escales d’una plaça; accident que atribuïa 

al seu disseny perquè que no disposaven de baranes ni de cap altre element de 

seguretat que delimités el final dels esglaons, el canvi de nivell i el ressalt existent.  

Dictamen 171/2020: la víctima va caure de la bicicleta per l’existència d’un desnivell en 

la calçada.  

– Rampes: 

Dictamen 298/2012: caiguda en una rampa deguda, segons el reclamant, a la manca 

d’elements de seguretat. 

Dictamen 24/2020: persona en cadira de rodes que pateix un accident en una rampa i 

“Atribueix aquest accident a la configuració deficient de la rampa, en presentar un 

desnivell del 30 % i el terra lliscós, no disposar de passamans al costat esquerre ni de 
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suplement a l’altura de 65-75 cm en el de la dreta, i existir al final de la rampa una porta 

metàl·lica amb marc.”  

Dictamen 147/2020: caiguda en la rampa d’accés a un castell. “Es tracta d’un accés 

d’una amplada considerable, de 4,15 metres, amb un desnivell que oscil·la entre els 22 

cm i un màxim de 35 cm en la part més alta i que està configurat amb planxes d’acer de 

superfície antilliscant amb òxid de ferro.” 

2. 2. Carrils bici i similars 

Els carrils bici intenten endreçar i garantir un espai segur entre vianants, ciclistes i 

conductors, a la vegada que promouen polítiques de mobilitat. Però en ocasions el seu 

disseny resulta conflictiu, com es demostra en els dictàmens següents:  

Dictamen 219/2019: atropellament mortal d’una persona per un ciclista. Els reclamants 

consideraven que el municipi havia de respondre per raó de la senyalització incorrecta 

del carril bici.  

Dictamen 352/2019: atropellament mortal en una via verda. “La part reclamant 

fonamenta principalment la responsabilitat de l’Administració pública en el fet que la 

senyalització existent al tram de la via on va tenir lloc l’accident era deficient, per 

contradictòria amb l’ús real de la via i per insuficient, i en el fet que la via no seria prou 

segura, perquè, en tant que camí verd, al qual poden accedir tant ciclistes com vianants, 

l’Ajuntament hauria d’haver adoptat mesures de seguretat addicionals consistents en la 

separació física entre els diferents usuaris que hi tenen accés.” 

2. 3. Elements d’ordenació urbana 

L’ús d’elements d’ordenació urbana, com ara separadors de carril, pilons i bol·lards, o 

pintura del sòl, és un recurs habitual per raó de la seva senzillesa d’aplicació, baix cost 

econòmic i impacte visual i ecològic, si bé pot presentar riscos, com s’evidencia en els 

dictàmens següents.  

– Separadors de carril: 
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Dictamen 330/2012: accident de motocicleta que el reclamant atribueix a “l’existència 

d’obstacles, concretament els separadors del carril bici”.  

Dictamen 421/2012: participant de marató que ensopega amb un separador de carril.  

Dictamen 81/2018: accident de motocicleta que el reclamant atribueix a la ubicació 

inapropiada del separador.  

Dictamen 137/2018: accident mortal d’usuari de motocicleta que, segons el reclamant, 

és imputable ”a l’existència a la calçada de separadors de goma per al carril bici”. 

– Pilons i bol·lards: 

Dictamen 166/2016: el reclamant atribueix la causa de l’accident al fet que el piló no era 

visible, per estar totalment ocult per la bardissa i la vegetació, i perquè no tenia 

dispositius reflectants. 

Dictamen 156/2019: danys soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública, i 

que el reclamant atribueix a l’existència d’un bol·lard piramidal no il·luminat. 

Dictamen 159/2020: pilona hidràulica no senyalitzada que es va aixecar en ser 

trepitjada. 

– Pintura del sòl: 

Dictamen 39/2019: motociclista que va patir un accident quan travessava un pas de 

vianants, i que atribueix a la humitat en la pintura emprada per a senyalitzar el pas referit. 

Dictamen 294/2020: el reclamant manifesta que quan passava per un pas de vianants 

va relliscar, atès que no existia cap protecció especial malgrat el pendent de la via.  

– Mobiliari urbà: 

Dictamen 157/2014: una persona va ensopegar amb unes lloses i va caure sobre un 

banc de ciment proper, situat enmig de l’avinguda. La víctima va morir divuit mesos 

després de l’accident.  



170 

 

2. 4. Elements escultòrics 

La Comissió també ha tingut ocasió de pronunciar-se en dues ocasions sobre si el 

disseny d’elements escultòrics ubicats en l’espai públic són la causa dels danys soferts 

per la víctima. Cal tenir present el poder d’atracció que aquests béns tenen sobre els 

usuaris de la via.  

Dictamen 162/2014: danys soferts en caure en una escultura horitzontal ubicada a 

l’entrada i sortida principal de l’edifici del Rectorat d’una universitat. En concret “hi 

sobresurten amb una alçada aproximada d’un centímetre i mig les lletres que configuren 

els noms de 261 pobles i ciutats propers encastats en tantes altres plaques d’alumini 

que queden soterrades inclús en la mateixa vorera de la rambla E, de manera que no hi 

ha una rasant plana, sinó més d’un miler de sortints metàl·lics què s’alternen 

aleatòriament al llarg de tota la zona”. 

Dictamen 263/2019: caiguda produïda després d’haver complert amb la tradició de fer 

un petó a l’element escultòric “Cul de la lleona” de Girona, que la reclamant que atribueix 

al disseny deficient de les escales de l’escultura. 

2. 5. Espais lúdics perillosos 

Hi ha zones urbanes a les quals s’associa un ús lúdic però que són perilloses per la seva 

configuració natural. Això es dona molt clarament en zones de bany no autoritzades o 

recomanades per a aquest ús, però utilitzades habitualment per alguns banyistes.  

Dictamen 97/2006: capbussada al port de Sitges, fet aquest contrari als usos de l’espai, 

però pràctica habitual coneguda per l’Ajuntament. 

Dictamen 73/2009: capbussada a la zona de banys del parc del Fòrum.  
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3. La doctrina de la Comissió Jurídica Assessora 

3. 1. L’augment del risc i la previsibilitat com a criteris d’atribució de 
responsabilitat 

En els dictàmens de la Comissió que s’ha tractat sobre danys relacionats amb un 

disseny inapropiat de l’espai públic es poden identificar dos criteris d’atribució de 

responsabilitat, que cal dir que no són exclusius d’aquest tipus d’accidents, si bé es va 

perfilant una doctrina específica: l’augment del risc i la previsibilitat.  

No constitueix títol d’imputació, en canvi, la voluntat política de modificar el disseny de 

l’espai públic, qüestió aquesta tractada en el Dictamen 219/2019, en relació amb un 

accident en un carril bici. La Comissió va haver de valorar quin paper tenia la intenció 

de l’Ajuntament de procedir a la progressiva segregació en calçada dels carrils bici i 

l’eliminació de les zones habilitades per a la circulació de bicicletes en vorera. Sobre 

això va afirmar el següent:  

“Aquesta Comissió Jurídica Assessora recorda, però, que no és funció d’aquest alt òrgan 

consultiu formular una valoració general de l’estat de la implantació, senyalització i 

manteniment de les zones habilitades en vorera per la circulació de bicicletes a la ciutat 

de Barcelona, així com del compliment o incompliment de les mesures d’impuls polític 

(aprovació de mesures de govern) en relació amb la convivència entre bicicletes i vianants 

que s’hagi pogut produir, sinó que li correspon pronunciar-se únicament en el context d’un 

expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial, i analitzar si el conjunt de les 

circumstàncies que van concórrer en l’accident en aquell punt concret (incloent-hi, 

evidentment, la senyalització) fan imputable a l’Administració la causació del dany. Per 

tant, l’àmbit d’anàlisi de la Comissió Jurídica Assessora és molt més circumscrit a les 

circumstàncies de l’accident i a l’anàlisi dels requisits concrets de la responsabilitat 

patrimonial.” 

a) Primer criteri d’atribució de responsabilitat: l’augment del risc 

El disseny urbà i l’urbanisme tàctic, com s’ha vist, es plasmen en decisions de 

l’Administració que responen a necessitats de la realitat urbana o de la convivència 

social: des d’evitar o facilitar desnivells fins a fer conviure vianants i ciclistes, entre 

d’altres. En aquest ventall de possibles actuacions, hi ha consens en què, si bé no és 

possible eliminar totalment el risc, aquest no ha de ser sorprenent ni intolerable per al 
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ciutadà. Més enllà d’aquests paràmetres, es podrà exigir responsabilitat. Així es 

manifesta en la doctrina continguda en els dictàmens següents:  

Dictamen 330/2012: “[S]’ha demostrat que l’obstacle que va provocar la caiguda del 

ciclomotor del reclamant suposava un risc socialment inadmissible, ja que els 

separadors vials eren bastant difícils de veure, sigui perquè ja era fosc però els fanals 

no donaven una il·luminació suficient [...] sigui perquè [...] les tires reflectants dels 

separadors tampoc no es veien bé de nit.” 

Dictamen 162/2014: “[E]l compliment insuficient de la normativa d’accessibilitat i les 

característiques peculiars dels desnivells existents en tota la superfície de la plaça 

permeten arribar al convenciment que, tot i que la plaça es trobava en un estat òptim de 

conservació, el seu disseny, un cop incorporada l’escultura, és inadequat a la seva 

finalitat, que inclou inexorablement el trànsit de persones, en permetre l’accés a un 

edifici públic.” 

Dictamen 21/2019: “en ometre col·locar elements per a minimitzar els riscos, es va 

incomplir l’obligació de vetllar per a garantir la seguretat dels llocs públics.” 

Dictamen 73/2009: “cal examinar cas per cas tenint en compte els principis de 

proporcionalitat i raonabilitat, en funció d’aquells riscos que podríem denominar 

estàndards, és a dir, d’aquells que la societat estableix com a previsibles. La culpa in 

vigilando no és il·limitada.” 

Per contra, si el disseny no sobrepassa aquest límit, els danys soferts per la víctima no 

poden ser rescabalats. Això s’associa en ocasions a l’aplicació del criteri exoneratori de 

responsabilitat dels riscos generals de la vida o dels riscos inherents i propis de 

l’activitat. Cal advertir, doncs, que la mera creació del risc no constitueix per se títol 

d’imputació suficient, sinó que el risc creat ha de tenir una certa entitat (que ha de provar 

el reclamant i valorar la Comissió Jurídica Assessora). Aquesta és la idea que es pot 

trobar en els dictàmens següents: 

Dictamen 114/2018: “El disseny d’aquesta grada és, com s’ha vist, una solució 

arquitectònica dissenyada per a evitar els desnivells. [...] Sembla que ha estat 

adequadament concebut per a evitar les caigudes dels centenars de ciutadans que 

diàriament, i en els darrers onze anys, transiten pel referit indret. Tot indica que aquests 

esglaons de la grada es poden sortejar amb la diligència raonablement exigible. La 

Comissió entén que el risc inherent a la seva utilització no ultrapassa (emprant paraules 
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de la Sentència 155/2018, esmentada) els límits imposats pels estàndards de seguretat 

exigibles conforme a la consciència social. [La Comissió] no troba una motivació que 

permeti imputar un incompliment de les obligacions a l’Ajuntament en el disseny o 

configuració, ni en la posada a disposició dels vianants d’aquesta infraestructura.” 

Dictamen 147/2020: “La zona d’accés rodat té una solució arquitectònica dissenyada 

per a millorar les condicions d’accessibilitat al Castell i facilitar l’ús i manteniment 

d’aquest element històric, catalogat com a bé d’interès cultural. Els informes assenyalen 

que l’accés rodat al recinte del Castell ha estat adequadament concebut per a evitar les 

caigudes a la gran quantitat de ciutadans que, segons s’indica en l’informe de l’Àrea de 

Turisme i Comerç de l’Ajuntament, han transitat en els darrers anys per aquest indret, a 

fi d’acudir a actes organitzats per l’Ajuntament, i que no s’hi han registrat altres caigudes. 

[...] 

Per tant, la Comissió entén que el risc general inherent a la utilització de l’accés rodat 

no ultrapassa els límits imposats pels estàndards de seguretat exigibles conforme a la 

consciència social. No s’observa cap incompliment de les obligacions a l’Ajuntament en 

el disseny o la configuració.” 

Dictamen 421/2012: “cal afegir el fet que la marató és una prova atlètica de 42,195 km, 

i que l’instant hi participava d’una manera voluntària; el sol fet de participar en la cursa, 

com en qualsevol prova esportiva d’aquest nivell, comporta uns riscos, entre d’altres, de 

caigudes; riscos que, excepte en supòsits concrets, han de ser assumits pels corredors.” 

Dictamen 298/2012: “la responsabilitat patrimonial només apareixeria quan es pogués 

demostrar que aquell dany ha estat antijurídic, és a dir, que no tenia perquè haver-lo 

suportat si els serveis públics haguessin posat tot el deure de diligència en les 

operacions de disseny, tancaments de la via pública, accessos d’aparcaments, etc. 

I més si es té en compte que la solució arquitectònica en la via pública, tal com s’observa 

en aquest expedient, ha estat fruit d’una llicència d’obres, i no consta en l’expedient que 

s’hi hagin produït altres accidents o, simplement, ensurts per la seva pròpia 

configuració.” 

Com s’ha apuntat, correspon al reclamant acreditar que l’element utilitzat no és adequat: 

Dictamen 137/2018: “[L]la reclamant no aporta cap evidència ni se sol·licita cap prova 

per tal d’acreditar que el model concret de separador de goma per a carril bici instal·lat 
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al carrer del Comte d’Urgell sigui inadequat per a la seva funció fins al punt de ser el 

causant de l’accident. En canvi, sí que es reconeix en el mateix escrit de reclamació que 

la causa de la mort és accidental i deguda al politraumatisme que va patir el conductor 

de la motocicleta. 

[...] 

En canvi, sí que resulta acreditat en l’expedient que és el desplaçament sobtat a 

l’esquerra del malauradament finat el que provoca la col·lisió, i això en un context de 

condicions òptimes per a la circulació i de coneixement de l’existència del carril bici.” 

És més, en alguna ocasió el reclamant ni tant sols ha aconseguit demostrar la relació 

de causalitat material entre l’accident i el dany sofert, com es veu en els dictàmens 

159/2020 (no es demostra la dinàmica de l’accident de com el piló va causar el dany), 

39/2019 (no es demostra que la pintura estigués humida; a més, els serveis municipals 

pinten al matí i l’accident té lloc a la nit), i 157/2014 (ensopegada per vorera en mal estat 

–imputable a l’Administració– i topada amb un banc de formigó. No obstant això, el dany 

pel qual es reclama, la mort de la víctima, es va produir un any i mig després de 

l’accident. Tenint en compte els danys soferts el dia de l’accident –contusions a la cama 

esquerra, canell esquerre i columna cervicolumba– i que en aquell interval de divuit 

mesos la víctima es va sotmetre a successives intervencions mèdiques, la Comissió 

considera que es fa “pràcticament impossible vincular, amb la imprescindible certesa, la 

causa de la defunció amb la caiguda”). 

Els dictàmens concrets en què la Comissió ha considerat que el disseny o l’ordenació 

de l’espai era perillosa han estat els següents:  

Dictamen 97/2006: manca de mesures per a evitar l’ús inapropiat d’una zona de banys. 

Dictamen 73/2009: manca de mesures per a evitar l’accés a una zona de bany (tot i que 

es va apreciar culpa exclusiva de la víctima).  

Dictamen 330/2012: els separadors del carril bici contra els quals va impactar el 

conductor no disposaven d’unes franges reflectores suficients per a facilitar-ne la 

detecció. 

Dictamen 162/2014: conjunt escultòric en pla horitzontal. 
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Dictamen 21/2019: les escales d’una plaça no disposaven de baranes ni de cap altre 

element de seguretat que delimités el final dels esglaons, el canvi de nivell i el ressalt 

existent. 

Dictamen 219/2019: carril bici deficientment dissenyat (tot i que es va interrompre el curs 

causal per culpa de la víctima i dels ciclistes implicats en l’accident).  

Dictamen 263/2019: estàtua amb una configuració perillosa (en el cas s’aprecia 

concurrència de culpes).  

La manera d’evitar la imputació de responsabilitat per haver augmentat el risc es 

concreta bé amb senyalitzar i advertir dels riscos, o bé amb establir recorreguts 

alternatius. 

Quant a la senyalització o advertències:  

Dictamen 73/2009: “En aquest sentit, i des del punt de vista locatiu, a parer d’aquest 

òrgan només hi hauria un aspecte que podria suscitar alguna responsabilitat de 

l’Administració municipal; ens estem referint a la protecció que hauria d’haver tingut la 

plataforma del ‘jacuzzi’ amb les cordes que no hi havia, així com amb un tancament 

perimetral no solament exterior sinó també interior, de manera que la superfície de la 

plataforma quedés formalment tancada; prevencions que no existien en el moment de 

l’accident i que sí que han estat instal·lades amb posterioritat. 

[...] 

No es pot negar que una eventual deficiència de mesures estàtiques quedà esmenada, 

en aquell cas concret, per uns advertiments personals.” 

Quant a l’establiment de camins alternatius:  

Dictamen 24/2020: “Tenint en compte que queda suficientment demostrat en l’expedient 

que existeixen recorreguts alternatius degudament adaptats a la normativa; que 

l’informe del CAC […] indica que la caiguda va tenir lloc per una mala maniobra del 

mateix perjudicat; que la rampa no estava senyalitzada com a pas adaptat, i la resta de 

consideracions que s’han realitzat anteriorment, aquesta Comissió Jurídica Assessora 

considera que la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada s’ha de 

desestimar.” (Vegeu també el Dictamen 159/2020).  
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En definitiva, els ciutadans tenen dret a un espai que sigui segur i, segons el Dictamen 

159/2020, “[C]orrespon a la corporació local la cura, el manteniment i la conservació de 

la via pública, i és qui ha de vetllar per a mantenir els carrers lliures d’obstacles i en un 

estat d’utilització correcte per als vianants, per a garantir-ne la seguretat (dictàmens 

152/2011, 178/2012, 113/2013, 336/2014, 103/2015 i 65/2016)”. 

El nivell de seguretat exigible és variable en funció de la destinació de l’espai públic, 

com exemplifica el Dictamen 157/2017: 

«D’aquí resulta que no es pot pretendre que el paviment d’un camí forestal hagi de ser el 

mateix que el d’una via ordinària habilitada per al trànsit rodat. De fet, la normativa 

estableix, com a regla general, que els camins ni tan sols estaran pavimentats. Per tant, 

aquesta Comissió considera que s’ha d’acceptar el criteri de la proposta de resolució quan 

sosté que “[...] els deures de conservació que té aquesta administració municipal no tenen 

en cap cas la mateixa intensitat en un camí forestal (que pot estar asfaltat o no), d’acord 

amb la seva pròpia naturalesa, que en un carrer o via convencional, dissenyada per al pas 

constant de vehicles i amb voreres per al pas de vianants”.» 

Aquesta Doctrina es reitera en el Dictamen 171/2020. 

b) Segon criteri d’atribució de responsabilitat: la previsibilitat 

En un conjunt important de dictàmens, el criteri emprat per a atribuir responsabilitat a 

l’ens municipal es troba en el deure de previsió que requeia sobre ell i que l’obligava a 

adoptar mesures de reducció o evitació dels riscos, com es comprova en el dictàmens 

següents:  

Dictamen 21/2019: “l’Administració admet que els vianants també feien servir la grada 

com a itinerari per a accedir a la plaça de l’Ajuntament, aspecte que es pot considerar 

previsible tenint en compte que, com també s’admet en l’expedient, aquest accés és 

més directe que el del carrer.” 

Dictamen 263/2019: «[L]’Ajuntament és sabedor de la pràctica dels visitants i l’estimula, 

tot posant un sistema de graons que ajudi a arribar al “cul de la lleona”; però sense 

complir cap normativa, la qual cosa és tant com dir que s’accepta l’existència d’un risc 

per als ciutadans que són encoratjats a aquest ritual “difícil”. Per molt que es digui que 

no és una escala, sembla una escala i serveix per al mateix que serveix una escala. És 

a dir, existeix un fonament per a atribuir a l’Ajuntament de Girona la responsabilitat dels 

danys que puguin patir els ciutadans quan compleixen aquest ritual: es tracta d’una 



177 

 

activitat no només coneguda, sinó fomentada com a atractiu turístic de la ciutat, però 

sense que s’hagin observat les normes d’accessibilitat.» 

Dictamen 162/2014: “A banda de l’anterior, es creu necessari portar a col·lació que 

consta acreditat en l’expedient que l’Ajuntament tenia coneixement de l’existència 

d’altres caigudes en la zona pels mateixos motius, fet que posa de manifest el 

coneixement de la potencial perillositat que el disseny de la plaça constituïa per als 

vianants i que, tot i això, no va adoptar mesures per a evitar aquest risc.” 

Dictamen 97/2006: “[L]a perillositat que revestia la plataforma venia donada no per les 

condicions objectives, les mides, l’estat de conservació i el lloc sinó, especialment, per 

la utilització inadequada de què era objecte. És a dir, de l’ús que en feien els joves, i per 

l’efecte d’atracció que això provocava. 

De tot el que s’ha exposat es desprèn que la plataforma en qüestió era utilitzada pel 

jovent amb unes finalitats distintes de les que eren pròpies. Que aquesta circumstància 

era un fet evident, que estava a la vista de tothom, i que havia motivat diversos escrits 

per denunciar-ho i diverses intervencions de la mateixa policia municipal. I que el 

manteniment d’aquella utilització produïa un efecte d’atracció. Que, d’altra banda, no 

queda clar quins eren els advertiments o cartells existents el dia de l’accident, com 

tampoc no es pot saber amb certesa quina mena de protecció hi havia el mateix dia, si 

és que hi era, ja que sembla que la plataforma havia estat objecte d’algunes proteccions, 

com unes cordes, i més endavant una espècie de tanques (però se’n desconeix l’abast, 

en quin moment es van instal·lar i quina permanència van tenir). 

Malgrat tot, l’Administració municipal, com a administració responsable, no va actuar –

ex ante– com exigia el servei públic per raons de seguretat, és a dir, establint els 

mecanismes per evitar els riscos que creava aquella instal·lació i que havien estat 

reiteradament advertits, o utilitzant les seves potestat administratives d’execució 

forçosa, tal com ho va fer ex post, ja que després de l’accident va desmuntar la 

plataforma tantes vegades citada.” 

Ara bé, que s’hagin produït accidents previs no implica una declaració automàtica de 

responsabilitat, sinó que constitueix una circumstància més a valorar.  

Dictamen 162/2014: “Quant a la pràctica de prova, s’observa que la part reclamant va 

proposar a l’òrgan instructor, entre altres mitjans probatoris, la realització d’actuacions 

dirigides a diferents ens públics –la Universitat, la Guàrdia Urbana i la Sindicatura de 
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Greuges de la ciutat–, encaminades a esbrinar el nombre de queixes o reclamacions 

presentades per altres vianants per caigudes similars en el lloc dels fets; prova que la 

instructora va rebutjar en considerar-la innecessària. 

[...]  

En el present cas, tot i que aquest rebuig s’ha intentat motivar, aquesta motivació resulta 

insuficient, atès que l’obtenció d’algun pronunciament oficial sobre el nombre de 

caigudes a la zona hauria contribuït a esbrinar el nivell de perillositat que suposa 

l’escultura en la plaça, i es considera que aquesta negativa de l’Administració davant la 

sol·licitud reiterada de la instant ha de ser necessàriament tinguda en compte en el 

moment de resoldre el fons de l’assumpte, com més endavant s’abordarà.” 

En aquest cas, hi havia hagut queixes prèvies i el Síndic havia fet el suggeriment «que 

es retiri o es traslladi l’escultura per a possibilitar la circulació lliure i tranquil·la de les 

persones i d’aquesta manera “eliminar qualsevol barrera arquitectònica o de qualsevol 

naturalesa d’accés a edificis públics”.» 

El raonament a la inversa també és possible: que no hi hagi hagut accidents (o que 

quantitativament siguin poc significatius atès el volum de persones que passen per la 

zona) permet afirmar que el disseny no és perillós (així, p. e., Dictamen 421/2012: cap 

altre participant de la marató va ensopegar amb el separador; i Dictamen 114/2018: 

“Sembla que ha estat adequadament concebut per a evitar les caigudes dels centenars 

de ciutadans que diàriament, i en els darrers onze anys, transiten pel referit indret”).  

3. 2. El deure de precaució de les persones vianants i usuàries de les vies 
públiques 

Sobre les persones vianants i usuàries de les vies públiques recau el deure de precaució 

que exigeix adequar el seu comportament a les circumstàncies que el temps i el lloc 

requereixen. Aquesta deure és una manifestació del principi d’autoprotecció que recau 

sobre les persones.  

Dictamen 114/2018: “La ponderació de les circumstàncies descrites en anteriors 

fonaments jurídics condueixen, per tant, a concloure que en la producció del dany ha 

tingut una participació significativa l’actuació de la mateixa reclamant, que hauria d’haver 

transitat amb més atenció i extremar les precaucions.” 
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Dictamen 81/2018: “En aquestes circumstàncies, el desgast del separador amb el qual 

va topar el reclamant i la seva ubicació en un lloc proper al gir [...] no són circumstàncies 

suficients per a enervar l’obligació del reclamant de circular amb la diligència i precaució 

necessàries per a evitar tot dany, propi o aliè, tenint cura de no posar en perill tant el 

mateix conductor com els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via.” 

El contingut d’aquest deure és variable i es pot fixar tant mitjançant disposicions legals 

que estableixen o prohibeixen accions com a partir de la valoració d’un seguit de 

circumstàncies que siguin rellevants en el cas.  

Quant a l’establiment legal d’una acció o d’una prohibició, és rellevant per al fracàs de 

la reclamació que la víctima ignorés la determinació normativa.  

Dictamen 166/2016: «[A]questa Comissió considera que no concorre el requisit de 

l’antijuridicitat, puix que s’adverteix que el reclamant va inobservar determinades normes 

de circulació que van ser determinants perquè patís el dany, la qual cosa comporta que 

estigui obligat a suportar-lo. Així resulta de la doctrina seguida per aquesta Comissió: “A 

part que ningú no pot treure profit de la seva pròpia malaptesa, qui actua amb culpa o 

negligència elimina el dret de percebre indemnització pels danys que hagi pogut patir” 

(cfr. dictàmens 23/2015, de 22 de gener i 149/2016, de 9 de juny).» 

Dictamen 171/2020: “Segons el parer d’aquest òrgan consultiu, el fet d’haver infringit un 

senyal de prohibició de pas, per part del reclamant, trenca el nexe causal entre el 

funcionament del servei públic i el resultat lesiu produït, ja que, amb la seva conducta, 

el reclamant es va situar voluntàriament en la situació de risc que imputa a 

l’Administració. No existeix, doncs, nexe causal entre l’actuació de l’Administració i el 

dany que es reclama.” 

Quant a les circumstàncies en què es produeix l’accident, les que es presenten a 

continuació són les examinades habitualment a fi de determinar si la víctima ha satisfet 

els deures de diligència que li pertoquen:  

– Perillositat de l’acció: 

Dictamen 73/2009: “les persones han de ponderar els riscos de les seves pròpies 

accions, i d’acord amb aquest elemental principi d’autoconservació i precaució actuar 

en conseqüència. Així, i encara que sigui una elementalitat, es pot dir que, en situacions 

normals, caminar requereix menys atenció que nedar, i nedar menys que tirar-se de 

peus al mar [...], i llançar-se de cap requereix encara més prudència. 
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La tendència generalitzada a desresponsabilitzar-se dels actes propis generadors de 

danys i buscar un centre d’imputació extern relacionat amb l’Administració pot ser 

explicable, però no és jurídicament adequat. Altrament dit, l’Administració no pot fer, ni 

ho ha de fer, en aquest tipus d’accions, ja que es detecten a simple vista. 

En el cas objecte de dictamen l’acció de llançar-se a l’aigua i, a més, fer-ho de cap, fou 

una decisió autònoma del reclamant, sense que hi hagués cap element públic que 

l’invités a fer-ho, amb la qual cosa assumí el risc d’una manera voluntària i imprudent.” 

Dictamen 156/2019: “Quant a la conducta de la persona reclamant, la Comissió ha 

recordat reiteradament el principi elemental d’autoconservació i precaució que obliga els 

vianants a ponderar els riscos de les accions pròpies i a actuar en conseqüència, i a 

extremar les precaucions en funció de les característiques de la via per on transitin. Per 

tal de valorar aquesta circumstància, s’ha de tenir en compte, en aquest cas, que la 

caiguda es va produir mentre l’interessat practicava esport (running) per la via pública, 

a les 21.30 h, quan ja era fosc, acompanyat d’una altra persona que corria juntament 

amb ell.” 

– Circumstàncies de l’accident: 

Una de les dades que es té més en compte en valorar com es va produir l’accident és 

l’hora en què aquest ha tingut lloc, a fi de saber si hi havia prou llum natural que permetés 

adequar el comportament del vianant a les peculiaritats del tramat. D’entre els 

nombrosos dictàmens que tenen en compte aquesta dada, cal destacar els dictàmens 

81/2018, 114/2018, 137/2018, 21/2019 i 263/2019. Així mateix, el Dictamen 294/2020 

també s’ha fixat en les condicions meteorològiques (pluja). 

– Circumstàncies personals: 

Algunes condicions personals poden ser rellevants a l’hora de valorar si el 

comportament de la víctima s’adiu a allò que era exigible. En concret, en el Dictamen 

157/2014 el dany el va patir una persona invident (tot i que es va resoldre que havia de 

conèixer la zona perquè era el camí habitual per a arribar al lloc de treball); i en el 

Dictamen 24/2020, la víctima era usuària d’una cadira de rodes. En ocasions, també 

s’ha tingut en compte l’edat de la víctima a l’efecte de ponderar el risc (així, en el 

Dictamen 21/2019 la víctima era una senyora de 70 anys, si bé allò rellevant és que duia 

un carretó que va dificultar la seva reacció en baixar uns esgraons). 

– Coneixement de la zona: 
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Que la víctima de l’accident conegui la zona o espai on aquest es produeix augmenta el 

seu deure d’autoprotecció, ja que disposa d’una informació que la col·loca en una millor 

posició, en aquell moment, per a evitar l’accident. Contràriament, s’estaria incentivant 

comportaments poc curosos o preventius. Les circumstàncies per les quals pot conèixer 

la zona són diverses: ser-ne veí (Dictamen 21/2019), ser l’itinerari habitual per anar a 

treballar (dictàmens 157/2014 i 81/2018) o a un centre d’esbarjo (Dictamen 219/2019) o 

ser el lloc usual on es practica esport (Dictamen 156/2019).  

Ara bé, preval més el veritable coneixement de l’estat actual de la via o espai que la 

mera condició de ser usuari habitual de la zona. En aquest sentit, el Dictamen 330/2012 

diu: “És cert que, tot i que no es planteja en l’expedient, l’instant era veí del barri i que 

coneixia el lloc per on circulava amb la motocicleta, però aquest fet no sembla que pugui 

temperar la responsabilitat de l’Ajuntament en els fets, atès que, segons afirma un 

testimoni, les peces s’havien instal·lat dies abans a la producció de l’accident i no sembla 

exigible que l’instant n’hagués de conèixer l’existència.” 

3. 3. La interrupció del nexe causal i la concurrència de culpes 

Que la víctima incompleixi amb els deures de protecció que li corresponen provoca 

l’exoneració de responsabilitat de l’Administració, si s’aprecia culpa exclusiva de la 

víctima, o el reconeixement parcial de la seva pretensió indemnitzatòria en funció de la 

quota corresponent a la seva intervenció en l’accident. 

En els dictàmens 73/2019 i 219/2009 la intervenció de la víctima és tant rellevant (ja 

sigui per actuació voluntària i ferma, o greument descuidada, respectivament) que 

absorbeix la negligència existent en el disseny de l’espai.  

Dictamen 73/2009: “En el cas objecte de dictamen l’acció de llançar-se a l’aigua i, a més, 

fer-ho de cap, fou una decisió autònoma del reclamant, sense que hi hagués cap 

element públic que l’invités a fer-ho, amb la qual cosa assumí el risc d’una manera 

voluntària i imprudent.” 

Dictamen 219/2019: “La vianant va irrompre distretament al carril bici, per la qual cosa 

va ser advertida per diversos ciclistes perquè l’abandonés. En sortir d’aquest va ser 

envestida per una bicicleta que duia a terme una maniobra d’avançament, i que no va 

poder evitar l’atropellament.  
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[...] 

[E]l comportament dels protagonistes de l’accident (i de la resta de ciclistes) va ser 

determinant en la causació de l’accident i, per tant, d’entitat suficient per a trencar el 

vincle causal entre el dany i l’actuació de l’Administració.” 

La interrupció del nexe causal també es pot deure a la intervenció de terceres persones 

(p. e., altres ciclistes, Dictamen 219/2019).  

S’ha apreciat concurrència de culpes en els dictàmens següents: Dictamen 21/2019 (50 

%); Dictamen 263/2019 (20 % víctima, 80 % Administració) i Dictamen 97/2006 (97,6 %, 

víctima, 2,4 % Administració). 

3. 4. Els efectes del compliment de la normativa sectorial sobre la pretensió 
indemnitzatòria 

L’argument habitualment esgrimit per l’Administració per a exonerar-se de 

responsabilitat és que el disseny executat compleix la normativa sectorial que sigui 

d’aplicació. El suport legal de la solució urbanística emprada fa que els danys relacionats 

no puguin considerar-se antijurídics.  

Dictamen 156/2019: “El compliment normatiu en relació amb les característiques i 

l’accessibilitat de la via, i també el compliment de les exigències sobre il·luminació de la 

via pública, juntament amb la constància d’un correcte estat de conservació, ha de fer 

decaure la pretensió del reclamant d’atribuir a l’Administració la responsabilitat del dany 

patit amb motiu de la caiguda en ensopegar amb un bol·lard.” 

En alguna ocasió s’ha plantejat la rellevància que a aquest efecte tenen els manuals, 

guies o recomanacions, molt habituals en l’àmbit de l’arquitectura i el disseny, però 

sense rang normatiu formal. La Comissió Jurídica Assessora ha acollit una interpretació 

per la qual aquests documents poden tenir eficàcia. 

Dictamen 156/2019: “[P]el que fa al disseny dels bol·lards, el servei municipal 

corresponent considera d’aplicació el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament 

de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat, i la Guia per a la 
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redacció d’un Pla municipal d’accessibilitat de l’any 2000, normes a les quals també es 

refereix l’informe pericial aportat pel reclamant.” 

Tot i això, aquests documents no sempre han estat considerats com a fonts 

d’obligacions, la qual cosa no treu que puguin tenir-se en compte a l’efecte del deure de 

suprimir o minimitzar riscos.  

Dictamen 352/2019: “Aquesta Comissió considera que d’aquesta recomanació 

[continguda al Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya de la Generalitat de 

Catalunya (2008)] no es pot extraure una obligació de fer de l’Administració exigible en 

tots els supòsits i que, en tot cas, caldria realitzar un judici de beneficis, costos i riscos 

sobre els quals aquesta Comissió no disposa d’informació.” 

Per la seva banda, constitueix un argument habitual esgrimit pel reclamant aquell pel 

qual la negligència de l’Administració s’evidencia amb el fet que, amb posterioritat a 

l’accident, s’hagi procedit a reparar o modificar l’espai on es va produir. Sobre això, la 

Comissió té una doctrina clara i consolidada en el sentit següent: 

Dictamen 188/2020: “el fet que l’Administració, amb motiu d’un accident i amb 

posterioritat a aquest, com en el cas que s’examina, dugui a terme una millora de la 

zona on es va produir no vol dir que comporti necessàriament el reconeixement que 

l’estat del lloc fos generador de la responsabilitat atribuïda a l’Administració.” 

Dictamen 156/2019: “la Comissió ha dit en diverses ocasions que el fet que 

l’Administració, amb motiu d’un accident i amb posterioritat a aquest, dugui a terme una 

millora de la zona on es va produir no vol dir que comporti necessàriament el 

reconeixement que l’estat de la via fos generador de la responsabilitat atribuïda a 

l’Administració; quan això succeeix s’han de tenir en compte les circumstàncies del cas 

concret, i en el present supòsit no permet concloure que aquesta actuació respongui a 

la necessitat d’evitar una situació generadora de risc.” 

Dictamen 73/2009: “El fet que l’Administració en ocasió d’un accident i amb posterioritat 

a aquest introdueixi més o noves mesures de seguretat no vol dir que això comporti 

necessàriament el reconeixement que les senyalitzacions o mesures preexistents a 

l’accident fossin insuficients, ja que si això fos exacte voldria dir que aquella 

conseqüència sempre seria possible, tota vegada que, qualsevol activitat o qualsevol 

lloc és generador d’alguna mena de risc. Aquesta interpretació ens portaria a un 
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advertiment in crescendo que no seria conseqüència dels riscos objectius sinó de la 

irresponsabilitat dels usuaris.” 

Ara bé, aquesta doctrina no és rígida, sinó que ha d’atendre les circumstàncies del cas, 

com es pot veure en els dictàmens següents:  

Dictamen 330/2012: També s’hi valora que, amb independència que les peces 

separadores del carril bici complissin amb les característiques tècniques normativament 

exigibles per a instal·lar-les la via pública, en el lloc dels fets es van substituir 

posteriorment per unes altres de dimensions més reduïdes. Així, “La Comissió ha posat 

de manifest en d’altres dictàmens on es plantegen situacions similars que l’arranjament 

posterior d’una zona pública on s’ha produït un accident o una caiguda no és 

necessàriament una circumstància indicativa de l’existència de negligència municipal en 

la conservació i manteniment, ni dóna lloc a una responsabilitat automàtica de 

l’Administració en els fets, però, amb una valoració conjunta de la resta de la 

circumstàncies que consten en l’expedient sí que pot arribar a constituir un element més 

per a considerar l’existència d’alguna deficiència suficient per a provocar un accident, 

com succeeix en el cas que ens ocupa”. 

Dictamen 137/2018: L’Ajuntament ha utilitzat diversos models de separadors. 

Dictamen 21/2019: “[M]ai no va adoptar cap mesura de seguretat tendent a evitar o 

minimitzar el risc de caiguda. De fet, fins després de l’accident que motiva la reclamació 

no es va col·locar una barana per a facilitar l’ús de l’espai com a escala, la qual cosa 

permet considerar que, en ometre col·locar elements per a minimitzar els riscos, es va 

incomplir l’obligació de vetllar per a garantir la seguretat dels llocs públics.” 

Finalment, cal remarcar que en alguna ocasió la diligència exigible s’ha situat més enllà 

del compliment estricte de la normativa, com a exigència de l’aplicació del principi de 

cautela i precaució. Aquesta manera de procedir és conseqüència de les consideracions 

fetes anteriorment sobre la creació del risc i el deure de previsió.  

Dictamen 125/2006 (tot i que relacionada amb una tanca de protecció a la carretera): 

“Traslladat tot això al moment de l’accident, en el qual ja es coneixia la notonecta de la 

tanca tipus T, en el qual la normativa començava a preveure’n la substitució, però no 

n’impedia la reposició i utilitzava tanques i barres de la mateixa tipologia, no es pot parlar 

d’un comportament antijurídic de l’Administració de Carreteres, però sí es podria apuntar 

a un comportament que no concorda amb el principi de cautela o de precaució. En 
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resum, l’Administració coneixia el risc i, no amb excessiva incertesa, potser, i s’insisteix, 

per imposicions pressupostàries i no ha pogut, amb la suficient antelació, prevenir la 

gestió que comportava aquest principi.” 

3. 5. La intervenció del contractista en el procediment de reclamació de 
responsabilitat 

Un aspecte no tractat habitualment és la posició en què es troba el contractista de 

l’Administració en el procediment d’exigència de responsabilitat. 

Així s’evidencia en el Dictamen 330/2012: “L’Ajuntament tampoc no es planteja la 

responsabilitat en els fets de l’empresa que va col·locar els separadors, ni consta en 

l’expedient tramès cap document contractual que permeti a aquest òrgan plantejar la 

seva responsabilitat en els fets.” 

El pronunciament més clar i contundent sobre si el contractista ha de participar i com en 

el procediment de reclamació de responsabilitat es troba en el Dictamen 159/2020, que 

s’ha encarregat de remarcar l’exigència legal de donar audiència al contractista en els 

termes següents: «[C]al valorar positivament la instrucció realitzada per l’Administració 

local, que ha tingut en compte l’existència de la contractista, adjudicatària del contracte 

de serveis de manteniment de referència, a la qual ha obert també el tràmit d’audiència, 

d’acord amb el que estableixen els articles 82.5 de l’LPAC, 32.9 de l’LRJSP i 196.3 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).» 

4. Consideracions finals 

Els ciutadans tenen dret a una ciutat segura i accessible, que es concreta no només en 

el manteniment correcte de les instal·lacions sinó també en el disseny i ordenació de 

l’espai públic i del seu equipament. Aquest supòsit de responsabilitat, relativament nou, 

ha estat tractat per la Comissió Jurídica Assessora en alguns pocs dictàmens, en els 

quals es pot identificar que els criteris per a atribuir responsabilitat es concreten en la 

creació per part de l’Administració municipal de riscos qualificats, que el particular no ha 
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de tolerar, així com en el deure de prevenció de danys que pot sorgir si concorren unes 

circumstàncies específiques.  

Vistes les noves tendències del disseny urbà, algunes d’elles com a conseqüència de la 

necessitat d’ordenar l’espai públic d’una manera diferent, segurament en un futur no 

gaire llunyà aquest òrgan tindrà ocasió de desenvolupar i perfilar la seva doctrina sobre 

aquest supòsit de responsabilitat.  



187 

 

 

V. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DERIVADA DE LES MESURES SANITÀRIES 
ADOPTADES EN TEMPS D’EPIDÈMIES: LA DECLARACIÓ DE LA GRIP AVIÀRIA A 

CATALUNYA∗ 

1. Introducció 

Malgrat que les situacions d’epidèmies i pandèmies es creien superades en el segle XXI, 

de manera que l’atenció als problemes de salut individual semblaven centrar la 

preocupació de la ciutadania, del personal sanitari i de les autoritats, el temps ha 

demostrat que això no és així. Diverses han estat les situacions de crisi sanitària 

viscudes durant la segona meitat del segle XX i principi del XXI que han motivat la 

declaració d’epidèmies. Fins i tot la declaració de pandèmies per part de l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS) per l’existència de contagis incontrolats d’una malaltia 

determinada entre continents. Alguns dels casos més recents i coneguts poden ser la 

crisi de les vaques boges, la pesta porcina clàssica, la grip aviària, la síndrome 

respiratòria aguda severa (SARS), l’Ebola o, encara més recentment, la grip A (H1N1) i 

la COVID-19. 

Aquestes situacions de risc per a la salut de la població poden ser en alguns casos 

potencials, si la malaltia afecta amb virulència els animals i en menys mesura els 

humans, però en d’altres casos pot suposar un risc real per a la ciutadania. En qualsevol 

cas, obliguen les diferents autoritats sanitàries a adoptar mesures per tal de protegir el 

dret a la vida i a la integritat física, així com el dret de la salut de les persones, com no 

pot ser d’una altra manera. I és que ambdós drets es troben garantits a l’Estat per la 

Constitució (articles 15 i 43), però també es troben reconeguts per la Declaració 

Universal dels Drets Humans de 1948. 

De fet, les emergències sanitàries, com les originades per una epidèmia o pandèmia, 

compten en l’actualitat amb una regulació específica en la legislació estatal i catalana, 

                                                 

∗ Treball elaborat per la Sra. Judit Florensa i Miguel, lletrada responsable de l’Àmbit Jurisprudencial de la 

Comissió Jurídica Assessora. 
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amb la possibilitat d’activar mecanismes que afecten l’esfera individual i patrimonial de 

les persones. Aquests mecanismes limiten en tots els casos drets i llibertats, fins i tot 

poden, en els casos més dràstics, afectar l’exercici de drets fonamentals. 

Certament, la limitació de determinats drets fonamentals en circumstàncies concretes 

ha estat tradicionalment avalada pel Tribunal Constitucional, com el dret de reunió i 

manifestació (STC 2/1982, de 29 de gener o 42/2000, de 14 de febrer). El Tribunal fins 

i tot s’ha pronunciat sobre la limitació d’aquests drets en situacions de crisis sanitàries, 

com en el cas de la recent Interlocutòria TC 40/2020, de 30 d’abril. Però aquests 

pronunciaments no obsten perquè els ciutadans directament afectats puguin plantejar 

les accions administratives i judicials que considerin oportunes si creuen que les 

mesures adoptades han estat arbitràries, desproporcionades o discriminatòries. Una 

d’aquestes possibles accions és la interposició de reclamacions de responsabilitat 

patrimonial davant de presumptes sacrificis singulars que els ciutadans considerin que 

no tenen l’obligació de suportar. 

Precisament aquesta Comissió ha conegut durant l’any 2020 d’un supòsit de reclamació 

de responsabilitat patrimonial per les mesures sanitàries adoptades per l’Administració 

de la Generalitat davant d’un brot d’influença aviària a Catalunya. Concretament, per la 

restricció de moviments d’animals per raons sanitàries. Es tracta del Dictamen 86/2020, 

que s’aborda en aquest treball, malgrat que, com s’explicarà, no és el primer cop que la 

Comissió coneix d’aquest tipus de reclamacions (dictàmens 405/1997, 199/1999 i 

216/2008, entre d’altres).  

D’acord amb l’exposat, es realitza, a continuació, una reflexió sobre les principals 

característiques i tipus de mesures adoptades per les administracions en situacions 

d’epidèmies i pandèmies per entrar, després, a analitzar l’exercici de la responsabilitat 

patrimonial derivada de situacions de crisi sanitària, amb especial atenció a la doctrina 

de la Comissió en l’àmbit de la sanitat animal. 

2. Característiques i tipus de mesures sanitàries adoptades per l’Administració en 
epidèmies o pandèmies 

Les situacions greus i excepcionals que viu la població durant una crisi sanitària justifica 

la intervenció pública en l’esfera de l’individu i de la col·lectivitat per a la salvaguarda de 

la salut de la ciutadania. Ara bé, en qualsevol cas, el conjunt d’actuacions obligatòries o 
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limitadores de drets o llibertats adoptades per les administracions en protecció de la 

salut han d’estar emparades en una previsió legal habilitant. Així, la Llei orgànica 3/1986, 

de 14 de abril, de mesures especials en matèria de salut pública (LOMESP) estableix 

que, per tal de protegir la salut pública i prevenir-ne la pèrdua o el deteriorament, les 

autoritats sanitàries de les diferents administracions públiques poden, dins l’àmbit de les 

seves competències, adoptar les mesures previstes en la llei quan així ho exigeixin 

raons sanitàries d’urgència o necessitat. En l’àmbit català, la Llei 18/2009, de 22 

d’octubre, de salut pública també compta amb un títol relatiu a la intervenció 

administrativa en matèria de salut pública, amb un capítol destinat a definir el conjunt de 

mesures cautelars que poden adoptar les autoritats per a garantir la salut individual i 

col·lectiva. I, en matèria de sanitat animal, la Llei 8/2003, de 24 d’abril, incorpora 

mesures sanitàries de salvaguarda per a prevenir la introducció o difusió dins del territori 

nacional de malalties de declaració obligatòria en animals. 

Una altra de les característiques pròpies d’aquest tipus de mesures és el seu caràcter 

excepcional i provisional, pel temps indispensable per al control de la propagació de la 

malaltia infecciosa. 

A més, les mesures que s’adoptin han de ser en tot cas proporcionals a la gravetat de 

la situació de crisi sanitària i als fins que en cada cas es persegueixin, com exigeix 

l’article 28 de la Llei general de sanitat. Aquest mateix article 28 estableix, també, que 

les mesures sanitàries previstes en la norma s’han d’atenir al principi de preferència de 

col·laboració voluntària per part dels seus destinataris amb les autoritats sanitàries, 

sense que en cap cas es puguin ordenar mesures obligatòries que comportin riscos per 

a la vida. 

La Llei catalana de salut pública, a més, estableix uns principis informadors de la 

intervenció administrativa similars a la normativa estatal, i té en compte també l’aplicació 

del principi de prevenció. Així es preveu en l’article 55 bis –incorporat pel Decret llei 

27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei de salut pública, i d’adopció de mesures 

urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, que va ser convalidat per la 

Resolució 896/XII del Parlament de Catalunya–, així com en l’article 56. 

A banda de l’anterior, també resulta interessant prestar atenció a la gran quantitat de 

mitjans dels quals poden disposar les administracions publiques en l’exercici de la seva 

funció de salvaguarda de la salut de la població en situacions d’emergències sanitàries, 

algunes de més intenses que d’altres i que, com ja s’ha dit, poden arribar a limitar drets 

fonamentals. 
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D’entrada, aquestes mesures es podrien classificar en dos grans tipus en funció del seu 

objecte: mesures que incideixen en l’esfera personal de l’individu i mesures que 

incideixen en l’esfera patrimonial de l’individu; ja siguin aquestes relatives a la llibertat 

d’empresa i d’activitat econòmica o relatives a les seves explotacions ramaderes i als 

seus animals. 

2. 1. Mesures que incideixen en l’esfera personal de l’individu o de la col·lectivitat 

En l’esfera personal del particular és on es produeix una major ingerència per part dels 

poders públics, i és possible limitar drets i llibertats dels ciutadans per tal de combatre 

amb eficàcia el risc que l’epidèmia o la pandèmia suposa per a la salut de la col·lectivitat 

i la seguretat nacional. 

És precisament en aquest àmbit on les mesures sanitàries imposades poden afectar 

drets fonamentals, com el dret a la integritat física i moral (art. 15 CE), el dret a la llibertat 

personal (art. 17 CE), el dret a la inviolabilitat del domicili (art. 18 CE), o el dret a la 

llibertat de circulació i residència (art. 19 CE). Ara bé, la ingerència del poder públic en 

aquests drets sempre troba el límit que imposa la dignitat de la persona (art. 10.1 CE), 

el dret a la intimitat personal (art. 18 CE) i, en última instància, el poder judicial. 

Així, les administracions públiques poden imposar determinats tractaments o 

vacunacions mèdiques obligatòries, internaments, hospitalitzacions forçoses o 

desinfeccions d’habitatges o negocis, com va succeir amb alguns pacients en contacte 

amb d’altres d’infectats pel virus de l’Ebola. 

La LOMESP permet la imposició de totes aquestes mesures. I,a Catalunya, la possibilitat 

d’adoptar mesures de reconeixement mèdic, tractament i hospitalització o control davant 

d’indicis racionals de l’existència de perill per a la salut de les persones està previst en 

l’apartat j) de l’article 55 de la Llei de salut pública. Respecte a les intervencions en 

l’àmbit sanitari, caldria tenir en compte també l’establert en la Llei bàsica 41/2002, de 14 

de novembre, reguladora de l’autonomia del pacient i drets i obligacions en matèria 

d’informació i documentació clínica, que en l’article 9.2.a) preveu la seva realització 

sense el consentiment de l’interessat, quan existeixi risc per a la salut pública. En termes 

molt similars es pronuncia la normativa sectorial catalana d’autonomia del pacient, la 

Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i 

l’autonomia del pacient, i la documentació clínica (art. 7). 



191 

 

D’altres mesures de protecció de la salut que s’han adoptat en el passat per part de les 

autoritats sanitàries han estat els aïllaments preventius de pacients, els quals s’emparen 

en el Reglament per a la lluita contra les malalties infecciones, desinfecció i 

desinsectació, aprovat pel Decret de 26 de juliol de 1945. Així va succeir davant de brots 

del xarampió, la diftèria o la tuberculosi; com també s’han adoptat aïllaments preventius 

en la crisi sanitària ocasionada pel virus de la COVID-19. 

A banda de les mesures adreçades al control de les persones malaltes, a les persones 

que hi hagin estat en contacte o al seu entorn immediat, també seria possible d’adoptar 

mesures amb passatgers, per a evitar l’entrada i la sortida del virus del territori. 

Així, és possible preveure la realització d’exàmens o reconeixements mèdics obligatoris 

a passatgers, com els que van ser imposats a viatgers procedents de zones de risc 

durant la grip aviària o durant la pandèmia per la COVID-19. Aquestes mesures es 

troben previstes en el Reglament orgànic de sanitat exterior (ROSE), aprovat pel Decret 

de 7 de setembre de 1934 i el Reial decret 1418/1986, de 13 de juny, sobre funcions del 

Ministeri de Sanitat i Consum en matèria de sanitat exterior. 

De fet, durant la pandèmia per la COVID-19 s’han viscut –i encara s’estan vivint– moltes 

situacions limitadores que han afectat directament les nostres vides i hàbits, encara que 

no es tingui la malaltia, ni s’hagi estat en contacte amb pacients afectats pel virus, per 

ser d’aplicació general a la població. Es tracta, per tant, de mesures sanitàries 

adreçades a la col·lectivitat, però que es podrien incloure en aquest apartat perquè 

afecten l’esfera privada de l’individu. 

Aquest seria el cas, per exemple, de les mesures de confinaments domiciliaris i les 

limitacions o restriccions a la llibertat de circulació, d’entre els quals s’inclouen els 

confinaments perimetrals o els condicionaments dels desplaçaments a determinats 

supòsits concrets i que, com s’ha dit, han afectat tota la població. La virulència i l’escàs 

coneixement de la malaltia, qualificada de pandèmia internacional per l’OMS l’11 de 

març de 2020, juntament amb l’alt índex d’hospitalitzacions i mortalitat a l’Estat, ha fet 

que aquests hagin estat precisament els mecanismes principals per a lluitar contra la 

propagació de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública, a banda d’altres mesures 

menors, com l’ús de la mascareta, la higiene de mans i la distància entre persones. 

De fet, en paraules del Tribunal Constitucional en la Interlocutòria 40/2020, de 30 de 

abril: 
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“En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la 

evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las 

formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no 

existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud 

de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante 

esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que 

acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, 

las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de 

los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para 

limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. […] nos 

encontramos en un escenario en que los límites al ejercicio de los derechos, que 

indudablemente se dan, se imponen por la necesidad de evitar que un ejercicio 

extralimitado del derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales (STC 

42/2000, de 14 de febrero, FJ 2). En este caso los valores de la vida, la salud y la defensa 

de un sistema de asistencia sanitaria cuyos limitados recursos es necesario garantizar 

adecuadamente.” 

Finalment cal destacar que, a Catalunya, el nou apartat k) de l’article 55 de la Llei de 

salut pública possibilita adoptar mesures de limitació de desplaçaments de les persones. 

Així mateix, el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, convalidat per la Resolució 896/XII del 

Parlament de Catalunya, preveu la possibilitat d’adoptar mesures limitadores dels 

desplaçaments territorials, així com la realització de proves diagnòstiques obligatòries, 

aïllaments, quarantenes, limitació de reunions i control d’obertura d’espais públics, entre 

d’altres (annex 3). 

2. 2. Mesures que incideixen en l’esfera patrimonial de l’individu 

A banda de limitacions en l’exercici de determinats drets de l’àmbit personal de l’individu 

o de la col·lectivitat, les mesures per a evitar la propagació d’epidèmies o pandèmies 

poden comportar també limitacions en el dret al treball i a la llibertat d’empresa (articles 

35 i 38 de la CE). En el cas que la malaltia infecciosa es doni en animals, l’ordenament 

jurídic també permet adoptar mesures limitadores de la llibertat d’actuació dels ramaders 

i dels propietaris dels animals per motius de sanitat animal i protecció de la salut pública. 

Sense dubte, totes aquestes mesures incideixen en major o menor grau en l’esfera 

patrimonial de la persona física o jurídica directament afectada, ja que òbviament 

repercuteixen en les seves activitats econòmiques. 
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2. 2. 1. Mesures que limiten l’activitat professional 

Com ja s’ha dit, l’article 26 de la Llei general de sanitat permet que les autoritats 

sanitàries adoptin les mesures preventives que estimin convenients quan existeixi o se 

sospiti raonablement de l’existència d’un risc imminent i extraordinari per a la salut. Entre 

les mesures preventives enumerades es troben la confiscació i immobilització de 

productes, la suspensió de l’exercici d’activitats i el tancament d’empreses o de les 

seves instal·lacions. Una previsió molt similar conté l’article 54 de la Llei 33/2011, de 4 

d’octubre, general de salut pública. 

Més específicament, pel que fa a les situacions de crisi sanitària per epidèmies, el nou 

apartat k) de l’article 55 de la Llei de catalana de salut pública preveu que es puguin 

adoptar mesures de limitació de l’activitat i de prestació de serveis en determinats 

àmbits. Així, en l’annex 3 concreta, per exemple, la possibilitat d’adoptar mesures 

limitadores dels aforaments en l’àmbit de la restauració i establiments hotelers, així com 

del comerç minorista. I també la regulació de les condicions d’obertura i afluència dels 

casals en època no lectiva i de les activitats esportives, tant professionals i federades, 

com no professionals. 

Totes aquestes mesures temporals i excepcionals han estat adoptades per les autoritats 

públiques durant la crisi de la COVID-19, aquí i en molts altres països, emparades en el 

gran risc de propagació del virus que l’exercici de l’activitat o la prestació de servei 

suposa per a la població. 

2. 2. 2. Mesures específiques que incideixen sobre les explotacions ramaderes i els 

animals 

La relació entre la salut animal i la salut humana ha estat una preocupació constant al 

llarg de la història per part de les autoritats sanitàries, i aquesta circumstància ha motivat 

que s’adoptessin diferents mesures per a garantir la salut de les persones. 

I és que el temps ha demostrat que moltes malalties que afecten els animals poden 

transmetre’s als humans, com la ràbia, la febre aftosa, la triquinosi o la tuberculosi. Però 

també s’ha demostrat que l’home pot patir virus d’origen animal, com l’Ebola o la grip 

aviària. Fins i tot la població humana pot patir malalties com a conseqüència del consum 

de determinats animals malalts. Aquest darrer supòsit el coneix bé l’Organització de les 

Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), l’agència de les Nacions Unides 

creada l’any 1945 amb la finalitat d’aconseguir la seguretat alimentària mundial. A 
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Catalunya, és l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària qui vetlla per a aconseguir el 

màxim grau de seguretat alimentària i avalua i comunica riscos per a la salut relacionats 

amb els aliments, inclosos els d’origen animal. 

Un exemple de la transmissió de malaltia d’animal a humà, que va generar una crisi 

sanitària en els anys 90, va ser el cas de les vaques boges. La crisi va sorgir pel consum 

d’animals d’aquesta espècie afectats per la malaltia de l’encefalopatia espongiforme 

bovina, en causar la malaltia de Creutzfeldt-Jacob a les persones que els consumien. 

Doncs bé, d’entre les diverses mesures sanitàries que les autoritats poden adoptar en 

moments de brots epidèmics en animals s’inclouen la vacunació obligatòria de 

determinats animals o les limitacions o prohibicions de moviment i transport del bestiar. 

Aquestes darreres poden estar vinculades a la importació o exportació d’animals, però 

també a la seva immobilització en cas de sospita d’infecció epidèmica, o la fixació de 

períodes d’observació o quarantena, amb les consegüents afectacions a les relacions 

comercials i a l’esfera patrimonial dels ramaders. 

Però, sense dubte, la mesura més restrictiva és el sacrifici obligatori d’animals per a 

evitar el contagi o la propagació de determinades malalties, ja sigui entre animals de 

l’espècie contagiada, entre diferents espècies o vers els éssers humans. 

Totes aquestes mesures, entre d’altres de menys restrictives, es preveuen en el títol II, 

capítol I, de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal. Però també s’han previst en 

el dret comunitari, atesa l’existència d’un mercat intracomunitari sense fronteres i la 

necessitat d’evitar la transmissió de malalties entre països de la Unió. En l’actualitat, cal 

tenir en compte l’establert en el títol II, capítol I, Secció 4a, del Reglament UE 2016/429, 

del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties 

transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria 

de sanitat animal; com també l’establert en el títol VII, capítol I, del Reglament (UE) 

2017/625, del Parlament i del Consell, de 15 de març, relatiu als controls i altres activitats 

oficials realitzats per a garantir l’aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les 

normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris. 
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3.  Responsabilitat patrimonial derivada de les mesures sanitàries adoptades en 
temps de pandèmia 

El fet que la salvaguarda de la salut pública es converteixi en una causa legítima per a 

les administracions públiques per a limitar l’exercici de determinats drets per part dels 

ciutadans no impedeix que en determinats supòsits aquests considerin que han patit un 

dany que no tenen l’obligació de suportar, i, consegüentment, formulin reclamacions de 

responsabilitat patrimonial contra les administracions que han adoptat les mesures. 

De fet, aquesta situació és d’extrema actualitat des que el 30 de gener de 2020 l’OMS 

va declarar l’emergència internacional provocada per la COVID-19 i l’Estat espanyol va 

aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma 

per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel mateix virus. Cert és que 

les administracions han adoptat mesures pal·liatives dels efectes econòmics que les 

mesures adoptades han causat a determinats àmbits professionals durant la pandèmia, 

com poden ser els autònoms, o els professionals de la restauració, el turisme, o l’oci. 

Però el debat jurídic està obert i són moltes les accions judicials que es plantegen 

exercir, inclosa també la possibilitat de recórrer a la institució de la responsabilitat 

patrimonial. 

No obstant això, l’eventual recurs a l’exercici de la institució de la responsabilitat 

patrimonial per part de la ciutadania en temps d’epidèmia o de pandèmia no seria un fet 

nou. Durant la crisi sanitària sorgida arran del virus de l’Ebola, diversos ciutadans van 

formular accions d’indemnització per danys i perjudicis que van arribar a la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

Així, en la Sentència núm. 21/2019, de 10 de gener, el Tribunal Superior de Justícia de 

Madrid es va pronunciar sobre el contagi d’una auxiliar d’infermeria durant l’assistència 

a un missioner afectat per la malaltia. El cas plantejava la peculiaritat que l’auxiliar va 

acudir a un centre de perruqueria i estètica un cop infectada i aquesta visita va provocar 

que la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid adoptés mesures de tancament 

i desinfecció del negoci, amb la posterior interposició de l’acció de responsabilitat per 

part de la titular de la perruqueria, pels danys i perjudicis causats per aquestes mesures. 

El Tribunal va desestimar la pretensió per trencament del nexe causal entre les mesures 

de tancament i desinfecció del local adoptades per la Conselleria i els danys al·legats, 

arran de la conducta de l’auxiliar d’infermeria, que no es va ajustar al protocol ni a la 

prudència, atès que no va comunicar als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals del 
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centre sanitari on treballava la possibilitat de contagi. Però el Tribunal també analitza la 

causa del contagi de l’auxiliar sanitària i els protocols aplicats per part de l’hospital i les 

autoritats sanitàries davant la malaltia, sense poder atribuir aquest contagi a una 

formació deficient dels treballadors, ni a la deficiència o insuficiència dels mitjans de 

protecció i seguretat posats al seu abast, ni tampoc a una improvisació de les actuacions 

per part de les autoritats sanitàries, tenint en compte que es va tractar del primer contagi 

del virus de l’Ebola a Europa.  

D’altra banda, el virus de l’Ebola no tan sols va comportar que les autoritats sanitàries 

adoptessin mesures en negocis o locals, sinó que també van ordenar sacrificar alguns 

animals de companyia de persones infectades pel virus, en contra de la voluntat dels 

seus propietaris. 

En la Sentència núm. 237/2017, de 6 d’abril, emesa pel Tribunal Superior de Justícia de 

Madrid, una parella reclama 150.000 euros pel dany moral ocasionat arran del sacrifici 

del seu gos, ordenat per la Conselleria de Sanitat per haver pogut estar en contacte amb 

el virus, pel fet que la seva propietària formava part de l’equip de professionals que va 

assistir els malalts afectats pel virus de l’Ebola repatriats des de l’Àfrica a l’Hospital 

Carles III de Madrid. L’acció va ser desestimada pel tribunal per manca d’antijuridicitat 

del resultat lesiu, per entendre, d’una banda, que l’actuació administrativa estava 

emparada en l’ordenament jurídic i que els posseïdors d’animals havien de suportar-ne 

el sacrifici com a mesura de salvaguarda de la salut pública davant de l’alt risc 

d’epidèmia. I, d’una altra, perquè l’escàs coneixement científic sobre la prevenció, 

infecció i tractament de la malaltia i, en especial, el potencial risc de transmissió de la 

malaltia en gossos va fer inevitable procedir al sacrifici. Així, el tribunal va apreciar la 

impossibilitat real de traslladar-lo viu i de custodiar-lo per personal que pogués seguir 

un protocol d’actuació degudament contrastat i segur per a prevenir el contagi a tercers. 

Convé destacar, tanmateix, que aquest no és el primer pronunciament judicial per 

accions de responsabilitat arran de les mesures sanitàries adoptades sobre animals 

afectats per malalties infeccioses o amb sospita d’estar infectats. 

L’any 1993 la Secció 6a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en 

la Sentència d’11 de juny, es va pronunciar sobre els perjudicis derivats de la prohibició 

de moviments d’animals i carns fresques procedents d’una determinada zona industrial 

afectada per pesta porcina africana. I, ja més recentment, per sentències de 29 de gener 

i 22 d’octubre de 2013, la mateixa Secció 6a i la Secció 4a de la mateixa sala i tribunal 

van decidir sobre accions de responsabilitat pels danys derivats del sacrifici de bestiar 
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boví per brucel·losi i tuberculosi. Destaca el pronunciament de la darrera de les 

sentències citades, que va cassar la sentència d’instància, Sentència núm. 30/2011, de 

7 de gener, del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries, però exclusivament en quantia, 

atès que es reconeix que la Conselleria de Medi Ambient i Desenvolupament Rural 

d’Astúries va causar un perjudici singular al reclamant amb una ordre de sacrifici 

obligatori del bestiar. 

D’altres malalties infeccioses també han donat lloc a pronunciaments de responsabilitat 

patrimonial per danys i perjudicis sobre els animals. És el cas de la llengua blava en una 

cabanya ovina com a conseqüència de la vacunació obligatòria decretada per la 

Conselleria d’Agricultura i Ramaderia de la Junta de Castella i Lleó. L’acció es va 

interposar pels danys derivats de la mort de nombrosos animals, avortaments i pèrdua 

de producció lletera arran de la vacunació i que van causar en el reclamant greus 

perjudicis econòmics (Sentència núm. 1831/2014, de 19 de setembre, del Tribunal 

Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid). També arran de la crisi de la grip 

aviària i de les consegüents pèrdues econòmiques derivades del sacrifici d’aus, ous i 

pollets s’han sol·licitat  indemnitzacions per danys i perjudicis que han estat objecte de 

pronunciament judicial. 

Aquest va ser el cas de les Sentència núm. 675/2014, de 27 d’octubre, del Tribunal 

Superior de Justícia de Castella–La Manxa pel perjudicis derivats del buidatge sanitari 

de l’explotació avícola de la reclamant per un brot d’influença aviària d’alta patogenicitat 

i sacrifici de les aus. 

Lògicament, també els òrgans consultius han conegut d’aquest tipus de reclamacions 

arran de situacions d’epizoòtia, atès que habitualment es tracten de sol·licituds 

d’indemnització de quanties elevades, i és preceptiva la intervenció de l’òrgan consultiu 

en el procediment administratiu. 

Així, ja l’any 1993 el Consell d’Estat va conèixer d’una reclamació pels danys i perjudicis 

ocasionats a un escorxador per la prohibició del trasllat d’animals vius i carns procedents 

d’una determinada zona de l’Estat cap a la resta del territori per la lluita contra la pesta 

porcina africana i la seva propagació (Dictamen 552/1993). També el Consell Consultiu 

de Galícia va conèixer d’una reclamació derivada de la immobilització de tots els animals 

d’una explotació arran de la mort d’una vaca afectada per una encefalopatia 

espongiforme transmissible (Dictamen 76/2003). I el Consell Consultiu de Castella i Lleó 

va conèixer d’una reclamació pels danys i perjudicis derivats de la immobilització de 

bestiar amb motiu d’una campanya de sanejament ramader arran d’una infecció per 
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brucel·losi (Dictamen 282/2006). Més recentment, el Consell Consultiu del Principat 

d’Astúries també ha conegut d’una reclamació pels danys derivats del sacrifici de tres 

vaques i immobilització de dues explotacions ramaderes per sospita de tuberculosi 

(Dictamen 133/2015). 

La Comissió tampoc ha estat aliena a aquest tipus d’accions de responsabilitat 

derivades tant de sacrificis obligatoris d’animals com de restriccions de moviments arran 

d’episodis d’epizoòties, com s’analitza a continuació. 

4. Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora en matèria de sanitat animal i 
protecció de la salut humana 

4. 1. Supòsits de sacrifici obligatori de bestiar 

Ja l’any 1997 la Comissió va dictaminar sobre cinc reclamacions pels danys i perjudicis  

derivats del decomís i sacrifici de vedelles procedents del Regne Unit per a la protecció 

de la sanitat pública i animal en el context de la malaltia de l’encefalopatia espongiforme 

bovina del Regne Unit (dictàmens 401/1197, 402/1997, 403/1997, 404/1997 i 405/1997). 

En tots els dictàmens es distingien dos tipus de danys i perjudicis, ja que derivaven de 

dues situacions diferenciades. D’una banda, l’eliminació dels animals d’origen anglès 

identificats mitjançant el cròtal corresponent i que no complien amb els requisits 

d’importació d’animals del Regne Unit previstos en la Decisió 94/474/CE, de manera 

que eren sospitosos de patir la malaltia de les vaques boges. D’una altra, la situació 

d’alguns dels animals sacrificats, ja que, malgrat el requeriment d’identificar-ne els 

orígens per part de l’Administració, els reclamants no van procedir a aquesta 

identificació en termini i va caldre destruir-los perquè la carn ja no era apta per al consum 

humà. 

Pel que fa al primer tipus de danys, la Comissió va considerar que els sacrificis 

constituïen un dany no antijurídic, en estar la mesura prevista en el supòsit de l’article 

19 del Decret 188/1993, d’1 de juny, sobre controls veterinaris i zootècnics de 

determinats animals vius i productes per a la realització del mercat. En aquest sentit, en 

els dictàmens precitats la Comissió es va pronunciar en els termes següents: 
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“El sacrifici dels animals assenyalats amb un cròtal anglès en les circumstàncies en què 

aquest cas es va produir és un dany no antijurídic que l’administrat té el deure jurídic de 

suportar ja que existeixen causes de justificació legalment previstes de forma general. 

Concretament la finalitat que presideix la prohibició és la protecció de la salut humana. 

Això anterior porta a la conclusió que el dany ocasionat no és antijurídic en el sentit predicat 

per l’art. 141.1 de la Llei 30/1992, atès que la causa de justificació està prevista a les 

disposicions comunitàries referides a la protecció contra les malalties de què poden ser 

portadors aquests animals i ha estat adoptat i desenvolupat per nombrosa normativa arreu 

de l’Estat.” 

El segon tipus de danys també va ser finalment desestimat per la Comissió, però per 

manca de nexe causal. En aquest sentit, en els dictàmens precitats la Comissió va 

afirmar el següent: 

“En aquest cas la intervenció del reclamant va ser decisiva per a la causació del dany en 

relació amb l’animal que no estava identificat amb un cròtal UK. Efectivament respecte 

d’aquest l’Administració en comprovar que la determinació de l’origen no era clara per tal 

com mancava la documentació que així ho justifiqués va demanar a l’interessat que 

aportés els documents acreditatius de l’origen de l’animal sacrificat. I en no fer-ho durant 

10 dies els serveis veterinaris de l’escorxador de la Garrotxa mitjançant Acta de 29 de juliol 

de 1996 van dictaminar la no aptitud per al consum humà d’aquestes carns per raó de les 

alteracions organolèptiques que presentaven passats 21 dies des de la seva intervenció 

cautelar. 

El reclamant no ha aportat proves que hagués lliurat els documents que se li requerien 

deixant transcórrer un temps excessiu per al manteniment de la carn per al consum humà 

ni ha contradit l’afirmació de l’Administració que no es podia determinar l’origen dels 

vedells.” 

Novament, el sacrifici obligatori de bestiar va ser objecte d’estudi per la Comissió l’any 

2008, quan va conèixer de tres accions per danys i perjudicis derivats del sacrifici 

obligatori de porcs arran de la pesta porcina clàssica (dictàmens 216/2008, 217/2008 i 

218/2008). Deixant de banda alguns aspectes singulars del supòsit de fet, relatius a la 

prova del lucre cessant i a la causalitat, les accions es van desestimar per manca 

d’antijuridicitat del dany. Dels dictàmens, convé destacar la reflexió de la Comissió sobre 

la mesura sanitària de sacrifici dels animals, així com la manca de qualificació del dany 

com a antijurídic. En concret, en els dictàmens precitats es deia el següent: 

«Es dona la circumstància que aquests tipus de danys i la seva compensació estan 

previstos per l’ordenament jurídic ja des de decennis; no endebades s’escriu que un dels 
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antecedents normatius propers de la institució de la responsabilitat patrimonial “entre 

d’altres” constituïa la regulació de la Llei d’epizoòties, que determinava la compensació 

econòmica per la pèrdua causada pel sacrifici de bestiar amb l’objecte d’afavorir l’interès 

general, i s’entenia, llavors, el sacrifici (en alguns casos adoptat per prudència o per 

cautela, per a evitar la propagació), qualificable com aquells danys que el particular estava 

obligat a suportar. 

Avui dia i en el marc espacial més extens de la Unió Europea, les mesures de sacrifici de 

bestiar per evitar la propagació de la PPC (es refereix a la pesta porcina clàssica) es 

dirigeixen a la protecció de la salut humana, a la protecció dels consumidors i usuaris, 

entre d’altres aspectes. L’episodi de les anomenades vaques boges ha portat els òrgans 

de la Unió Europea a prendre una sèrie de mesures que es justifiquen en el principi de 

cautela, que habilita excepcionalment els poders públics per, amb caràcter provisional, 

adoptar mesures preventives fins i tot quan existeix incertesa científica sobre un risc 

imminent. No fa falta insistir que aquestes mesures de policia sanitària porten, fins i tot, al 

sacrifici del bestiar i, en el cas de sospita, a ordenar la immobilització d’animals i impedir 

el règim habitual de llibertat de circulació de mercaderies en l’espai de la Unió Europea. 

L’adopció de la mesura de cautela de sacrifici del bestiar davant la sospita de l’existència 

de la PPC que, evidentment, constituirà un sacrifici especial que el particular hagi de 

tolerar, s’ha de subjectar sempre a una anàlisi detallada de la situació, l’existència d’una 

evidència científica i probable, la proporcionalitat de la mesura que s’adopta i, en fi, a 

quants requisits va exposar el Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea en la 

Sentència TJCE 1998/79, que van ser parcialment recollits, també, a nivell intern, en la 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia de 5 de gener de 2006, a propòsit 

de la immobilització i alerta alimentària amb relació a l’oli de pinyolada (supòsit en el qual 

es va entendre procedent la indemnització) (TJCE Regne Unit/Comissió, National Farmers 

Union, de 5 de maig de 1998, on es contraposen el principi de cautela, el principi general 

de proporcionalitat i la seva transcendència respecte de la llibertat de circulació de 

mercaderies). 

De la lectura de l’expedient, en combinació amb els fets i considerants de la Sentència 

esmentada, es dedueix el següent: a) que la Generalitat comprova l’evidència científica 

del brot, i b) que, amb celeritat, ordena el sacrifici del bestiar en granges del seu radi, però 

no més allunyat de l’epicentre del brot del que era necessari. En resum, que compleix amb 

els criteris de la Comissió i els seus protocols, enjudiciats ja pel Tribunal de Justícia de la 

Comunitat Europea, fins al punt que, hores després d’ordenar-ne el sacrifici, el 17 de juny 

de 2001, els Mossos d’Esquadra instrueixen l’atestat que presenten a la Comissaria de 

Lleida (antecedent de fet primer de la Sentència). 
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En conclusió, i pel que fa a l’existència del dany constituït pel sacrifici del bestiar, es tracta 

de danys que el particular estava obligat a suportar per constituir un risc habitual en aquest 

tipus d’explotació de bestiar.» 

Val a dir que no era la primera vegada que la Comissió coneixia de reclamacions en el 

context d’un brot de pesta porcina clàssica. I és que l’any 1999, aquesta Comissió havia 

conegut de vint-i-quatre accions de responsabilitat patrimonial per un brot d’aquesta 

malaltia, però en aquella ocasió pels danys derivats d’immobilitzacions d’animals (per 

tots, Dictamen 199/1999). Recentment, l’any 2020, aquest òrgan ha conegut també 

d’una acció de responsabilitat per la restricció de moviments, però aquest cop com a 

conseqüència de la declaració de la influença aviària a Catalunya. I s’analitza, a 

continuació, la doctrina de la Comissió per danys derivats de limitacions en el transport 

i moviment d’animals, en especial, el Dictamen 86/2020. 

4. 2. Supòsits de restricció de moviments d’animals per la grip aviària: Anàlisi del 
Dictamen 86/2020 

La grip aviària o influença aviària va aparèixer el desembre de 2003 a Corea del Sud, 

però dos mesos després ja s’havia propagat amb rapidesa per altres països asiàtics, i 

va arribar  també a Europa i Àfrica. Es tracta d’una malaltia produïda per un virus que té 

molts ceps o tipus, els quals es poden classificar com a poc patògens o molt patògens. 

El virus H5N1 de la grip aviària és un dels altament patògens i ataca diferents òrgans 

interns de les aus de corral i d’altres espècies d’aus, amb una taxa de mortalitat que pot 

arribar al 90-100 %. 

Convé tenir en compte que la grip aviària, considerada una malaltia endèmica, és a dir, 

de presència habitual i de la qual s’espera que l’erradicació definitiva es demori en el 

temps, és diferent de la grip humana comuna. Però la grip aviària de tipus H5N1 es pot 

transmetre a les persones si s’està en contacte estret amb aus infectades. Així, la 

simptomatologia de la malaltia en humans és inicialment respiratòria, i pot provocar la 

mort, malgrat que la transmissió d’animal a humà no és per via aèria. 

Val a dir que el nombre de persones mortes per la grip aviària ha estat molt reduït a 

nivell mundial. Segons dades de la FAO, entre l’any 2004 i 2006 havien mort menys de 

160 persones, en comparació amb les dades de mortalitat de la grip comuna, d’entre 

250.000 a 500.000 persones. I l’OMS va informar de 67 casos entre els anys 2011 i 

2012, 35 dels quals amb resultat mortal. Malgrat això, tradicionalment la principal 
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preocupació de les organitzacions internacionals que vetllen per la salut humana 

respecte de l’existència de la grip aviària –la FAO, l’OMS i la OIE (Oficina Internacional 

d’Epizoòties)– ha estat el potencial del virus de mutar o combinar-se amb el virus de la 

grip humana, amb el risc que el nou virus es propagui fàcilment i amb rapidesa per tot 

el món i causi una pandèmia. 

En aquest context, l’any 2017 i després de la confirmació d’un brot de grip aviària arran 

de resultats positius en proves de detecció realitzades en ànecs d’una explotació d’un 

municipi de Girona, la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 

Generalitat de Catalunya va declarar oficialment la influença aviària a Catalunya 

(Resolució ARP/414/2017, de 3 de març). Com a conseqüència d’aquesta declaració, 

un cop identificat el focus de la malaltia i tenint en compte que el virus d’influença aviària 

era d’alta patogenicitat (tipus H5N1), el director general d’Agricultura i Ramaderia va 

ordenar les mesures establertes en els articles 10 i 14 del Reial decret 445/2007, de 3 

d’abril, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la influença aviària. En concret, el 

sacrifici immediat de totes les aus de corral i resta d’aus en captiveri de les explotacions 

afectades per la influença, amb control de l’eliminació dels cadàvers, els ous i la resta 

de substàncies i rebuigs que poguessin estar contaminats. Així mateix, es van establir 

les zones de protecció i vigilància al voltant de tots els focus en funció d’una avaluació 

de risc per tal d’evitar la propagació de la malaltia a d’altres explotacions aviàries; 

mesures que van incloure restriccions temporals en el desplaçament de les aus i la seva 

comercialització. 

Aquesta situació va generar la formulació d’una acció de responsabilitat per part d’una 

societat mercantil titular de diverses explotacions aviàries contra el Departament i 

l’emissió del posterior Dictamen 86/2020 per part d’aquesta Comissió Jurídica 

Assessora. Cal destacar que l’acció no es va exercir pel sacrifici obligatori d’aus, atès 

que les explotacions de la reclamant no van resultar infectades per la grip aviària, sinó 

per les mesures sanitàries de restricció de moviments dels animals. I és que cal tenir en 

compte que, arran de la declaració de grip aviària, per a l’OIE Espanya havia perdut 

l’estatus de lliure d’influença aviària, fet que va comportar limitacions en l’expedició de 

certificats sanitaris d’exportació. Per tant, es va impossibilitar l’exportació a aquells 

tercers països que exigeixen que les aus i els ous per a covar han de procedir d’un país 

lliure de la malaltia. 

Concretament, i pel que fa als danys, la reclamant al·legava la paralització de les 

relacions comercials intracomunitàries amb Portugal i Polònia; la paralització temporal 
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de les relacions comercials entre Espanya i el Marroc com a conseqüència de 

l’incompliment dels requisits del certificat sanitari veterinari per a l’exportació al Marroc 

de pollets d’un dia; així com la paralització de les exportacions d’ous per a incubar i de 

pollets d’un dia amb la Xina. A banda d’aquestes restriccions a l’exportació, la reclamant 

manifestava limitacions en les seves relacions comercials dins de l’Estat espanyol, atès 

que, arran de la declaració oficial, afirmava que va veure restringida la venda dels seus 

productes només a Catalunya i Aragó, atesa la negativa de la resta de comunitats 

autònomes d’acceptar els seus ous i pollets. Segons manifestava en l’escrit de 

reclamació, això la va avocar a sacrificar voluntàriament 141.012 pollets d’un dia i a 

destruir 331.285 ous per a covar, atès l’excés de producció que no podia conservar per 

motius de viabilitat sanitària. 

D’acord amb l’exposat, la instant sol·licitava una indemnització d’acord amb la previsió 

de l’article 21.2 de la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal (LSA), així com l’Ordre 

ARP/110/2017, de 2 de juny, per la qual s’establien els barems d’indemnització en 

relació amb les explotacions d’ànecs afectats pels brots declarats l’any 2017. 

4. 2. 1. Idoneïtat de l’ús de la institució de la responsabilitat patrimonial 

Amb anterioritat a l’examen del fons de l’assumpte, en el Dictamen 86/2020 la Comissió  

reflexiona sobre la naturalesa jurídica de l’acció interposada, atès el supòsit especial 

d’indemnització previst en l’article 21 de l’LSA. 

Convé portar a col·lació que l’apartat primer d’aquest article 21 estableix que “El sacrifici 

obligatori dels animals i, si s’escau, la destrucció dels mitjans de producció que es 

considerin contaminats dona lloc a la indemnització corresponent per l’autoritat 

competent, en funció dels barems aprovats oficialment i en la forma i les condicions 

establertes per reglament”. Així mateix, l’apartat segon disposa que “Són indemnitzables 

els animals que morin per una causa directa després d’haver-los sotmès a tractaments 

o manipulacions preventius o amb finalitats de diagnòstic o, en general, els que hagin 

mort en el context de les mesures de prevenció o lluita contra una malaltia com a 

conseqüència de l’execució d’actuacions imposades per l’autoritat competent”. 

La determinació de la naturalesa jurídica de l’acció exercida sobre la base de l’article 21 

de l’LSA no és insignificant i es pot fer extensible a altres àmbits materials on 

l’ordenament jurídic preveu compensacions econòmiques als afectats per les mesures 

sanitàries imposades per l’Administració arran de malalties o plagues, com succeeix en 
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matèria de sanitat vegetal (article 21 de la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat 

vegetal). La qüestió és especialment important per a la Comissió Jurídica Assessora, ja 

que si es considera que l’acció interposada no és de responsabilitat patrimonial 

plantejaria la no-intervenció de la Comissió, de conformitat amb les competències 

establertes en els articles 8 i 9 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, que la regula. 

En el Dictamen 86/2020 la Comissió té en compte dos fets diferenciats sobre aquesta 

qüestió. En primer lloc, posa en relleu la seva doctrina en relació amb les peticions 

d’indemnització fonamentades en la Llei d’epizoòties de 20 de desembre de 1952 

(dictàmens 179/1999, 180/19999 i 199/1999, així com els dictàmens de l’any 2008 sobre 

els sacrificis obligatoris de porcs per la pesta porcina clàssica; per tots, el Dictamen 

216/2008). Si bé reconeix en el dictamen que la normativa d’aplicació al supòsit de fet 

no és la mateixa que l’aplicada en aquell moment, sí que existeix una equivalència entre 

l’article 19 de la Llei d’epizoòties relatiu als supòsits indemnitzatoris i l’article 21 de la 

vigent l’LSA. Doncs bé, en tots els dictàmens precitats la Comissió havia considerat 

idònia la canalització de les accions indemnitzatòries mitjançant la institució de la 

responsabilitat patrimonial. 

I això malgrat reconèixer el caràcter especial de les indemnitzacions previstes en l’article 

21 de l’LSA, atès que no s’ajusten a les regles generals de la institució. En aquest sentit, 

en el Dictamen 86/2020 manifesta el següent: 

“La regulació continguda en l’article 21 de l’LSA constitueix un supòsit especial 

d’indemnització per lesió previst a la legislació sectorial, al qual no s’apliquen les regles 

generals de la responsabilitat patrimonial contingudes en l’article 32 de l’LRJSP. En 

concret, la indemnització prevista en l’article 21 de l’LSA no requereix la concurrència del 

criteri de l’antijuridicitat del dany i, a més, no té en compte les regles de reparació integral 

del dany previstes a la legislació general de responsabilitat. En aquest sentit, cal tenir en 

compte, d’una banda, que aquest precepte exigeix que, per a tenir dret a la indemnització, 

el propietari dels animals ha d’haver respectat la normativa de sanitat animal aplicable en 

cada cas; i, d’una altra, que els barems indemnitzatoris previstos per a la quantificació del 

dany no s’ajusten als preus de mercat, sinó que fixen un preu inferior, de manera que 

trenquen amb la funció reparadora pròpia de la responsabilitat patrimonial.” 

La inaplicació de la regulació general de la responsabilitat patrimonial als supòsits 

d’indemnització per sacrifici d’animals derivats de la legislació específica de sanitat 

animal fins i tot s’ha vist reconeguda per la jurisprudència del Tribunal Suprem. En 

aquest sentit, el Dictamen 86/2020 destaca la Sentència de la Sala Contenciosa 
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Administrativa del Tribunal Suprem de 6 de juny de 1996 (núm. de recurs 2201/1991), 

on es manifesta que: 

“[...] aunque estamos ante un supuesto de indemnización no se trata del planteamiento de 

carácter general respecto al tema que se regula en el artículo 40 de la Ley de Régimen 

Jurídico de la Administración del Estado de 20 de julio de 1957 entonces vigente y en el 

artículo 106ª de la Constitución [...]. Por el contrario nos encontramos en este proceso ante 

un supuesto especial de indemnización por lesión previsto en la legislación sectorial 

reguladora de la actuación administrativa y los derechos de los particulares en caso de 

epizootia.” 

En segon lloc, la Comissió presenta l’interessant debat doctrinal i jurisprudencial existent 

sobre si la compensació econòmica prevista en la legislació sectorial com a 

conseqüència de les mesures sanitàries imposades a les persones propietàries dels 

animals en situacions d’epidèmies deriva d’altres institucions diferents a la institució de 

la responsabilitat patrimonial, com les subvencions o l’expropiació forçosa. En aquest 

sentit, ja l’any 1999 aquest òrgan  afirmava el següent: 

“Aquesta Comissió Jurídica Assessora, és del parer –com ja ha avançat– que l’article 120 

LEF, tot i poder ser apte per donar fonament a aquesta mena de pretensions, està pensat 

per un altre tipus de situacions, que tenen com a característica l’emergència, prova d’això 

és que el contingut de l’esmentat precepte regula un règim excepcional per als casos en 

el quals no s’ha pogut aplicar la normativa d’expropiació forçosa. Es tracta de compensar 

situacions normalment extraordinàries i totalment imprevistes a les quals s’ha hagut de fer 

front d’una manera immediata. En el precepte sembla que està subjacent la idea de la 

impossibilitat d’una previsió raonable. A més, l’article 120 LEF sembla que no s’ha de poder 

aplicar als supòsits que deriven de la normativa d’epizoòties, ja que aquesta constitueix un 

bloc normatiu homogeni, que regula les diverses situacions, circumstàncies, 

comportaments i actuacions que cal realitzar davant de malalties contagioses animals. 

Aquesta detallada regulació l’ha de complimentar l’amo dels animals i comprèn una sèrie 

d’activitats bàsicament administratives, com són la notificació, el reconeixement, les 

declaracions oficials, els sacrificis obligatoris dels animals, etc. Normativa que es completa 

amb una regulació d’infraccions i sancions. És evident que el panorama que acabem de 

descriure no té res a veure, o en tot cas poc a veure, amb les circumstàncies a les quals 

es refereix l’article 120 de la LEF. Per aquest motiu aquesta Comissió s’inclina per 

l’aplicació de la institució de la responsabilitat patrimonial. [...] Per la seva banda el 

Departament, tot i no haver fet cap comentari respecte de l’aplicabilitat o no de l’article 120 

LEF, el cert és que ha tramitat la reclamació formulada sota els principis procedimentals 

de la responsabilitat patrimonial de l’Administració” (Dictamen 176/1999, FJ III). 
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Efectivament, existeix des de fa uns anys un intens debat sobre aquesta qüestió i alguns 

autors neguen que es tracti d’autèntiques accions de responsabilitat patrimonial i opten 

per d’altres institucions, sobre la base de diversos arguments, entre els quals se’n poden 

destacar dos. D’una banda, s’assenyala que el sacrifici animal no deriva del 

funcionament normal del servei públic, sinó de les malalties inherents als animals, que 

són pròpies de la seva lliure activitat econòmica. I es posa com a exemple que les 

empreses farmacèutiques no són indemnitzades per les administracions quan són 

forçades a retirar del mercat vacunes o fàrmacs que poden causar danys a la salut de 

les persones. L’existència de les malalties en els animals seria, doncs, un risc inherent 

al seu tipus d’activitat econòmica. 

D’altra banda, també s’argumenta que el condicionant previst en l’article 21 de l’LSA que 

el propietari dels animals ha de complir amb la normativa de sanitat animal aplicable en 

cada cas per a tenir dret a la indemnització no s’ajusta amb la institució de la 

responsabilitat patrimonial, ja que caldria demostrar que l’incompliment del propietari 

trenca el nexe causal entre la decisió de sacrificar i el perjudici econòmic, i establir el 

contrari seria inconstitucional (art. 106.2 CE). 

No és l’objecte d’aquest treball entrar a fons sobre aquesta qüestió, sinó tan sols 

apuntar-la. Però sí que es manifesta en el Dictamen 86/2020 la possibilitat d’equiparar 

la compensació econòmica prevista en la legislació sanitària a una activitat 

subvencional, i equiparar la indemnització a una simple ajuda o compensació econòmica 

per als titulars d’explotacions afectades per les mesures de lluita contra la malaltia, com 

ha fet el Tribunal Suprem en alguna ocasió en matèria de sanitat vegetal. Així, el 

dictamen inclou la citació de la Sentència del Tribunal Suprem núm. 2502/2018, de 2 de 

juliol, de la Sala Contenciosa Administrativa, emesa en un cas d’indemnització derivada 

de la destrucció de béns dels particulars com a conseqüència de les mesures adoptades 

per a controlar una plaga vegetal en aplicació de l’article 21 de la Llei 43/2002, de 20 de 

novembre, de sanitat vegetal. El Tribunal afirma que aquestes indemnitzacions: 

“[…[ no tienen por objeto reparar una lesión patrimonial del interesado que el 

mismo no tenga el deber de soportar sino que tienen por finalidad compensar la 

actividad de colaboración del particular en la lucha contra las plagas; en 

congruencia con ello, no se establece una reparación integral de la carga 

patrimonial que el interesado debe soportar, por disposición legal, sino que la 

ayuda o indemnización se valora con arreglo a los baremos que se establezcan, 
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es decir, se trata de una medida de apoyo financiero a la actividad de colaboración 

de los particulares en materia de sanidad vegetal”. 

Un cop exposat l’anterior, la Comissió accepta la canalització de l’acció mitjançant la 

institució de la responsabilitat patrimonial d’acord amb l’argumentació següent: 

“[...] la concurrència o no dels requisits per a atorgar una indemnització d’acord amb el que 

preveu la legislació sectorial, amb independència de la naturalesa jurídica d’aquesta 

indemnització, no exclou que es pugui exigir igualment responsabilitat a l’Administració si, 

com a conseqüència de la seva actuació i ateses les circumstàncies del cas concret, s’ha 

produït una lesió patrimonial que el particular no té el dret de suportar i que resulta 

indemnitzable d’acord amb els criteris regulats en l’article 32 de l’LRJPAC. Per tant, res no 

impedeix tramitar l’expedient objecte de dictamen com una reclamació de responsabilitat 

patrimonial, ni l’anàlisi dels danys causats com a conseqüència de l’adopció de mesures 

de lluita contra la propagació de malalties per part de l’Administració com un supòsit de 

responsabilitat. És procedent, doncs, analitzar si es donen els requisits perquè la petició 

prosperi i la persona perjudicada tingui dret a ser indemnitzada.” 

Resulta destacable que la resta d’òrgans consultius també han admès la canalització 

d’aquestes indemnitzacions mitjançant la institució de la responsabilitat patrimonial, com 

ja s’ha destacat amb anterioritat. Així, es recorda el Dictamen 552/1993 del Consell 

d’Estat, el Dictamen 282/2006 del Consell Consultiu de Castella i Lleó o, més 

recentment, el Dictamen 76/2013 del Consell Consultiu de Galícia i el Dictamen 

133/2015 del Consell Consultiu del Principat d’Astúries. 

4.2.2. Relació de causalitat parcial entre el sacrifici dels pollets i la declaració oficial de 

la influença aviària a Catalunya 

Un altre dels aspectes que resulta d’interès en el Dictamen 86/2020 és l’anàlisi del nexe 

causal entre la declaració del brot epidèmic per part del Departament arran de la 

Resolució ARP/414/2017, de 3 de març, i els danys patrimonials al·legats per la instant. 

En el Dictamen 86/2020 la Comissió duu a terme un exercici curós de delimitació 

d’aquest nexe, de manera que en reconeix l’existència pel que fa als danys derivats de 

la impossibilitat d’exportar pollets d’un dia i ous per a covar fora del territori nacional, 

però no respecte de la impossibilitat de traslladar els pollets als centres de destinació 

d’altres comunitats autònomes. 
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La diferència fonamental entre aquests danys és que, en el cas de les exportacions fora 

de l’Estat espanyol, la declaració oficial de la influença aviària per part de la Generalitat 

automàticament va impossibilitar les relacions comercials d’Espanya amb la resta de 

països de la Unió Europea, en aplicació de l’article 6 de la Directiva 2009/158/UE del 

Consell, de 30 de novembre. Així mateix, la declaració del brot d’influença aviària també 

va afectar l’emissió de certificats sanitaris d’exportació, fet que suspenia les 

exportacions fora de la Unió. En canvi, en el cas del territori estatal, com s’explica en el 

dictamen, les relacions comercials no van quedar afectades per la declaració, atès que 

el Departament va continuar expedint certificats sanitaris de moviments d’ous i pollets 

per al seu trasllat dins del territori espanyol. 

Per tant, en aquest darrer cas la Comissió conclou que els danys derivats de la restricció 

de moviments aviaris i de lliure comercialització no porten causa de la declaració oficial 

emesa pel Departament, sinó exclusivament de la voluntat de determinades comunitats 

autònomes de no acceptar els productes de la reclamant. 

4.2.3. Anàlisi de l’antijuridicitat del dany 

D’entrada, la Comissió descarta que l’article 21 de l’LSA resulti d’aplicació en aquest 

supòsit. Argumenta que la instant no es va veure obligada per l’Administració a sacrificar 

els pollets i destruir els ous, sinó que el sacrifici va ser fruit de la seva decisió personal, 

i, per tant, no s’ajusta a allò establert en l’apartat primer del precepte. Tampoc considera 

d’aplicació l’apartat segon de l’article 21 de l’LSA, d’acord amb l’argumentació següent: 

“Aquest precepte, si bé és cert que estableix que són indemnitzables els animals que morin 

en el context de les mesures de prevenció, com és el cas que s’examina, precisa que 

aquestes morts han de produir-se com a conseqüència de l’execució de les actuacions 

imposades per l’Administració, cosa que no és el cas. En el supòsit examinat, els sacrificis 

són voluntaris, i no conseqüència de l’execució de mesures imposades per l’Administració 

autonòmica, que només va imposar limitacions a la comercialització, amb requeriment 

d’autoritzacions i controls, fruit de les mesures de protecció i vigilància previstes en la 

legislació i imposades per igual a tots els centres d’explotació ubicats dins del radi 

d’actuació.” 

Pel que fa ja a l’anàlisi del règim general de la responsabilitat patrimonial, la 

determinació del caràcter antijurídic o no dels danys és l’aspecte decisiu del Dictamen 

86/2020. I és que ja s’avança que finalment es conclou la procedència de desestimar la 
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reclamació per inexistència d’antijuridicitat en els perjudicis derivats de la impossibilitat 

d’exportar ous i pollets fora de l’Estat Espanyol. 

Així, la Comissió analitza el funcionament del servei en aplicació del règim general de la 

responsabilitat patrimonial i arriba a la conclusió que aquest es va ajustar a les mesures 

previstes en el Reial decret 445/2007, de 3 d’abril, que desplega l’LSA i transposa a 

l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/94/CE del Consell, de 20 de desembre, 

amb respecte als principis de precaució, proporcionalitat i no discriminació. 

En aquest sentit, i pel que fa als principis precitats, el Dictamen 86/2020 cita la Sentència 

de 5 de gener de 2006, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, del 

Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, que resumeix els criteris que han d’orientar 

l’actuació de les autoritats sanitàries en l’adopció de les mesures com les que són 

objecte d’anàlisi en aquest cas. El Tribunal afirma que les mesures sanitàries s’han 

d’emmarcar “dentro de las exigencias del principio de precaución que en materia de 

gestión de riesgos viene propugnando la jurisprudencia comunitaria y la Comisión 

Europea”.  

La Comissió destaca que, entre aquestes exigències, en la sentència citada es requereix 

que les mesures han de ser:  

“Proporcionadas, esto es adecuadas dadas las circunstancias y en función de la 

peligrosidad y el nivel de protección elegido. Lógicamente la proporcionalidad ha de 

conllevar que se elijan las medidas de reducción del riesgo entre las alternativas menos 

restrictivas. […] No discriminatorias, pues se han de aplicar de manera que posibiliten un 

nivel de protección equivalente. […] Coherentes con medidas similares ya adoptadas en 

condiciones parecidas o utilizando planteamientos semejantes. […] Ponderadas en 

relación con las ventajas y los inconvenientes que implican, teniendo en cuenta el análisis 

económico correspondiente y otras consideraciones sociales o que se refieran a la 

salvaguarda de la salud humana. […] Provisionales, manteniéndose mientras perduren los 

factores que procuraron su adopción y dependiendo su modificación tanto de la evolución 

de las investigaciones científicas, como de la persistencia del riesgo.” 

D’acord amb l’exposat, el Dictamen 86/2020 conclou que: 

“[...] les mesures es van adoptar amb caràcter general, d’acord amb la legislació vigent i 

aplicant els principis esmentats, i es van mantenir mentre va durar la situació de risc, de 

manera que no s’observa –ni, de fet, ho al·lega la instant– un retard en les actuacions de 

l’Administració, inclosa la decisió d’aixecar les mesures.” 



210 

 

A l’argument anterior la Comissió n’afegeix un altre de recurrent en la doctrina d’aquest 

òrgan i en la jurisprudència pel que fa a l’adopció de mesures de restricció de moviments, 

però també de sacrifici obligatori d’animals per raons sanitàries (dictàmens 199/1999, 

216/2008, 217/2008 i 218/1999, entre d’altres). I és el fet que els perjudicis econòmics 

derivats de l’aplicació d’aquestes mesures i pels quals no hi ha previsió indemnitzatòria 

en la normativa són considerats un risc propi i previsible d’aquest tipus d’explotacions. 

És a dir, es considera un risc històricament conegut pels ramaders o explotadors de 

granges, ja que aquestes circumstàncies s’han produït en altres ocasions en el passat. 

En aquest sentit, en el Dictamen 86/2020 s’afirma que: 

“En aquest cas, doncs, cal concloure que el funcionament del servei va ser correcte, de 

manera que, d’acord amb la doctrina i la jurisprudència de la responsabilitat patrimonial 

per sanitat animal, existeix una obligació de suportar el dany per part de la instant, atès el 

risc inherent al tipus d’explotació.” 

5. Consideracions finals 

Diverses són les malalties que han generat situacions de crisi sanitària des de la segona 

meitat del segle XX fins a l’actualitat. Amb independència que s’hagi tractat d’epidèmies 

en humans o d’epizoòties en animals, en ambdós casos les situacions sanitàries 

extraordinàries i urgents han obligat les autoritats a adoptar un gran ventall de mesures 

de protecció de la salut humana i, en última instància, del dret a la vida de la ciutadania. 

La intervenció pública en l’exercici dels drets dels ciutadans per a la protecció dels 

interessos generals ha d’implicar, en tot cas, una anàlisi curosa de les raons sanitàries 

d’urgència i necessitat que justifiquen la imposició de la mesura, així com un 

emparament legal i el respecte als principis d’excepcionalitat, provisionalitat i 

proporcionalitat. 

Malgrat aquest exercici d’equilibri per part de les administracions públiques, l’adopció de 

mesures de salvaguarda del dret a la salut (art. 43 CE) i a la vida (art. 15 CE) en 

situacions d’epidèmies i pandèmies poden comportar la interposició d’accions 

administratives i judicials per part dels particulars que han vist limitats els seus drets com 

a conseqüència de les mesures sanitàries adoptades. Una de les institucions jurídiques 

tradicionalment emprada per la ciutadania davant dels danys i perjudicis derivats de la 

imposició d’aquests mecanismes de salvaguarda ha estat la responsabilitat patrimonial. 
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Així, en major o menor mesura, els diferents brots epidèmics han plantejat aquest tipus 

d’accions emparades en diferents títols d’imputació de responsabilitat segons l’àmbit 

material d’aplicació. Els òrgans consultius no han estat aliens a aquestes accions de 

responsabilitat, entre els quals s’inclou aquesta Comissió Jurídica Assessora. 

En aquest sentit, ja des de l’any 1997 aquest òrgan ha conegut de reclamacions 

d’indemnització en supòsits de privacions i limitacions de drets per motius de salut 

pública, en tots els casos en matèria d’epizòoties. Un exemple d’aquestes accions és el 

sacrifici d’animals com a conseqüència de la malaltia de les vaques boges o de la pesta 

porcina clàssica (dictàmens 401/1997, 405/1997, 216/2008, 217/2008 i 218/1999, entre 

d’altres). Un altre dels supòsits materials dels quals ha conegut ha estat la limitació de 

moviment i transport de bestiar (dictàmens 179/1999 i 199/1999, entre molts altres), i el 

darrer pronunciament s’ha produït l’any 2020, arran d’un brot d’influença aviària a 

Catalunya (Dictamen 86/2020). 

En aquest Dictamen 86/2020, primerament la Comissió analitza la compatibilitat entre 

l’acció de responsabilitat patrimonial interposada i el supòsit especial d’indemnització 

previst en l’article 21 de l’LSA. En l’anàlisi de la qüestió, la Comissió posa de manifest 

l’interessant debat existent sobre la naturalesa jurídica de les indemnitzacions previstes 

en la legislació sectorial. Finalment, no posa obstacles a l’exercici de l’acció perquè el 

supòsit indemnitzatori de la legislació sectorial no exclou l’exercici de l’acció 

d’indemnització del règim general de responsabilitat. De fet, aquesta ha estat la seva 

doctrina tradicional (dictàmens 199/1999, 216/2008, 217/2008 i 218/1999, entre 

d’altres), així com la doctrina de la majoria dels òrgans consultius (Dictamen 552/1993 

del Consell d’Estat, Dictamen 282/2006 del Consell Consultiu de Castella i Lleó, 

Dictamen 76/2013 del Consell Consultiu de Galícia o Dictamen 133/2015 del Consell 

Consultiu del Principat d’Astúries). 

En l’anàlisi del fons de l’assumpte, la Comissió examina tant el règim d’indemnització 

previst en la legislació sanitària animal com el règim general de la responsabilitat 

patrimonial. Respecte del primer, afirma que en tractar-se de sacrificis voluntaris els 

danys no estan previstos en cap dels apartats de l’article 21 de l’LSA com a supòsits 

indemnitzatoris. Quant al règim de responsabilitat previst en la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), l’anàlisi del requisit de 

l’antijuridicitat resulta l’element decisiu per a desestimar la pretensió. D’una banda, la 

Comissió considera que el funcionament del servei públic va ser correcte, en respectar 

els principis de proporcionalitat, provisionalitat i no-discriminació. I, d’una altra, 
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considera que existia una obligació de suportar el dany per part de la instant, atès el risc 

inherent al tipus d’explotació, de conformitat amb la doctrina de l’òrgan en supòsits de 

privacions de drets en l’àmbit de la sanitat animal (per tots, Dictamen 199/1999). 

  



213 

 

VI. LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DEL TITULAR DE LA VIA EN ELS 

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ∗ 

1. Introducció 

La Comissió Jurídica Assessora, conformement amb els articles 86 de la Llei 26/2010, 

de 3 d’agost, de règim jurídic del procediment de les administracions públiques i 8.3.a) 

de la seva Llei institucional, i en exercici de l’alta funció consultiva que li ha estat 

encomanada, ha d’emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, en els procediments de 

responsabilitat patrimonial tramitats per les administracions públiques de Catalunya, la 

quantia dels quals sigui igual o superior als 50.000 euros. 

Aquesta previsió legal, juntament amb l’ampli ventall de matèries que abasten les 

competències atribuïdes a les diferents administracions públiques de Catalunya i de les 

quals es poden derivar danys als particulars, dona lloc que aquest òrgan consultiu 

dictamini en relació amb múltiples supòsits de responsabilitat patrimonial.  

Enguany, i vista la singularitat d’alguns dels assumptes sotmesos a dictamen, es 

considera adient analitzar la responsabilitat patrimonial derivada dels accidents de 

circulació de vehicles de motor –automòbils i motocicletes– i, en particular, la plantejada 

en el marc de les reclamacions formulades contra el titular de la via en què va tenir lloc 

l’accident.  

Per tant, es deixa de banda d’aquest treball les reclamacions contra el serveis 

d’emergència i el cossos de seguretat, per omissions i retards en l’auxili i l’assistència 

de les víctimes, també contra l’ACA, en relació amb la manca de conservació i 

manteniment de les lleres del riu, així com contra el departament competent en matèria 

de caça i aprofitaments cinegètics, en el cas d’accidents que porten causa de la irrupció 

en la via d’espècies cinegètiques, per bé que aquestes últimes són objecte d’examen 

des de la perspectiva del titular de la via, quan la reclamació es formula contra aquest, 

així com a qualsevulla altra que no s’ajusti als paràmetres indicats. 

                                                 

∗ Treball elaborat per la Sra. Lourdes Franco i Martí, lletrada responsable de l’Àmbit Administratiu de la 

Comissió Jurídica Assessora. 
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En particular es tracta de vuit reclamacions que s’han formulat ja sia davant el 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques, alguna diputació provincial i 

diversos ajuntaments (dictàmens 48/2020, 84/2020, 111/2020, 180/2020, 229/2020, 

244/2020, 282/2020 i 298/2020). 

Els vehicles implicats, això és, els que conduïen els reclamants o llurs familiars, han 

estat, majoritàriament motocicles. 

En els paràgrafs següents es duu a terme una breu referència al marc normatiu, en 

particular sobre les obligacions imposades als titulars de les vies, així com als usuaris 

d’aquestes, i es dona compte de la doctrina de la Comissió, que, amb caràcter general, 

resulta d’aplicació en aquest tipus de reclamacions. Seguidament, s’analitza el contingut 

dels dictàmens recaiguts el 2020 i se sistematitzen en atenció al títol d’imputació 

específicament invocat. I, per acabar, es conclou amb unes consideracions finals.  

2. Marc normatiu: les obligacions inherents a la titularitat de la via 

Més enllà del règim jurídic general de la responsabilitat patrimonial, s’ha de remarcar, 

pel que fa a la matèria concreta que s’examina, l’article 2 del Decret legislatiu 2/2009, 

de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, conforme al qual 

la Generalitat té la titularitat de les carreteres de les xarxes bàsica i comarcal de 

Catalunya no reservades a la titularitat de l’Estat. Al seu torn, s’atribueix a les diputacions 

de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, o als ens supramunicipals que les substitueixin 

d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia, la titularitat de les carreteres de la 

xarxa local en llurs àmbits territorials respectius.  

En relació amb les obligacions que s’imposen als titulars de les vies, l’article 31.1 del 

text refós referit estableix que l’explotació de les carreteres regulades en aquesta llei –

el que exclou les reservades a la titularitat de l’Estat, així com les descrites en l’apartat 

segon de l’article 2, entre les quals destaquen les vies i els accessos als nuclis de 

població que integren la xarxa viària municipal, sempre que no tinguin la consideració 

de tram urbà o de travessera, i les pistes forestals i els camins rurals– comprèn les 

operacions de conservació i manteniment, i les actuacions dirigides a defensar la via i a 

millorar-ne l’ús, incloses les actuacions referents a senyalització, ordenació d’accessos 

i ús de les zones de domini públic, de servitud i d’afectació, i també les adreçades a 

assegurar la integració de la via en el seu entorn i, especialment, el compliment de les 



215 

 

mesures correctores establertes; explotació que la Generalitat du a terme directament o 

bé per qualsevol dels procediments de gestió indirecta establerts legalment. 

En aquest sentit, l’article 45.3 del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament general de carreteres, assenyala que “Les operacions de 

conservació i manteniment inclouen totes les actuacions necessàries per a la 

preservació, en el millor estat possible, del patrimoni viari. També s’inclouen les 

actuacions encaminades a facilitar la seva utilització en correctes condicions de 

seguretat, fluïdesa i comoditat.”  

Al seu torn, l’article 57 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 

viària, intitulat “manteniment”, disposa, en l’apartat 1, que “correspon al titular de la via 

la responsabilitat de mantenir-la en les millors condicions possibles de seguretat per a 

la circulació, i d’instal·lar-hi i conservar-hi els senyals i les marques viàries adequades.” 

En l’apartat següent, el 2, estableix que “l’autoritat encarregada de la regulació, 

l’ordenació i la gestió del trànsit és responsable de la senyalització de caràcter 

circumstancial per raó de les contingències d’aquest i de la senyalització variable 

necessària per al seu control, d’acord amb la normativa de carreteres”. I en el darrer, 

l’apartat 3, preceptua que “la responsabilitat de la senyalització de les obres que es 

duguin a terme a les vies correspon als organismes que les efectuïn o a les empreses 

adjudicatàries d’aquestes, en els termes que es determinin reglamentàriament. Els 

usuaris de la via estan obligats a seguir les indicacions del personal destinat a la 

regulació del trànsit en les obres esmentades”. Aquestes previsions, en termes similars, 

es troben recollides en l’article 139 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel 

qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del 

text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. 

Quant als deures que recauen sobre els usuaris de les vies, escau apuntar, pel que ara 

interessa destacar, que, de conformitat amb els articles 10.2 i 21 del text refós de la Llei 

de trànsit, el conductor del vehicle resta obligat a utilitzar-lo amb la diligència, la 

precaució i l’atenció necessàries per a evitar tot dany, propi o aliè, així com a respectar 

els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més, les seves pròpies condicions 

físiques i psíquiques; les característiques i l’estat de la via, del vehicle i de la seva 

càrrega; les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació i, en general, totes 

les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi d’adequar la velocitat del seu 
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vehicle a aquelles, de manera que sempre el pugui parar dins dels límits del seu camp 

de visió i davant qualsevol obstacle que es pugui presentar. Aquesta darrera previsió 

també es preveu en l’article 45 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament general de circulació. 

D’altra banda, i pel que fa a xarxa viària de titularitat municipal, convé assenyalar que, 

conformement amb l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), els 

ens locals tenen competències en l’àmbit de les infraestructures de mobilitat, així com 

sobre l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes i la 

pavimentació d’aquestes –la qual, juntament amb l’accés al nucli de població, esdevé 

un dels serveis mínims que han de prestar els ajuntaments–, com també respecte de la 

conservació de camins i vies rurals. 

En darrer lloc, s’ha de posar de manifest que, d’acord amb l’article 174 del TRLMRLC, 

els ens locals responen directament dels danys i perjudicis causats als particulars en 

llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, en els 

termes previstos per la legislació general sobre responsabilitat patrimonial. 

3. Doctrina de la Comissió Jurídica Assessora en relació amb les reclamacions 
derivades d’accidents en la via pública: aspectes generals 

Les reclamacions examinades s’adrecen contra l’Administració titular de la via o de la 

infraestructura en qüestió, i es fonamenten en un funcionament deficient del servei públic 

de carreteres o equivalent, generalment de caràcter omissiu, per no haver adoptat les 

mesures adients en ordre a garantir la seguretat viària. 

A banda dels requisits generals exigits legalment i jurisprudencial perquè pugin 

prosperar les pretensions indemnitzatòries per responsabilitat patrimonial, en relació 

amb la matèria que s’examina, la Comissió ha conformat, en la mateixa línia que la 

jurisprudència recaiguda, el seu propi cos doctrinal sobre les reclamacions per danys 

derivats d’accidents a la via pública –d’aplicació, amb caràcter general, també a les 

reclamacions motivades, entre d’altres, per les caigudes de vianants al carrer–, d’acord 

amb el qual, i com recull el Dictamen 111/2020: 

“[...] no tots els accidents, pel fet d’haver-se produït en una via pública, han de ser 

responsabilitat de l’Administració pública, ja que la responsabilitat objectiva no la 
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converteix en una asseguradora universal de tots els riscos (dictàmens 175/2012, 

421/2012, 290/2013, 76/2015 i 140/2017), i, en conseqüència, [la Comissió] ha negat que 

es tracti d’una responsabilitat de vinculació merament locativa que reconduiria la institució 

de la responsabilitat patrimonial a un fenomen mecanicista (Dictamen 211/2018).  

Alhora, ha invocat el principi d’autoconservació i precaució dels conductors com a principi 

elemental que obliga a ponderar els riscos de les accions pròpies i a actuar en 

conseqüència, a extremar les precaucions en la conducció atenent les característiques de 

la via per la qual se circula i a ponderar l’experiència i la perícia del mateix reclamant 

(Dictamen 223/2018).” 

Així mateix ha assenyalat, entre molts altres, en el Dictamen 180/2020:  

“[...] per a imputar la responsabilitat a l’Administració escau que “el risc provocat pel 

servei públic sobrepassi els estàndards de seguretat exigible conforme a la consciència 

social (dictàmens 77/2005, 203/2008, 393/2009, 189/2011, 8/2012, 276/2013, 162/2014 

i 236/2015, entre d’altres). El motiu d’aquesta doctrina rau en el fet que l’Administració 

no ha de respondre de tots els accidents produïts a la via pública, ja que no es pot 

pretendre que totes elles estiguin en perfecte estat (sentències 758/2005, de 21 

d’octubre; 1054/2006, de 5 de gener, i 149/2007, de 22 de febrer, de la Sala Civil, Secció 

Primera, del Tribunal Suprem, i Sentència 527/2008, de 7 de juliol, de la Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya).”  

Al mateix temps ha manifestat, en els casos en què els danys s’atribueixen a l’existència 

d’una irregularitat arranjada amb posterioritat a l’accident, com ara en el Dictamen 

111/2020: 

“[...] la reparació posterior del desperfecte no implica reconèixer automàticament la 

responsabilitat patrimonial pel funcionament anormal del servei, sinó que suposa una 

mesura de prevenció. Quan l’Administració duu a terme una millora de la zona 

controvertida, no vol dir que comporti necessàriament reconèixer que l’estat del paviment 

en qüestió fos generador de la responsabilitat atribuïda a l’Administració (dictàmens 

7/2013, 60/2014, 134/2015 i 288/2015, entre d’altres).” 

Pel que fa als aspectes probatoris, convé tenir present que en aquestes reclamacions 

opera la regla general següent: 

“[...] la càrrega de la prova dels fets en què es fonamenta la reclamació de responsabilitat 

patrimonial recau en aquell qui la planteja, que caldrà que acrediti la relació causal, els 

danys patits i l’avaluació econòmica.”  
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Per bé que la Comissió ha matisat, entre molts d’altres en el Dictamen 48/2020, que: 

“[...] atesa la dificultat que pot representar per als ciutadans aportar proves que determinin 

una realitat absoluta del que va succeir, en aquests casos, s’ha de calibrar, en vista de 

l’esforç probatori de qui reclama, si els indicis de prova que es mostren són suficients per 

a un convenciment total de la manera com es van produir els fets, prova que s’ha de valorar 

en el seu conjunt.” 

A banda del marc normatiu i doctrinal referits, cal atendre les especificitats pròpies dels 

supòsits de fet i de les imputacions adduïdes, com ara, i a tall d’exemple, l’accident 

motivat per la irrupció d’un espècimen cinegètic a la via, en què operen unes previsions 

legals particulars, o per l’existència de material lliscant a la calçada, supòsit en què la 

Comissió ha fixat uns criteris per a poder dilucidar-ne la responsabilitat.  

4. Tipologia dels diversos supòsits dictaminats 

A continuació, s’analitzen els vuit dictàmens recaiguts en el decurs de l’any 2020, que 

s’han agrupat en atenció als títols d’imputació específicament invocats. 

4. 1. Irrupció d’un espècimen cinegètic a la via 

Enguany aquesta Comissió ha examinat la reclamació formulada per un motorista que 

va patir un accident de circulació, arran de la maniobra evasiva que va haver d’efectuar 

per evitar uns porcs senglars que havien envaït d’una manera brusca i imprevista la 

calçada (Dictamen 282/2020). 

El reclamant adreça la reclamació contra l’Administració titular de la via, com a 

responsable del seu manteniment, per no haver adoptat les mesures oportunes per a 

evitar-hi l’accés d’animals salvatges, i addueix que l’àrea on es va produir l’accident està 

qualificada per la Generalitat com a àrea privada de caça, a nom d’un tercer; que, en la 

data del sinistre, era temporada oberta de caça major i que la via no disposava “de 

vallado alguno para la protección de los conductores, careciendo asimismo de 

iluminación […] y siendo como es una zona recurrente de accidentes por especies 

cinegéticas.” 
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Quant a les condicions de la via i les causes del sinistre, l’atestat dels Mossos 

d’Esquadra estableix com a causa principal i eficient de l’accident “no adequar la 

velocitat al tram de via, per tal de trobar-se senyalitzada amb senyal de pas d’animals 

en llibertat amb la via no il·luminada, per part del conductor de la motocicleta […]. Causa 

indirecta: irrupció a la via d’animal (porc senglar), de tal forma que talla la trajectòria de 

la motocicleta”. 

A l’hora d’analitzar el supòsit de fet, la Comissió parteix de la premissa següent: 

“en els procediments de responsabilitat patrimonial per accidents de circulació resultants 

de col·lisions amb espècies cinegètiques, o causats per la irrupció d’animals a la calçada, 

és necessari que quedi provat un títol legalment idoni per a poder imputar responsabilitat 

a l’Administració. La doctrina d’aquesta Comissió Jurídica Assessora en aquesta matèria 

es conté, entre d’altres, en els dictàmens 92/2007, 154/2012, 18/2014, 25/2017, 29/2019, 

97/2019 i 127/2019.” 

I té en compte que, atenent la data de l’accident, resulta d’aplicació la disposició 

addicional setena del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i 

seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en vigor des 

del 31 de gener de 2016, i intitulada “Responsabilitat en accidents de trànsit per 

atropellaments d’espècies cinegètiques”. Aquesta disposició estableix: 

“En accidents de trànsit ocasionats per atropellament d’espècies cinegètiques a les vies 

públiques és responsable dels danys a persones o béns el conductor del vehicle, sense 

que es pugui reclamar pel valor dels animals que irrompin en aquelles. No obstant això, és 

responsable dels danys a persones o béns el titular de l’aprofitament cinegètic o, si no n’hi 

ha, el propietari del terreny quan l’accident de trànsit sigui conseqüència directa d’una 

acció de caça col·lectiva d’una espècie de caça major portada a terme el mateix dia o que 

hagi conclòs dotze hores abans de l’accident. També en pot ser responsable el titular de 

la via pública en la qual es produeixi l’accident com a conseqüència de no haver reparat la 

tanca de tancament dins el termini, si s’escau, o perquè no disposa de la senyalització.” 

En concret pel que fa a aquesta última, la senyalització, posa de manifest que 

Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de 

la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial 

decret 1428/2003, de 21 de novembre, en l’article 149 preveu que la senyalització de 

perill d’animals en llibertat (P-24) està destinada per a les situacions de “Perill per la 

proximitat d’un lloc on sovint la via pot ser travessada per animals en llibertat ”. 
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Seguidament analitza la ubicació del senyal i la resta de circumstàncies concurrents –

com ara el tipus de via, i el fet que l’accident no es registrés en un punt d’alta sinistralitat, 

com a conseqüència de la irrupció d’animals salvatges– i adverteix que, en aquest cas, 

la senyalització era l’adequada.  

Arribats a aquest punt, porta a col·lació les consideracions contingudes en el Dictamen 

127/2019, d’acord amb el qual: 

“[...] el fet que l’Administració actuant complís amb l’obligació d’advertir del perill d’acord 

amb la tipologia de la via on es produeix l’accident mitjançant els senyals adequats, i des 

de la perspectiva que ocupa el present Dictamen, situa el cas en el supòsit legal previst 

per la normativa sobre trànsit i seguretat viària en què la responsabilitat de la topada amb 

un animal salvatge és exclusiva del conductor”. 

I, al mateix temps, es fa ressò de la Sentència 8/2019, de 10 de gener, del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, que 

afirma: 

“La señalización sólo es necesaria cuando se trate de zona con paso frecuente de 

animales. Y se entiende como trámites de concentración de accidentes con ungulados 

aquellos tramos de carretera que tengan una tasa superior a 3 accidentes por quilómetro 

en el periodo de estudio con una separación máxima entre dos puntos de colisión 

sucesivos inferior a 500 metros. Como pone de relieve la Administración, se siguen unos 

criterios técnicos para señalizar o no un tramo determinado y su obligación es hacerlo en 

aquellos tramos en que se tiene conocimiento de un previsible riesgo de colisión con fauna. 

En consecuencia, la actora no ha acreditado que la actividad de la Administración no se 

ajuste al estándar exigible en la prestación del servicio de seguridad vial, lo que nos ha de 

llevar a concluir que no existe un funcionamiento anormal del servicio público de 

señalización de carreteras.” 

D’acord amb els arguments adduïts, la Comissió conclou per informar desfavorablement 

sobre les pretensions indemnitzatòries, en considerar que: 

“[...] manca la relació de causalitat entre els danys derivats de l’accident de circulació i el 

funcionament del servei públic, perquè no era exigible a l’Administració titular de la via 

pública cap actuació addicional de conservació i senyalització de la via.” 
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4. 2. Dèficits quant al disseny i a la configuració del traçat de la via: existència 
d’un tram d’alta sinistralitat 

En el decurs del 2020, la Comissió s’ha pronunciat sobre dues reclamacions en les quals 

s’atribuïa l’accident de circulació a l’existència d’un tram d’alta concentració d’accidents, 

això és un “punt negre”, sense solucionar. En particular es tracta dels dictàmens 

180/2020 i 289/2020. 

Com es palesa en aquest últim dictamen, el concepte tècnic de “punt negre”, d’acord 

amb la Direcció General de Trànsit, és “aquel emplazamiento perteneciente a una 

calzada de una red de carreteras en el que durante un año natural se hayan detectado 

3 o más accidentes con víctimas con una separación máxima entre uno y otro de 100 

m” (Instrucció 01/TV-29 de la Direcció General de Trànsit). 

Per a determinar si es tracta o no d’un tram d’altra concentració d’accidents, la Comissió 

ha tingut especialment en compte el contingut dels informes emesos pel Servei de 

Seguretat Viària i Sistemes de Gestió, sobre les dades de la sinistralitat, que, 

conformement amb el Procediment d’anàlisi dels accidents greus i mortals a la xarxa de 

carreteres de Catalunya, du a terme un estudi que acota als deu anys anteriors a la data 

del sinistre i als 500 metres anteriors i posteriors al punt de l’accident. 

En cap dels dos assumptes sobre els quals ha dictaminat enguany, la Comissió ha 

considerat que en puritat els trams on van tenir lloc els accidents no es tractaven de 

punts negres. 

En tot cas, com apunta el Dictamen 289/2020: 

«els “punts negres de circulació”, tal com ja va posar de manifest aquesta Comissió en el 

Dictamen 270/2002 i posteriorment en els dictàmens 274/2017 i 180/2020, no es poden 

considerar un títol d’imputació extensible a qualsevol tipus d’accident que allí es produeixi, 

sense cap altra prova que n’acrediti l’imprescindible nexe de causalitat.» 

Més concretament, el Dictamen 180/2020 versa sobre la reclamació instada pel 

conductor d’un vehicle, que va patir un accident en una via interurbana, i que imputa a 

l’existència “d’un punt negre a la carretera, sense solucionar, i que va ser arranjat amb 

posterioritat al sinistre –en paraules del reclamant, amb la substitució de l’asfalt i la 

pintura viària per una antilliscant i la modificació del traçat de la via per fer-lo menys 

perillós, amb instal·lació de nous pals reflectors que separen els dos carrils de 
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circulació–”, cosa que, a parer del reclamant, esdevé una prova de la perillositat del 

tram. 

L’accident en qüestió va tenir en lloc en “[...] una corba a dretes limitada a una velocitat 

màxima de circulació de 60 km/h i amb advertència en ambdós marges del perill que pot 

suposar (P-13a + R-301) [...]” i va consistir en una col·lisió frontal angular, entre el 

turisme del reclamant i una furgoneta, de resultes de la qual van resultats ferits greus 

ambdós conductors.  

La Comissió, a l’hora d’efectuar un pronunciament sobre el fons, passa a analitzar amb 

deteniment el contingut dels informes incorporats a l’expedient, que són l’atestat policial, 

els informes del Servei de Carreteres i de l’empresa encarregada del manteniment de la 

via i, sobretot, i atesa la naturalesa de les imputacions formulades, l’informe emès per 

la Unitat de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió. 

El primer, l’atestat policial, estableix que la causa principal de l’accident va ser la “Invasió 

del sentit contrari de circulació per part del vehicle [de l’avui reclamant] com a 

conseqüència de la velocitat inadequada que va mantenir el seu conductor a l’hora de 

gestionar el revolt a l’esquerra”, i com a causa directa la “infracció a l’article 45 de l’RGC, 

en no adequar la velocitat del seu vehicle a les circumstàncies que es donaven 

(condicions meteorològiques de pluja i planimètriques de la via de revolt tancat a 

esquerra).” 

En segon lloc, els informes del Servei Territorial de Carreteres i de l’empresa contractista 

del servei de manteniment de la carretera, i pel que fa a les condicions que presentava 

de la via, neguen que en la data de l’accident, i tampoc en els dies previs, es registrés 

cap incidència significativa que fes preveure l’accident. D’aquests informes es desprèn 

que els arranjaments efectuats en la carretera amb posterioritat a l’accident van consistir 

en obres de millora ordinàries dirigides a potenciar la seguretat viària, relacionades amb 

la intensitat diària de trànsit, sense cap vinculació immediata amb l’accident de què porta 

causa la reclamació. 

En darrer terme, i en relació amb el grau de sinistralitat, la Unitat del Servei de Seguretat 

Viària i Sistemes de Gestió manifesta que, d’acord amb l’estudi efectuat, en els deu anys 

previs a l’accident que s’examina, van haver-hi només tres accidents similars al present, 

els quals es van produir per infraccions de circulació i velocitat, influència del factor 

d’atenció i errors del conductor.  
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A la vista de les circumstàncies concurrents, l’alt òrgan consultiu conclou que la causa 

de l’accident no va ser la passivitat del Departament de Territori i Sostenibilitat per no 

modificar un tram de la via pública altament perillós per la seva sinistralitat, sinó que el 

sinistre és imputable al reclamant, que circulava per un tram amb senyal de perill i no va 

adequar la velocitat a les circumstàncies meteorològiques derivades de la pluja i a les 

circumstàncies del vehicle derivades dels pneumàtics defectuosos, amb la qual cosa va 

incomplir els estàndards de seguretat que imposa la normativa de circulació.  

D’altra banda, deixa constància que els arranjament realitzats en la carretera van ser 

obres de millora ordinàries dirigides a potenciar la seguretat viària, relacionades amb la 

intensitat diària de trànsit, sense que guardin relació immediata amb l’accident singular 

que s’examina. 

Quant al Dictamen 298/2020, es tracta d’una reclamació instada per una conductora que 

va patir un accident de circulació, en col·lidir frontolateralment amb un altre vehicle, en 

un tram de carretera, qualificat de “punt negre” per la reclamant, i que atribueix a un 

traçat i a un disseny deficients de la via. 

La Comissió, si bé indica que no és possible afirmar que el tram de la via on va tenir lloc 

l’accident és, en sentit tècnic, un punt negre, assenyala, respecte de les dades sobre 

sinistralitat dels informes tècnics incorporats, juntament amb la prova documental 

aportada, el següent: 

“acrediten que en el tram de la via on va tenir lloc l’accident existia un risc singular i 

important d’accident per col·lisió de vehicles, amb resultat de mort o lesions greus, que 

havia estat reconegut per l’Administració força temps abans de l’accident que motiva 

aquesta reclamació. Aquest risc va comportar, primer, determinades actuacions de 

senyalització, en concret, la relativa al límit de velocitat en aquest tram de la via, i, 

finalment, la redacció i execució d’un projecte d’obres per a millorar la seguretat del tram”. 

En aquest sentit, l’alt òrgan consultiu té en compte que el projecte d’obres qualifica el 

traçat de la via com a defectuós, per la disminució de la seguretat viària, que es concreta 

en l’existència d’un corba molt tancada, alhora que acredita que té una incidència directa 

en la causació d’un tipus d’accident molt greu consistent en el fet que “algun vehicle que 

circula en sentit sud amb velocitat excessiva, afavorida pel fort pendent descendent, 

pugui envair la calçada contrària […]”, i que l’informe pericial dels Mossos d’Esquadra 

de reconstrucció de l’accident també reconeix que el traçat de la via provoca la tendència 

dinàmica del vehicle a prosseguir el traçat recte anterior, fet que fa necessari prestar 

més atenció per part del conductor. 
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La Comissió considera que: 

“[...] donat que la infraestructura viària generava un risc d’accident greu per col·lisió de 

vehicles, i es tractava d’un risc que havia estat reconegut per l’Administració pública, hauria 

estat necessari adoptar altres mesures, diferents a la mera senyalització de la via, 

racionalment eficaces i tècnicament possibles per a eliminar o reduir significativament la 

singular perillositat de la via, com les que efectivament es van adoptar amb posterioritat a 

l’accident”. 

i en la línia de la Sentència de 18 de març de 2013 de l’Audiència Nacional, Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció Vuitena, estima que: 

“[...] el retard a adoptar mesures de seguretat eficaces per a evitar o reduir un risc conegut 

d’accident greu associat a la col·lisió de vehicles permet qualificar el funcionament del 

servei públic com un funcionament anormal.”  

Així mateix, i des del punt de vista de l’antijuridicitat del dany, assenyala: 

“[...] el risc elevat de patir un tipus d’accident de circulació amb resultat de mort o lesions 

greus, associat a un determinat disseny de la via, supera els límits imposats pels 

estàndards exigibles d’acord amb la consciència social. Per tant, el particular no té el deure 

de suportar el dany que es deriva de la concreció d’un risc d’aquestes característiques 

(Sentència de 7 de novembre de 2011 del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció Quarta).” 

Finalment, i atès que l’atribució del dany a l’Administració no deriva d’una relació causal 

directa, sinó de la manca de mesures de precaució raonables per a evitar-lo, la Comissió 

passa a valorar la conducta de la víctima, conductora del vehicle que va enviar el sentit 

contrari de la circulació, i assenyala que, d’acord amb l’informe pericial emès pels 

Mossos d’Esquadra, es considera que la velocitat del vehicle, així com la perícia i 

l’atenció de la conductora, van tenir una incidència clara i directa en la producció de 

l’accident, mentre que la falta de mesures de seguretat i, en concret, la falta d’un 

separador entre els carrils en la via, van contribuir a agreujar el tipus d’accident que es 

va acabar produint, motiu pel qual l’atribució de responsabilitat a l’Administració ha de 

ser parcial i de menor entitat que la de la mateixa víctima. Ateses aquestes 

consideracions, la Comissió estima que és procedent atribuir a l’Administració un 30 % 

de la responsabilitat pels danys derivats de l’accident de trànsit. 

En relació amb els dèficits en el disseny de les vies, escau fer esment a la doctrina de 

la Comissió recaiguda en relació amb les reclamacions fonamentades en l’absència i/o 
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inadequació del sistema de contenció de vehicles, i, en particular, les derivades dels 

danys causats a motoristes arran de l’existència de tanques biones en la carrereta, per 

bé que enguany la Comissió no ha dictaminat sobre aquest tipus de reclamació.  

Es tracta de supòsits en els quals no es tracta d’escatir si l’Administració va contribuir a 

causar l’accident, que s’atribueix generalment a una conducció inapropiada de 

l’accidentat, per excés de velocitat, sinó si va contribuir en la causació del resultat final 

del dany, com a conseqüència de mantenir, en la carretera on es va produir l’accident, 

una tanca biona, això és una tanca amb suports tallants, que si bé compleix els requisits 

legals, en atenció a la data en què va ser instal·lada, no s’ajusta als models previstos 

actualment, en provocar un tipus de lesions molt greus, en concret amputacions de les 

extremitats.  

La Comissió, en la línia dels pronunciaments jurisprudencials recaiguts en aquesta 

matèria, entén que en aquests casos la tanca biona genera un risc addicional i 

contribueix a agreujar el dany, el que porta a aquest òrgan consultiu a estimar 

parcialment les pretensions rescabalatòries, en apreciar una concurrència de culpes 

entre l’Administració i la víctima (dictàmens 143/2004, 118/2006, 125/2006, 160/2011, 

192/2012, 53/2013 i 72/2014). 

4. 3. Mal estat de conservació del paviment de la calçada: irregularitats 
provocades per les arrels d’uns arbres 

En el Dictamen 111/2020 s’ha sotmès a examen de la Comissió la reclamació formulada 

pel conductor d’una motocicleta que va patir un accident, que imputa al mal estat de 

conservació de la calçada, per l’existència d’irregularitats al paviment provocades per 

les arrels dels arbres d’una zona enjardinada contigua. 

El sinistre, en el qual no hi va intervenir cap altre vehicle, va tenir lloc en una via de 

paviment asfàltic de 4 m d’amplada, en un tram en corba i pendent descendent entre 

zones enjardinades. 

A l’hora d’emetre el seu pronunciament, la Comissió ha tingut en compte la informació 

facilitada per l’atestat policial, per l’informe de l’arquitecte municipal i principalment, en 

aquest cas, per les fotografies incorporades que palesaven l’estat de la via en el moment 

en què va tenir lloc el sinistre. 
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En l’atestat de la policia local confeccionat amb motiu de l’accident, els agents 

intervinents fan constar, entre d’altres i pel que ara interessa destacar, que l’estat de la 

calçada presenta “sots” i que “poden observar que l’asfalt està en mal estat i aixecat.” 

Al seu torn, l’informe de l’arquitecte municipal indica que la meitat de la calçada està 

afectada per deformacions superficials originades per les arrels d’una zona enjardinada 

situada al lateral, alhora que dona compte que amb posterioritat l’ajuntament ha realitzat 

un treball de reasfalt d’aquesta via, “tot eliminant les deformacions detectades.” 

La Comissió analitza el contingut del material documental i fotogràfic incorporat, i 

constata, sobre les irregularitats existents a la calçada –provocades per les arrels dels 

arbres dels voltants, ubicats sobre la mateixa coberta de l’autopista, que transita just per 

sota–: 

“[...] generaven un risc que superava els estàndards de seguretat exigibles socialment. En 

el moment de l’accident, no solament hi havia unes irregularitats a la via impròpies i 

inesperables en un entorn viari de les característiques del lloc on es va produir l’accident, 

sinó que es pot apreciar que són suficients per a desequilibrar i fer caure una motocicleta 

[...]. A més, a efectes visuals, les irregularitats estaven dissimulades per l’ombra dels 

arbres que s’hi projectava, tal com acrediten les fotografies de l’atestat de la Policia Local.” 

En el Dictamen es raona que: 

“[...] si bé és cert que en el pla teòric tot conductor d’una motocicleta hauria pogut evitar 

les irregularitats circulant per l’altra meitat de la calçada, també ho és que la perícia que 

s’exigeix per a conduir una motocicleta no pot abastar totes les circumstàncies i situacions, 

i menys si tenen una nota de sobrevingudes i de difícil visió. En una via amb les 

característiques del carrer on es va produir l’accident, s’espera que sigui tota la calçada la 

que estigui en les condicions òptimes i sense oferir entrebancs sobtats, i no solament la 

meitat. A més, de l’atestat policial, ni tan sols s’infereix una conducció inadequada, i menys 

una velocitat no permesa. De fet, les lesions sofertes pel reclamant no semblen les pròpies 

d’un conductor accidentat a alta velocitat.” 

Així mateix, es té en compte que, per tal que es pugui apreciar la responsabilitat de 

l’Administració: 

“[...] és necessari que es produeixi un funcionament anormal del servei públic de 

carreteres (Sentència del Tribunal Suprem de 3 de desembre de 2002), ja que no 

es pot pretendre que els particulars hagin d’actuar amb una perícia superior a la 
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normal en la conducció per a esquivar uns perills que l’Administració té l’obligació 

d’evitar” (per tots, Dictamen 298/2015). 

En considerar que resta acreditat que les irregularitats a l’asfalt són suficientment 

manifestes i objectives per a ser considerades un element de risc per a la seguretat del 

trànsit de vehicles, particularment motocicletes, la qual cosa supera així els estàndards 

de tolerabilitat admissibles, la Comissió conclou que es pot establir el nexe causal entre 

l’estat de l’asfalt i els danys ocasionats, a més de constatar-ne l’antijuridicitat, en la 

mesura que el conductor no tenia l’obligació de suportar-los, i més quan de l’expedient 

es conclou que la conducció era adequada a les circumstàncies de la via i a l’entorn. 

Per tot plegat, la Comissió estima que l’Ajuntament és l’únic responsable patrimonial 

dels danys causats. 

4. 4. Esllavissada de roques a la calçada 

En el Dictamen 244/2020 s’ha sotmès a consideració de l’alt òrgan consultiu la 

reclamació instada pels fills d’un matrimoni que va finar en un accident de trànsit mentre 

circulaven per una carretera interurbana. El vehicle va quedar sepultat per les roques 

d’una esllavissada i imputen l’accident a un funcionament anormal del servei de 

vigilància i manteniment de carreteres, en no haver adoptat les mesures escaients per 

a garantir la seguretat del trànsit, en un tram conegut per l’alt risc d’esllavissaments. 

Més particularment, l’allau de pedres i roques –que va provocar que desaparegués un 

tram de 100 m de la carretera– estava constituït per una massa de 20.000 m3, provinent 

del despreniment d’un cingle situat en uns terrenys de titularitat privada i municipal.  

Pel que fa a la senyalització de la carretera, a uns 800 metres del punt on es va produir 

l’accident, hi ha un senyal de trànsit que adverteix de perill de despreniments en un tram 

d’1,8 km. 

L’expedient incorpora una extensa documental, conformada, principalment, pels 

informes i dictàmens pericials, emesos per professionals de l’àmbit de la protecció civil, 

enginyeria de forest, civil i ambiental, cartografia i geologia.  

D’una banda, la Comissió repassa la seva pròpia doctrina en relació amb dictàmens 

recaiguts respecte de reclamacions causades per esllavissades. Així, en el Dictamen 

8/1988 constatava que “la zona on es produïren els fets té unes característiques de 
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perillositat que es concreten en una certa reiteració d’incidències semblants. Això 

comporta que el funcionament del servei públic exigeixi unes accions que, si no es 

donen, poden esdevenir omissions generatives de responsabilitat patrimonial de 

l’Administració [...]”. En el Dictamen 139/2004 posava de manifest que “d’acord amb la 

doctrina d’aquest òrgan, recollida entre d’altres en els dictàmens 239/2002, 478/2002, 

431/2003 i 480/2003, l’obligació de la conservació i el manteniment de les carreteres 

comporta, d’una manera inherent, el deure d’adoptar les mesures preventives 

adequades en cada cas per a evitar la presència d’objectes que, eventualment, puguin 

dificultar el trànsit i posar en perill la seguretat de les persones, com ara els 

despreniments de pedres sobre la calçada”. I que “en aquest darrer supòsit els serveis 

públics han d’extremar les mesures de seguretat i han d’anar més enllà de les mesures 

que es duen a terme d’una manera quotidiana o diària [...]”. En el Dictamen 334/2004 

palesava que no constava en l’expedient que, amb caràcter preventiu, l’Administració 

interessada hagués adoptat amb la deguda diligència les mesures de seguretat adients, 

i per tal de donar compliment al deure que li pertoca de conservar i mantenir les 

carreteres en bon estat per a la circulació. En el Dictamen 204/2005 concloïa que es 

podia considerar suficientment provada l’existència d’un incompliment de l’Administració 

titular del servei de mantenir les vies en condicions de seguretat per al trànsit i de 

minimitzar els riscos, ja que no va adoptar cap mesura preventiva per a evitar els 

despreniments, ni tampoc consta l’existència de cap senyalització de perill de 

despreniments. I en el Dictamen 2008/2007 assenyalava que “no hi ha cap dubte 

raonable sobre el nexe causal parcial entre l’obligació de la Diputació de Barcelona de 

mantenir la carretera en condicions adequades de seguretat per a la circulació de 

vehicles i els danys materials ocasionats al vehicle del reclamant, que, en incomplir les 

dites obligacions, és responsable d’aquests danys”.  

A la vista d’aquests dictàmens, la Comissió Jurídica Assessora ha considerat que les 

administracions titulars de les vies de comunicació estan obligades a garantir la 

seguretat de les persones que les utilitzen, i són responsables dels danys materials i 

personals que es produeixin com a conseqüència de despreniments i esllavissades. 

D’altra banda, la Comissió analitza la jurisprudència més rellevant dictada sobre aquesta 

matèria. La Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, Secció Sisena, de 28 de febrer 

de 1998 afirma que “Aunque el propietario de una finca esté obligado a adoptar las 

medidas necesarias para evitar que los objetos o elementos existentes en ella puedan 

causar daños a terceros, y, en definitiva, a evitar los riesgos que su propiedad genera, 

es también obligación de la Administración competente velar para evitar tales riesgos 
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derivados de la omisión o del incumplimiento por el propietario de sus deberes”. I també 

que, en el cas enjudiciat, relatiu a un accident esdevingut en un tram de carretera on el 

servei públic de carreteres tenia constància de l’existència de “protuberancias rocosas, 

de las que se habían desprendido grandes bloques que se encontraban sueltos en la 

finca colindante con la carretera, de manera que, en cumplimiento de su deber de 

vigilancia, en evitación de riesgos por los previsibles rodamientos de esos bloques 

calcáreos, debió la Administración requerir al propietario para que cumpliese sus 

obligaciones (lo que no se ha acreditado que hiciese) o, en el supuesto de que no fuesen 

atendidos tales requerimientos, ejecutar por sustitución lo conveniente para eliminar el 

mencionado riesgo además de actuar por las vías procedentes contra el infractor, sin 

que [...] sea legítimo que la Administración se escude en el incumplimiento de los 

deberes del propietario para exonerarse de su responsabilidad, ya que ésta nace 

precisamente de su inactividad [...]”. La Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, 

Secció Sisena, de 13 de desembre de 2001, recaiguda en relació amb un accident de 

carretera motivat per un despreniment, amb posterioritat al qual es va dur a terme una 

actuació en la zona amb la col·locació, entre d’altres, d’unes barreres de contenció, 

raona que “Tal actuación, por costosa y dificultosa que fuera, debió ser abordada con 

anterioridad si se tenía constancia, como así era, [...] de la presencia de 

desprendimientos [...] y al no hacerlo así la Administración asume el riesgo y por tanto 

debe soportar la responsabilidad que del mismo se deriva sin que pueda hablarse de 

fuerza mayor ya que los desprendimientos ni eran inevitables ni tampoco ajenos al 

actuar de la Administración responsable de la conservación y ejecución de las 

carreteras. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el día de autos no concurrían 

circunstancias extraordinarias que hiciesen más peligrosa la circulación por incrementar 

el riesgo de desprendimientos, como podrían haberlo sido circunstancias atmosféricas 

excepcionales, razón por la que el hecho luctuoso se produjo en unas circunstancias de 

normalidad en el funcionamiento del servicio público y por tanto la Administración debe 

asumir los riesgos de ese funcionamiento ordinario.” La Sentència del Tribunal Suprem, 

Sala Tercera, Secció Sisena, de 31 de gener de 2002, rebutjava el supòsit de força 

major, en relació amb un accident motivat pel despreniment de pedres, en una zona on 

s’havia instal·lat durant els anys 1970 i 1975 una malla metàl·lica, que estava trencada 

i que resultava clarament insuficient, i apreciava, d’acord amb la sentencia d’instància, 

“la clara relación de causalidad entre el resultado lesivo y la actividad de la 

Administración responsable, por no instalar otras medidas de protección adecuadas, 

para impedir la caída de piedras procedentes de la ladera contigua a la carretera, no 

habiendo acreditado la actora la imposibilidad de adoptar dichas medidas de 
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protección.” La Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, Secció Quarta, de 8 d’abril 

de 2010, afirmava que “no cabe hablar [...] de que estemos ante un suceso imprevisto 

e imprevisible, sino, más bien, ante uno previsible y además evitable; características, 

éstas, que impiden apreciar la fuerza mayor según resulta de reiterada jurisprudencia 

[...]. Siendo igualmente claro que el deber de la Administración con competencias sobre 

aquella carretera nacional de mantenerla en condiciones tales que la seguridad de 

quienes la utilicen quede normalmente garantizada, incluía en aquellas circunstancias 

de las que da cuenta aquel párrafo, los de proyectar, ejecutar y conservar las medidas 

de protección necesarias para evitar que desprendimientos como el acaecido aquel día 

lleguen a causar daños a los usuarios de la vía”. Per últim, la Sentència del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa, Secció Quarta, núm. 177/2010, 

de 17 de febrer, sosté que “No concurriendo ninguna circunstancia especial, tal 

desprendimiento ha de imputarse a la falta de previsión o diligencia de quien debía 

vigilar el mantenimiento y conservación de la carretera, a quien compete también el 

cuidado del talud, adoptando las medidas de protección pertinentes para evitar 

desprendimientos, que constituyen hechos previsibles y susceptibles de ser evitados. 

Por tanto, ha de concluirse la existencia de relación de causalidad entre el daño sufrido 

y la actuación omisiva de la Administración, ya que, si el talud hubiera estado 

convenientemente reforzado y conservado con mallas protectoras o mediante la 

adopción de otras medidas con idéntica finalidad, se habría evitado la causa 

determinante del accidente, es decir, la caída de la piedra en la calzada”. 

D’aquestes sentències, la Comissió en deriva: a) l’obligació de l’Administració d’adoptar 

les mesures protectores que garanteixin la seguretat en les carreteres de la seva 

titularitat; b) la seva responsabilitat en cas d’omissió o insuficiència de les mesures 

adoptades, que s’entén que és la causa del dany encara que els despreniments 

procedeixin de finques propietat de particulars; c) la rara exoneració de responsabilitat 

per cas fortuït o força major, quan existeix algun antecedent de despreniments. 

Sobre la base d’aquestes premisses i de l’extensa pericial incorporada a l’expedient, la 

Comissió passa a analitzar els supòsits de cas fortuït i força major invocats per 

l’Administració per a desestimar la reclamació, respecte dels quals dona compte que el 

cas fortuït, d’entrada, no eximeix de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, ja 

que es tracta d’un supòsit de responsabilitat objectiva, i l’article 106.2 de la Constitució 

espanyola, com també l’article 32.1 de l’LRJSP, assenyalen que l’única causa 

d’exoneració possible és la força major. 
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Pel que fa al cas fortuït, descarta que se’n pugui estimar la concurrència, per tal com el 

fet “que es produís una esllavissada no era imprevisible en consideració a 

despreniments anteriors en el temps i a l’episodi de pluges, i els informes tècnics 

geològics aportats a l’expedient palesen que l’estat de la tècnica sí que permetia 

conèixer la inestabilitat de la zona”. 

Quant a la força major, és a dir, la inevitabilitat de l’esllavissada, la Comissió manifesta 

que tampoc no es pot estimar:  

“D’una banda, perquè les obres que s’han efectuat després de l’esllavissada han 

aconseguit l’estabilització de la zona. D’una altra, i el que és més significatiu, és que existia 

la possibilitat d’obrir un pas alternatiu per una altra zona [...]; per consegüent, existien 

mesures raonables que podien evitar haver de circular per la carretera sota el cingle a fi 

d’accedir al nucli de la població.” 

El Dictamen conclou, doncs, que s’ha d’estimar la responsabilitat de l’Administració: 

“[...] tenia l’obligació de garantir la seguretat en la circulació per la via, l’esllavissada no era 

imprevisible i el dany s’hauria pogut evitar no solament realitzant treballs de consolidació 

del cingle sinó –com es va haver de fer– obrint un pas alternatiu de circulació per als veïns 

i, en general, els visitants.” 

4. 5. Existència de material lliscant a la calçada: graveta provinent d’unes obres 

En el Dictamen 84/2020 aquesta Comissió ha tingut l’oportunitat d’examinar un supòsit 

de responsabilitat patrimonial que porta causa de l’accident de circulació d’una 

motocicleta, que s’ atribueix a l’existència de graveta a la calçada provinent d’unes obres 

que s’estaven executant, així com a la manca d’il·luminació de la via. En suport de la 

reclamació, l’instant aporta l’atestat de la Guàrdia Urbana, facilita les dades d’un 

testimoni que va presenciar l’accident i diverses fotografies del lloc on va esdevenir la 

caiguda. 

Per la seva banda, l’ens local incorpora, entre d’altres, l’informe de la Direcció de Serveis 

de Neteja i Gestió de Residus, el del Departament d’Obres i Manteniment del districte, i 

el de l’empresa directora de les obres que s’estaven duen a terme, a qui, a l’igual que 

l’empresa encarregada dels serveis de neteja i la companyia asseguradora de 

l’Administració, comunica l’obertura del tràmit d’audiència i vista de l’expedient.  
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Pel que fa a l’existència de graveta, la Comissió conclou que aquesta no tenia entitat 

suficient com per ser la causa de l’accident. 

En aquest sentit, la Comissió té en compte la declaració del testimoni –també motorista– 

que va auxiliar el reclamant, el qual afirma que “hi havia una mica de grava perquè a 

prop, s’estaven fent obres, però que ell també va passar per la zona i no va caure”. 

Considera, també, les fotografies, i l’absència d’altres queixes o reclamacions sobre 

l’estat de la via. També té en compte el contingut dels informes incorporats a l’expedient, 

que proven que el mateix dia dels fets, al matí, es van realitzar obres al paviment de la 

calçada per a reparar una junta de dilatació, però que el servei de neteja va funcionar 

amb normalitat. 

Altrament, apunta que tampoc no s’observen deficiències per part de les contractistes 

de l’Ajuntament, encarregades de la direcció i la realització de les obres, especialment 

d’acord amb l’informe emès per la direcció d’obra, amb fotografies de la neteja efectuada 

al paviment després de la reparació.  

En darrer lloc, la Comissió examina l’al·legació referida als dèficits en la il·luminació de 

la via i conclou que tampoc no pot constituir un títol d’imputació de responsabilitat, per 

tal com, tant l’informe del Departament de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental com 

el testimoni, desmenteixen que existís un funcionament anormal del servei d’il·luminació 

en el moment dels fets. 

Escau indicar que la Comissió es fa ressò del Dictamen 223/2014, on es raonava el 

següent: 

“[...] en matèria d’accidents de circulació per causa de l’existència de taques d’oli, terra, 

graveta o altres elements a la carretera, aquest òrgan consultiu ja ha mantingut (dictàmens 

196/2008, 330/2008, 187/2010 i 94/2013, entre d’altres) que, si bé l’Administració titular de 

la via pública té l’obligació de mantenir-la en les millors condicions de seguretat per a la 

circulació, en aquesta tipologia d’accidents, […] no es pot exigir a l’Administració un deure 

de vigilància tan extens que excedeixi del que sigui raonable, ni tampoc un deure de 

vigilància permanent i constant dels carrers per tal de detectar d’una manera immediata 

tots els elements o substàncies que poden ser perilloses.” 

Més particularment, pel que fa a aquest tipus de reclamacions, interessa destacar que 

la Comissió té una doctrina força extensa i reiterada recollida entre d’altres en el 

Dictamen 298/2015, i més recentment en el Dictamen 266/2018, d’acord amb la qual, 

respecte als accidents provocats per l’existència de taques d’oli, o materials en les 
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carreteres i vies de circulació, per a apreciar l’existència d’un nexe causal entre 

l’actuació administrativa i el dany causat, aquesta Comissió ha tingut en compte dos 

criteris: 1) La immediatesa del fet, ja que no es pot parlar de manca de diligència en 

relació amb uns fets que l’Administració no coneixia, i 2) Que l’element causant de 

l’accident sigui aliè al servei públic i que l’Administració hagi actuat d’una manera diligent 

en la restauració de la seguretat alterada. No es pot imputar a l’Administració qualsevol 

resultat lesiu amb origen en la intervenció de tercers que alteren les condicions de 

seguretat de la carretera, ni exigir-li un deure de vigilància tan extens que excedeixi del 

que sigui raonable (dictàmens 120/2013 i 290/2013). 

4. 6. Existència d’un embornal que sobresurt a la via 

En el Dictamen 48/2020, aquest òrgan consultiu s’ha pronunciat sobre la reclamació de 

responsabilitat patrimonial instada per un motorista que va patir un accident, en una 

pista forestal, mentre practicava motocròs, en impactar amb un pou de registre, que no 

era de titularitat municipal.  

La Comissió, si bé, en virtut del principi de base probatòria, del conjunt de proves 

indiciàries i d’acord amb els criteris de racionalitat, dona per acreditada la producció dels 

fets en l’indret i de la manera indicats, no arriba al mateix convenciment pel que fa a les 

causes invocades per l’instant per a fonamentar la reclamació. 

En aquest sentit, palesa que el pou, segons s’acredita en l’expedient, queda fora dels 

límits de la rodada del camí, fet que, a judici de l’Administració instructora, implica que 

s’estava circulant fora de la zona habilitada per a fer-ho i, probablement, a una velocitat 

inadequada pel tipus de via de què es tracta. Tampoc no pot prosperar l’element 

sorpresa que invoca el reclamant, perquè, tal com posa en relleu la proposta de 

resolució, la lluminositat a l’hora dels fets era òptima i la distància de percepció visual 

del reclamant era de 30 metres respecte de l’element artificial, el qual per les seves 

dimensions el feien perceptible conduint a la velocitat adequada a la via per la qual 

transitava. 

Pel que fa a la conducció, el Dictamen ressalta que, de conformitat amb l’article 13 de 

la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, la 

velocitat màxima de circulació per camins i pistes de terra és de trenta quilòmetres per 

hora. Així mateix, l’article 2.2.d) del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de 
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l’accés motoritzat al medi natural, defineix els camins rurals com “[…] les vies 

pavimentades o de terra de circulació permanent construïdes per a la millora de les 

infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d’unió entre infraestructures agrícoles, 

ramaderes i forestals, d’unió entre localitats o d’accés a cases o nuclis de població 

situats en zones rurals”. 

Alhora, el Dictamen assenyala que la Comissió Jurídica Assessora s’ha pronunciat en 

ocasions anteriors en el sentit que resulta exigible que el conductor extremi les 

precaucions per tal d’adequar la conducció a la naturalesa forestal de la via (dictàmens 

118/2011, 167/2012, 360/2013 i 236/2015). 

D’acord amb els arguments esgrimits, conclou que cal desestimar la reclamació 

presentada, perquè no ha quedat provat el nexe causal entre el funcionament del servei 

públic i el resultat lesiu sofert. 

4. 7. Funcionament deficient dels dispositius d’ordenació del trànsit: col·lisió amb 
una barrera de seguretat abaixada 

En darrer terme, escau fer esment al Dictamen 229/2020, sobre la reclamació de 

responsabilitat patrimonial instada arran de l’accident de circulació que va protagonitzar 

una motocicleta, en col·lidir amb una barrera de seguretat del carril bus-VAO que es 

trobava abaixada, en haver-se tancat la via al trànsit, amb motiu que un autobús s’hi 

avariés. El sinistre s’imputa a l’Administració titular de la via, a la qual, d’acord amb 

l’article 139 del Reglament general de circulació, “correspon la responsabilitat del 

manteniment en les millors condicions possibles de seguretat per a la circulació i la 

instal·lació i conservació a la via dels senyals viaris i marques viàries adequats.” 

Més particularment, la reclamació es fonamenta en la consideració que hi va haver un 

funcionament deficient de l’Administració, en abaixar la barrera mòbil de tancament del 

carril, que va constituir un obstacle perillós, especialment per als motoristes, i contravenir 

l’obligació de garantir les condicions òptimes de la calçada per al trànsit de vehicles. 

Tot i que la reclamació s’adreça inicialment contra el Departament de Territori i 

Sostenibilitat, aquest en dona trasllat al Servei Català de Trànsit (SCT), organisme 

administratiu adscrit al Departament d’Interior, en el qual s’integra el CIVICAT, que és, 

al seu torn, una secció d’ actuació del SCT que té com a funcions principals informar els 
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usuaris de l’estat del trànsit, gestionar adequadament els trams conflictius de la xarxa 

viària catalana i millorar la seguretat viària a les vies de Catalunya. 

En síntesi, tal com planteja la Comissió, la qüestió rau a determinar “si l’accident de la 

motocicleta va ser degut a un funcionament deficient dels dispositius d’ordenació del 

trànsit, o si, per contra, s’està davant d’una imprudència del conductor.” 

En vista de la informació que es deriva de la documentació incorporada a l’expedient, 

principalment de l’atestat policial i de l’informe del cap de la Gestió i Informació de 

Trànsit, la Comissió constata que la conducció del motorista i avui reclamant no és 

suficient per a qüestionar el nexe causal entre el dany sofert i l’actuació de 

l’Administració. Perquè el que resulta determinant en aquest cas per a valorar 

l’existència de la responsabilitat patrimonial de l’Administració és si l’existència de la 

tanca abaixada a la sortida del carril bus-VAO tancat representava o no un obstacle 

imprevisible que podia causar un dany que els ciutadans no estaven obligats a suportar.  

En aquest sentit, la Comissió atén el que manifesta l’atestat policial, després d’afirmar 

que la causa principal de l’accident és la barrera a la calçada, per concloure: 

«[...] “per un error del CIVICAT que no va tenir en compte que l’autobús avariat no era un 

obstacle suficient per tallar totalment la circulació del carril”, abaixar la barrera del final del 

carril “va crear un obstacle perillós per a la circulació de vehicles i en especial de 

motocicletes”. Aquestes manifestacions es reforcen, en el mateix atestat policial, quan 

s’afirma que “la barrera mòbil contra la qual va xocar el conductor de la motocicleta podem 

determinar que és poc visible”, fins al punt de considerar que la barrera pot arribar a 

confondre’s amb la tanca de formigó new jersey situada a la mitjana.» 

Altrament, posa l’accent en el fet que no s’ha trobat cap explicació en l’expedient que 

justifiqui per què a l’inici de la incidència viària l’accés al carril tancat era permès sense 

cap obstacle físic, mentre que a la sortida hi havia una tanca abaixada, i menys quan 

resulta acreditat en l’expedient que els responsables del control de trànsit observaven 

en directe i per les càmeres de vídeo que el flux de vehicles –entre els quals diverses 

motocicletes– al carril que es volia tancat no va parar fins que es van posar els cons 

esmentats. És més, el tancament amb cons de l’accés al carril bus-VAO es va efectuar 

51 minuts després de tenir coneixement de la incidència de l’autobús avariat. 

D’acord amb els arguments exposats, la Comissió indica que no es pot atendre el criteri 

defensat per l’Administració instructora i en la proposta de resolució, consistent a 

considerar que “l’accident només es pot entendre atribuïble al reclamant, que per 
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imprudència, incompliment reiterat, desatenció o per altres circumstàncies alienes a 

l’actuació de l’Administració, va crear una situació de risc que va provocar una col·lisió 

amb la barrera mòbil”. 

Per acabar, la Comissió porta a col·lació les consideracions efectuades en dictàmens 

precedents, i en particular en el Dictamen 111/2020, al qual s’ha fet esment 

anteriorment, en relació amb el nivell de perícia que cal exigir als conductors, i conclou 

que el funcionament del servei públic va ser el causant de l’accident, ja que la barrera 

abaixada al final del carril bus-VAO va esdevenir un obstacle perillós i imprevisible a la 

via.  

5. Consideracions finals  

Les reclamacions derivades d’accidents de circulació de vehicles de motor que 

s’adrecen contra el titular de la via o la infraestructura en qüestió es fonamenten en un 

funcionament deficient del servei públic de carreteres o equivalent, habitualment per 

inactivitat en l’adopció de les mesures conduents a la conservació i manteniment de la 

via en condicions adequades per a garantir la seguretat viària. 

Es tracta d’uns supòsits amb una casuística molt variada, en els quals cal atenir-se a les 

circumstàncies particulars del cas concret i a l’activitat probatòria desplegada per les 

parts, que ha de facilitar les dades i els elements necessaris perquè la Comissió pugui 

emetre un pronunciament quant al fons.  

En aquest sentit, en la gran majoria de casos esdevé cabdal l’atestat policial relatiu a 

l’accident, que ofereix molta llum sobre les causes del sinistre i les circumstàncies 

concurrents. Com també ho són les pericials, sobretot pel que fa a les reclamacions 

derivades d’esllavissaments, i l’informe quant a l’accidentalitat quan s’invoca l’existència 

d’un “punt negre.” 

Altrament, no es pot obviar que els serveis de manteniment i conservació de les vies, 

així com l’execució de les obres de reparació i modificació d’aquestes, molt sovint no 

són prestats directament pels seus titulars, sinó que són adjudicats a empreses 

concessionàries o contractistes, i que aquestes, de conformitat amb l’article 196 de la 

Llei 9/2017, de 8 de nombre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i el Consell 
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, poden incórrer en responsabilitat 

pels danys causats a tercers com a conseqüència de l’execució del contracte. En 

aquests supòsits, resulta obligat, conformement amb el precepte citat, i els articles 82.5 

de l’LPAC i 32.9 de l’LRJSP, atorgar tràmit d’audiència a les mercantils implicades. 

L’estudi retrospectiu dels pronunciaments de la Comissió revela que una instrucció 

acurada del procediment, juntament amb una actitud proactiva dels operadors 

intervinents en aquest, que faciliti les màximes dades possibles sobre l’accident, esdevé 

cabdal perquè la Comissió pugui dictaminar amb encert sobre l’assumpte que se li 

sotmet a dictamen. 
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VII. LA FORÇA MAJOR EN LES RECLAMACIONS DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL∗ 

1. Introducció: la conceptualització de la força major 

Enguany, aquesta Comissió Jurídica Assessora ha tingut l’oportunitat d’analitzar la 

institució de la força major arran de dues reclamacions de responsabilitat patrimonial de 

l’Administració, interposades per motius diferents.  En un cas, la reclamació porta causa 

del desbordament d’un riu produït per pluges fortes (Dictamen 179/2020) i, en l’altre, 

d’una esllavissada d’una cinglera rocosa (Dictamen 244/2020). 

Resulta oportú indicar que, en dictàmens anteriors, aquest òrgan consultiu ja s’havia 

pronunciat sobre aquesta matèria. Amb relació als fenòmens naturals en concret, cal 

assenyalar les reclamacions derivades de danys irrogats arran de pluges fortes 

(dictàmens 58/2001, 333/2003, 60/2004, 471/2004, 398/2004 i 125/2008), del 

desbordament de rieres (dictàmens 64/2004 i 58/2009), del trencaments de murs de 

contenció (Dictamen 398/2004) o de l’enfonsament d’un pont (Dictamen 439/2009), de 

l’esllavissada de terres o roques (dictàmens 8/2088, 139/2004, 334/2004, 204/2005, 

208/2007, 238/2009, 369/2010, 370/2010 i 371/2010) i també amb motiu de fortes 

ventades (dictàmens 450/2099, 551/2000, 145/2002, 561/2002, 118/2003, 410/2004 i 

47/2018). 

Amb caràcter previ, cal destacar que l’article 106.2 de la Constitució espanyola, en 

reconèixer el dret dels particulars a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en 

qualsevol dels seus béns o drets a conseqüència del funcionament dels serveis públics, 

en els termes previstos per la Llei, exceptua de responsabilitat l’Administració sempre 

que els danys resultin d’un supòsit de força major. 

I l’article 81.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, disposa que els ciutadans tenen dret a ésser 

indemnitzats per les administracions públiques de Catalunya de tota lesió que pateixin 

en qualsevol de llurs béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 

                                                 

∗ Treball elaborat pel Sr. Francesc Ignasi Castellet i Arnau, lletrat de la Comissió Jurídica Assessora. 
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funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 

major o de danys que els ciutadans tinguin el deure jurídic de suportar d’acord amb la 

llei. En els mateixos termes s’expressa l’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic. 

En els dos casos analitzats aquest 2020, la Comissió s’ha fet ressò de la jurisprudència 

del Tribunal Suprem que delimita la força major. Així, el Dictamen 179/2020, fent al·lusió 

al que es va dir en el Dictamen 148/2019, assenyala:  

«La jurisprudència defineix la força major com “aquellos hechos que, aun siendo 

previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la 

causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado” (per 

totes, Sentència de 3 de novembre de 1988, de la Sala Contenciosa Administrativa del 

Tribunal Suprem, i Sentència de 9 de desembre de 1993, de la Secció Sisena, Sala 

Contenciosa Administrativa, del Tribunal Suprem).» El Dictamen 244/2020  esmenta la 

Sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera, Secció Quarta, de 8 d’abril de 2010, que 

delimita els elements de la força major, a sensu contrario: “no cabe hablar, como hace el 

motivo, de que estemos ante un suceso imprevisto e imprevisible, sino, más bien, ante uno 

previsible y además evitable; características, éstas, que impiden apreciar la fuerza mayor 

según resulta de reiterada jurisprudencia.” 

En aquest sentit, els criteris que han de concórrer per a estimar la força major ja van ser 

recollits en els dictàmens 50/2017 i 51/2017. Ambdós dictàmens es van emetre a petició 

de la consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per causa de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial instada pels familiars d’un professor d’institut d’ensenyament 

secundari (Dictamen 50/2017) i per una professora del mateix institut, en nom propi i d’una 

filla (Dictamen 51/2017), pels danys i perjudicis patits per l’agressió d’un alumne del centre. 

Fent referència a la doctrina anterior de la Comissió, en ambdós dictàmens es va dir: «Així, 

en els dictàmens 237/2011 i 56 /2013, [la Comissió] ha recollit el seu parer sobre aquesta 

qüestió: [...] tot assumint els criteris consolidats de la jurisprudència i la doctrina que, 

segons s’assenyala, “consideren que, en general, per tal que pugui apreciar-se la força 

major han de concórrer aquests requisits: a) que es tracti d’un fet imprevisible (o 

ordinàriament imprevisible); b) que el fet sigui també inevitable (sempre inevitable), i c) que 

els fets siguin aliens al subjecte responsable. En tot cas, cal apuntar que el concepte de 

força major és un concepte evolutiu, que ha anat canviant amb el transcurs històric.”» 

La institució de la força major i la seva delimitació jurisprudencial han estat presents en 

la doctrina de la Comissió des de fa molts anys. El Dictamen 174/2000 va assenyalar: 
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«els fets inevitables o irresistibles –“quibus humana infirmitas risistere non potest”– 

constitueixen força major impeditiva de responsabilitat patrimonial, quan és, com en aquest 

cas, extrínseca al servei públic, tal com ha proclamat una constant reiterada i uniforme 

jurisprudència del Tribunal Suprem (la recent Sentència de 15 de març de 1999, en conté 

una extensa relació), i la doctrina del Consell d’Estat i d’aquesta Comissió Jurídica 

Assessora (dictàmens 183 i 187 de 1995; i 45 i 153 de 1996).» 

El Dictamen 64/2004 ja va fer referència a la Sentència del Tribunal Suprem de 3 de 

novembre de 1988, segons la qual la força major és “el suceso que está fuera del círculo 

de actuación obligado, que no hubiera podido preverse, o que previsto, fuese inevitable, 

pero no aquellos eventos ínsitos en el funcionamiento de los servicios públicos”. 

Posteriorment, el Dictamen 371/2010 va reiterar: 

«[...] la doctrina jurisprudencial (sentències del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 1983, 

de 2 d’abril de 1985, de 23 de maig de 1986, de 19 d’abril de 1997, de 13 de desembre de 

2001 i de 23 de setembre de 2004 –Sala Tercera–) i la legal (Dictamen del Consell d’Estat 

de 17 de juny de 2010 i dictàmens 95/2000, 153/2000, 471/2004 i 439/2009 d’aquesta 

Comissió Jurídica Assessora, entre d’altres) han tingut moltes ocasions per tal d’acotar 

què s’ha d’entendre per força major. Així, en aquest sentit, la Sentència del Tribunal 

Suprem de 27 d’octubre de 1997, reproduïda amb posterioritat pel Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya en la Sentència de 13 de febrer de 2009, diu que la “fuerza mayor 

es un concepto jurídico que debe quedar ceñido, como reiteradamente ha repetido la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, al suceso que esté fuera del círculo de actuación 

obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuese inevitable, como guerras, 

terremotos, etc., pero aquellos eventos internos intrínsecos ínsitos en el funcionamiento 

de los servicios públicos, como es una rotura o una obstrucción de una conducción de 

aguas, son sucesos previsibles y evitables con una adecuada inspección y en cualquier 

caso nunca constituyen la fuerza mayor a que se refieren los preceptos de la Ley de 

Expropiación Forzosa que exoneran de la obligación de indemnizar a cargo de la 

Administración”. En sentit similar, es poden citar les sentències de la Sala Tercera del 

Tribunal Suprem de 13 de desembre de 2001 i de 31 d’octubre de 2006; la Sentència de 

l’Audiència Nacional, Sala Contenciosa Administrativa, de 3 de juny de 2008, i d’altres. En 

definitiva, la força major es configura com una causa que resulta estranya i exterior a 

l’objecte damnós, imprevisible en la producció i absolutament irresistible o inevitable, 

encara que s’hagués pogut preveure». 

D’altra banda, s’ha de subratllar que la força major és una institució que exonera de 

responsabilitat a l’Administració quan es compleixen tots els requisits per a exigir 

aquesta responsabilitat. Així, en els esmentats dictàmens 50/2017 i 51/2017 la Comissió 
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va assenyalar que la institució no operava en el supòsit analitzat, perquè no havia quedat 

acreditada la relació de causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic: 

“Malgrat, doncs, que el concepte de força major permet qualificar certs successos 

caracteritzats per la imprevisibilitat i alienitat al servei públic (sentències del Tribunal 

Suprem de 10 de febrer i 19 i 21 de juny de 2001; 26 d’abril de 2004 i 17 d’abril de 2007, 

entre altres), la seva aplicació esdevé innecessària –i parcialment inadequada–, ateses 

les raons adduïdes de manca de nexe causal, a l’hora d’excloure la responsabilitat 

administrativa en l’expedient que se sotmet a dictamen.” 

De la mateixa manera, el Dictamen 47/2018, que va resoldre un supòsit en què es 

reclamava per les lesions sofertes arran d’un accident causat per la caiguda d’un arbre,  

va dir: 

“Per tant, cal concloure que, malgrat que es van produir tots els elements perquè es doni 

la responsabilitat patrimonial (lesió antijurídica, relació de causalitat i imputació al 

funcionament de l’Administració), es dona una situació que l’exonera de responsabilitat, 

d’acord amb allò establert en la Constitució i l’LRJPAC: força major.” 

Anteriorment, la Comissió ja havia posat en relleu que la força major opera com a causa 

alliberadora de responsabilitat, sempre que es produeixi en el marc del funcionament 

normal del servei públic en qüestió. Així, el Dictamen 439/2009 deia: 

“les pluges extraordinàries es configuren com a força major exonerant de responsabilitat 

sempre que en el supòsit concret hi hagi un funcionament normal del servei públic, però la 

seva condició cedeix quan en l’actuació de l’Administració hi ha negligència, culpa o dol. 

En aquestes circumstàncies, el fenomen meteorològic pot incidir com a concausa en la 

valoració de la responsabilitat, però deixa de jugar el paper d’element que fractura la 

relació de causalitat i exclou per complet la responsabilitat patrimonial”. 

A  més, s’ha de tenir present que el Dictamen 118/1993 va afirmar que, per tal d’encaixar 

un supòsit de fet en el concepte de la força major, calia: 

“[l’aportació] de criteris tècnics i d’informes meteorològics que permetin valorar aquelles 

inclemències com a força major, sense que a aquesta Comissió Jurídica li correspongui 

suplir les activitats probatòries que, en tot cas, pertanyen a l’Administració activa”. 

En aquest sentit, la Comissió ha tingut en compte l’existència de decrets del Govern o 

de les mateixes alcaldies de declaració de zones catastròfiques, així com d’ordres de 

reconeixement d’ajuts per als damnificats (dictàmens 60/2004 i 394/2004). Altrament, 

ha negat (dictàmens 333/2003, 76/2008 i 125/2008) o afirmat (Dictamen 84/2005) 
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l’existència de força major a la vista dels informes meteorològics o pericials incorporats 

a l’expedient. 

Arribats a aquest punt, es considera oportú reproduir l’incís inclòs en la Memòria de l’any 

2011 d’aquesta Comissió amb relació a un suggeriment de millora del procediment de 

responsabilitat patrimonial, quan escaigui analitzar l’existència de força major. L’incís 

diu així: 

“En el marc del futur desplegament reglamentari de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i per tal de 

determinar els mitjans de prova vàlids que acreditin la concurrència de força major en 

aquells casos en els quals l’Administració invoca aquesta causa d’exoneració, se 

suggereix al Govern la conveniència d’establir que, en el decurs del procediment, 

l’Administració reclamada resta obligada a sol·licitar i a incorporar a l’expedient un informe 

oficial de l’òrgan competent en la matèria –el Servei Català de Meteorologia, l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA), el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), la 

Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, etc.– que es pronunciï sobre la magnitud 

del fenomen meteorològic, sísmic o marítim en el qual esdevenen les lesions o danys 

objectes de reclamació, tret que, en relació amb aquest, s’hagi produït una declaració de 

zona catastròfica, en què serà suficient aportar a l’expedient la disposició de declaració 

d’aquesta circumstància.”22 

Finalment, és oportú recordar la distinció entre els conceptes de força major i de cas 

fortuït, als quals es fa referència en el Dictamen 244/2020, atès que la proposta de 

resolució considera que cal exonerar de responsabilitat l’Administració per aquestes 

dues causes. El Dictamen diu així:  

“El cas fortuït, d’entrada, no eximeix de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, ja 

que es tracta d’un supòsit de responsabilitat objectiva, i l’article 106.2 de la Constitució 

espanyola assenyala que l’única causa d’exoneració possible és la força major, i així també 

ho recull l’article 32.1 de l’LRJSP.” 

La Comissió s’ha referit al cas fortuït d’una manera reiterada, sovint per la confusió de 

l’Administració instructora en considerar que es tracta d’una causa d’exoneració de la 

responsabilitat. A títol explicatiu, el Dictamen 186/2013 deia:  

                                                 

22. Memòria i anàlisi de doctrina 2011, Comissió Jurídica Assessora, Barcelona, 2012, pàg. 161. 
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«[...] s’ha de tenir present que el nostre sistema de responsabilitat patrimonial és de 

caràcter objectiu, que inclou tant el funcionament normal com l’anormal dels serveis 

públics “tot i que amb modulacions i matisos, que ara no pertoca abordar” i on, en termes 

generals, el cas fortuït, a diferència de la força major, no exonera de responsabilitat 

l’Administració, en tractar-se d’un supòsit mancat de les notes d’imprevisibilitat, 

irresistibilitat o inevitabilitat que comunament caracteritzen la força major, i en el qual 

l’esdeveniment damnós no és estrany, aliè al funcionament dels serveis públics (dictàmens 

56/2004, 471/2004, 135/2005, 371/2010 i 273/2011, entre d’altres).» 

2. Supòsits sobre els quals la Comissió ha dictaminat l’any 2020 

2. 1. Supòsit en què s’ha apreciat la concurrència de força major (Dictamen 
179/2020) 

En aquest cas, la Comissió ha analitzat les reclamacions de responsabilitat patrimonial 

instades per les famílies de les quatre víctimes mortals de la inundació de les plantes 

baixa i semisoterrani d’una residència geriàtrica, esdevinguda en desbordar-se un riu. 

El desbordament es va produir durant un episodi de pluges generalitzades. Si bé la zona 

on estava la residència va ser la que va rebre menys quantitat de pluja, a la capçalera 

del riu sí que se’n va acumular. La Direcció General de Protecció Civil va enviar a la 

zona una dotació de bombers voluntaris per a revisar l’estat del riu i van fer-hi algunes 

actuacions preventives, com talls de carreteres, i van informar la residència geriàtrica de 

la situació. Quan es va produir el desbordament del riu i la consegüent inundació del 

semisoterrani de la residència, la mateixa dotació de bombers va tornar-hi, però no va 

poder accedir al semisoterrani perquè estava inundat. Van demanar reforços i aleshores 

es va començar el rescat de les víctimes. 

Els reclamants atribueixen el dany causat per la inundació a la falta de diligència de la 

Generalitat en l’execució dels sistemes de protecció civil i en l’exercici de les facultats 

d’inspecció dels equipaments ubicats a zones inundables. 

Abans de constatar la presència de força major, la Comissió fa referència a la relació de 

causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic, requisit necessari perquè es 

pugui imputar la responsabilitat de l’Administració. En particular, s’esmenta la doctrina 

jurisprudencial que assenyala que aquesta responsabilitat, si bé és objectiva, no és 
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automàtica, sinó que cal imputar el dany al funcionament, normal o anormal, de 

l’Administració, sense que se li pugui atribuir per la simple titularitat del servei públic. 

Així, es reprodueix la doctrina del Dictamen 398/2004, que es va pronunciar en relació 

amb l’enfonsament d’un mur de formigó d’una finca i la desaparició parcial d’un carrer 

amb motiu d’unes pluges:  

«En efecte, si bé, certament, l’aplicació del sistema de garantia patrimonial dels 

administrats s’estén avui en l’ordenament jurídic vigent a tota lesió que sofreixin els 

particulars en llurs béns i drets imputables a l’Administració, la jurisprudència majoritària 

s’ha encarregat de matisar aquests elements, entre d’altres, en la Sentència del Tribunal 

Suprem, Sala 3a, Secció 6a, de 14 d’octubre de 2003, que conté una jurisprudència ja 

consolidada, en el sentit que “como tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 

30 de septiembre del corriente, de 13 de septiembre de 2002 y en los reiterados 

pronunciamientos de este Tribunal Supremo […], la prestación por la Administración de un 

determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura 

material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad 

patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a éstas en aseguradoras 

universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable 

o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar 

administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél 

en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico […]. Aun 

cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de 

esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no 

convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que 

puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes 

señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del 

funcionamiento normal o anormal de aquélla”.» 

A continuació, el Dictamen conclou que el nexe causal s’ha trencat perquè el dany deriva 

d’una causa de força major i, per consegüent, s’exclou la responsabilitat de 

l’Administració. Es considera acreditat que els serveis de protecció civil de la Generalitat 

van dur a terme les actuacions que els corresponien, en funció del coneixement que 

tenien de l’eventualitat d’una inundació. Van informar la residència d’una eventual 

rubinada, i desconeixien en quin moment es podia produir. Tant és així, que la inundació 

es va produir uns minuts després de l’avís, quan els serveis de protecció civil ja havien 

anat a informar la resta de la població. 

A més, s’ha de tenir en compte que s’havien instruït unes diligències penals prèvies pels 

mateixos fets, en les quals es va considerar que el desbordament del riu era de caràcter 



246 

 

imprevisible. Segons la interlocutòria del Jutjat de Primera Instància: “[...] la riada que 

tuvo por consecuencia la inundación de la planta semisótano de la residencia geriátrica 

[…], tuvo un carácter imprevisible, habiendo existido una alerta para la zona con 

anterioridad, siendo retirada horas antes del acontecimiento por ausencia de criterios de 

riesgo. Asimismo, las precipitaciones que originaron la crecida del río […] tuvieron lugar 

en las comarcas del entorno […] y con bastantes horas de diferencia respecto a la 

crecida producida […].” La interlocutòria va ser impugnada, però l’Audiència Provincial 

va dictar una interlocutòria en el mateix sentit: “[…] no se desprende ningún indicador 

que permita afirmar la previsibilidad del desbordamiento y menos aún que fuera con la 

violencia con la que se produjo”. 

El Dictamen finalitza amb la menció de la doctrina de la Comissió relacionada amb un 

altre desbordament d’un riu per fortes pluges, continguda en el ja esmentat Dictamen 

398/2004:  

“Per tant, en aquest supòsit, i de la mateixa manera que s’ha determinat en d’altres afers 

similars (dictàmens 153/1996, 508/2001 i 60/2004), ens trobaríem davant un esdeveniment 

aliè a l’òrbita de l’actuació administrativa que, tot i que de vegades pugui arribar a ser 

previsible, resulta alhora inevitable i estrany en el camp normal de previsions típiques i de 

funcionament del servei públic. Les pluges extraordinàries que provocaren la crescuda de 

la Riera de Vilafranca es considera que participen de les dues notes característiques de la 

força major, segons la doctrina científica i jurisprudencial, com són l’esdeveniment 

imprevisible i inevitable, en el cas de ser previst. Pel que fa als fets ressenyats, doncs, es 

considera que provoquen el trencament de la relació directa de causa a efecte que 

necessàriament s’ha de donar entre l’actuació administrativa i els danys produïts, ja que 

en aquests supòsits l’Administració no està obligada a reparar aquest dany.” 

2. 2. Supòsit en què no s’ha apreciat la concurrència de força major (Dictamen 
244/2020) 

En aquest Dictamen, s’ha analitzat el cas d’una esllavissada d’un cingle rocós que es 

va produir en una carretera de la qual era titular una diputació provincial, arran de la qual 

el vehicle que conduïen uns familiars dels reclamants va ser sepultat per les roques i 

van morir a l’acte. Es donava la particularitat que, a uns 800 metres del punt on es va 

produir l’accident, hi havia un senyal de trànsit que advertia del perill d’esllavissades en 

un tram d’1,8 km. 
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Els reclamants van imputar el dany al funcionament anormal del servei públic de 

carreteres, ja que entenien que el despreniment de roques es podia haver previst i 

s’haurien d’haver adoptat les mesures de seguretat necessàries per a evitar-lo. 

La Comissió recorda la seva pròpia doctrina amb relació a supòsits d’esllavissades 

analitzats anteriorment (dictàmens 8/1988, 139/2004, 334/2004, 204/2005 i 208/2007), 

detalla els pronunciaments de la jurisprudència sobre la qüestió i conclou: 

“D’aquestes sentències en resulta: a) l’obligació de l’Administració d’adoptar les mesures 

protectores que garanteixin la seguretat en les carreteres de la seva titularitat; b) la seva 

responsabilitat en cas d’omissió o insuficiència de les mesures adoptades, que s’entén que 

és la causa del dany encara que els despreniments procedeixin de finques propietat de 

particulars; c) la rara exoneració de responsabilitat per cas fortuït o força major, quan 

existeix algun antecedent de despreniments.” 

Després d’estudiar diversos informes tècnics que s’havien aportat al procediment, la 

Comissió ha conclòs que l’esllavissada no era imprevisible, atès que la zona del cingle 

on va ocórrer era inestable geològicament i ja s’hi havien produït altres despreniments, 

fins aleshores de poca entitat. És per aquest motiu que s’havia col·locat a la carretera 

un senyal per a advertir del perill d’esllavissades. 

A més, la Comissió ha considerat que l’esllavissada no era inevitable. En primer lloc, 

perquè després es van dur a terme obres a la zona que van aconseguir l’estabilització 

del terreny; en segon lloc, perquè es va obrir un pas alternatiu per a accedir al nucli de 

la població sense haver de passar sota el cingle. Tanmateix, la Diputació no va adoptar 

cap mesura de protecció específica. 

Per tot això, la Comissió no ha apreciat l’existència de força major i ha estimat la 

responsabilitat de l’Administració. En aquest sentit, ha reconegut una indemnització total 

de 172.812,76 euros. 

3. Consideracions finals 

Com s’ha vist, la força major és una institució que està present en la doctrina de la 

Comissió d’una manera reiterada i des de fa molts anys. Els requisits que han de 

concórrer en el supòsit de fet per a poder apreciar-la han estat fixats per una 

jurisprudència consolidada i són els següents: a) que es tracti d’un fet imprevisible (o 
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ordinàriament imprevisible); b) que el fet sigui també inevitable (sempre inevitable), i c) 

que els fets siguin aliens al subjecte responsable.  

Enguany, la Comissió ha tingut l’oportunitat d’analitzar la institució en dos dictàmens de 

sentit contrari, tots dos en ocasió de fenòmens meteorològics. En un, ha apreciat la 

concurrència de la força major en considerar que el fenomen era imprevisible i, en l’altre 

dictamen, ha descartat la força major en considerar que el fenomen era previsible i, a 

més, evitable.  
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VIII. LA RESPONSABILITAT CONCURRENT DE LES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES∗ 

1. Introducció 

La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), després 

d’establir els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, 

dedica l’article 33, sota l’epígraf “Responsabilitat concurrent de les administracions 

públiques”, a aquells casos en què la lesió en els béns o els drets dels particulars ha 

estat ocasionada per la intervenció de diversos subjectes públics. 

Aquest article distingeix entre el règim de les actuacions conjuntes i d’altres supòsits de 

concurrència en la responsabilitat. Pel que fa al primer cas, quan la responsabilitat deriva 

de l’actuació conjunta de totes les administracions que hi intervenen, la norma preveu 

que aquestes han de respondre d’una manera solidària, llevat que l’instrument jurídic en 

què s’institucionalitzi la seva actuació prevegi la distribució de responsabilitat entre les 

diferents administracions públiques. I en segon lloc, en relació amb la resta de supòsits 

de responsabilitat concurrent de diverses administracions, la regla prevista és que la 

quota de responsabilitat es fixa per a cada una d’elles atenent els criteris de 

competència, interès públic tutelat i intensitat de la intervenció; i s’estableix que, en tot 

cas, la responsabilitat serà sempre solidària quan no sigui possible l’esmentada 

determinació. 

En el Dictamen 56/2020, de 20 de febrer, en relació amb una reclamació de 

responsabilitat patrimonial instada per una societat agrària de transformació contra 

l’Agència Catalana de l’Aigua i un ajuntament pels danys i perjudicis patits per les 

inundacions de dues parcel·les de conreu, la Comissió Jurídica Assessora s’ha plantejat 

la qüestió de la responsabilitat concurrent de les administracions que haurien intervingut 

en el dany al·legat per la recurrent. Aquest punt de partida permet recuperar la doctrina 

                                                 

∗ Treball elaborat pel Sr. José Mauro Vicente Hernández, jurista documentalista de la Comissió Jurídica 

Assessora. 
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d’aquest òrgan consultiu sobre aquesta matèria, així com analitzar-ne el règim jurídic i 

la seva aplicació pràctica. 

2. Danys al·legats i possible concurrència de diverses administracions 

Constitueix l’objecte del Dictamen 56/2020 esmentat la reclamació de responsabilitat 

patrimonial instada per una societat agrària de transformació (en endavant, SAT) davant 

l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) i un ajuntament, pels danys i perjudicis 

que van patir dues parcel·les de conreu explotades per la societat citada, i que 

s’atribueix a una fuita d’aigua procedent d’una riera. La reclamant fonamenta la pretensió 

en els danys i perjudicis soferts en unes parcel·les dedicades al cultiu i producció de 

plantes ornamentals, les quals, coincidint amb un episodi de pluges intenses, es van 

inundar a conseqüència d’una fuga d’aigua procedent d’un torrent o riera, que va 

arrossegar les plantacions de terra, les plantes en testos, els contenidors de les plantes 

ornamentals i el sistema de reg, i va provocar una important erosió del terreny, 

esvorancs a l’entorn del pou i diversos danys materials a les instal·lacions, el magatzem, 

l’hivernacle, els materials i els cultius. La interessada quantifica els danys en 172.464,88 

euros. 

Més concretament, la SAT considera que la causa que va provocar l’entrada d’aigua 

descontrolada a la finca, l’explotació i les instal·lacions, va ser el trencament d’un 

col·lector de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals enterrat a la llera del torrent, que 

va fer que l’aigua que en sortia incidís sobre el talús de terres del marge esquerre de la 

canalització del torrent i en provoqués l’erosió i, finalment, el col·lapse en un tram de 15 

metres. En conseqüència, la reclamant considera que la causa del col·lapse va ser la 

fuita d’aigua ocasionada pel trencament del col·lector, i l’atribueix, d’acord amb un 

informe pericial que va aportar juntament amb la reclamació, a un doble efecte mecànic 

i dels agents químics continguts a les aigües residuals: d’una banda, pel que fa a l’efecte 

mecànic, indica que inicialment el col·lector estava format per tubs de formigó 

prefabricats, connectats entre si mitjançant unions encadellades, sense que existís un 

material d’unió entre trams del col·lector, i afegeix que una intervenció posterior per a 

construir una arqueta de registre va modificar la geometria inicial del col·lector, i va fer 

que la unió entre els tubs de formigó no s’executés correctament i que algunes juntes 

quedessin parcialment obertes. D’altra banda, en relació amb els agents químics que, 

considera, contenien les aigües residuals, diu que van debilitar el formigó tant a les 
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parets del col·lector com a la zona de les juntes i es va agreujar la fuita d’aigua cap al 

terreny. La interessada considera que l’avaria del col·lector porta causa en la manca del 

necessari manteniment i reparació de la instal·lació i també en un control inadequat de 

les aigües abocades en aquesta, que evidenciaria, segons la instant, una manca del 

degut control, gestió i policia de l’estat i el curs de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

que són competència de l’ACA. Per això, imputa el dany, d’una banda, en el cas que 

s’acredités que era el titular de la instal·lació, a l’Ajuntament, i, d’una altra, a l’ACA, ja 

que és qui té les competències directes de vigilància, supervisió i policia i és responsable 

de qualsevol sistema de canalització i evacuació d’aigües pluvials, la qual cosa 

comportaria que, tot i no ser responsable directa pel trencament del col·lector, sí que 

seria responsable solidària per manca de supervisió i inspecció de l’estat del col·lector. 

Aquesta mateixa reclamació ja havia passat anteriorment per la Comissió Jurídica 

Assessora, que va emetre’n el Dictamen 306/2018, de 29 de novembre. En aquell 

moment, l’escrit de reclamació, que es va presentar davant l’ACA, ja apuntava cap a 

una possible responsabilitat solidària d’aquest ens i de l’Ajuntament en la causació dels 

danys al·legats per la interessada. La Comissió va centrar les observacions del seu 

dictamen en els aspectes procedimentals, ja que de l’expedient es desprenia que l’ACA 

va admetre a tràmit la reclamació, però que no va comunicar l’inici del procediment a 

l’Ajuntament, en els termes que preveu l’article 84.4 de la Llei 26/2010, segons el qual 

l’Administració pública que inicia un procediment de responsabilitat patrimonial té el 

deure de comunicar-ho a les administracions públiques que hagin pogut concórrer en la 

producció del dany al·legat per la persona interessada. Sí que constava, no obstant això, 

que, un cop finalitzada la instrucció, es va atorgar a l’Ajuntament el tràmit d’audiència 

per tal que hi efectués les consideracions oportunes. Consta que l’Ajuntament va 

sol·licitar una còpia de la documentació que conformava l’expedient, però que no va 

formular-hi cap al·legació ni va presentar cap escrit on expressés la seva oposició. En 

aquest context, la reclamant, en l’escrit d’al·legacions corresponent al tràmit d’audiència, 

va posar de manifest que l’acord d’incoació del procediment de responsabilitat 

patrimonial no es va notificar a l’Ajuntament i va sol·licitar la suspensió del tràmit 

d’audiència fins que s’esmenés el defecte en la instrucció, a l’efecte que l’Ajuntament 

pogués emetre l’informe preceptiu sobre el funcionament del servei presumptament 

responsable de la lesió indemnitzable previst en l’article 81 de la Llei 39/2015 i, una 

vegada emès, s’atorgués un nou tràmit d’audiència abans de redactar-se la proposta de 

resolució. La proposta de resolució de l’ACA –que va posar de manifest que l’Ajuntament 

era coneixedor del procediment i que havia pogut presentar les al·legacions que hagués 



252 

 

considerat necessàries– va entendre, d’una banda, que s’havia de desestimar la 

reclamació perquè el dany no li era imputable, en la mesura que els danys derivaven del 

trencament d’un col·lector la titularitat del qual era de l’Ajuntament, i, d’una altra, que 

s’havia de donar trasllat de les actuacions a l’Ajuntament, en tant que Administració 

titular del col·lector, per tal que procedís a la instrucció del procediment de 

responsabilitat patrimonial. 

En el Dictamen 306/2018, la Comissió va concloure que resultava procedent retrotraure 

el procediment a fi que se’n comuniqués l’inici a l’Ajuntament en els termes de l’article 

84.4 de la Llei 26/2010, i que es completessin determinats tràmits procedimentals: 

considerava necessari requerir a l’Ajuntament perquè aportés l’informe preceptiu de 

l’article 81 de l’LAPC i, un cop emès, que s’incorporés a l’expedient; que es concedís el 

tràmit a l’Ajuntament perquè fes les al·legacions que estimés oportunes, i que, finalment, 

un cop la reclamant conegués quina era la posició de les dues administracions contra 

les quals reclamava, se li atorgués un nou tràmit d’audiència. 

L’òrgan consultiu va fonamentar la conclusió en la seva pròpia doctrina sobre l’article 

84.4 de la Llei 26/2010, que emfasitza la finalitat que no es produeixi indefensió material 

a cap de les parts presumptament implicades en la producció del dany. La Comissió 

entén que la comunicació, tal com es desprèn de la literalitat del precepte citat, quan es 

refereix a l’Administració “que inicia un procediment de responsabilitat”, s’ha de realitzar, 

més encara en un cas com aquest, en què es reclamava conjuntament contra dues 

administracions, en un moment raonable de la instrucció a fi que l’altra Administració 

que no instrueix pugui participar-hi. En aquest sentit, la Comissió també ha advertit que 

l’omissió d’aquest tràmit en el moment escaient provoca indefensió material a l’altra 

Administració contra qui s’ha instat la reclamació i a la qual no es tramet la comunicació 

de l’inici de l’expedient; i encara més, aquest òrgan consultiu vetlla també, des de la 

perspectiva de la salvaguarda dels drets de la persona interessada que ha patit el dany, 

perquè no hagi de pelegrinar i haver d’interposar diverses reclamacions davant 

cadascuna de les administracions que puguin haver participat en la causació del dany. 

Per tot això, la Comissió Jurídica Assessora no considera raonable que l’Ajuntament 

hagués de tramitar un nou procediment, quan l’ACA ja havia dut a terme bona part de 

la tramitació necessària, que a més suposaria una major dilació en la resolució de la 

reclamació. Aquest no és l’únic cas en el qual la Comissió ha hagut de concloure que 

s’havien de retrotraure les actuacions. En el Dictamen 18/2018, de 25 de gener, en el 

qual es plantejava una possible concurrència del Departament d’Ensenyament i d’un 

ajuntament en els danys patits per un menor, la Comissió va observar que 
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l’Administració instructora –el Departament– havia donat trasllat de la reclamació a 

l’Ajuntament en el tràmit d’audiència, però no es podia tenir la certesa que aquesta 

Administració hagués pogut fer valdre els seus drets i interessos legítims en relació amb 

les qüestions suscitades durant el procediment. 

3. Règim jurídic de la responsabilitat concurrent de les administracions públiques. 
Evolució del marc normatiu i primers pronunciaments de la Comissió Jurídica 
Assessora 

Els aspectes relatius a la responsabilitat concurrent de les administracions públiques es 

troben, com s’ha avançat en la introducció, regulats en l’article 33 de l’LRJSP. Aquest 

precepte coincideix amb el que preveia l’article 140 de l’LRJPAC, en la redacció donada 

per la Llei 4/1999, però la norma de 2015 introdueix dos apartats més, per a especificar, 

en relació amb el supòsit previst en el primer apartat, quina ha de ser l’Administració 

competent per a incoar, instruir i resoldre els procediments en què hi hagi una 

responsabilitat concurrent de diverses administracions públiques, i per a establir la 

necessitat que l’Administració competent consulti la resta de les administracions 

implicades perquè puguin exposar tot el que considerin procedent. 

La primera vegada que va quedar plasmat en el dret positiu el règim de la responsabilitat 

concurrent, de fet, va ser en el citat article 140 de l’LRJPAC, que en la seva redacció 

original ja preveia la responsabilitat solidària de les administracions que hagessin 

intervingut en la causació del dany, quan aquest provingués de la gestió dimanant de 

fórmules “col·legiades” d’actuació. La redacció d’aquest article es va introduir durant la 

tramitació del text a les Corts Generals arran d’una esmena plantejada pel Grup 

Parlamentari Basc (PNV), justificada perquè considerava que s’havia de donar resposta 

a un fet cada vegada més freqüent, com era l’actuació conjunta de diverses 

administracions públiques per a la consecució dels objectius que tenien encomanats, i 

que, en cap cas, no podia suposar un perjudici per a les persones interessades. La 

previsió de la responsabilitat solidària perseguia l’objectiu de protegir-les al màxim 

(BOCG, Sèrie A, núm. 82-6, de 7 de maig de 1992). 

Va ser la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l’LRJPAC, la que, d’una banda, 

va substituir l’expressió “fórmules col·legiades” per la de “fórmules conjuntes” d’actuació 

entre diverses administracions públiques –modificació que ja es preveu en el primer 

projecte de la Llei, com es desprèn del BOCG, Sèrie A, núm. 109-1, de 18 de març de 
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1998–, i la que, d’altra banda, va introduir el segon paràgraf de l’article 140 que ha 

heretat l’LRJSP. 

En relació amb la substitució del terme “fórmules col·legiades” pel de “fórmules 

conjuntes” en el primer paràgraf de l’article 140, no es pot deixar de citar el Dictamen 

57/2003, de 20 de febrer, de la Comissió Jurídica Assessora, ja que exposa amb 

claredat les motivacions que haurien suscitat aquest canvi. En aquest dictamen, en el 

qual s’examina un expedient de responsabilitat patrimonial iniciat a instància d’una 

treballadora d’un centre públic educatiu pels danys derivats de les cremades corporals 

que va patir mentre executava les tasques encomanades per la Direcció del centre, i en 

un moment en el qual ja es trobava en vigor l’article 140 de l’LRJPAC, en la seva 

redacció donada per la Llei 4/1999, aquest òrgan consultiu comença per dir que “[a]quest 

article, en la versió inicial, establia un règim de responsabilitat solidària en els supòsits 

de gestió dimanants de fórmules col·legiades d’actuació entre diverses administracions. 

La utilització de l’expressió “fórmules col·legiades d’actuació” fou objecte d’una certa 

polèmica doctrinal i, concretament, sobre si abastava formes d’actuació conjunta no 

estrictament col·legials”. I continua exposant per què aquesta polèmica doctrinal 

explicaria, en part, que mitjançant la Llei 4/1999, de 13 de gener, es modifiqués el 

redactat de l’article 140:  

“[d]’acord amb la nova redacció, cal distingir entre la responsabilitat patrimonial dimanant 

de fórmules d’actuació conjunta, regulada en el primer apartat, i la resta de supòsits de 

concurrència de diverses administracions en la producció del dany, regulats en el segon.” 

Amb la utilització de l’expressió “fórmules d’actuació conjunta” en el primer apartat de 

l’article 140 s’ha volgut superar la polèmica existent, i cal entendre que abasta qualsevol 

actuació conjunta de diverses administracions públiques dirigida a una finalitat concreta 

i regulada per un instrument jurídic. En aquest supòsit, es preveu d’una manera 

expressa que les administracions concurrents han de respondre solidàriament, sense 

perjudici que l’instrument jurídic regulador de l’actuació conjunta pugui determinar la 

distribució de responsabilitat entre diferents administracions. L’instrument jurídic, però, 

no pot alterar la regla de la solidaritat en relació amb la víctima, sinó simplement establir 

els mecanismes de distribució interna de la responsabilitat entre les administracions 

concurrents, la qual cosa és rellevant a l’efecte d’una possible acció de regrés. 

I pel que fa a l’addició d’un segon paràgraf a l’article 140 de l’LRJPAC, l’exposició de 

motius de la Llei 4/1999 explica que mitjançant aquesta modificació s’amplia la regulació 
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de responsabilitat concurrent de les administracions públiques, ja que es distingeix el 

règim de les actuacions conjuntes del de la resta de supòsits de concurrència. 

Per tenir una visió de conjunt sobre la modificació introduïda per la Llei 4/1999 en relació 

amb el règim de la responsabilitat concurrent de les administracions públiques, i 

entendre millor la intenció del legislador, potser es podria tenir en compte la tramitació 

del projecte de llei en seu parlamentària. Així, el Grup Parlamentari Popular en el 

Congrés dels Diputats va aprofitar el tràmit d’esmenes per a explicar que el motiu de 

l’addició d’aquest segon paràgraf a l’article 140 de l’LRJPAC consistia a facilitar la millor 

determinació, tant per part de l’Administració com dels tribunals, de l’abast de la 

responsabilitat (BOCG, Sèrie A, núm. 109-11, de 5 de juny de 1998). Aquest argument 

es va trobar reforçat per la intervenció d’un diputat d’aquest Grup parlamentari en el 

debat relatiu a l’emissió del dictamen, a la vista de l’informe elaborat per la ponència, 

sobre el projecte de Llei de modificació de l’LRJPAC (DS núm. 522, de 30 de setembre 

de 1998). En la seva intervenció, el diputat va exposar: 

“La ley 30/1992, abordó acertadamente, este tema por vez primera y lo hizo con buena 

voluntad pero con algunas disfunciones que entendemos deben corregirse aquí. 

En primer lugar, se refería solo a la gestión dimanante de fórmulas colegiadas de actuación 

entre varias administraciones; sin embargo, es evidente que la concurrencia entre 

administraciones públicas, como consecuencia de los complejos repartos competenciales, 

es muy frecuente y no sólo deriva de fórmulas dimanantes de gestión colegiada. 

En todo caso, entendemos que el proyecto de ley es acertado al distinguir estos supuestos 

en los apartados primero y segundo. […] entendemos que, en algunos supuestos, la 

generalización de la solidaridad como principio puede conducir, y conduce en muchas 

ocasiones, a que una mínima intervención formal de una Administración, o un mínimo título 

formal, pueda provocar que esa Administración sea condenada a abonar la totalidad del 

precio. 

Entendemos que no es función exclusiva de esa institución la reparación del daño, sino 

también hacer justicia, por lo que, en lugar de las condenas generalizadas, y a veces 

cómodas que realizan los tribunales a todas las administraciones que han intervenido, creo 

que deben ponderarse, como hace el proyecto de ley, la competencia, el interés público 

tutelado, la relación de causalidad o el grado de intervención”. 

D’aquesta manera, la Llei 4/1999 va acabar per donar forma, en un text legal, al règim 

de responsabilitat concurrent de les administracions públiques que opera actualment per 

acció del segon apartat de l’article 33 de l’LRJSP. Però el cert és que la possibilitat de 
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reconèixer la responsabilitat solidària de les administracions que recull actualment la 

normativa reguladora del règim jurídic del Sector públic, ja havia estat reconeguda per 

la jurisprudència amb anterioritat a la reforma operada per la Llei 4/1999. Així, la 

Sentència del Tribunal Suprem, Sala contenciosa administrativa, de 15 de novembre de 

1993 (recurs núm. 5403/1990), en la qual s’havia de dirimir quina Administració, 

autonòmica o municipal, havia de suportar el pagament de la indemnització pels danys 

ocasionats com a conseqüència de la modificació d’una ordenació urbanística, ja 

indicava que: 

“[…] la figura de la responsabilidad patrimonial de la Administración se encuadra en el 

campo de las garantías del ciudadano lo que implica que para su virtualidad práctica en 

los supuestos de actuación de varias Administraciones será necesaria una solución de 

solidaridad que opere en el ámbito externo de la relación del ciudadano con la 

Administración independientemente de que en el aspecto interno de la relación de ambas 

Administraciones las circunstancias de cada caso concreto permitan la imputación a una 

sola de ellas o a ambas con cuantificación de la participación.” 

I no només la jurisdicció contenciosa administrativa s’havia pronunciat sobre aquesta 

qüestió. La Comissió Jurídica Assessora també havia deixat constància de la seva 

preocupació per la qüestió des d’un primer moment, quan el règim de responsabilitat 

aplicable era el que derivava de l’LRJPAC, abans que fos modificat l’any 1999: en una 

reclamació d’indemnització instada per una professora d’un centre públic educatiu, 

adscrita al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per les lesions patides com a 

conseqüència del trencament d’una porta, que va donar lloc al Dictamen 473/1998, de 

29 d’octubre, es va plantejar la possibilitat que el dany s’hagués produït en concurrència 

amb l’Administració municipal, que no hauria reparat a temps la porta espatllada com 

era el seu deure, per detenir la titularitat del centre educatiu. En aquest cas, la Comissió 

va dir: 

“[l]a confirmació d’aquest extrem podria donar lloc aleshores a una declaració de 

responsabilitat concorrent de totes dues administracions en línia amb allò que estableix 

l’article 40 (sic) LRJPAC. Tot i que literalment aquest règim de responsabilitat està previst 

principalment pels casos en què les diferents administracions concurrents actuen sota 

fórmules d’organització col·legial considerem que expressa un principi més general a favor 

de facilitar al particular (per la via de permetre-li dirigir-se a qualsevol de les 

administracions responsables) el rescabalament dels perjudicis que ha patit i que resulten 

de la conjunció de les accions o omissions de diferents administracions. 
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No veiem per què aquesta solució s’hauria de limitar als casos en què la concurrència 

administrativa adopti precisament estructures col·legials i no en canvi quan aquella 

concurrència presentés fórmules més informals o quan com ara la concurrència fos una 

qüestió estrictament de fet resultat de l’abandonament simultani de les funcions de cada 

una de les administracions implicades i en perjudici final de l’actual reclamant. Les 

analogies entre tots els casos són evidents i justifiquen una mateixa solució. Al cap i a la 

fi si a qualsevol de les administracions els era exigible una actuació capaç d’evitar per ella 

sola la totalitat de l’efecte perjudicial l’omissió per part de cada una d’elles de l’actuació 

preventiva que els seria exigible per separat permetria fer-les responsables a cada una 

també per separat de tots els efectes de la respectiva inacció.” 

Aquesta darrera idea es veurà reforçada pel Dictamen 881/1999, de 4 de novembre, 

segons el qual, un cop establerta la concurrència de responsabilitats entre les 

administracions que van intervenir en la causació del dany: 

“[...] i en aplicació de l’article 140 de la LRJPAC, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de 

gener, cal assenyalar que la responsabilitat d’ambdues administracions serà solidària en 

l’àmbit extern de la relació –perjudicat/administracions– sens perjudici que en l’àmbit intern 

d’ambdues administracions es puguin repartir la quota de responsabilitat per la via de 

regrés exercida per l’Administració que hagi satisfet al perjudicat l’import íntegre de la 

indemnització.” 

També el Dictamen 57/2003, de 20 de febrer, que s’ha citat anteriorment i que, com s’ha 

vist, es va aprovar quan ja havia operat la modificació de la Llei 4/1999 sobre el règim 

de la responsabilitat concurrent de les administracions públiques, segueix aquesta 

argumentació quan, després de referir-se a la responsabilitat dimanant de fórmules 

conjuntes d’actuació entre diverses administracions, diu: 

“[l]a resta de supòsits estan regulats a l’apartat segon de l’article 140, mitjançant el qual es 

dona cobertura a qualsevol tipus de dany produït concurrentment per diferents 

administracions públiques, els quals han proliferat a causa de la multiplicació 

d’administracions i de l’entrecreuament de competències o de serveis públics. Aquest 

apartat estableix que s’ha de fixar la responsabilitat per a cadascuna de les administracions 

tenint en compte els criteris de competència, interès públic tutelat i intensitat de la 

intervenció. Així mateix, es preveu que, en el cas que no sigui possible la determinació de 

la responsabilitat amb aquests criteris, cal aplicar la regla de la solidaritat.” 

En definitiva, la previsió de la responsabilitat solidària en els casos en què concorri 

l’actuació de diverses administracions en la producció del dany respondria a la 

salvaguarda de les garanties de les persones interessades en les seves relacions amb 
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les administracions. Els particulars no poden veure menyscabats els seus drets pel fet 

que el rescabalament dels perjudicis que han patit resultin de la conjunció de les accions 

o de les omissions de diferents administracions públiques, independentment del 

repartiment que aquestes facin, d’una manera interna, de les responsabilitats que 

corresponen a cadascuna d’elles en funció dels criteris previstos legalment. 

4. Supòsits de concurrència de diverses administracions públiques en la 
producció d’un dany en els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora 

La Comissió Jurídica Assessora ha tingut l’oportunitat de dictaminar sobre diversos 

expedients de responsabilitat patrimonial en els quals es plantejava una actuació 

concurrent de diverses administracions en la comissió dels danys o perjudicis al·legats 

pels reclamants, en el sentit previst en l’apartat segon de l’article 33 de l’LRJSP; és a 

dir, aquells casos en els quals l’actuació de cada Administració és independent de la de 

les altres, i no existeix una fórmula conjunta d’actuació. En aquests supòsits, com s’ha 

vist, i segons la literalitat de la Llei, la responsabilitat s’ha de fixar per a cada 

Administració atenent els criteris de competència, interès públic tutelat i intensitat de la 

intervenció, i, quan aquesta determinació no sigui possible, la responsabilitat ha de ser 

solidària. 

En aquest sentit, una primera idea cabdal que es pot extreure de la doctrina de la 

Comissió consisteix a entendre que, quan en la producció del dany han pogut intervenir 

diverses administracions, el fet que existeixi una possible responsabilitat per part d’una 

d’elles no exonera de responsabilitat les altres d’una manera automàtica, fins i tot si la 

persona perjudicada ha adreçat la reclamació només a una de les administracions. 

Aquesta tesi ja es trobava expressada en el Dictamen 407/2001, de 27 de setembre, 

segons el qual: 

“[l]’existència de responsabilitat per part d’una Administració no és raó suficient per a 

exonerar-ne una altra, atès que l’article 140 de la Llei de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC), de 26 de 

novembre de 1992, modificada per la Llei 4/1999, preveu la responsabilitat concurrent 

d’ambdues administracions, sobretot tenint en compte la més recent jurisprudència que, 

malgrat la dicció literal del dit article 140, admet l’operativitat d’aquest sistema de 

repartiment de responsabilitat.” 
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El Dictamen 250/2006, de 20 de juliol, aprofundeix en aquesta línia quan diu: 

“[...] una cosa és que l’acció de responsabilitat en concurrència hagi pogut estar dirigida a 

qualsevol de les dues administracions causants de l’hipotètic dany, i altra és que per la via 

de la inadmissibilitat de l’acció davant aquella de les dues administracions que aparenta 

no ser responsable, es pogués alliberar ex ante del seu concurs causal en l’hipotètic dany 

sense una anàlisi de fons de l’expedient.” 

Un cop determinat que es tracta d’un supòsit de responsabilitat concurrent de diverses 

administracions, la Comissió, en els casos en què s’hi ha trobat, ha procedit a depurar 

la quota de responsabilitat de l’Administració que sol·licita el dictamen, per la qual cosa 

s’ha de tenir present la previsió de l’article 33.2 de l’LRJSP, que diu que la responsabilitat 

s’ha de fixar per a cada Administració atenent criteris de competència, interès públic 

tutelat i intensitat de la intervenció; i, en el cas que no es puguin establir aquestes quotes, 

la responsabilitat és solidària quan no sigui possible determinar el grau de 

responsabilitat en el resultat lesiu produït (així ho recorden, per exemple, el Dictamen 

96/2004, d’11 de març,  o el Dictamen 250/2006, de 20 de juliol, ja citat). 

Val a dir que la pròpia configuració del règim que opera en els supòsits de concurrència 

de diverses administracions en la producció d’un dany fa que les solucions proposades 

en els diferents dictàmens atenguin les circumstàncies concretes de cada cas. Així, en 

la major part dels supòsits en els quals la Comissió ha conclòs que resultava procedent 

estimar la reclamació interposada, ha considerat, quan en la producció del dany havien 

participat dues administracions, que el repartiment de responsabilitats s’havia d’establir 

a parts iguals: aquesta és la solució a què es va arribar, per exemple, en els dictàmens 

881/1999, de 4 de novembre; 407/2001, de 27 de setembre, i 96/2004, d’11 de març. 

Pel que fa a la relació amb la persona interessada en el procediment, la qual, com s’ha 

vist, no pot veure afectats els seus drets com a conseqüència dels mecanismes que 

internament facin servir les administracions implicades per a afrontar la reclamació, la 

Comissió apunta la possibilitat que sigui l’Administració contra la qual es va interposar 

la reclamació la que satisfaci l’import íntegre de la indemnització sens perjudici que 

recuperi, per via de regrés, la part corresponent a la responsabilitat de l’altra 

Administració. 

Una menció a part mereixen els dictàmens 369/2010, 370/2010 i 371/2010, de 4 de 

novembre, tots tres relacionats amb els danys i perjudicis ocasionats amb motiu d’un 

despreniment de roques sobre una guingueta ubicada en una cala, i que s’atribueixen a 

la manca de mesures de seguretat (en els dos primers casos reclamen els familiars de 
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dues persones que van morir com a conseqüència de l’accident, mentre que en el tercer 

expedient el reclamant és una persona que va patir uns danys físics ocasionats també 

pel despreniment). La primera reclamació es presenta davant de l’Ajuntament, però es 

diu que, a més, es formula contra aquelles administracions que en resultin responsables; 

la segona es presenta davant de l’Ajuntament i es demana que se citi la resta 

d’administracions; i la tercera es presenta davant de l’Ajuntament, i a l’expedient consta 

que s’havia presentat una reclamació amb el mateix contingut davant el Ministeri de 

Medi Ambient i Medi Rural i Marina, però se’n desconeixia el curs que havia seguit. 

Aquests dictàmens presenten una singularitat especial, atesa la confluència de la 

intervenció de tres administracions distintes: l’Administració estatal, l’Administració 

autonòmica i, finalment, l’Administració municipal, amb títols d’intervenció i finalitats 

també diferents: l’Estat intervé per tal de donar l’autorització corresponent com a titular 

del domini públic maritimoterrestre; la Generalitat, perquè aprova el pla d’usos de 

temporada, i l’Ajuntament, perquè és qui acaba per adjudicar l’autorització d’explotació 

corresponent. La Comissió adverteix que aquesta concurrència de les tres 

administracions fa realment complex articular l’exercici de les competències respectives 

que es projecta en el mateix objecte a l’hora de valorar la intensitat de la participació 

corresponent i determinar-ne l’eventual responsabilitat. 

La Comissió dedica el fonament jurídic IV de tots tres dictàmens a determinar quina ha 

estat l’actuació dels diversos agents intervinents. D’una banda, l’Ajuntament va elaborar 

i va fer la proposta corresponent del Pla d’usos específics per a la cala on va tenir lloc 

el despreniment; va dur a terme el procediment de concurs i va atorgar l’autorització 

corresponent; va percebre el preu i va donar el vistiplau a les tarifes; i, a més, va exercir 

funcions d’inspecció, per determinar si les ocupacions i instal·lacions s’ajustaven a 

l’autorització atorgada. No es pot considerar, doncs, que l’Ajuntament fos aliè a 

l’accident ocorregut, ja que el seu grau d’intervenció en el procés d’autorització de la 

guingueta va ser notable. Atès que l’Ajuntament havia de conèixer l’existència 

d’esllavissades en la zona de referència, la Comissió va considerar que havia col·laborat 

en la generació d’un risc que constituïa un títol d’imputació de responsabilitat. 

D’altra banda, la intervenció de l’Administració de la Generalitat es concreta en 

l’aprovació del Pla d’usos, que comporta valorar la tipologia i ubicar els usos. Com que, 

a la vista de les característiques geològiques de la zona, no semblaria adequat que la 

Generalitat hagués aprovat el Pla d’usos en els termes que ho va fer, la Comissió també 

aprecia que, en aprovar el Pla d’acord amb la proposta de l’Ajuntament sense introduir-
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hi cap modificació, l’Administració autonòmica va participar en la generació d’un risc que 

podia, fàcilment, haver evitat si no hagués atorgat l’autorització corresponent. 

I, per últim, la intervenció de l’Administració estatal va tenir lloc, d’una banda, a través 

d’un informe de caràcter preceptiu emès per la Capitania Marítima, en el qual afirmava 

que no existia inconvenient per a aprovar el Pla d’usos, i, d’una altra, per mitjà d’una 

resolució emesa per la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, 

segons la qual autoritzava l’Ajuntament a ocupar la zona maritimoterrestre amb les 

instal·lacions proposades en el pla de serveis de temporada. També en aquest cas la 

Comissió entén que l’Administració estatal no va tenir en compte les circumstàncies de 

la zona i que va col·laborar en la generació d’un risc que podia haver evitat, bé no donant 

la referida autorització, bé condicionant-la a la instal·lació de xarxes metàl·liques. 

En definitiva, la Comissió va concloure que cap de les administracions que van intervenir 

no havia estat prou curosa en l’exercici de les competències respectives i que amb les 

seves actuacions havien generat un risc que constituïa el títol d’imputació dels danys 

causats. 

A l’hora de determinar les responsabilitats, la Comissió considera que aquest cas 

constitueix un bon exemple del supòsit de responsabilitat concurrent de l’article 140.2 

de l’LRJPAC (norma aplicable per raons temporals), “ja que, si bé és cert que hi ha una 

intervenció de distintes administracions, és igualment cert que les competències i el grau 

d’intensitat en la intervenció en les ocupacions del domini públic coster és distint per a 

cadascuna d’aquestes administracions”. En aquest sentit, la Comissió, per tal de donar 

resposta a les sol·licituds d’indemnització que, cal recordar-ho, s’havien presentat 

davant l’Ajuntament, té present que la participació municipal va ser rellevant, però el 

dany no s’hauria produït sense el concurs de les administracions estatal i autonòmica. 

Així, doncs, aquest òrgan consultiu va considerar “que la posició municipal va ser 

subalterna de les altres dues administracions, sense el concurs de les quals no hauria 

pogut emetre l’autorització de la guingueta”. La Comissió continua dient que “no sembla 

desencertat considerar que la responsabilitat de l’Administració municipal ha de ser 

menor que la que correspon a les altres dues administracions, les quals sembla que 

podrien compartir una mateixa responsabilitat per parts iguals”, i conclou que “es pot 

considerar raonable fixar la responsabilitat de l’Ajuntament […] en un 20 % de la 

valoració total del dany”. 

Dues de les reclamacions sobre les quals va dictaminar la Comissió Jurídica Assessora 

van ser objecte de recurs davant la jurisdicció contenciosa i, finalment, l’Audiència 
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Nacional va declarar la responsabilitat patrimonial de l’Administració general de l’Estat, 

de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament pel funcionament dels serveis 

respectius, i va reconèixer el dret dels reclamants a ésser indemnitzats d’una manera 

conjunta i solidària per les tres administracions (sentències de l’Audiència Nacional núm. 

319/2015, de 21 d’abril, i 368/2015, de 20 d’octubre). L’Ajuntament va esgrimir els 

dictàmens de la Comissió per tal que es determinés que la seva responsabilitat quedava 

circumscrita al 20 % de la valoració total del dany, però aquesta petició no va ser atesa 

per les sentències. 

Finalment, s’han d’esmentar també els dictàmens 183/2002, de 23 de maig, i 76/2008, 

de 10 d’abril, que es podrien considerar els antecedents més directes del supòsit que 

ara s’analitza, ja que es mouen en el mateix àmbit material que el que ha donat peu a 

la reclamació examinada en el Dictamen 56/2020. Així, la Comissió, amb ocasió 

d’aquests dictàmens, s’havia pronunciat sobre dos expedients de responsabilitat 

patrimonial que portaven causa dels danys i perjudicis soferts per uns particulars com a 

conseqüència d’unes inundacions, i en els quals hauria pogut intervenir l’ACA com a 

Administració hidràulica de la Generalitat, que exerceix les competències en matèria 

d’aigües i obres hidràuliques, d’acord amb l’article 7.1 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 

de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya (TRLAC). 

En el primer dels casos, en relació amb uns danys ocasionats quan es va desbordar el 

canal paral·lel al cinturó del Litoral que conduïa les aigües pluvials a les explotacions 

agràries limítrofes, i que es va produir per l’acumulació de la gran quantitat de brossa 

que obstaculitzava l’obertura de les comportes, la Comissió va dir: 

“[...] corresponia a l’Agència Catalana de l’Aigua la responsabilitat concreta 

derivada de les seves funcions d’administració i protecció del domini públic 

hidràulic contra el seu deteriorament; però corresponia també al Ministeri de 

Foment la seva responsabilitat provinent de la titularitat del canal conductor de les 

aigües pluvials paral·lel al cinturó del Litoral; la qual cosa indueix a apuntar que 

tant l’Agència Catalana de l’Aigua, com el Ministeri de Foment, estenien el seu 

àmbit de competència sobre el domini públic hidràulic i sobre la infraestructura 

pública de les carreteres i el canal de conducció de les aigües, respectivament.” 

La Comissió, en aquest cas, va validar el repartiment de responsabilitat que havia 

efectuat l’òrgan instructor del procediment, el qual considerava que l’ACA, en 
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consideració dels criteris d’intervenció en funció de les competències que tenia 

assumides, havia d’assumir el 66,6 % de la quantitat reclamada. 

En aquest supòsit, la Comissió va analitzar, a més, el règim jurídic de la responsabilitat 

concurrent de les administracions públiques, i va dir que els casos de danys produïts 

per causa d’inundacions patides per agricultors en els seus conreus, en finques 

limítrofes amb sèquies, canals o canals de desguàs de carreteres, és un dels casos 

típics que es poden subsumir en la previsió de l’apartat segon de l’article 33 de l’LRJSP, 

quan concorren diverses administracions en la causació del dany sense que existeixi 

una connexió prèvia entre les actuacions respectives. 

En el segon cas, en el qual la reclamació es va interposar pels danys i perjudicis derivats 

d’unes inundacions pel desbordament d’unes rieres, la Comissió va informar 

favorablement sobre la reclamació, perquè considerava que, sense la intervenció de 

l’ACA, els perjudicats no haurien patit els danys al·legats, si més no amb la magnitud en 

què els van patir. En aquest dictamen, la Comissió va declarar la responsabilitat de 

l’ACA, però va deixar apuntada una possible responsabilitat concurrent de l’Ajuntament 

en la causació del dany, com a ens competent sobre la vigilància i la neteja de la riera, 

i va indicar la possibilitat que l’ACA exercités l’acció de regrés contra l’Administració 

municipal. 

5. Resolució del cas. Els criteris de contribució causal de les administracions 
públiques intervinents 

Com s’ha avançat anteriorment, en el supòsit del Dictamen 56/2020, de 20 de febrer, la 

SAT, tant en l’escrit de reclamació inicial com en l’escrit d’al·legacions posterior a la 

retroacció del procediment, planteja la responsabilitat concurrent de l’ACA i 

l’Ajuntament, ja que considera que ambdues administracions podrien haver concorregut 

en la producció del dany, sobre la base que el TRLAC distribueix les competències en 

matèria d’aigües entre l’ACA i les entitats locals: en el cas de l’Ajuntament, la 

responsabilitat derivaria del fet de ser el titular del col·lector, i, pel que fa a l’ACA, 

derivaria del fet que s’ocupa de la gestió, la vigilància i el manteniment de les 

instal·lacions i la supervisió dels sistemes de canalització. Totes dues administracions, 

d’acord amb el que preveu el TRLAC, són competents per a conèixer de la reclamació. 



264 

 

La Comissió, després de determinar que el col·lector que va col·lapsar i que va 

ocasionar, si més no parcialment, el dany, és de titularitat municipal, entén que hi ha 

prou arguments per a apreciar la responsabilitat de l’Ajuntament, ja que considera 

acreditades les deficiències constructives al·legades per la reclamant –sustentades 

sobre un informe pericial i que no van ser contradites per l’Administració–. Pel que fa a 

la possible responsabilitat de l’ACA, la Comissió també considera acreditat que va 

haver-hi una omissió de les seves funcions inspectores de la llera, ja que hauria hagut 

de comprovar que s’hi havia instal·lat l’arqueta que, segons la reclamant, va afeblir 

l’estructura del col·lector, i els efectes que podia produir, de manera que aquesta omissió 

hauria contribuït causalment a ocasionar el dany. 

Un cop establerta la responsabilitat concurrent entre les administracions, i per tal de 

determinar la respectiva contribució causal, la Comissió ha acudit als criteris d’atribució 

establerts per la jurisprudència del Tribunal Suprem. Així, cita la Sentència de 10 de 

maig de 2012 de la Sala Contenciosa Administrativa (núm. de recurs 5342/2009), que 

acull la línia doctrinal consolidada per diverses sentències anteriors, segons la qual s’ha 

d’atendre “al criterio de ejercicio de la competencia, bien desde el punto de vista 

sustantivo acudiendo al criterio del beneficio, revelado por la intensidad de la actuación 

o por la presencia predominante del interés tutelado por una de las Administraciones 

intervinientes”. Sobre la base d’aquests criteris, la Comissió estima raonable atribuir el 

80 % de la responsabilitat a l’Ajuntament i el 20 % a l’ACA. 

Finalment, s’ha de tenir en compte que la Comissió considera que la mateixa reclamant 

també va contribuir al dany: de la tramitació de l’expedient es desprèn que la finca es 

troba en sòl inundable en una cota inferior a la del torrent, i que la part de la finca que 

confronta amb el talús del torrent és el que va resultar més afectat; a més, s’ha pogut 

comprovar que la finca explotada per la reclamant va patir danys, mentre que les finques 

veïnes no presentaven danys d’idèntica magnitud. En definitiva, com que no és obligació 

de l’ACA canalitzar totes les lleres, ni aixecar i restaurar motes en benefici de les 

activitats que en cada moment es puguin autoritzar en les seves proximitats, es 

determina que la reclamant ha d’assumir les conseqüències de disposar d’un talús no 

prou sòlid i de desplegar una activitat sense respectar la zona de servitud de cinc metres 

que estableix el Reglament del domini públic hidràulic. Atès que els danys més 

importants es van localitzar a la zona contigua al talús i el torrent, la Comissió considera 

que és raonable entendre que hi ha una contribució causal del 50 %. 
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Com a conclusió, per tant, la Comissió considera procedent estimar parcialment la 

reclamació i, en aplicació de l’article 33.2 de l’LRJSP, especifica que l’Ajuntament ha 

contribuït a la causació del dany que ha patit la reclamant en un 40 % i l’ACA en un 10 

%, mentre que la mateixa reclamant hi ha contribuït causalment en el 50 % restant. 

6. Consideracions finals 

L’apartat segon de l’article 33 de l’LRJSP proporciona als operadors jurídics una eina 

que permet determinar, d’una manera precisa i matisada, la quota de responsabilitat que 

cal atribuir a cada Administració en aquells casos en els quals, si bé és cert que hi ha 

una intervenció de distintes administracions, és igualment cert que les competències, 

l’interès públic tutelat i el grau d’intensitat en la intervenció pot ésser diferent per a 

cadascuna d’aquestes administracions. 

La interpretació que de la configuració de la responsabilitat concurrent de les 

administracions públiques ha fet la funció consultiva permet, també, no perdre de vista 

els interessos de les persones que reclamen pels danys i perjudicis que hagin pogut 

patir com a conseqüència del funcionament dels serveis públics, de manera que els seus 

drets no es vegin afectats durant la tramitació del procediment. 

Atenent aquests criteris, la Comissió Jurídica Assessora ha donat resposta a aquelles 

reclamacions de responsabilitat patrimonial en les quals el dany s’hauria produït per la 

intervenció de diverses administracions públiques, quan aquestes actuen d’una manera 

independent de les altres i sense que existeixi una fórmula conjunta d’actuació. 
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IX. LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PEL 

TRACTAMENT IL·LÍCIT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL∗ 

1. Introducció 

La majoria d’actuacions de les administracions públiques comporten el tractament de 

dades de caràcter personal. Aquestes, per no veure’s immerses en procediments 

administratius o judicials de responsabilitat patrimonial o sancionades per l’Agència 

Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD) o per l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades (en endavant, APDCAT), han de realitzar els tractaments complint 

amb el marc normatiu vigent en matèria de protecció de dades, que és, d’una banda, el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 

95/46/CE (en endavant, RGPD) i, d’una altra, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, 

LOPDPGDD), que va derogar la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Un cop fixat el marc normatiu convé destacar què s’entén per dada personal i per 

tractament. El RGPD es refereix a ambdós conceptes en l’article 4. En primer lloc, 

defineix la dada personal com tota aquella informació sobre una persona física 

identificada o identificable i matisa que una persona física identificable és aquella sobre 

la qual es pot determinar, sigui directament o indirectament, la seva identitat. En 

conseqüència, les administracions públiques, en tractar les dades, no només han de 

complir amb els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat, 

minimització, exactitud, conservació, integritat i confidencialitat que recull l’article 5 del 

RGPD, sinó que també s’han d’assegurar que del conjunt de les dades no es pugui 

identificar indirectament l’interessat. En segon lloc, el mateix article defineix el 

                                                 

∗ Treball elaborat per la Sra. Ariadna Ruiz Forns, becària de l’Àrea d’Estudis i Recerca de la Comissió 

Jurídica Assessora. 
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tractament com tota operació que es realitzi sobre les dades personals, com pot ser la 

recollida, el registre, l’organització, la consulta, la utilització i la comunicació per a 

transmissió o difusió, entre d’altres, ja sigui a través d’un procediment automatitzat o 

manual. 

La Comissió Jurídica Assessora ha tractat en vuit dictàmens sobre la procedència de la 

reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Administració per danys causats a 

conseqüència del tractament il·lícit de dades personals. En funció del tractament que 

l’Administració ha realitzat de les dades, es poden classificar els dictàmens en quatre 

categories: publicació (dictàmens 105/2020 i 353/2002), difusió (dictàmens 281/2017, 

221/2011 i 57/2006), cessió (dictàmens 40/2011 i 13/2010) i consulta de dades 

personals (Dictamen 259/2012). 

Tot seguit es farà referència a les qüestions jurídiques que susciten aquests dictàmens 

–com ara la legitimació activa, la competència per a tramitar i resoldre, la prescripció de 

l’acció, l’existència d’un procediment sancionador incoat per l’APDCAT, i els efectes 

d’impugnar la resolució de l’APDCAT davant la jurisdicció contenciosa administrativa, 

entre d’altres– que conformen la doctrina d’aquest òrgan consultiu sobre aquesta 

qüestió. 

2. Aspectes procedimentals: Legitimació activa, competència per a tramitar i 
resoldre i prescripció de l’acció 

La legitimació activa per a exercitar l’acció de responsabilitat patrimonial correspon en 

aquests casos a la persona presumptament afectada pel tractament il·lícit de les seves 

dades de caràcter personal. Així ho ha indicat la Comissió en el Dictamen 105/2020: 

“L’instant [...], com a persona presumptament afectada per l’actuació de l’Ajuntament, 

està legitimat per a promoure el present procediment”. Com també, entre d’altres, en el 

Dictamen 281/2017: “Les instants [...], com a persones presumptament afectades per 

l’actuació de la Diputació, estan legitimades per a interposar l’acció rescabalatòria”. Cal 

destacar que l’instant pot formular la reclamació actuant a través de representació 

lletrada, sempre que aquesta consti acreditada en l’expedient, com és el cas del 

Dictamen 353/2002: “Els requisits de legitimació activa han estat acomplerts, perquè al 

llarg de l’expedient s’ha acreditat que l’advocat que va formalitzar l’acció ho feia en 

representació de qui ostentava un interès legítim per reclamar respecte del presumpte 
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dany causat [...]”. Pel que fa a la competència per a tramitar i resoldre l’expedient, 

correspon a l’Administració que ha realitzat el tractament presumptament damnós.  

En aquest sentit es pronuncia la Comissió en el Dictamen 105/2020:  

“Pel que fa a la competència per a resoldre, l’Administració competent per a conèixer de 

la reclamació és l’Ajuntament, atès que el reclamant imputa el dany a la difusió de dades 

personals a la web municipal.” 

No obstant això, es pot donar el cas que la competència per a tramitar i resoldre 

l’expedient correspongui, per exemple, a l’Institut Català de la Salut (en endavant, ICS) 

quan el tractament presumptament il·lícit de dades personals hagi estat produït per part 

d’un hospital gestionat per aquest (vid. Dictamen 259/2012). 

Respecte de la prescripció de l’acció, l’article 67.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC) 

determina que “el dret a reclamar prescriu al cap d’un any que s’hagi produït el fet o 

l’acte que motivi la indemnització o es manifesti el seu efecte lesiu”. La Comissió ha 

adoptat dos criteris per a fixar el dies a quo per a l’inici del còmput del termini de 

prescripció. Per exemple, en el Dictamen 105/2020, la Comissió ha entès que el dies a 

quo s’ha de fixar en la data de la resolució sancionadora de l’APDCAT que declara que 

l’Administració ha comès una infracció de la LOPD. 

En d’altres, es fixa el dies a quo en el moment en què l’afectat ha tingut coneixement del 

tractament il·lícit de les seves dades de caràcter personal. Per exemple, en el Dictamen 

281/2017 –en què es tracta d’un cas en què es difonen dos correus electrònics a la 

bústia genèrica d’una Administració que contenen dos decrets d’incoació d’expedients 

disciplinaris– es fixa el dies a quo en la data en què es va realitzar la comunicació 

electrònica perquè la resolució de l’APDCAT no és ferma, atès que l’Administració l’ha 

impugnada davant la jurisdicció contenciosa administrativa; en el Dictamen 259/2012 –

en què es tracta d’un supòsit en què es produeixen diversos accessos indeguts a la 

història clínica de la reclamant– es fixa el dies a quo en la data en què s’han produït els 

accessos, atès que la reclamant no ha denunciat els fets davant l’APDCAT; i en el 

Dictamen 221/2011 –en què es produeix una cessió de dades entre diferents 

departaments d’una mateixa Administració per instruir un expedient disciplinari–, tot i 

existir una resolució sancionadora ferma de l’APDCAT, la Comissió fixa el dies a quo en 

la data en què es va trametre la còpia de l’expedient disciplinari a l’interessat. El mateix 

succeeix en el Dictamen 40/2011, en què la Comissió fixa el dies a quo en el moment 
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en què l’instant tingué coneixement de l’ús que s’havia fet de les seves dades de caràcter 

personal i no en la data de la resolució sancionadora de l’APDCAT. 

L’únic cas en què la Comissió ha apreciat que l’acció per a reclamar ha prescrit és el 

Dictamen 13/2010. L’objecte d’aquest és una reclamació patrimonial pels danys morals 

soferts a conseqüència de la cessió de dos informes mèdics per part d’un Ajuntament a 

una Prefectura Provincial de Trànsit perquè analitzés si el reclamant gaudia de la 

capacitat i idoneïtat necessària per a disposar del permís de conducció. La reclamació 

s’interposa l’any 2009 i l’informe mèdic que podria ser d’utilitat per a apreciar que 

l’actuació de l’Administració li ha causat un hipotètic dany moral derivat de l’agreujament 

d’una malaltia mental que patia és de l’any 2006. En conseqüència, la Comissió indica 

que l’acció per a reclamar ha prescrit, en haver transcorregut més d’un any des de la 

producció del fet que motiva la indemnització. A més, es posa de manifest que 

l’existència simultània d’un procediment penal i d’un procediment sancionador incoat per 

l’APDCAT en aquest cas no interrompen el termini de prescripció de l’acció de 

reclamació patrimonial perquè l’objecte d’aquests no és el mateix: 

«Doncs bé, d’aquests dos procediments, només el penal era el susceptible de provocar la 

interrupció del còmput del termini d’un any previst en l’article 142.5 de la Llei 30/1992 

(dictàmens 90/06, 206/07, 116/08), sempre que coadjuvi a la determinació dels fets 

encausats. Però no és aquest el cas, ja que, deixant al marge que aquest procediment 

penal fou seguit contra l’alcalde [...], i no contra l’Ajuntament, el bé jurídic en litigi aleshores 

era el dret a la intimitat subjacent al tipus delictiu “protecció de secrets” i no els danys 

produïts en la salut del reclamant, objecte de l’expedient de responsabilitat. Per tant, el 

procediment penal seguit a instàncies del Sr. [...] no ha estat susceptible d’interrompre 

l’actual acció de reclamació patrimonial. 

Com tampoc no ho era el procediment sancionador seguit davant l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades, per no tractar-se d’un procediment penal. A més, no ha estat un 

procediment en el si del qual s’hagi pogut determinar l’abast de les seqüeles en el sentit 

previst en l’article 142.5 de la Llei 30/1992, ja que no s’hi han pogut debatre, atès els 

termes en els quals han estat plantejats, els danys patrimonials que en aquest procediment 

de responsabilitat patrimonial s’al·leguen (l’agreujament d’una malaltia crònica de 

l’instant), sinó que el debat s’ha limitat a resoldre la possible lesió del dret de protecció de 

dades personals, la titularitat del qual correspon al Sr. [...], reconegut en l’article 18.4 de la 

Constitució.» 

En síntesi, els criteris que ha adoptat la Comissió per a fixar el dies a quo del termini de 

prescripció són dos. En alguns casos té en consideració la data de la resolució 
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sancionadora de l’APDCAT i, en d’altres, el moment en què el reclamant ha tingut 

coneixement del tractament il·lícit de les seves dades personals. 

3. Instrucció d’un procediment sancionador per l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades 

En el Dictamen 105/2020, la Comissió ha fet dues observacions respecte de l’existència 

d’un procediment sancionador instruït per l’APDCAT, que determina que l’Administració 

ha comès una infracció de la normativa de protecció de dades. 

En primer lloc, ha indicat que aquesta resolució sancionadora no implica 

automàticament l’existència de responsabilitat patrimonial de l’Administració, sinó que 

cal provar que s’ha produït un dany efectiu, avaluable econòmicament, individualitzat i 

antijurídic, a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que 

aquest és imputable a l’Administració, en provar-se la relació de causalitat entre el dany 

i el funcionament del servei públic. 

En segon lloc, ha posat de manifest que no és correcte justificar el quantum 

indemnitzatori de la reclamació de responsabilitat patrimonial amb l’import de la sanció, 

atès que la resolució sancionadora de l’APDCAT el que determina és si l’Administració 

ha infringit la normativa de protecció de dades; en canvi, en el procediment de 

responsabilitat patrimonial el que s’ha de provar és si aquesta infracció ha provocat al 

reclamant uns danys susceptibles de ser indemnitzats. 

En el dictamen referit s’ha dit: 

“Abans d’entrar a analitzar el fons de l’assumpte, cal fixar la premissa que el fet que 

l’APDCAT hagi determinat que l’Ajuntament ha comès una infracció molt greu prevista en 

la normativa de protecció de dades no pressuposa necessàriament la procedència de la 

declaració de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, que es condiciona a 

l’acreditació de l’existència dels requisits previstos legalment (dictàmens del Consell 

d’Estat 41/2006 1044/2007 i 966/2017, i Sentència 66/2014, de 3 de març, de la Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya). Ni tampoc és correcte associar l’import de la sanció que s’atribueixi a una 

determinada infracció –i menys automàticament– a la valoració dels suposats perjudicis 

que puguin produir-se en cometre-la (vid. els dictàmens del Consell d’Estat 88/2008 i 

50/2014) [...].” 
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4. Impugnació de la resolució sancionadora de l’APDCAT davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa 

Es pot donar el cas que l’Administració no estigui conforme amb la resolució 

sancionadora de l’APDCAT i l’impugni davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

La Comissió ha entès que quan es produeix aquesta situació l’interessat ha d’esperar 

que es dicti la sentència que confirmi si l’Administració ha vulnerat la normativa de 

protecció de dades o no l’ha vulnerada per a interposar la reclamació de responsabilitat 

patrimonial. Si no és així, es veu obligada a desestimar la reclamació per prematura, 

atès que el pronunciament judicial pot afectar l’objecte del procediment administratiu de 

responsabilitat patrimonial. Per exemple, si la reclamació patrimonial per funcionament 

anormal de l’Administració es basa en una resolució sancionadora de l’APDCAT i la 

sentència que es dicta no és confirmatòria, en el sentit que el tribunal considera que 

l’actuació de l’Administració no ha vulnerat la normativa en matèria de protecció de 

dades i, per tant, no s’ha produït un dany antijurídic a l’interessat, l’objecte de la 

reclamació de responsabilitat patrimonial decauria. 

Sobre aquesta qüestió es va pronunciar la Comissió en el Dictamen 281/2017: 

“Com s’ha esmentat, la reclamació interposada addueix un funcionament anormal de 

l’Administració sobre la base de la resolució de la directora de l’APDCAT, de 14 de 

novembre de 2016, per la qual es declara que la Diputació de Barcelona va cometre una 

infracció molt greu en matèria de protecció de dades. La resolució administrativa de 

l’APDCAT no és ferma, atès que ha estat impugnada judicialment, de manera que la 

sentència dictada en el recurs contenciós administratiu haurà de confirmar o modificar la 

declaració de contravenció de l’LOPD. Aquesta impugnació judicial de la resolució afecta 

un dels requisits necessaris per a apreciar la responsabilitat administrativa, d’acord amb 

l’article 19.1 de l’LOPD, que vincula l’existència del dany i el seu caràcter antijurídic a un 

incompliment del que disposa la mateixa Llei, tenint en compte que no tota infracció legal 

en matèria de protecció de dades genera per se un dany indemnitzable. Per tant, s’ha de 

concloure que l’existència d’un procediment judicial obert incideix sobre l’oportunitat de la 

present reclamació, la qual esdevé prematura, en la mesura que no es pot considerar 

confirmat el pressupòsit legal establert en l’article 19 de l’LOPD per tal de poder apreciar 

el caràcter antijurídic dels danys al·legats.” 
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5. Casuística dels dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora 

Com ja s’ha avançat, la Comissió ha emès vuit dictàmens sobre responsabilitat 

patrimonial de l’Administració per danys causats a conseqüència del tractament il·lícit 

de dades personals. A continuació, es fa una breu referència al pronunciament d’aquest 

òrgan consultiu en cadascun d’ells, classificant-los en funció del tractament que 

l’Administració ha realitzat –publicació, difusió, cessió o consulta de dades personals–. 

5. 1. Publicació de dades personals 

Els dictàmens de la Comissió que tracten sobre la publicació de dades personals són 

dos (105/2020 i 352/2002). 

Pel que fa al Dictamen 105/2020, l’objecte és una reclamació de responsabilitat 

patrimonial instada per un particular davant d’un ajuntament, pels danys morals soferts 

arran de la publicació al web del consistori d’unes actes del Ple municipal que contenien 

dades relatives al seu estat de salut mental. El reclamant al·lega que se li ha vulnerat el 

dret a l’honor (article 18.1 CE), a la integritat moral (article 15 CE), a la intimitat (article 

18.1 CE) i a la protecció de dades (article 18.4 CE). 

En primer lloc, la Comissió entén que no s’ha vulnerat el dret a la integritat moral ni a 

l’honor. Respecte del primer, ha indicat que es requereix l’exercici d’una violència moral 

de caràcter intimidatori o un maltractament psíquic per a vulnerar-lo, elements que no 

s’han donat, i, pel que fa al segon, ha posat de manifest que el fet que el reclamant 

pateixi una malaltia no és una situació que pugui menystenir el seu honor (sentències 

2/1982, de 29 de gener, i 20/1992, de 14 de febrer, de la Sala Primera del Tribunal 

Constitucional). 

En segon lloc, la Comissió descarta que s’hagi vulnerat el dret a la intimitat, atès que el 

reclamant havia publicat, en un grup d’una xarxa social que tenia més de 1.000 

membres, una sentència que declarava que patia un trastorn paranoide de la 

personalitat derivat d’una situació d’assetjament laboral. En conseqüència, ell mateix ha 

fet públiques aquestes dades i les ha exclòs de l’esfera de la seva intimitat. 

Per últim, la Comissió entén que s’ha vulnerat el dret a la protecció de dades, també 

conegut com a dret d’autodeterminació informativa, per tres motius. En primer lloc, 
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perquè l’anonimització d’una de les actes es va fer d’una manera incompleta i es podia 

identificar el reclamant; en segon lloc, perquè no era necessària la publicació de dades 

de salut en una acta del Ple que contenia una proposta de resolució sobre una 

reclamació de responsabilitat patrimonial contra el personal de l’Ajuntament –en tot cas 

la publicació s’hauria d’haver fet d’una manera supèrflua o extractada–; i, en tercer lloc, 

perquè es van utilitzar les dades relatives a la salut del reclamant per a una finalitat 

diferent d’aquella per la qual es van obtenir. Pel que fa al quantum indemnitzatori, es 

fixa en 1.500 euros, tenint en compte el nombre de visites que ha rebut la pàgina web, 

que no s’ha vulnerat el dret a la intimitat i que l’instant no ha aportat indicis probatoris 

del patiment psíquic o angoixa que li haurien generat aquests fets. 

Respecte del Dictamen 352/2002, l’objecte és una reclamació de responsabilitat 

patrimonial pels danys ocasionats arran de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i a la pàgina web del Departament d’Ensenyament d’una resolució per la 

qual s’aprovava i es feia pública la llista de concessió d’ajuts econòmics del Fons d’Acció 

Social. La reclamant al·lega que amb la publicació de la resolució se li ha vulnerat el 

dret a la intimitat, en fer-se públic que se li concedia un ajut per a iniciar els tràmits 

d’adopció. La Comissió entén que aquesta vulneració no s’ha produït, atès que el dret a 

la intimitat no és absolut i pot quedar atenuat per raons d’interès públic. En aquest cas, 

la publicació de la resolució per la qual es concedeix l’ajut és un requisit d’interès públic 

que es basa en l’acompliment dels principis de publicitat i objectivitat. També indica que 

resulta paradoxal el fet que la reclamant no impugnés les bases de la convocatòria, 

perquè en aquestes ja es feia públic l’objecte de l’ajut i les diferents maneres de donar-

hi publicitat. 

Per últim, la Comissió sosté que en el present cas resulta d’aplicació l’article 6.2 de la 

LOPD, que eximeix d’obtenir el consentiment de la persona afectada per a la publicació 

de les dades. En aquest es preveu el següent:  

“No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullin per a l’exercici de 

les funcions pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de les seves 

competències; quan es refereixin a les parts […] d’una relació […] administrativa i siguin 

necessàries per al seu manteniment o compliment; […] quan les dades figurin en fonts 

accessibles al públic i el seu tractament sigui necessari per a la satisfacció de l’interès 

legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel del tercer a qui es comuniquin les dades, 

sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de l’interessat.” 
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5. 2. Difusió de dades personals 

Els dictàmens de la Comissió que tracten sobre la difusió de dades personals són tres 

(57/2006, 221/2011 i 281/2017). 

Pel que fa al Dictamen 281/2017, té per objecte dues reclamacions de responsabilitat 

patrimonial, que han estat acumulades per l’instructor, pels danys ocasionats arran de 

la difusió de dos decrets d’incoació d’expedients disciplinaris, a través d’un correu 

electrònic enviat a la bústia genèrica de tres unitats de la Diputació de Barcelona. Les 

reclamants al·leguen que se’ls ha vulnerat el dret a l’honor, a la intimitat personal i a la 

pròpia imatge i el dret a la protecció de dades de caràcter personal. Com s’ha avançat, 

en aquest dictamen la Comissió entén que l’acció rescabalatòria interposada és 

prematura perquè la Diputació de Barcelona ha impugnat davant la jurisdicció 

contenciosa administrativa la resolució sancionadora de l’APDCAT que declara que 

aquesta ha comès una infracció molt greu tipificada en l’article 44.4.b) de la LOPD. En 

conseqüència, es desestima la reclamació sense entrar a analitzar el fons de l’assumpte. 

Respecte del Dictamen 221/2011, té per objecte una reclamació de responsabilitat 

patrimonial pels danys morals i patrimonials derivats de la difusió de dades personals 

per part de l’òrgan instructor de l’ICS amb motiu de la incoació d’un expedient disciplinari 

per una presumpta conducta d’assetjament sexual i desconsideració envers altres 

treballadors. Pel que fa als fets, cal destacar que el reclamant presta serveis com a 

infermer en un hospital públic i en un determinat moment va causar baixa per problemes 

de salut. Paral·lelament s’incoa un expedient disciplinari contra ell i l’instructor demana 

a la metgessa que li signà la baixa mèdica que li remeti el diagnòstic i tota la informació 

que consideri oportuna. 

Pel que fa als danys, la Comissió entén que el reclamant no ha acreditat, ni tan sols 

indiciàriament, que l’actuació de l’Administració li hagi causat un dany patrimonial. En 

canvi, sosté que se li ha causat un dany moral derivat de la vulneració del dret a la 

intimitat i del dret a la protecció de dades, atès que la finalitat per la qual es van recollir 

aquelles dades era exclusivament per a obtenir una baixa laboral i en utilitzar-les en un 

expedient disciplinari se n’ha fet un ús indegut. En aquest sentit, la Comissió ha indicat 

que: 

«[...] el fet que les dades de salut del reclamant s’hagin incorporat en un expedient 

disciplinari no només manifesta que han estat emprades per a una finalitat diferent per a 

la qual van ser obtingudes (motiu de sanció per part de l’Autoritat Catalana de Protecció 
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de Dades per infracció greu prevista en l’article 44.3.d) en relació amb l’article 4.2 de la 

Llei orgànica 15/1999), sinó que també permet constatar que aquest ús indegut de dades 

personals relatives a la salut (art. 4.2 de la Llei orgànica 15/1999) ha provocat una pèrdua 

del poder de disposició per part del titular d’aquelles dades i ha afectat, per tant, el 

contingut abans descrit del dret a la protecció de dades personals. 

També en resulta afectat el dret a la intimitat: la inclusió d’aquelles dades personals en un 

expedient disciplinari comporta una publicitat d’aquelles dades, tot i que mínima, en la 

mesura que almenys dues persones “l’instructor i la secretària de l’expedient” n’han tingut 

coneixement sense consentiment de l’afectat, de manera que el reclamant no ha pogut 

preservar unes dades íntimes d’una publicitat no volguda o consentida.» 

Pel que fa a la indemnització, es quantifica en 500 euros atenent els criteris següents: 

(i) la quantia reconeguda en casos similars (vid. Dictamen 188/2008 del Consell d’Estat 

i la Sentència 1498/2009, de 16 d’octubre, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

Primera, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana); (ii) la intromissió 

il·legítima als drets a la intimitat i a la protecció de dades no ha anat acompanyada d’un 

ànim de vulneració, sinó que es tracta d’una manca de cura en el tractament de les 

dades; (iii) la difusió de les dades no ha influït en el resultat de l’expedient sancionador, 

el qual ha conclòs amb el sobreseïment i arxivament del cas; i (iv) la difusió de les dades 

s’ha limitat a dues persones, que són l’instructor i la secretària de l’expedient. 

Per últim, respecte del Dictamen 57/2006, es tracta d’una reclamació de responsabilitat 

patrimonial pels danys ocasionats arran de la difusió de dades personals a través de 

dos escrits emesos per part d’autoritats i funcionaris de la Direcció General de 

Pressupostos i Tresor, en els quals es posava de manifest, d’una banda, que el 

reclamant era administrador i soci d’una societat contra la qual s’havia reactivat un 

procés de cobrament en executiva dels deutes que tenia i, d’una altra, que s’havia incoat 

un expedient de derivació de responsabilitat en nom del reclamant per la seva condició 

d’administrador i soci. Aquest al·lega que amb la publicació dels dos escrits se li ha 

vulnerat el dret a la intimitat i a l’honor, ja que han servit perquè els portaveus del grup 

de l’oposició de l’Ajuntament on presta serveis com a coordinador iniciïn una campanya 

de desprestigi contra la seva persona. 

La Comissió entén que la informació que s’ha difós no aporta cap novetat perquè ja era 

pública. Pel que fa a la condició d’administrador i soci, aquesta informació apareix en el 

Registre Mercantil al qual pot accedir tothom qui ho vulgui, i respecte de l’existència de 

dos procediments que tenen per objecte cobrar deutes a favor de l’Administració també 

és una informació pública perquè l’anunci d’aquests apareix publicat al DOGC. 
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En conseqüència, la Comissió conclou dient que: 

“De tot això no es dedueix que s’hagi afectat el dret a la intimitat personal, ja que la 

naturalesa de la informació comunicada no contenia bàsicament cap altre contingut que el 

de confirmar el que ja es coneixia.” 

I afegeix: 

“De la lectura dels dos escrits de l’Administració es constata que no hi ha cap vulneració 

del dret a l’honor que hagi pogut provocar l’Administració de la Generalitat, ja que no hi ha 

cap expressió que pugui vulnerar aquell dret. El reclamant va ser objecte d’una dura 

campanya de la qual l’Administració de la Generalitat no ha tingut cap participació, malgrat 

que els dos escrits s’hagin utilitzat, fins i tot, com a instruments amb aquesta finalitat.” 

5. 3. Cessió de dades personals 

Els dictàmens emesos per la Comissió que tracten sobre la difusió de dades personals 

són dos (13/2010 i 40/2011). 

Respecte del Dictamen 40/2011, té per objecte una reclamació de responsabilitat 

patrimonial pels danys derivats de la cessió de dades de caràcter personal entre dos 

departaments de la Generalitat i per l’omissió del manteniment del secret d’aquestes 

dades. Pel que fa als fets, el reclamant va rebre una carta a la bústia comunitària del 

seu domicili que contenia a la part exterior frontal informació relativa a la categoria que 

tenia dins el Cos de Mossos d’Esquadra i la situació d’incapacitat temporal permanent 

sense reserva en què es trobava. S’ha de destacar que la carta contenia una invitació 

per a assistir a un acte institucional i l’encarregat de preparar les invitacions va ser el 

Gabinet de Relacions Externes i Protocol del Departament de la Presidència, però fou 

la Direcció General de Policia la que va enviar per correu electrònic les dades de 

contacte de les persones que s’havien de convidar a l’acte. 

El reclamant al·lega que aquests fets li han vulnerat el dret a la integritat moral, a l’honor 

i a la intimitat. En canvi, la Comissió entén que no s’ha vulnerat el dret a la integritat 

moral perquè, com ja s’ha dit, la vulneració d’aquest dret implica una violència moral de 

caràcter intimidatori o psíquic que en aquest cas no s’ha produït. També es descarta 

que s’hagi vulnerat el dret a l’honor, perquè fer pública la seva condició dins el Cos de 

Mossos d’Esquadra o que pateix una minusvalidesa són situacions que no poden 

menystenir el seu honor. Per últim, indica que tampoc no s’ha produït una intromissió 
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il·legítima en el dret fonamental a la intimitat perquè les dades que el reclamant 

considera que formen part de la seva intimitat són dades que ell mateix ha posat a 

disposició de tercers amb la seva actuació. Concretament, les ha difós a través d’una 

associació que defensa els interessos dels Mossos d’Esquadra que pateixen alguna 

discapacitat, en la qual deté un càrrec directiu. En conseqüència, la Comissió conclou 

que “qui se situa en posició de difondre les seves pròpies dades íntimes no pot imputar 

a un tercer la producció d’un dany per la mateixa difusió, ja que s’ha aixecat el vel de la 

intimitat”. 

Pel que fa al Dictamen 13/2010, es tracta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial 

pels danys morals soferts a conseqüència de la cessió de dos informes mèdics per part 

d’un ajuntament a una Prefectura de Trànsit perquè valorés si el reclamant estava 

capacitat per a disposar del permís de conducció. Com ja s’ha avançat en l’apartat 2.1, 

en aquest cas s’aprecia la prescripció de l’acció. No obstant això, la Comissió entra a 

examinar el fons de l’assumpte i posa de manifest que no s’ha acreditat que la cessió 

dels documents que contenien dades relatives a la salut del reclamant li hagi produït un 

empitjorament del trastorn mental crònic que ja patia. A més, el reclamant ja havia fet 

pública la seva malaltia en diverses pàgines webs, entitats i organismes. 

5. 4. Consulta de dades personals 

La Comissió ha emès un dictamen relatiu a la consulta de dades personals (Dictamen 

259/2012). Es tracta d’una reclamació patrimonial instada contra l’ICS pels danys 

ocasionats a la reclamant derivats de la consulta de la seva història clínica per part d’una 

infermera de l’hospital on treballa, que la substituïa temporalment. 

La reclamant al·lega que s’ha produït un accés indegut a les seves dades mèdiques per 

una persona no autoritzada, que és constitutiu d’una intromissió il·legítima a la seva 

intimitat i que li ha causat un perjudici professional i un menyscabament de la seva 

dignitat. La Comissió entén que en aquest cas concorren tots els requisits de la 

responsabilitat patrimonial i que la reclamant té dret a ser indemnitzada. 

En primer lloc, posa de manifest que l’accés a la història clínica de la reclamant per part 

d’un tercer sense la seva autorització i cap motiu aparent li ha causat un estat de 

vulnerabilitat que acredita l’existència d’un dany efectiu, avaluable econòmicament i 

individualitzat. 
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En segon lloc, indica que el dany és antijurídic perquè la consulta de la història clínica 

sense el consentiment de la reclamant no té cabuda en cap dels supòsits que preveu la 

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets 

i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica, i la Llei 21/2000, de 29 de 

desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la 

documentació clínica. L’article 11 d’aquesta última regula els usos de la història clínica 

i disposa en l’apartat primer que “els professionals assistencials del centre que estan 

implicats en el diagnòstic o el tractament del malalt han de tenir accés a la història 

clínica”, i en l’apartat quart que “el personal que té cura de les tasques d’administració i 

gestió dels centres sanitaris pot accedir només a les dades de la història clínica 

relacionades amb les dites funcions”. En aquest cas la infermera no estava implicada en 

el diagnòstic o tractament de la reclamant; per tant, l’accés a la seva història clínica no 

estava justificat. En conseqüència, s’ha produït una intromissió il·legítima al seu dret a 

la intimitat que no té el deure jurídic de suportar. Pel que fa al nexe causal, s’ha acreditat 

que la producció del dany és conseqüència de l’actuació del personal al servei de 

l’Administració. 

En efecte, la Comissió estima la reclamació i quantifica el dany moral en 500 euros 

atenent la quantia reconeguda en un cas similar a aquest (vid. Dictamen 221/2011) i el 

fet que no s’ha acreditat cap ànim de lesionar el dret a la intimitat de la reclamant per 

part de la infermera substituta, ni cap ús ni difusió posterior de les dades de la seva 

història clínica. 

6. Consideracions finals 

De l’anàlisi dels dictàmens emesos per la Comissió sobre responsabilitat patrimonial de 

l’Administració pel tractament il·lícit de dades de caràcter personal, s’observa que es 

tracta de supòsits molt casuístics i, per tant, s’han d’analitzar amb deteniment els fets 

que consten en l’expedient per a apreciar si en el cas en qüestió s’han vulnerat els drets 

que al·lega qui reclama, que acostumen a ser els drets fonamentals a l’honor, a la 

intimitat i a la pròpia imatge, i també el dret a la protecció de dades. 

Malgrat la diferent casuística dels dictàmens examinats, se’n pot extreure les 

conclusions següents. En primer lloc, que l’existència d’una resolució sancionadora de 

l’APDCAT que confirma que l’Administració ha vulnerat la normativa de protecció de 

dades no pressuposa l’existència de responsabilitat patrimonial de l’Administració. En 
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segon lloc, que no és correcte justificar el quantum indemnitzatori de la reclamació de 

responsabilitat patrimonial amb la quantia de la sanció imposada per l’APDCAT. En 

tercer lloc, que si l’Administració impugna la resolució sancionadora de l’APDCAT 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa, l’interessat ha d’esperar que es dicti 

sentència que confirmi o no la vulneració de la normativa de protecció de dades per a 

interposar la reclamació de responsabilitat patrimonial, i, si no és així, aquesta s’ha de 

desestimar per prematura. I, en quart lloc, que per a fixar el dies a quo del termini de 

prescripció de l’acció s’ha de tenir en compte la data de la resolució sancionadora de 

l’APDCAT o el moment en què la persona que reclama ha tingut coneixement del 

tractament il·lícit que ha fet de les seves dades de caràcter personal l’Administració. 
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X. LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L’ADMINISTRACIÓ PER L’ÚS DEL 

MÈTODE ANTICONCEPTIU ESSURE∗ 

1. Introducció 

En el decurs de l’any 2020, i per primera vegada, la Comissió Jurídica Assessora ha 

examinat sis expedients de responsabilitat patrimonial del servei sanitari públic per 

l’assistència prestada en relació amb la col·locació i posterior extracció del dispositiu 

anticonceptiu Essure. Concretament, la Comissió ha donat resposta a aquesta qüestió 

en els dictàmens 11/2020, 210/2020, 240/2020, 269/2020, 312/2020 i 313/2020. En el 

primer dels dictàmens referits s’estima l’acció de responsabilitat patrimonial per manca 

de consentiment informat, si bé en la resta de casos s’acaba per desestimar la 

reclamació. 

Cal tenir present que el mètode Essure és un sistema anticonceptiu permanent, fabricat 

per l’empresa Bayer Pharma AG, que consisteix en l’obstrucció definitiva de les trompes 

de Fal·lopi mitjançant la inserció d’una espiral extensible de 4 cm de longitud en cada 

trompa. La col·locació de l’Essure es fa mitjançant un histeroscopi, per via vaginal, sense 

necessitat d’intervenció quirúrgica, ni hospitalització, ni cap tipus d’incisió. L’obstrucció 

es comprova passats tres mesos i, si el procés s’ha realitzat satisfactòriament, la pacient 

queda esterilitzada per complet. 

L’Essure va ser aprovat el mes de novembre de 2002 per la Food and Drug 

Administration (FDA) dels Estats Units, i en aquest mateix any també se’n va aprovar 

l’ús dins del sistema sanitari espanyol. A partir de llavors, la comoditat i simplicitat del 

mètode va fer que l’Essure fos recomanat com a alternativa a la lligadura de trompes, 

com a mètode anticonceptiu definitiu i irreversible. No obstant això, s’ha demostrat que 

no era un mètode tan innocu com semblava inicialment, ja que centenars de dones a tot 

l’Estat han manifestat haver patit algun efecte advers derivat de la implantació del 

dispositiu i, actualment, la Plataforma Lliures d’Essure representa més de 2.400 dones. 

                                                 

∗ Estudi elaborat per la Sra. Laura Herrerías i Castro, becària de l’Àrea d’Estudis i Recerca de la Comissió 

Jurídica Assessora. 
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Alguns dels efectes adversos deriven dels components de l’Essure, que segons el 

prospecte del mateix fabricant són: níquel, titani, iridi, acer inoxidable, or i plata, quant a 

components metàl·lics i polímers i fibres PET quant als no metàl·lics. La corrosió del 

nitinol i l’alliberament del níquel al torrent sanguini pot provocar una reacció sistèmica –

com es va evidenciar al 33è Congrés de la Societat Espanyola de Ginecologia i 

Obstetrícia (SEGO), celebrat l’any 2015– i l’exposició continuada a metalls pesants pot 

desenvolupar una hipersensibilitat. 

Finalment, el setembre del 2017, el fabricant del producte va comunicar la decisió de 

cessar la distribució i venta de l’Essure a Europa i, posteriorment, va anunciar que a 

partir del desembre del 2018 també se suspendria la seva comercialització als Estats 

Units. 

A nivell nacional, el protocol sanitari més recent és la Guia d’actuació davant una pacient 

portadora del dispositiu Essure®, elaborada per la SEGO i publicada per l’Agència 

Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS) el 16 d’octubre de 2018. En 

aquest protocol s’afirma que no existeixen motius en l’actualitat per a recomanar 

l’extracció del dispositiu ni modificar les pautes de seguiment de les persones 

portadores, ja que els implants Essure estan pensats per a quedar col·locats 

permanentment. Tanmateix, es reconeix que es poden extreure en cas de símptomes 

associats amb la seva presència o a petició de la pacient. 

A continuació s’exposaran les qüestions jurídiques més rellevants que es plantegen 

sobre responsabilitat patrimonial en relació amb la utilització del mètode Essure, tant 

des del vessant procedimental –sobre la legitimació i la prescripció de l’acció–, com des 

del vessant substantiu o de fons –infracció de la lex artis ad hoc, consentiment informat, 

doctrina del danys desproporcionats i producte defectuós–. 

2. Aspectes procedimentals 

2. 1. Legitimació activa 

Els sis dictàmens emesos per la Comissió sobre l’ús de l’Essure recullen supòsits on és 

la mateixa reclamant qui ha sofert els danys pels quals es reclama, per tant, la seva 
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legitimitat per a exercir l’acció de responsabilitat patrimonial resulta indiscutible. N’hi ha 

prou amb què aporti còpia del DNI per tal d’acreditar la seva identitat. 

El Dictamen 313/2020 recull un supòsit on l’acció de responsabilitat patrimonial és 

instada per la pacient juntament amb el marit. Si bé l’òrgan instructor d’aquest 

procediment nega la legitimació activa de la parella en considerar que no ha demostrat 

haver patit cap dany econòmic ni moral, la Comissió assenyala que aquest plantejament 

no és correcte ja que cal distingir el requisit, d’àmbit formal, de la legitimació activa, dels 

requisits, d’àmbit substantiu, relatius al dany. En concret, la Comissió sosté que: 

«En relació amb la legitimació activa, convé tenir en compte que l’article 3 de l’LPAC regula 

la capacitat d’obrar davant les administracions públiques, i l’article 4 defineix el concepte 

de persona interessada en el procediment administratiu comú. En relació amb el 

procediment de responsabilitat patrimonial, l’article 32.1 de l’LRJSP determina que els 

particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions de tota lesió que pateixin 

en qualsevol dels seus béns i drets, si la lesió és conseqüència del funcionament normal 

o anormal del servei públic, i en determinades circumstàncies. Per tant, aquelles persones 

amb capacitat d’obrar i que sigui possible que s’hagin vist afectades en els seus béns o 

drets pel funcionament del servei públic poden instar un procediment de responsabilitat 

patrimonial o comparèixer-hi com a interessades» (Dictamen 313/2020, FJ III). 

En conseqüència, no es pot negar la legitimació activa de l’espòs de la pacient, en tant 

que pot haver-se vist perjudicat pel funcionament del servei públic pels danys patits per 

l’esposa. Una qüestió diferent és si el dany pel qual aquesta persona reclama reuneix o 

no els requisits exigits en l’article 32.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic 

del sector públic (LRJSP). 

2. 2. Temporalitat de l’exercici de l’acció 

De conformitat amb l’article 67.1 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), el dret a reclamar prescriu 

al cap d’un any dels fets que motiven la reclamació o d’haver-se’n manifestat l’efecte 

lesiu. Quan es tracta de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini 

comença a computar-se des del guariment o la determinació de l’abast de les seqüeles. 

D’acord amb aquest precepte, en cas de lesions físiques el dies a quo correspon a la 

data d’estabilització dels danys, com, per exemple, la data de l’alta hospitalària 
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corresponent a la intervenció quirúrgica efectuada per a retirar el dispositiu anticonceptiu 

(dictàmens 11/2020, 210/2020, 269/2020 i 313/2020). 

En els dictàmens 240/2020 i 312/2020 la Comissió conclou que l’acció de reclamació de 

responsabilitat patrimonial ha prescrit, tot i que en ambdós casos aplica la interpretació 

del dies a quo més favorable. Per exemple, en el Dictamen 240/2020 es considera com 

a dies a quo el dia que la pacient va conèixer el diagnòstic d’al·lèrgia al níquel, que 

també s’associa a la col·locació del dispositiu, i en el Dictamen 312/2020 es fixa el dies 

a quo després de la data de l’alta hospitalària perquè la reclamant encara manifestava 

malestar pelvià. 

En el referit Dictamen 312/2020 la Comissió recorda la seva doctrina sobre la 

interpretació del dies a quo més favorable als interessos de la reclamant: 

«En virtut del principi pro actione, aquesta Comissió aplica la prescripció de l’acció de 

responsabilitat patrimonial d’una manera restrictiva i, per tant, adopta un criteri favorable a 

l’exercici de l’acció sempre que sigui possible. Amb tot, de vegades ha advertit que això 

no pot comportar una flexibilització tal que permeti admetre aquelles reclamacions en les 

quals es pot apreciar que l’exercici de l’acció ha estat adventícia o simplement oportunista, 

atenent el temps transcorregut. Així, en el Dictamen 392/2015, es va apreciar 

l’extemporaneïtat coincidint amb l’Administració instructora, en comptar com a dies a quo 

el darrer dia d’anotacions en el curs clínic de la pacient, “perquè en aquell moment ella ja 

era conscient amb tota seguretat del caràcter definitiu, en les seves característiques 

principals, de les seqüeles”; per tant, és a partir d’aquell dia que la perjudicada podia 

efectuar la reclamació corresponent» (Dictamen 312/2020, FJ IV). 

Finalment, tant en el Dictamen 240/2020 com en el Dictamen 312/2020 es dona la 

situació que la reclamant aporta un burofax adreçat a la companyia asseguradora per a 

acreditar que l’acció no ha prescrit, en considerar que la companyia és responsable 

solidària amb l’Administració per la seva condició d’asseguradora d’aquesta. No obstant 

això, la Comissió remarca que el burofax no pot tenir efectes interruptius de la 

prescripció en l’àmbit d’un procediment de responsabilitat patrimonial quan 

l’Administració en cap cas ha estat la destinatària del burofax. 

Per últim, és doctrina reiterada d’aquesta Comissió que el fet d’apreciar la prescripció 

de l’acció de reclamació no impedeix entrar en altres aspectes de l’assumpte plantejat 

(dictàmens 55/2019, 40/2020, 240/2020 i 313/2020, entre molts d’altres), motiu pel qual 

procedeix a valorar les qüestions de fons que es plantegen en ambdós expedients. 
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3. El dany i la seva valoració econòmica 

Com en la majoria de reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys derivats del 

funcionament dels serveis públics de salut, en els sis dictàmens examinats les 

reclamants manifesten dos tipus de perjudicis: corporals i morals. 

Sobre els danys corporals, en tots els dictàmens es reclama per haver patit una sèrie 

d’efectes secundaris derivats de la col·locació de l’Essure, com per exemple: inflor, 

reacció al·lèrgica, sagnat excessiu, dolor pelvià, dolor lumbar, cefalea i picors. Només 

en el cas del Dictamen 11/2020 la Comissió conclou que es pot considerar com a certa 

la connexió entre el dolor abdominal que patia la pacient i la col·locació del dispositiu, 

per la proximitat temporal entre totes dues circumstàncies i perquè els mateixos informes 

assistencials identificaven com a diagnòstic que motivava l’extracció del producte la 

intolerància a l’Essure. En la resta de casos, la Comissió estableix que no tots els danys 

al·legats han estat acreditats a l’expedient, i els que sí que ho han estat, no han quedat 

relacionats amb la inserció del dispositiu. 

No obstant això, sí que es consideren danys efectius i acreditats els perjudicis associats 

a les intervencions quirúrgiques per a extreure els dispositius implantats, si bé es rebutja 

incloure com a seqüela la pèrdua de les trompes, atès que en el moment de l’extracció 

aquestes ja estaven segellades i no tenien cap funció. 

Respecte de la valoració de la quantia indemnitzatòria, les reclamants quantifiquen la 

indemnització deguda entre els 80.000 euros i els 150.000 euros, depenent de cada cas, 

mentre que l’Administració instructora proposa subsidiàriament valorar els danys per un 

import entorn als 20.000 euros (per exemple, en el Dictamen 210/2020 es xifra en 

19.106,34 euros; en el Dictamen 269/2020, en 19.748,90 euros; en el Dictamen 

312/2020, en 19.218,28 euros, i en el Dictamen 313/2020, en 26.407,71 euros), d’acord 

amb el sistema de valoració dels danys personals en accidents de circulació (aplicació 

permesa per l’art. 34.2 de l’LRJSP). Tanmateix, la Comissió no ha tingut l’oportunitat de 

pronunciar-se sobre la valoració econòmica del dany ja que, a excepció del Dictamen 

11/2020, acaba per desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial. 

Sobre els danys morals, la Comissió només els reconeix en el referit Dictamen 11/2020, 

després de constatar l’existència d’una vulneració del dret al consentiment informat. En 

aquest cas, la reclamant xifrava els danys en una quantitat alçada de 80.000 euros i 

l’Administració els xifrava en 30.141,41 euros, pels conceptes de perjudici estètic, 
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perjudici particular bàsic, perjudici particular greu de dos dies i dues intervencions 

quirúrgiques. La Comissió rebaixa la quantia indemnitzaria a 12.000 euros en considerar 

que la reclamant no ha sofert seqüeles físiques: 

«La indemnització per infracció del consentiment informat ha de compensar el dany moral 

associat a la falta d’informació, però no els perjudicis físics que la pacient va patir. Aquesta 

Comissió també té en compte que la pacient no ha resultat amb seqüeles físiques. Es 

valora que, ateses les circumstàncies del cas, és procedent indemnitzar-la amb una 

quantitat de 12.000 euros» (Dictamen 11/2020, FJ XII). 

4. Infracció de la lex artis ad hoc 

L’obligació de l’Administració prestadora del servei sanitari, d’acord amb una 

consolidada doctrina jurisprudencial i amb nombrosos dictàmens d’aquest alt òrgan 

consultiu (5/2020, 11/2020, 19/2020, 23/2020, 25/2020, 26/2020 i 32/2020, entre molts 

d’altres), no consisteix a obtenir un resultat –curació del malalt–, sinó a utilitzar tots els 

mitjans possibles per tal d’assolir-lo. 

En conseqüència, les obligacions assumides pel personal sanitari es poden sintetitzar 

en l’obligació de proporcionar tots els mitjans que requereix el cas d’acord amb l’estat 

dels coneixements de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 

dels danys, tenint en compte el principi de la lex artis ad hoc, en consideració amb el 

cas concret en què es produeix la intervenció mèdica i les circumstàncies en què 

aquesta es desenvolupa. 

En tots els dictàmens examinats la reclamació de responsabilitat patrimonial es 

fonamenta en l’existència d’un dèficit assistencial i/o en la manca o insuficiència del 

consentiment informat. Resumidament, les reclamants entenen que hi ha mala praxi en 

la col·locació i retirada del dispositiu per no seguir les recomanacions del fabricant, per 

la manca de proves diagnòstiques que haguessin permès valorar la tolerància del 

mètode anticonceptiu i per l’absència de protocol de retirada i de detecció de possibles 

efectes adversos. 

Per valorar si l’actuació sanitària en aquests casos va ser conforme a la lex artis cal tenir 

present, com ja s’ha avançat, quin era l’estat dels coneixements científics i tècnics sobre 

el dispositiu Essure en el moment de la seva col·locació i posterior retirada. 
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En aquest sentit, el primer protocol de la SEGO disponible sobre els riscos de l’Essure 

és de l’any 2014, en què s’informa dels resultats d’un estudi sobre l’ús del producte, i 

s’hi expliciten les complicacions a curt i llarg termini, així com la necessitat d’extreure’l 

davant de determinades complicacions i la possibilitat que sigui necessària cirurgia per 

a portar a terme l’extracció. En aquest protocol també s’especifica que per a la 

col·locació de l’Essure no és imprescindible realitzar una ecografia transvaginal i que, 

confirmada la normalitat de la fórmula menstrual, no es requereix practicar més proves. 

Només es requereix efectuar una prova de confirmació de la seva col·locació correcta 

al cap de tres mesos de la inserció del dispositiu. 

A més, en el protocol de la SEGO de 2014 no consta cap informació sobre els controls 

que cal dur a terme en cas de retirada del producte i no va ser fins a la publicació de la 

Guia de l’AEMS, l’octubre de 2018, que es va requerir aquesta informació. 

Tenint present el que s’acaba d’exposar, dels sis expedientes de responsabilitat 

patrimonial es desprèn que en el moment en què es produeix la col·locació de l’Essure 

o bé no existia encara cap protocol mèdic oficial (per exemple, en el cas del Dictamen 

210/2020, la col·locació de l’Essure es fa a l’octubre de 2011 i s’extreu al juny de 2018; 

en el del Dictamen 269/2020, es col·loca a l’octubre de 2009 i s’extreu al desembre de 

2018; en el del Dictamen 312/2020, es col·loca al juny de 2013 i s’extreu al febrer de 

2017, i en el Dictamen 313/2020, es col·loca al febrer de 2012 i s’extreu al febrer de 

2018) o bé era d’aplicació el protocol de la SEGO de 2014 (en el cas del Dictamen 

240/2020, es col·loca al juny de 2014 i s’extreu al juny de 2017, i en el del Dictamen 

11/2020, es col·loca a l’abril de 2016 i s’extreu al febrer de 2017). 

Per aquest motiu, respecte a les proves diagnòstiques necessàries abans de col·locar 

el dispositiu i a les intervencions per a retirar-lo, la Comissió valora que no hi concorre 

cap infracció de la lex artis vigent en el moment del fets, perquè no s’acredita que 

aquesta lex artis exigís realitzar cap prova específica abans de col·locar-lo, ni tampoc 

practicar o programar determinades proves després d’extraure’l (dictàmens 11/2020, 

210/2020, 269/2020, 312/2020 i 313/2020). 

En altres paraules, s’expressa en el Dictamen 11/2020, FJ XII: 

«En relació amb el tractament mèdic de retirada del producte i amb la manca 

d’implementació del protocol de retirada, no es pot valorar l’actuació dels professionals 

d’acord amb uns estàndards coneguts i aplicats amb posterioritat, d’acord amb 

l’exoneració prevista en l’article 141 de l’LRJPAC [actual article 34.1 de l’LRJSP]» 
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Aquesta conclusió és compartida per la doctrina consultiva, en concret, pel Consell 

d’Estat (dictàmens 96/2018 i 827/2019), en examinar supòsits anàlegs sobre el mètode 

l’Essure, així com per diversos alts òrgans consultius de les comunitats autònomes (per 

exemple, els dictàmens 89/2020, 356/2020 i 446/2020 de la Comissió Jurídica 

Assessora de la Comunitat de Madrid; els dictàmens 89/2017 i 90/2019 de la Comissió 

Jurídica Assessora del País Basc; els dictàmens 572/2019 i 127/2020 del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana; el Dictamen 420/2020 del Consell Consultiu 

d’Andalusia i el Dictamen 179/2020 del Consell Consultiu de Galícia). 

5. Manca de consentiment informat 

Com s’avançava en l’apartat anterior, l’altre principal motiu que s’al·lega en les 

reclamacions derivades de la utilització del mètode Essure és la manca o insuficiència 

del consentiment informat. Concretament, se sol defensar que el consentiment informat 

que es va signar no va ser complet perquè no s’hi informava de tots els riscos i 

complicacions associats a l’Essure, ni del material de què estava format aquest 

dispositiu, ni tampoc del procediment d’extracció. 

En el Dictamen 11/2020 aquesta Comissió Jurídica Assessora ha conclòs que s’havia 

produït una infracció del consentiment informat de la pacient en relació amb la 

col·locació del dispositiu Essure, perquè en el consentiment informat que va signar 

mancava informació sobre el risc de dolor abdominal persistent, que la pacient va 

experimentar després de la col·locació del dispositiu, i sobre els supòsits i procediments 

d’extracció d’aquest. Cal tenir present que en aquest cas quan se signa el consentiment 

informat ja feia dos anys que s’havia publicat el primer protocol de la SEGO. 

Més concretament, el motiu pel qual s’acaba per estimar la reclamació (Dictamen 

11/2020, FJ XII) és el següent: 

«Va concórrer una efectiva privació del dret a estar informat d’alguns dels riscos i 

complicacions que presentava l’Essure: en el moment dels fets, era un risc conegut i típic 

del procediment que podia causar dolor abdominal persistent i també era conegut que 

l’eliminació del risc requeria la retirada del producte mitjançant una intervenció que podia 

ser quirúrgica. Si bé en el moment dels fets els professionals sanitaris no comptaven amb 

la informació més completa sobre l’extracció del producte que l’AEMPS va fer pública a 

l’octubre de 2018, sí que comptaven amb informació sobre la possibilitat mateixa de 

l’extracció del producte i que el procediment podia consistir en una intervenció quirúrgica 
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[...]. Es constata que en el full del consentiment informat que va signar la reclamant 

predominava la informació sobre l’eficàcia del dispositiu per a evitar embarassos i els seus 

avantatges respecte a altres alternatives de tipus quirúrgic. En canvi, la informació sobre 

complicacions i efectes adversos era insuficient a la llum del protocol de la SEGO existent 

en el moment dels fets. Malgrat que es tractava d’un risc poc freqüent segons el Protocol 

(0,02 %), no se’n pot descartar la rellevància, tenint en compte que la seva eliminació podia 

requerir l’extracció mitjançant una intervenció quirúrgica, com va succeir, i que la 

jurisprudència del Tribunal Suprem ha reconegut que s’ha d’exigir una major intensitat en 

els deures d’informació en els supòsits de tractaments de medicina satisfactiva o 

voluntària, com és el del cas.» 

En aquest sentit, la jurisprudència del Tribunal Suprem ha reconegut que “tal vulneración 

del derecho a un consentimiento informado constituye en sí misma o por sí sola una 

infracción de la lex artis ad hoc, que lesiona su derecho de autodeterminación al 

impedirle elegir con conocimiento, y de acuerdo con sus propios intereses y 

preferencias, entre las diversas opciones vitales que se le presentan. De esta forma, 

causa, pues, un daño moral” (per totes, Sentència de 26 de maig de 2015 de la Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Suprem, núm. de recurs 

2548/2013). Per aquest motiu la Comissió reconeix a la reclamant el dret a percebre 

12.000 euros en concepte de dany moral. 

En la resta de dictàmens la Comissió conclou que no hi ha manca de consentiment 

informat, prenent en consideració les dates de les actuacions mèdiques per les quals es 

va reclamar, el contingut dels protocols vigents en el moment en què es van portar a 

terme aquelles actuacions, les històries clíniques analitzades, els danys soferts i 

l’acreditació documental. Els principals motius per a desestimar l’acció per manca de 

consentiment informat es poden classificar en dos supòsits: 

a) Manca de vigència de cap protocol sobre l’ús de l’Essure en el moment dels fets 

És el cas dels dictàmens 210/2020, 269/2020, 312/2020 i 313/2020. Es tracta de 

supòsits en què, en el moment dels fets, no era vigent el protocol de la SEGO de 2014, 

que donava raó de la possibilitat de complicacions lleus i poc freqüents, així com de la 

possibilitat que fos necessària la retirada del producte amb un segon procediment que 

podia ser quirúrgic. Per aquesta raó la Comissió considera que: 

«No era exigible en el moment dels fets que l’hospital fes servir un full de consentiment 

amb informació addicional que, segons els protocols incorporats a l’expedient, la SEGO 

va fer pública amb posterioritat. [...] Per tant, no pot prosperar l’al·legació de la manca 
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d’informació sobre la implantació dels dispositius i els riscos associats» (Dictamen 

210/2020, FJ XI; Dictamen 313/2020, FJ XI). 

b) Manca d’acreditació d’efectes secundaris sobre els quals no es va informar 

És el cas del Dictamen 240/2020 i també dels dictàmens 269/2020 i 313/2020. Cal tenir 

present que la falta de consentiment o un consentiment deficient només té 

conseqüències indemnitzatòries quan la pacient hagi patit alguns dels efectes 

secundaris sobre els quals no va ser informada (en aquest sentit, s’ha pronunciat també 

la Sentència 89/2018, de 21 de febrer, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

Segona, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en un cas similar 

als presents, relatiu als efectes secundaris associats al dispositiu Essure). En aplicació 

d’aquesta doctrina, la Comissió conclou que: 

«No s’ha acreditat la relació de causalitat necessària entre el tractament mèdic i els danys 

al·legats per la pacient; requisit que és necessari perquè una possible insuficiència 

d’informació en el document de consentiment informat pugui tenir conseqüències 

indemnitzatòries. D’acord amb la valoració realitzada per l’ICAM, no ha quedat acreditat 

en l’expedient que la pacient hagués presentat cap simptomatologia derivada de la 

implantació del dispositiu durant el període que va des de la col·locació fins a la consulta 

en què sol·licita l’extracció al cap de tres anys, en referir un dolor pelvià, entre altres 

símptomes» (Dictamen 240/2020, FJ X). 

6. Dany desproporcionat 

En els dictàmens 269/2020, 312/2020 i 313/2020 també es discuteix sobre l’al·legació 

relativa al fet que s’ha produït un dany desproporcionat com a conseqüència de la 

implantació dels dispositius Essure, perquè, segons el parer de les reclamants, estaven 

recomanats per la sanitat pública com a alternativa a la lligadura de trompes i impliquen, 

en cas d’haver-se de retirar, una intervenció quirúrgica i la mutilació de diverses parts 

del sistema reproductor femení. 

La doctrina de la Comissió sobre danys desproporcionats ha quedat fixada en el 

Dictamen 185/2020, en el sentit següent: 

«Pel que fa al dany desproporcionat, cal dir que la doctrina jurisprudencial ha reservat 

aquest concepte per a aquells casos en què el resultat no té cap justificació explicable, 

atesa la patologia del pacient, i que l’única explicació possible és la causació del dany per 
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l’actuació mèdica, ja que el dany produït està totalment desvinculat dels riscos associats 

habitualment a l’acte mèdic dut a terme. Per tant, en la doctrina de la Comissió Jurídica 

Assessora, l’aplicació de la doctrina del dany desproporcionat s’ha reservat per a aquells 

casos de resultat inusual o anormalment greu en relació amb el risc propi de l’activitat 

mèdica, i en què el resultat lesiu no té cap justificació explicable, atesa la patologia del 

pacient (entre d’altres, dictàmens 158/2016, 370/2019, 58/2020, 136/2020 i 156/2020)». 

Igualment, en el Dictamen 313/2020 se cita la Sentència 1136/2016, de 19 de maig, de 

la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, del Tribunal Suprem (vid., també, la 

recent Sentència 50/2021, de 21 de gener, de la Sala Contenciosa Administrativa, 

Secció Cinquena, del Tribunal Suprem), que resumeix la doctrina del dany 

desproporcionat en els cinc punts següents: 

a) El resultat ha d’excedir d’allò previsible i normal, és a dir, no ha de guardar relació o 

proporció atenent l’entitat de la intervenció mèdica, ja que no hi ha dany 

desproporcionat, per exemple, si el resultat lesiu és un risc inherent a la intervenció però 

hi ha hagut una errònia execució. 

b) El dany desproporcionat implica un efecte lesiu inassumible, per la seva desproporció, 

davant del que es pot esperar d’una intervenció mèdica; és, per tant, un resultat 

inesperat i inexplicable. 

c) Davant la desproporció de l’efecte lesiu es presumeix que el dany és causat per una 

infracció de la lex artis per part de l’Administració sanitària; presumpció que es pot 

desvirtuar si es prova que la causa està fora del seu àmbit d’actuació, és a dir, si respon 

a una causa de força major. 

d) Per tal que no se li pugui atribuir responsabilitat per dany desproporcionat, des del 

principi de facilitat i proximitat probatòria, l’Administració ha d’assumir aquesta càrrega 

de provar les circumstàncies en què es va produir el dany. 

e) Si no s’assumeix aquesta càrrega, la imprevisibilitat o anormalitat del dany causat 

atenent l’entitat de la intervenció mèdica és el que provoca que el dany sigui antijurídic. 

De conformitat amb la doctrina exposada, la Comissió rebutja en els tres casos 

l’aplicació de la teoria del dany desproporcionat en considerar que el resultat lesiu –els 

danys associats a la intervenció de retirada del dispositiu– té una justificació explicable, 

no atribuïble a una mala praxi assistencial, motiu pel qual, en termes jurídics, no es pot 

qualificar de dany desproporcionat. 
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7. Producte defectuós 

Per últim, també en els dictàmens 269/2020, 312/2020 i 313/2020 la part reclamant 

considera que l’Administració sanitària és responsable dels danys derivats de l’ús d’un 

producte defectuós durant l’assistència sanitària, solidàriament amb el fabricant, i 

fonamenta aquesta responsabilitat solidària citant la Sentència de 21 de desembre de 

2011 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Assumpte Centre Hospitalier 

Universitaire de Besançon v. Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance maladie 

du Jura), la Sentència 750/2010, de 15 de novembre, de la Sala Civil, Secció Primera, 

del Tribunal Suprem –acció de repetició del Servei Canari de Salut contra Baxter, SA, 

en un cas de transmissió de l’hepatitis C per l’ús d’un producte hemoderivat–, i el 

Dictamen 149/2016, de 15 d’octubre, de la Comissió Jurídica Assessora del País Basc 

–danys causats per l’ús d’un medicament defectuós durant l’assistència sanitària–. 

La qüestió relativa a l’existència d’un possible producte sanitari defectuós s’ha plantejat 

recentment en la jurisprudència en un supòsit de lesions causades pel gas 

perfluorocarboni Ala Octa, utilitzat en intervencions quirúrgiques de despreniment de 

retina, i ha donat lloc a múltiples sentències, la majoria estimatòries, dictades per les 

sales contencioses administratives dels tribunals superiors de justícia. El producte va 

ser objecte d’una alerta sanitària per toxicitat i d’ordre de retirada immediata el 26 de 

juny de 2015 per l’AEMPS, i s’ha constatat un nombre important d’afectats a diferents 

comunitats autònomes. 

Aquesta qüestió ha estat resolta finalment per la recent Sentència 1806/2020, de 21 de 

desembre, de la Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, del Tribunal 

Suprem (sentència citada en dos dels darrers dictàmens de la Comissió aprovats l’any 

2021, el Dictamen 35/2021 i el Dictamen 51/2021, que no són objecte d’aquest treball), 

on es desestima l’acció de responsabilitat patrimonial instada per la recurrent contra 

l’Administració pública pels motius que s’exposen a continuació: 

«La competencia para la autorización, homologación y control de los medicamentos y 

productos sanitarios corresponde, única y exclusivamente, al órgano estatal con 

competencia para ello, cual es la Agencia Española de los Medicamentos y Productos 

Sanitarios. No resulta posible la imposición –no puede atribuirse–, al Servicio Cántabro de 

Salud a modo de culpa in vigilando derivada de una supuesta competencia, 

complementaria de la competencia estatal de control; esto es, no es exigible un –otro– 

control autonómico del producto, bien desde la perspectiva de la decisión de adquisición 

contractual del producto tóxico, bien desde la perspectiva de un supuesto complementario 
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control técnico o médico del producto adquirido, debidamente autorizado y validado por la 

Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios. […] Tampoco resulta 

posible la imputación con base en el riesgo creado por permitir, el Servicio, la utilización 

del gas tóxico, pues, la realidad es que el riesgo no deriva de la aplicación del producto 

defectuoso –del acto médico–, sino de la fabricación del mismo por su productor, así como 

de la falta de control por la Administración competente para [ese] control, como era la 

Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La utilización del producto 

–de conformidad con la lex artis–, previa y debidamente autorizado, no creaba riesgo 

alguno, pues el riesgo derivaba de la defectuosa fabricación o producción del gas tóxico, 

siendo a esta actuación a la que debe imputarse el perjuicio causado, ya que es, a dicha 

actuación de incorrecta fabricación, a la que debe imputarse la responsabilidad; y, ello, al 

margen de la derivada del deficiente control sobre el producto defectuoso llevado a cabo 

por la Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios». 

D’acord amb el que s’acaba d’exposar, la Sala Tercera del Tribunal Suprem conclou que 

l’Administració sanitària, quan els seus facultatius actuen conforme la lex artis ad hoc, 

no ha de respondre de les lesions causades a un pacient com a conseqüència de l’ús 

d’un producte sanitari defectuós, quan la seva toxicitat es descobreix i alerta amb 

posterioritat a la seva utilització, prèviament autoritzada per l’AEMPS, sinó que la 

responsabilitat ha de recaure en el productor o, si escau, en l’Administració amb 

competències per a autoritzar i vigilar els medicaments i productes sanitaris. 

Més concretament, sobre la utilització del dispositiu Essure, la Comissió ja ha avançat 

en el Dictamen 11/2020 que, en tant que l’ús d’un producte sanitari forma part de la 

prestació sanitària, hi ha qüestions de responsabilitat connexes com poden ser la 

responsabilitat del fabricant del producte per un possible defecte de seguretat o de 

l’AEMPS per la gestió de les notificacions rebudes sobre complicacions associades al 

producte. Tanmateix, aquest òrgan consultiu ha subratllat que el caràcter defectuós del 

dispositiu Essure en cap cas s’ha acreditat amb la informació incorporada en els 

expedients, ni tampoc s’ha establert, en el moment d’emetre els dictàmens 

corresponents, en cap decisió judicial. 

A més, d’acord amb la nota informativa de l’AEMPS de 7 d’agost de 2017, les dades 

procedents de l’estudi epidemiològic francès de 19 d’abril de 2017, sobre 100.000 

dones, no qüestionen la relació benefici-risc del producte i, per tant, l’AEMPS considera 

que no hi ha motius per a recomanar a les pacients la retirada del dispositiu ni per a 

modificar les pautes de seguiment. 
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Finalment, la Comissió també ha expressat que la doctrina derivada de la Sentència de 

21 de desembre de 2011, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Assumpte Centre 

Hospitalier Universitaire de Besançon v. Thomas Dutrueux, Caisse primaire d’assurance 

maladie du Jura) tampoc no permet fonamentar la reclamació de responsabilitat 

patrimonial per producte defectuós, ja que: 

«El que estableix aquest Tribunal és que el prestador del servei sanitari que en última 

instància ha utilitzat el producte no pot ser considerat productor als efectes de la Directiva 

85/374/CEE, del Consell, de 25 de juliol de 1985, sobre responsabilitat civil pels danys 

causats per productes defectuosos, i en tant que la Directiva no resulta d’aplicació no 

impedeix que els estats membres puguin imposar una responsabilitat objectiva al 

prestador dels serveis sanitaris sempre que es reconegui a la víctima i/o al prestador de 

serveis la facultat d’exigir responsabilitat al fabricant del producte d’acord amb el règim de 

la Directiva 85/374/CEE. El dret nacional aplicable al cas era el dret francès i, en particular, 

una jurisprudència del Consell d’Estat de França que reconeix la responsabilitat objectiva 

del prestador de serveis sanitaris pels danys derivats d’un producte defectuós, però 

aquesta jurisprudència no existeix, en el moment d’emetre aquest Dictamen, en el dret 

espanyol de la responsabilitat patrimonial de l’Administració sanitària» (Dictamen 

269/2020, FJ XI i Dictamen 313/2020, FJ XI). 

Per tots els motius que s’han exposat la Comissió desestima les reclamacions de 

responsabilitat patrimonial en els dictàmens 210/2020, 240/2020, 269/2020, 312/2020 i 

313/2020, per entendre que no s’ha acreditat en cap cas la relació de causalitat 

necessària entre el funcionament del servei sanitari i els danys al·legats per la 

reclamant. 

8. Consideracions finals 

De tots els dictàmens emesos per la Comissió Jurídica Assessora durant l’any 2020 

sobre la utilització del mètode Essure, l’únic dany que s’aconsegueix acreditar és el 

derivat de les intervencions quirúrgiques per l’extracció del dispositiu, a excepció del 

Dictamen 11/2020, on sí que resten provats els danys secundaris soferts per la 

reclamant des de la col·locació de l’Essure. 

No obstant això, encara que es provi l’existència d’un dany efectiu, individualitzat i 

avaluable econòmicament, no es pot exigir responsabilitat patrimonial a l’Administració 

pública si l’actuació dels professionals sanitaris es va ajustar a la lex artis ad hoc o si el 
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consentiment informat que es va signar era conforme a l’estat dels coneixements 

científics i tècnics que existia en aquell moment sobre l’Essure, perquè en aquests casos 

mancaria el requisit de l’antijuricitat del dany. Per aquest motiu, la Comissió només va 

estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial en el cas del Dictamen 11/2020, 

després d’haver-se provat que el consentiment informat era manifestament insuficient a 

la vista dels protocols sanitaris vigents. 

Per últim, arran de la recent Sentència 1806/2020, de 21 de desembre, de la Sala 

Tercera, Secció Cinquena, del Tribunal Suprem, sobre productes sanitaris defectuosos, 

i en la línia que ja avançava aquesta Comissió, queda oberta la possibilitat de reclamar 

o bé a l’AEMPS per ser l’Administració amb competències per a autoritzar i vigilar els 

medicaments i productes sanitaris, sempre i quan es demostri el caràcter defectuós de 

l’Essure, o bé optar per la via de la responsabilitat civil del fabricant dels dispositius si 

concorren els pressupòsits que estableix l’article 135 i següents del text refós de la Llei 

general per a la defensa dels consumidors i usuaris, aprovat pel Reial decret legislatiu 

1/2007, de 16 de novembre, i altres lleis complementàries. 
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ANNEX. RELACIÓ CRONOLÒGICA DE DICTÀMENS DE L’ANY 2020 
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DICTÀMENS. ANY 2020 

DICTAMEN 1/2020, de 9 de gener: 

Projecte de decret d’instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de 

campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol 

DICTAMEN 2/2020, de 9 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda per la Universitat Autònoma de Barcelona per a declarar la 

nul·litat de ple dret de l’admissió i matrícula al màster en Traducció i Estudis 

Interculturals efectuada pel Sr. A per al curs acadèmic 2018-2019 

DICTAMEN 3/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona per 

la Sra. A pels danys ocasionats amb motiu d’una caiguda a la via pública i que atribueix 

a l’estat deficient d’una rajola 

DICTAMEN 4/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Parets del 

Vallès pel Sr. A, en representació de la mare, pels danys soferts en una caiguda, i que 

atribueix a un estat deficient de la via pública 

DICTAMEN 5/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un centre d’atenció primària i a l’Hospital 

Universitari Clínic de Barcelona en el decurs del control de l’embaràs i del part d’un fill 

DICTAMEN 6/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A, i d’altres, pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’una familiar arran de l’assistència sanitària prestada a 

l’Hospital de Granollers, i que atribueixen a una atenció negligent i manca de tractament 

adequat 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866136
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866133
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866131
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866140
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866141
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866132
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DICTAMEN 7/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A, en nom propi i de la 

societat Aragó Arquitectura i Enginyeria, SL, pels presumptes danys causats per 

l’actuació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la modificació d’un 

projecte d’obres 

DICTAMEN 8/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Bellvitge, i que 

atribueix a una negligència mèdica i a un retard de diagnòstic 

DICTAMEN 9/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona per 

la Sra. A pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a 

un estat deficient del paviment 

DICTAMEN 10/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, de 

Sant Boi de Llobregat, i que atribueix a la pràctica deficient d’una colonoscòpia amb 

sedació 

DICTAMEN 11/2020, de 9 de gener: 

Reclamació d’indemnització instada per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de 

l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i que atribueix a 

una manca de proves diagnòstiques i a una manca d’informació respecte al mètode 

anticonceptiu que se li va implantar 

DICTAMEN 12/2020, de 9 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i tres persones més pels 

danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar en un accident de motocicleta 

esdevingut en una via interurbana, on va col·lidir amb un porc senglar 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866134
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866135
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866139
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866137
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866142
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866138
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DICTAMEN 13/2020, de 16 de gener: 

Projecte de decret sobre l’activitat de guia de turisme de Catalunya 

DICTAMEN 14/2020, de 16 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 15/2020, de 16 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 16/2020, de 16 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de la mercantil Bankia, 

SA, amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre 

l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió 

d’una finca l’any 2015 

DICTAMEN 17/2020, de 16 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Agència Catalana de l’Aigua a instància de l’empresa 

Inmuebles Industriales Rotoma, SL, per a declarar la nul·litat de ple dret de dues 

resolucions dels anys 2009 i 2018, referides a les condicions ambientals i a la 

transferència d’un aprofitament d’aigües superficials del riu Ter, al terme municipal de 

Ripoll 

DICTAMEN 18/2020, de 16 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de 

Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits per un fill arran de l’agressió d’un 

company d’institut 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866911
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866912
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866917
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866916
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866915
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866913
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DICTAMEN 19/2020, de 16 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un centre hospitalari, i que atribueix a 

l’administració incorrecta d’un tractament per a un limfoma cutani 

DICTAMEN 20/2020, de 23 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de la Selva del Camp per a declarar la nul·litat 

de ple dret de dues resolucions del regidor delegat d’Urbanisme i Habitatge, per les 

quals es va concedir a Habitatges Els Ponts, SL, i a Agrícola i Caixa Agrària i Secció de 

Crèdit de la Selva del Camp (COSELVA, SCCL) una llicència per a les obres d’adaptació 

d’una nau per a acollir un supermercat i la urbanització de l’aparcament exterior del futur 

supermercat, com també la posterior llicència de primera ocupació de la nau 

DICTAMEN 21/2020, de 23 de gener: 

Interpretació del contracte subscrit per l’Ajuntament de Salou i l’UTE Salou Net per a la 

gestió del servei públic de recollida selectiva de residus urbans i transport a les 

respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la 

neteja pública viària i de les platges del municipi, en relació amb determinades 

condicions d’execució i l’abast de les campanyes d’educació ambiental i sensibilització 

DICTAMEN 22/2020, de 23 de gener: 

Interpretació del contracte subscrit per l’Ajuntament de Salou i l’UTE Salou Net per a la 

gestió dels serveis públics de recollida selectiva de residus urbans i transport a les 

respectives plantes d’eliminació i valorització, la gestió de la deixalleria municipal i la 

neteja pública viària i de les platges del municipi, respecte de determinades condicions 

de càlcul dels percentatges anuals de recollida selectiva que afecten la retribució 

variable 

DICTAMEN 23/2020, de 23 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort de la mare, la Sra. B, i que atribueix a l’assistència sanitària prestada 

a l’Hospital de Figueres i a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta amb 

motiu d’una fractura del fèmur esquerre 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=866914
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867247
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867244
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867245
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867249
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DICTAMEN 24/2020, de 23 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A davant l’Institut Municipal de 

Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona pels danys soferts a conseqüència d’un 

accident ocorregut al parc de la Trinitat Vella, i que atribueix a l’estat relliscós i al disseny 

deficient d’una rampa 

DICTAMEN 25/2020, de 23 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B, pares d’un 

menor, pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària dispensada al menor a 

l’Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu, d’Esplugues de Llobregat, a causa d’una 

toxicodèrmia, i que atribueixen a una manca d’informació dels possibles efectes 

secundaris que es podien produir arran d’un tractament amb carbamazepina 

DICTAMEN 26/2020, de 23 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

patits en l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, durant 

l’embaràs, i que atribueix a una manca de detecció dels problemes de salut i 

malformacions que la filla va presentar en néixer 

DICTAMEN 27/2020, de 23 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i d’altres pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’un familiar arran de l’assistència sanitària prestada en un 

centre d'atenció primària, i que atribueixen a un retard de diagnòstic d’un carcinoma 

pulmonar 

DICTAMEN 28/2020, de 30 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 29/2020, de 30 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Calaf amb la finalitat de declarar la nul·litat 

de ple dret del contracte programa de 2 d’octubre de 2013, que regeix el servei integral 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867248
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867251
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867250
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867246
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867951
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867943
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d’aigua de Calaf, i de l’acord del Ple que ratificava el conveni amb Aigües de Manresa, 

SA 

DICTAMEN 30/2020, de 30 de gener: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de les resolucions sancionadores en matèria de trànsit, 

per infraccions captades mitjançant cinemòmetres ubicats al vial interurbà BV-2429 

DICTAMEN 31/2020, de 30 de gener: 

Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles amb la 

mercantil Rècop Restauracions Arquitectòniques, SL, per a l’execució de l’obra 

“Restauració del Palau dels Marquesos de Llió, tercera fase” 

DICTAMEN 32/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’un fill, i que atribueixen a una manca de diligència en 

l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Bellvitge amb motiu de la 

malaltia cardíaca que patia 

DICTAMEN 33/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A davant el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pels danys i perjudicis patits amb motiu 

d’un accident de treball i les conseqüències posteriors relacionades amb l’adaptació del 

lloc de treball 

DICTAMEN 34/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada a una filla a l’Hospital de Terrassa 

i en un centre d'atenció primària, i que atribueixen a un retard de diagnòstic d’un 

craniofaringioma 

DICTAMEN 35/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital Clínic de Barcelona arran d’un 

tractament nefrològic i que atribueix a una administració deficient de l’anestèsia 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867941
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867950
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867942
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867947
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867946
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867949


305 

 

DICTAMEN 36/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort de la mare, i que atribueix a l’assistència sanitària prestada a 

l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi amb motiu del canvi d’una pròtesi de maluc 

DICTAMEN 37/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 

de Lleida, i que atribueix a una lesió accidental parcial del nervi obturador dret produïda 

arran d’una intervenció quirúrgica 

DICTAMEN 38/2020, de 30 de gener: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats del naixement d’un fill amb una fractura de la clavícula i paràlisi 

braquial, i que atribueixen a una assistència sanitària deficient dispensada al Pius 

Hospital de Valls 

DICTAMEN 39/2020, de 6 de febrer 

Proposta de resolució de l’expedient de liquidació del contracte subscrit per l’Ajuntament 

de Barcelona amb la mercantil BBVA Autorenting, SA (actualment ALD Automotive, 

SAU), d’arrendament de quaranta-cinc vehicles de serveis policials per a la Guàrdia 

Urbana 

DICTAMEN 40/2020, de 6 de febrer 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un centre d'atenció primària i a l’Hospital 

Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida, arran d’una torsió testicular i que atribueix a 

una exploració clínica deficient i a una manca de proves 

DICTAMEN 41/2020, de 6 de febrer 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i les Sres. B i C pels 

danys i perjudicis derivats de la mort de l’espòs i pare, respectivament, i que atribueixen 

a l’assistència sanitària prestada a l’Hospital de Campdevànol amb motiu d’una 

cardiopatia 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867944
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867945
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=867948
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868555
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868551
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868553
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DICTAMEN 42/2020, de 6 de febrer 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis patits en una caiguda a la via pública, i que l’atribueix a l’existència 

d’una vorera inacabada 

DICTAMEN 43/2020, de 6 de febrer 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’una universitat per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats de la denegació inicial de la seva sol·licitud de declarar-

la en incapacitat temporal com a conseqüència d’acte de servei 

DICTAMEN 44/2020, de 13 de febrer 

Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Cabrils amb la mercantil Catcontrol 

Generaliti, SL, per a la prestació dels serveis de seguretat de la Festa Major de Santa 

Helena 2019 

DICTAMEN 45/2020, de 13 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort de la mare, i que atribueix a l’assistència sanitària prestada a 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, a l’Hospital Universitari de Bellvitge i a 

l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona, amb motiu d’un hepatocarcinoma 

DICTAMEN 46/2020, de 13 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts 

com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Arnau 

de Vilanova, de Lleida, arran d’una fractura de turmell 

DICTAMEN 47/2020, de 13 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys soferts com a 

conseqüència de l’assistència mèdica prestada a l’Hospital General de Granollers i en 

un centre assistencial, i que atribueix a una medicació desproporcionada 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868552
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868554
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868874
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868872
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868876
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868871
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DICTAMEN 48/2020, de 13 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de la Figuera pel 

Sr. A pels danys i perjudicis derivats d’un accident de circulació esdevingut en una pista 

forestal, i que atribueix a l’existència d’un embornal que sobresortia 

DICTAMEN 49/2020, de 13 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort de la mare, i que atribueix a l’assistència sanitària prestada a 

l’Hospital de Viladecans amb motiu d’un broncoespasme greu 

DICTAMEN 50/2020, de 13 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Vilanova i la 

Geltrú per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts a conseqüència d’una caiguda a la via 

pública, i que atribueix a l’estat deficient d’un panot 

DICTAMEN 51/2020, de 20 de febrer: 

Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del 

sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la 

concertació territorial 

DICTAMEN 52/2020, de 20 de febrer: 

Projecte de decret d’Administració digital 

DICTAMEN 53/2020, de 20 de febrer: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 54/2020, de 20 de febrer: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868873
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868875
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868877
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871956
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871988
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871947
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871946
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DICTAMEN 55/2020, de 20 de febrer: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Entitat Municipal Descentralitzada d’un municipi, amb la 

finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la llicència d’obres per a la construcció de 

dos habitatges unifamiliars aïllats, i de la llicència de primera ocupació, atorgades a 

l’empresa Immobiliària Camart, SA 

DICTAMEN 56/2020, de 20 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per una societat agrària de 

transformació contra l’Agència Catalana de l’Aigua i un ajuntament pels danys i 

perjudicis patits per les inundacions de dues parcel·les de conreu 

DICTAMEN 57/2020, de 20 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per una empresa, davant el 

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda pels danys i perjudicis 

derivats de la declaració d’inconstitucionalitat de l’article 1 de la Llei 28/2010, de 3 

d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 

DICTAMEN 58/2020, de 20 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

soferts com a conseqüència de l’assistència mèdica prestada a l’Hospital Universitari 

Sagrat Cor arran d’una cirurgia de correcció d’una deformitat dentofacial 

DICTAMEN 59/2020, de 20 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats de la mort de l’esposa i mare, respectivament, i que atribueixen a 

l’assistència sanitària prestada a Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, arran del 

tractament d’un limfoma 

DICTAMEN 60/2020, de 20 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

soferts com a conseqüència de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari 

de Bellvitge arran d’un tumor carcinoide pulmonar, i que atribueix a diverses errades de 

diagnòstic i de tractament 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871950
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871940
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871957
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871953
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871948
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871955
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DICTAMEN 61/2020, de 20 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats del naixement d’una filla amb la síndrome de Down i ceguesa 

congènita, i que atribueixen a una assistència sanitària deficient prestada a un centre 

d’atenció primària i a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta en els 

controls prenatal i postnatal 

DICTAMEN 62/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Roses per la 

societat Blaimar 2009, SL, pels danys i perjudicis ocasionats per l’anul·lació de les 

llicències urbanístiques atorgades per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 

places d’aparcament 

DICTAMEN 63/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Bellvitge, i que 

atribueix a una manca de diagnòstic de la greu hipoacúsia bilateral aguda que patia 

DICTAMEN 64/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de 

Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits en una sortida extraescolar, i que 

atribueix a una previsió inadequada de l’activitat organitzada per un centre públic 

d’educació secundària 

DICTAMEN 65/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a un centre hospitalari, en el decurs de la 

qual va patir una caiguda en intentar seure en una cadira de rodes 

DICTAMEN 66/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la pèrdua de visió de l’ull dret, i que atribueix a negligències mèdiques i errors 

de diagnòstic en l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Bellvitge 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871954
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871945
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871951
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871949
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871942
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871943
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DICTAMEN 67/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

ocasionats a un familiar en haver participat en un assaig clínic a l’Hospital Universitari 

Vall d’Hebron, i que atribueix a una manca d’informació de la lesió concreta que va patir 

DICTAMEN 68/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per l’entitat mercantil Sadeve, SA, 

davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, pels danys i 

perjudicis derivats de la denegació d’un ajut sol·licitat a l’empara d’una ordre de l’any 

2015, que va aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions per a 

la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles 

DICTAMEN 69/2020, de 27 de febrer: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’una diputació pel Sr. A pels 

danys morals i desprestigi professional soferts pel cessament en un càrrec 

DICTAMEN 70/2020, de 5 de març: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Cadaqués amb la finalitat de declarar la 

nul·litat de ple dret de l’Acord de 21 de juny de 2013, d’aprovació definitiva del Projecte 

d’urbanització del Sector 6.2 Sa Guarda 

DICTAMEN 71/2020, de 5 de març: 

Revisió d’ofici instruïda pel Consorci de Salut i Social de Catalunya amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de la Resolució de 10 de juliol de 2018, d’adjudicació a 

l’empresa Cipla Europe NV del producte Imatinib 400 mg, 30 comprimits (codi 

IdCPL19036) 

DICTAMEN 72/2020, de 5 de març: 

Revisió d’ofici instruïda pel Consell Comarcal del Segrià amb la finalitat de declarar la 

nul·litat de ple dret d’una part de l’Acord de 4 d’abril de 2018, de la Mesa de Contractació, 

constituïda en l’expedient de licitació del servei de transport escolar 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871944
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871941
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871952
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872066
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872051
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872065
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DICTAMEN 73/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys soferts per l’enderroc parcial d’un immoble, i que atribueix a una fuita a la 

canonada principal de la xarxa de distribució d’aigua d’un nucli del municipi 

DICTAMEN 74/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia 

pels danys patits com a conseqüència de la mort d’un familiar en un hospital on havia 

estat traslladat, per urgència vital, des d’un centre penitenciari 

DICTAMEN 75/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia 

pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les lesions patides a mans d’un 

intern d’un centre penitenciari mentre estava de permís penitenciari 

DICTAMEN 76/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pels danys i perjudicis derivats de 

l’assistència sanitària prestada a un familiar a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron amb 

motiu d’una hipertensió pulmonar secundària a una fibrosi quística 

DICTAMEN 77/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat per la Sra. A pels danys i perjudicis ocasionats per una caiguda a la via pública, 

i que atribueix a un estat deficient del paviment 

DICTAMEN 78/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona per 

la Sra. A pels danys patits amb motiu d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a 

l’existència d’un sot sense senyalitzar 

DICTAMEN 79/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis ocasionats en una caiguda que va patir en un paviment de morter 

de propietat privada 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872073
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872069
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872063
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872053
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872068
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872055
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872054
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DICTAMEN 80/2020, de 5 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament d’Argentona per 

l’Associació Cannàbica La Mota pels danys i perjudicis soferts per l’atorgament indegut 

del certificat de compatibilitat urbanística i de la llicència d’obres, així com per 

l’atorgament de la llicència d’obres sense la concessió prèvia o simultània a la d’activitats 

DICTAMEN 81/2020, de 12 de març: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Cercs amb la finalitat de declarar la nul·litat 

de ple dret de la llicència municipal atorgada l’any 2004 al Sr. A per a l’execució de les 

obres de redistribució interior d’una masia 

DICTAMEN 82/2020, de 12 de març: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 83/2020, de 12 de març: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 84/2020, de 12 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona pel 

Sr. A pels danys soferts per una caiguda en motocicleta, i que atribueix a l’existència de 

graveta a la calçada provinent d’unes obres 

DICTAMEN 85/2020, de 12 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat per la Sra. A i succeïda pel seu fill, el Sr. B, pels danys i perjudicis derivats de 

la mort d’una filla, i que atribueix a una senyalització deficient de la ubicació del Servei 

d’Urgències de l’Hospital de Bellvitge 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872052
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872067
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872072
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872062
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872060
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872071
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DICTAMEN 86/2020, de 12 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació per l’entitat mercantil Aviagen, SAU, pels danys i 

perjudicis derivats de les mesures sanitàries imposades pel Departament arran de la 

publicació al DOGC de la Resolució ARP/414/2017, de 3 de març, per la qual es 

declarava oficialment la influença aviària a Catalunya 

DICTAMEN 87/2020, de 12 de març: 

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de 

les organitzacions interprofessionals agroalimentàries 

DICTAMEN 88/2020, de 24 de març: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 89/2020, de 24 de març: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 90/2020, de 24 de març: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret del contracte d’obres per a la construcció d’una àrea 

tancada controlada al Parc de l’Aigua del municipi, adjudicat a l’empresa A. Mas - P. 

Codina Construccions, SL 

DICTAMEN 91/2020, de 24 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per la Plataforma d’Afectats com a Creditors de 

l’Antiga Secció de Crèdit de la Cooperativa Agrícola de l’Aleixar pels danys i perjudicis 

derivats de no haver observat la diligència deguda en el control i la inspecció de l’activitat 

de la Secció de Crèdit 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872056
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872061
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872059
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872064
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872070
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872057
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DICTAMEN 92/2020, de 24 de març: 

Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 93/2020, de 27 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona per 

la Sra. A pels danys i perjudicis soferts en una caiguda a la via pública i que atribueix a 

l’existència d’un líquid relliscós 

DICTAMEN 94/2020, de 27 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort del pare, i que atribueix a la manca de control i vigilància per part 

d’un centre sociosanitari on havia estat ingressat amb el diagnòstic d’Alzheimer avançat 

DICTAMEN 95/2020, de 27 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per les Sres. 

A i B pels danys i perjudicis derivats de no haver executat un conveni urbanístic signat 

l’any 2006 amb el pare de les reclamants 

DICTAMEN 96/2020, de 31 de març: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple 

dret d’una resolució d’alcaldia de l’any 2012 que va declarar l’extinció del dret funerari 

d’una sepultura atorgat al Sr. A 

DICTAMEN 97/2020, de 31 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

patits en l’assistència sanitària dispensada a un centre hospitalari de l’Alt Penedès amb 

motiu d’un part per cesària, i que atribueix a l’absència del tractament adequat 

DICTAMEN 98/2020, de 31 de març: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A, 

agent de la Policia Local, pels danys i perjudicis patits derivats de l’incompliment del 

consistori del deure de preveure el risc laboral al qual havia estat sotmès des de l’any 

2010 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872058
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872262
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872263
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872261
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872352
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872353
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872354
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DICTAMEN 99/2020, de 31 de març: 

Resolució del contracte subscrit per la Universitat de Lleida amb l’empresa Grayfor per 

al subministrament de 6.000 fulls dissenyats especialment per a poder passar enquestes 

als estudiants 

DICTAMEN 100/2020, de 3 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Calafell amb la finalitat de declarar la nul·litat 

de ple dret de l’article 51 i de la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, 

de l’Acord de funcionaris i del Conveni col·lectiu del personal laboral publicat pel període 

2011-2018 

DICTAMEN 101/2020, de 3 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sitges amb la finalitat de declarar la nul·litat 

de ple dret de l’acord de la Junta de Govern Local pel qual s’aprova definitivament el 

Projecte de millora i condicionament de l’aparcament de l’entorn del pavelló de Pins 

Vens, així com de l’acta de comprovació del replanteig de les obres 

DICTAMEN 102/2020, de 3 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un centre hospitalari de Badalona amb 

motiu d’un fort traumatisme sobre el canell i la mà esquerres, i que atribueix a una manca 

de proves diagnòstiques 

DICTAMEN 103/2020, de 9 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament d’Ascó amb la finalitat de declarar la nul·litat de 

ple dret dels acords relatius a la construcció i lloguer d’habitatges de protecció oficial 

efectuats per Ascó Serveis 

DICTAMEN 104/2020, de 9 d’abril: 

Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de Campdevànol amb la mercantil 

Public Service Enterprise, SL, corresponent al servei extern de neteja de l’edifici de 

l’escola Pirineu d’aquest municipi 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872351
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872357
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872355
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872356
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872593
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872594
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DICTAMEN 105/2020, de 9 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis morals causats arran de la publicació al web municipal de dades 

personals de caràcter confidencial 

DICTAMEN 106/2020, de 9 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A, en nom propi i d’una filla 

menor, pels danys morals ocasionats durant el temps que la Direcció General d’Atenció 

a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) en va exercir la tutela 

DICTAMEN 107/2020, de 14 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital de Viladecans i a l’Hospital 

Universitari de Bellvitge amb motiu de diverses intervencions quirúrgiques per a 

implantar-li una pròtesi total de maluc 

DICTAMEN 108/2020, de 14 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia per 

la Sra. A, i tres persones més, pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, 

esdevinguda mentre romania ingressat a un centre penitenciari 

DICTAMEN 109/2020, de 14 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la mancomunitat de propietaris 

d’un carrer de l’Hospitalet de Llobregat, contra l’Institut Català del Sòl pels danys i 

perjudicis ocasionats a les persones propietàries derivats dels defectes constructius de 

l’edificació 

DICTAMEN 110/2020, de 17 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Tarragona per 

la mercantil Avicultura Jordi, SL, pels danys i perjudicis derivats del cessament de 

l’activitat que duia a terme al mercat de Tarragona, per causa de l’entrada en vigor d’una 

nova ordenança municipal, sobre protecció, tinença i venda d’animals 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872591
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872592
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872797
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872796
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872794
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872795
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DICTAMEN 111/2020, de 17 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A i la 

Sra. B pels danys i perjudicis soferts arran d’una caiguda en motocicleta, i que 

atribueixen a un estat deficient de l’asfalt de la via 

DICTAMEN 112/2020, de 17 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un centre hospitalari i al Consorci 

Hospitalari de Vic amb motiu d’una intervenció quirúrgica programada que li va 

ocasionar una lesió del nervi ciàtic 

DICTAMEN 113/2020, de 17 d’abril: 

Extinció de la concessió demanial instruïda per l’Ajuntament de Rubí sobre l’ús privatiu 

que manté l’empresa Par-Mer Aparcamientos y Mercados, SL, de l’aparcament situat a 

la parcel·la confrontant amb el carrer d’Edison, inclosa dins l’àmbit del Pla parcial de Ca 

n’Alzamora, al denominat Parc de la Natura 

DICTAMEN 114/2020, de 17 d’abril: 

Projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de 

Serveis Socials d’Atenció Pública 

DICTAMEN 115/2020, de 21 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 116/2020, de 21 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 117/2020, de 21 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i les seqüeles 

derivades de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital General de Granollers amb 
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motiu d’un dolor al gluti esquerre, i que atribueix a un seguiment deficient i a un retard 

de diagnòstic 

DICTAMEN 118/2020, de 21 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 

de Badalona, arran d’una intervenció quirúrgica de tiroidectomia, i que atribueix a un 

deficient i negligent seguiment posterior 

DICTAMEN 119/2020, de 21 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Institut Nacional d’Educació 

Física de Catalunya pel Sr. A pels danys i perjudicis patits per una familiar mentre 

participava en una activitat de bany lliure a la piscina de l’INEFC, i que atribueix a una 

actuació deficient dels socorristes 

DICTAMEN 120/2020, de 21 d’abril: 

Projecte de decret de l’Institut Obert de Catalunya 

DICTAMEN 121/2020, de 24 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de 

Calella amb motiu d’una contusió al genoll, i que atribueix a la manca de diagnòstic d’una 

fractura de ròtula 

DICTAMEN 122/2020, de 24 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Interior per 

la Sra. A i el Sr. B, pels danys i perjudicis patits arran de la mort d’un familiar esdevinguda 

en quedar atrapat el vehicle que conduïa en un camí forestal 

DICTAMEN 123/2020, de 24 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Fonollosa amb la finalitat de declarar la 

nul·litat de ple dret d’un decret d’alcaldia per mitjà del qual es va atorgar al Sr. A una 

llicència d’obres per a l’ampliació d’un edifici aïllat 
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DICTAMEN 124/2020, de 29 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Tossa de Mar 

pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts en una caiguda patida a la zona municipal 

d’esbarjo per a gossos, i que atribueix a l’existència d’un forat 

DICTAMEN 125/2020, de 29 d’abril: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i 

que atribueix al retard de diagnòstic d’un ictus 

DICTAMEN 126/2020, de 29 d’abril: 

Resolució del conveni administratiu subscrit per l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí 

Sapresa amb la Unió Temporal d’Empreses Gestores de Runes de la Construcció, SA; 

Germans Canyet Xirgu, SL, i Barrau Enginyers Constructors, SL, en relació amb 

l’activitat de monodipòsit controlat de runes i materials d’enderroc a la pedrera l’Alsina 

DICTAMEN 127/2020, de 29 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Territori i Sostenibilitat a instància de la Sra. 

A per a declarar la nul·litat de ple dret dels actes relacionats amb un procediment de 

restauració de la legalitat que ordena l’enderroc d’una piscina prefabricada construïda 

en una finca 

DICTAMEN 128/2020, de 29 d’abril: 

Revisió d’ofici instruïda pel Consell Comarcal del Moianès amb la finalitat de declarar la 

nul·litat de ple dret d’un decret de Presidència de l’any 2019 pel qual es van aprovar les 

bases i la convocatòria d’un procés selectiu 

DICTAMEN 129/2020, de 29 d’abril: 

Projecte de decret del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya 

DICTAMEN 130/2020, de 5 de maig: 

Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova 

el Reglament de màquines recreatives i d’atzar 
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DICTAMEN 131/2020, de 5 de maig: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de la contractació encarregada verbalment a l’empresa 

Eyesberg Lab, SL, en relació amb la participació de l’Ajuntament en la trobada anual 

Smart City Expo World Congress 2018, i el desenvolupament d’una activitat puntual al 

parc de la Marquesa 

DICTAMEN 132/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis patits per un fill, alumne d’un centre públic educatiu, arran d’una agressió d’un 

company dins l’horari escolar 

DICTAMEN 133/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i d’altres persones pels 

danys patits pel suïcidi d’un familiar, intern d’un centre penitenciari, i que atribueixen a 

la passivitat del Departament de Justícia per la manca d’adopció de mesures preventives 

DICTAMEN 134/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia per 

la Sra. A, en nom propi i d’un altre reclamant, i per tres persones més, pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’un familiar, esdevinguda mentre romania ingressat en un 

centre penitenciari 

DICTAMEN 135/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix als 

desnivells de la vorera 

DICTAMEN 136/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i els Srs. B i C pels danys 

i perjudicis derivats de la mort de l’espòs i pare arran de l’assistència sanitària 

dispensada a l’Hospital Universitari de Bellvitge amb motiu d’una cirurgia de tancament 

de l’apèndix auricular esquerre 
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DICTAMEN 137/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix al mal estat 

en què es trobava una tanca metàl·lica que delimitava la zona blava d’aparcament 

DICTAMEN 138/2020, de 8 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un centre d’atenció primària, i que 

atribueix al fet d’haver rebut l’alta mèdica malgrat que li havien diagnosticat una esclerosi 

múltiple 

DICTAMEN 139/2020, de 14 de maig: 

Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb l’empresa 

Rogasa, SAU, per a l’execució de les obres incloses al projecte d’ordenació i 

rehabilitació del passeig Marítim, entre la plaça de l’Àncora i l’avinguda de Colom 

DICTAMEN 140/2020, de 14 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona per 

la Sra. A pels danys ocasionats amb motiu d’una caiguda a la via pública, i que atribueix 

a les esquerdes, els desnivells i les irregularitats que presentava la vorera 

DICTAMEN 141/2020, de 14 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Girona Doctor 

Josep Trueta amb motiu del tractament quirúrgic d’una hèrnia discal 

DICTAMEN 142/2020, de 14 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort de l’espòs, i que atribueix a una manca de proves diagnòstiques en 

l’assistència sanitària rebuda en un centre d'atenció primària amb motiu d’un tumor al 

braç 
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DICTAMEN 143/2020, de 14 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis soferts per la manca d’empadronament al municipi que li va impedir 

acollir-se a diversos programes d’ajuts 

DICTAMEN 144/2020, de 21 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a un hospital amb motiu d’un embaràs d’alt 

risc, i que atribueix a la manca de detecció d’una infecció en el fetus 

DICTAMEN 145/2020, de 21 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’una família, i que atribueixen a una manca de control de 

la glucèmia en l’assistència sanitària prestada pel servei d’atenció domiciliària del SEM 

i per l’Hospital Universitari Sagrat Cor 

DICTAMEN 146/2020, de 21 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona pel Sr. A pels danys i perjudicis patits arran de la denegació d’una sol·licitud 

per a poder contractar un xofer assalariat per a conduir un taxi amb llicència, i 

posteriorment estimada en part per sentència judicial 

DICTAMEN 147/2020, de 21 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un Ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis derivats d’una caiguda soferta a la zona d’accés rodat del Castell 

DICTAMEN 148/2020, de 21 de maig: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Montblanc amb la finalitat de declarar la 

nul·litat de ple dret dels convenis subscrits amb l’empresa Verallia Spain, SA, els anys 

1997, 2000 i 2003 en relació amb diverses subvencions 

DICTAMEN 149/2020, de 28 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort d’un familiar arran de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital 
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Clínic de Barcelona, i que atribueix al contagi d’un bacteri en el decurs de l’estada 

hospitalària 

DICTAMEN 150/2020, de 28 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a un tram 

de vorera totalment aixecat 

DICTAMEN 151/2020, de 28 de maig: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 

per la mercantil Ecogironina de Depòsits, SL, pels danys i perjudicis causats pels talls 

circulatoris a les vies d’accés al parc de reciclatge de la seva titularitat 

DICTAMEN 152/2020, de 28 de maig: 

Revisió d’ofici instruïda per la Universitat Autònoma de Barcelona per a declarar la 

nul·litat de ple dret del títol propi de màster en Fisioteràpia Equina 

DICTAMEN 153/2020, de 4 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda pel Consorci Urbanístic la Pobla - RENFE (en liquidació) per a 

declarar la nul·litat dels contractes subscrits amb les empreses Tecnosistemes Modulars 

de Construcció, SA, i Àrees Vacacionals, SL 

DICTAMEN 154/2020, de 4 de juny: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a unes obres de 

pavimentació sense senyalitzar 

DICTAMEN 155/2020, de 4 de juny: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, 

de Lleida, que li hauria ocasionat una enteritis ràdica crònica 
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DICTAMEN 156/2020, de 4 de juny: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a dos hospitals arran d’un atropellament, i 

que atribueix al retard a traslladar-lo a un centre amb cirurgia vascular 

DICTAMEN 157/2020, de 4 de juny: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A, i cinc persones més, 

pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar arran de l’assistència sanitària 

dispensada a l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta amb motiu d’una 

intervenció quirúrgica, i que atribueixen a un control postoperatori incorrecte 

DICTAMEN 158/2020, d’11 de juny: 

Recurs extraordinari de revisió interposat per la Sra. A davant l’Ajuntament de Figuerola 

del Camp contra un decret d’alcaldia de l’any 2018 que va ordenar l’enderroc d’unes 

obres realitzades sense llicència 

DICTAMEN 159/2020, d’11 de juny: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a una pilona 

hidràulica que va trepitjar i es va elevar 

DICTAMEN 160/2020, d’11 de juny: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Institut Municipal de Mercats 

de Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda en un mercat 

de la ciutat, i que atribueix a l’existència d’una taca de greix al terra 

DICTAMEN 161/2020, de 18 de juny: 

Recurs extraordinari de revisió interposat pel Sr. A davant el Departament d’Empresa i 

Coneixement contra una resolució que imposava una sanció per l’exercici d’activitats 

turístiques sense regularitzar 
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DICTAMEN 162/2020, de 18 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament per a declarar la nul·litat de ple dret d’un acord 

de l’any 2009 de la Junta de Govern Local pel qual es va atorgar a la Sra. A una llicència 

d’obres per a rehabilitar una masia 

DICTAMEN 163/2020, de 23 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament a instància de la Sra. A amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió de diverses finques l’any 

2016 

DICTAMEN 164/2020, de 23 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament a instància dels Srs. A, B i C, amb la finalitat 

de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a les transmissions de diverses finques 

l’any 2016 

DICTAMEN 165/2020, de 23 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament a instància d’una mercantil amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió d’una finca l’any 2015 

DICTAMEN 166/2020, de 23 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament a instància de l’entitat Banco Popular Español, 

SA, amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre 

l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió 

d’una finca l’any 2015 

DICTAMEN 167/2020, de 23 de juny: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament a instància del Sr. A amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió d’una finca l’any 2014 
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DICTAMEN 168/2020, de 2 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 169/2020, de 2 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 170/2020, de 2 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret d’un acord del Ple municipal de l’any 2009 relatiu a un 

edifici de titularitat municipal 

DICTAMEN 171/2020, de 2 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis derivats d’una caiguda mentre circulava en bicicleta, i que atribueix a 

l’existència d’un esgraó sense senyalitzar 

DICTAMEN 172/2020, de 2 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada en un hospital, i que atribueix a un error 

de diagnòstic d’un problema cardíac 

DICTAMEN 173/2020, de 9 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 174/2020, de 9 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 
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DICTAMEN 175/2020, de 9 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Reus per a declarar la nul·litat de ple dret de 

l’adjudicació del contracte acordat per la societat municipal Reus Serveis Municipals, 

SA, i FAD Legal Boutique, SLP, per a la prestació de serveis d’assessorament i la 

realització d’un programa de prevenció i vigilància de delictes 

DICTAMEN 176/2020, de 16 de juliol: 

Projecte de decret pel qual es modifiquen els Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, i el Decret 104/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprova el desplegament territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua 

DICTAMEN 177/2020, de 16 de juliol: 

Projecte de decret pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball 

per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus 

organismes autònoms 

DICTAMEN 178/2020, de 16 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies per a declarar 

la nul·litat de ple dret d’una resolució de l’any 2019 per la qual es va reconèixer a una 

família la condició de família nombrosa de la categoria especial 

DICTAMEN 179/2020, de 16 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Interior pels 

danys i perjudicis patits per les famílies de les víctimes mortals de la inundació de les 

plantes baixa i semisoterrani d’una residència geriàtrica, esdevinguda en desbordar-se 

un riu 

DICTAMEN 180/2020, de 16 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Territori i 

Sostenibilitat pel Sr. A pels danys i perjudicis soferts en un accident de circulació 

esdevingut l’any 2013 en una via interurbana, i que atribueix al mal estat de la calçada 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=878270
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=878875
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DICTAMEN 181/2020, de 16 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat instada davant el Departament de Justícia per les Sres. 

A i B pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, esdevinguda mentre 

romania ingressat en un centre penitenciari 

DICTAMEN 182/2020, de 23 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 183/2020, de 23 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret del Sr. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 184/2020, de 23 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda per un consell comarcal per a declarar la nul·litat de ple dret del 

nomenament d’una funcionària de carrera del grup C 

DICTAMEN 185/2020, de 23 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i la Sra. B pels danys i 

perjudicis patits per un fill arran de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital C, i que 

atribueixen a una mala praxi en una intervenció craniofacial 

DICTAMEN 186/2020, de 23 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Educació pel 

Sr. A pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir mentre sortia d’un centre 

públic escolar, després de deixar-hi el fill, i que atribueix a l’existència d’un travesser de 

fusta relliscós 

DICTAMEN 187/2020, de 23 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Agència Catalana de l’Aigua 

per la Sra. A pels danys i perjudicis patits com a conseqüència de la defunció d’un fill en 

ser arrossegat per l’aigua d’una riera en creuar-la amb el vehicle que conduïa 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=878873
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879553
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879555
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879556
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DICTAMEN 188/2020, 23 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Territori i 

Sostenibilitat pel Sr. A pels danys i perjudicis patits per la mort d’un familiar en un 

accident esdevingut en un embarcador, i que atribueixen a la manca de mesures de 

protecció 

DICTAMEN 189/2020, de 23 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instruïda d’ofici per un ajuntament pels danys 

i perjudicis ocasionats a diverses persones titulars de béns immobles, en haver 

comunicat amb retard a la Gerència Regional del Cadastre un acord del Ple municipal 

de l’any 2012 

DICTAMEN 190/2020, de 23 de juliol: 

Consulta sobre la legalitat i la constitucionalitat d’orientar la política fiscal corporativa del 

Govern a l’objecte d’homogeneïtzar els processos i mecanismes interns de tramitació 

dels tributs que recauen sobre el sector públic de la Generalitat de Catalunya, i alhora 

refermar el paper de l’Agència Tributària de Catalunya com una Administració fiscal 

prestadora de serveis a les altres administracions 

DICTAMEN 191/2020, de 28 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia 

pels danys i perjudicis patits per la mort d’un familiar esdevinguda l’any 2018, mentre 

romania ingressat a un centre penitenciari 

DICTAMEN 192/2020, de 28 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per les Sres. A i B pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueixen a l’assistència sanitària 

prestada a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona amb motiu d’una úlcera pèptica 

DICTAMEN 193/2020, de 28 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consell Comarcal del Vallès 

Occidental per la mercantil UTE Bus Escolar Vallès, per la qual se sol·licita el pagament 

de quatre factures en concepte de prestació del servei de transport escolar 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879559
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879551
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879552
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https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880155
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880153
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DICTAMEN 194/2020, de 28 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada a un hospital, i que atribueix a un retard 

en la derivació al Servei de Cirurgia Vascular 

DICTAMEN 195/2020, de 28 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda, i que atribueix al 

deficient estat de les llambordes del carrer 

DICTAMEN 196/2020, de 28 de juliol: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Educació 

pels danys i perjudicis patits per un fill a causa de dos cops de pilota rebuts en el decurs 

de les activitats escolars d’un centre educatiu 

DICTAMEN 197/2020, de 28 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 198/2020, de 28 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret d’un acord del Ple de l’any 2013, pel qual es va aprovar 

l’arrendament d’una finca a l’associació Club Siglo XX i el contracte subscrit 

posteriorment 

DICTAMEN 199/2020, de 28 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Roses amb la finalitat de declarar la nul·litat 

de ple dret dels articles 36 i 45 del Conveni únic/pacte de condicions de treball del 

personal funcionari i laboral de la corporació per als exercicis 2009-2012 i de l’article 84 

del Reglament de la Policia Local 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880156
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880160
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880159
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880161
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880151
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880157
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DICTAMEN 200/2020, de 28 de juliol: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament d’Arenys de Munt per a declarar la nul·litat de 

ple dret d’una resolució dictada el mes de febrer de 2020, de modificació de les bases 

de la convocatòria del concurs oposició públic per a cobrir dos llocs de treball de caporal 

DICTAMEN 201/2020, de 28 de juliol:  

Revisió d’ofici instruïda pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència per a declarar la nul·litat de ple dret dels actes pels quals l’any 2014 el 

DIPLOCAT va acordar la contractació d’un treballador, i les pròrrogues successives del 

contracte 

DICTAMEN 202/2020, de 28 de juliol: 

Resolució del contracte subscrit per un ajuntament amb l’entitat Aigües de Girona, Salt 

i Sarrià de Ter, SA (AGISSA), per a la prestació del servei d’abastament i distribució 

d’aigua potable als municipis integrants del sistema de Girona 

DICTAMEN 203/2020, de 3 de setembre: 

Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de Torelló amb Telefónica Soluciones 

de Informática y Comunicaciones de España, SAU, relatiu al subministrament del control 

i la gestió de la disponibilitat de les zones d’aparcament del nucli antic del municipi 

DICTAMEN 204/2020, de 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada al Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant 

Boi de Llobregat amb motiu d’una intervenció d’una hèrnia inguinal, i que atribueix a una 

imperícia a l’hora d’administrar l’anestèsia intradural 

DICTAMEN 205/2020, de 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, pels familiars de dos agents rurals morts en una àrea 

privada de caça, mentre realitzaven tasques de control de l’activitat cinegètica, i que 

atribueixen a una manca de mesures de protecció i seguretat 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880158
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DICTAMEN 206/2020, de 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Interior per 

la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueix a una 

actuació policial 

DICTAMEN 207/2020, de 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort d’una familiar, i que atribueix a l’assistència sanitària prestada a 

l’Hospital Universitari de Bellvitge amb motiu d’un quadre de convulsió tonicoclònica 

DICTAMEN 208/2020, de 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i cinc persones més, pels 

danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueixen a l’assistència 

sanitària prestada a l’Hospital Universitari de Bellvitge amb motiu d’un traumatisme 

cranioencefàlic 

DICTAMEN 209/2020, 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis patits per una caiguda en un pas de vianants, i que atribueix a 

unes llambordes que sobresortien 

DICTAMEN 210/2020, de 3 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada en un hospital amb motiu de la col·locació 

i retirada del dispositiu Essure, i que atribueix a una manca de seguiment de les 

instruccions i a una absència de consentiment informat 

DICTAMEN 211/2020, de 10 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort d’un familiar, i que atribueix a l’assistència sanitària dispensada a 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar en aturada 

cardiorespiratòria 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=881670
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DICTAMEN 212/2020, de 10 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i altres pels danys i 

perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueixen a l’assistència sanitària 

prestada en un hospital amb motiu d’un dolor al peu i un edema a la cama 

DICTAMEN 213/2020, de 10 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament d’Arenys de Munt 

pel Sr. A i dues persones més, pels danys i perjudicis soferts arran de dues sentències 

que van anul·lar un acord municipal i la llicència d’obres atorgada per a la construcció 

d’un habitatge unifamiliar 

DICTAMEN 214/2020, de 17 de setembre: 

Consulta sobre el dret de vot dels catalans i les catalanes en situació de pandèmia 

DICTAMEN 215/2020, de 17 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada en un hospital, i que atribueix a un error 

de diagnòstic de la patologia que presentava i a una desatenció mèdica 

DICTAMEN 216/2020, de 17 de setembre: 

Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta amb la 

mercantil Obres Ortuño, SL, relatiu a l’obra de la instal·lació d’un espai ludicoesportiu a 

la zona esportiva municipal 

DICTAMEN 217/2020, de 17 de setembre: 

Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per 

l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació del Decret 

240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a 

Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; de modificació del Decret 

149/2013, de 9 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la loteria passiva, organitzada 

i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; de modificació 

del Decret 108/2012, de 2 d’octubre, d’organització, estructura i funcionament de l’Entitat 

Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat; i de modificació del Decret 339/2011, de 
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17 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de comercialització dels jocs de loteria 

organitzats i gestionats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat 

DICTAMEN 218/2020, de 23 de setembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament d’Amposta per a declarar la nul·litat de ple dret 

d’un decret d’alcaldia pel qual es va aprovar l’expedient núm. 9 de modificació del 

pressupost municipal de l’any 2020 per a la incorporació de romanents de crèdit no 

afectats 

DICTAMEN 219/2020, de 23 de setembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Calafell per a declarar la nul·litat de ple dret 

de l’article 51 i de la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’Acord 

de funcionaris i del Conveni col·lectiu del personal laboral publicat per al període 2011-

2018 

DICTAMEN 220/2020, de 23 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia per 

la Sra. A pels danys i perjudicis patits per la mort d’un familiar mentre romania ingressat 

en un centre penitenciari 

DICTAMEN 221/2020, de 23 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital que li ha ocasionat una 

nefrectomia radical, i que atribueix a una mala praxi i a una omissió de tractament 

DICTAMEN 222/2020, de 23 de setembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Consorci d’Educació de 

Barcelona per la Sra. A pels danys i perjudicis patits en un centre públic educatiu, i que 

atribueix a l’agressió d’un alumne del centre en el decurs d’una contenció 

DICTAMEN 223/2020, d’1 d’octubre: 

Projecte de decret sobre l’establiment i l’ús de la toponímia i sobre la Comissió de 

Toponímia 
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DICTAMEN 224/2020, d’1 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada en un hospital, i que atribueix al retard de 

diagnòstic i de tractament d’una malaltia inflamatòria pelviana 

DICTAMEN 225/2020, d’1 d’octubre: 

Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de Girona amb l’empresa Comsa 

Service Facility Management, SAU, sobre les obres de condicionament per a oficines 

municipals de l’edifici de la Central del Molí 

DICTAMEN 226/2020, d’1 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament pel Sr. A, agent 

de la Policia Local, pels danys i perjudicis derivats de la manca de pagament de diversos 

complements retributius 

DICTAMEN 227/2020, de 8 d’octubre: 

Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Institut Català 

de Finances 

DICTAMEN 228/2020, de 8 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Territori i 

Sostenibilitat per la mercantil Recuperació de Pedreres, SL, pels danys i perjudicis 

derivats de l’aplicació de les mesures ambientals i de gestió imposades per la resolució 

de suspensió de l’entrada de nous residus al dipòsit controlat de residus situat al paratge 

de Vacamorta, del terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, des 

del juny fins al desembre de 2017 

DICTAMEN 229/2020, de 8 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per l’asseguradora Mapfre Familiar 

Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, i el Sr. A pels danys i perjudicis soferts en un 

accident de trànsit, i que atribueixen a la col·lisió d’una motocicleta amb una barrera de 

seguretat del carril bus-VAO que es trobava abaixada perquè la via estava tancada al 

trànsit 
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DICTAMEN 230/2020, de 8 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la mercantil Criteria Caixa, SA, 

pel dany emergent i el lucre cessant que hauria patit com a conseqüència de la imposició 

d’una limitació singular en una finca de la seva propietat, ubicada al terme municipal de 

Sant Cugat del Vallès 

DICTAMEN 231/2020, de 8 d’octubre: 

Interpretació del contracte subscrit pel Consell Comarcal de la Cerdanya amb Drace 

Infraestructuras, SA, sobre el servei d’explotació, conservació i manteniment dels 

sistemes de sanejament d’Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Guils de Cerdanya, 

Martinet, Masella, la Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí d’Aravó, Supermolina 

i el Vilar d’Urtx 

DICTAMEN 232/2020, de 8 d’octubre: 

Resolució d’un contracte subscrit per l’Ajuntament de Cabrils amb Philae, Enginyeria de 

Projectes, SL, sobre els serveis per a la redacció del projecte, la direcció de les obres i 

la coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització del sector de la Gleva 

DICTAMEN 233/2020, de 15 d’octubre: 

Revisió d’ofici instruïda per un ajuntament per a declarar la nul·litat de ple dret d’un 

decret d’alcaldia de l’any 2019, que va aprovar i atorgar un complement de productivitat 

a la Sra. A 

DICTAMEN 234/2020, de 15 d’octubre: 

Resolució d’un contracte subscrit entre l’Ajuntament de Canet de Mar i la mercantil 

Servicios Empresariales del Maresme, SLU, per a l’execució de les obres de 

rehabilitació i reforç de la coberta i el forjat del sostre de la Sala de Plens de la corporació 

DICTAMEN 235/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la societat mercantil municipal de 

l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Serveis d’Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, 

davant l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, pels danys i les pèrdues sofertes en 

l’explotació de l’aparcament de rotació de l’Hospital Residència Sant Camil 
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DICTAMEN 236/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis soferts en una caiguda a la via pública, i que atribueix al deficient estat 

de la vorera 

DICTAMEN 237/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència d’una caiguda, i que atribueix a la 

manca de panots a la vorera 

DICTAMEN 238/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, per la societat Espadamala Esports, SL, pels danys i 

perjudicis derivats de les mesures cautelars imposades com a conseqüència de tres 

actes d’inspecció 

DICTAMEN 239/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i la Sra. B pels danys i 

perjudicis patits per un fill en l’assistència sanitària dispensada a un hospital, i que 

atribueixen a un control i seguiment deficients de l’embaràs 

DICTAMEN 240/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària dispensada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron amb 

motiu de la col·locació i retirada del dispositiu Essure, i que atribueix a una manca de 

seguiment de les instruccions 

DICTAMEN 241/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Institut Municipal 

d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona per la mercantil Km Sport, SL, pels danys i 

perjudicis ocasionats pel desallotjament d’unes finques, i que atribueix a una actuació 

municipal abusiva i injustificada 
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DICTAMEN 242/2020, de 15 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona per 

l’empresa Kitchen Delicatessens, SLU, pels danys i perjudicis derivats de la suspensió 

d’una llicència referida a un immoble del municipi 

DICTAMEN 243/2020, de 22 d’octubre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sort per a declarar la nul·litat de ple dret d’un 

decret d’alcaldia de l’any 2018, pel qual es va autoritzar el lloguer de vuit places de 

pàrquing de propietat municipal 

DICTAMEN 244/2020, de 22 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’una diputació pels Srs. A i B 

pels danys i perjudicis derivats de la mort dels pares, esdevinguda per un esllavissament 

produït mentre conduïen el cotxe per una carretera interurbana 

DICTAMEN 245/2020, de 22 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda patida a la zona del pàrquing de l’antic 

pavelló municipal, i que atribueix a la manca de llum i de senyalització 

DICTAMEN 246/2020, de 22 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i tres persones més, pels 

danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueixen a l’assistència 

sanitària dispensada a un hospital amb motiu d’una ferida per arma blanca 

DICTAMEN 247/2020, de 22 d’octubre: 

Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts del Centre d’Alt Rendiment Esportiu 

de Sant Cugat del Vallès 

DICTAMEN 248/2020, de 22 d’octubre: 

Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries de Catalunya 
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DICTAMEN 249/2020, de 29 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instruïda per l’Ajuntament de Barcelona pels 

danys i perjudicis ocasionats a l’empresa Encarnación Invest, SL, a causa de la 

paralització de les obres i la posterior revocació de la llicència atorgada 

DICTAMEN 250/2020, de 29 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis soferts en una caiguda a les instal·lacions de les piscines municipals, 

i que atribueix a una acumulació de fang 

DICTAMEN 251/2020, de 29 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

i tres persones més, pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que 

atribueixen a una caiguda patida a la zona verda del barri del port 

DICTAMEN 252/2020, de 29 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària rebuda a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i que 

atribueix a una errada diagnòstica que va motivar una intervenció que no estava indicada 

DICTAMEN 253/2020, de 29 d’octubre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i dues persones més 

pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueixen a un error de 

diagnòstic d’un aneurisma d’aorta per part dels serveis mèdics d’una àrea bàsica de 

salut 

DICTAMEN 254/2020, de 29 d’octubre: 

Resolució del contracte subscrit entre l’Ajuntament de Gelida i l’UTE Dextron, Ingeniería 

de la Telecomunicación, SA, i Parts Supply, SL, sobre el servei d’instal·lació, assistència 

tècnica i col·laboració en la gestió dels elements del servei municipal de control de zones 

de càrrega i descàrrega i d’estacionament limitat 
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DICTAMEN 255/2020, de 29 d’octubre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Font-rubí per a declarar la nul·litat de ple 

dret d’un acord de l’any 2008 pel qual es va atorgar a la Sra. A una llicència d’ocupació 

de la via pública, d’ús exclusiu i gratuït, durant un període de vint-i-cinc anys 

DICTAMEN 256/2020, de 29 d’octubre: 

Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual 

s’aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i 

del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya 

DICTAMEN 257/2020, de 5 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament per la Sra. A 

pels danys soferts com a conseqüència d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a 

la manca d’un panot i a una il·luminació deficient 

DICTAMEN 258/2020, de 5 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a 

irregularitats del paviment i a una deficient il·luminació 

DICTAMEN 259/2020, de 5 de novembre: 

Resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament de Lleida amb l’empresa Flat Market, 

SL, de concessió administrativa sobre el domini públic de l’edifici del Mercat del Pla, 

ubicat al carrer de Sant Martí, núm. 3, per a la seva explotació comercial 

DICTAMEN 260/2020, de 5 de novembre: 

Resolució del contracte d’obres subscrit entre l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons i 

l’empresa D2 Instalaciones y Multiservicios, SL, per a l’execució de les obres de 

finalització del projecte interior de la planta semisoterrani del consultori municipal 

DICTAMEN 261/2020, de 5 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda per una empresa pública per a declarar la nul·litat de ple dret de 

les retribucions percebudes per l’expresident del Consell d’Administració de l’entitat 

durant l’any 2010 i part de l’any 2011 
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DICTAMEN 262/2020, de 5 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

per a declarar la nul·litat de ple dret de la Resolució de 22 de gener de 2020, per la qual 

es va autoritzar al Sr. A la modificació de la localització d’una nova plantació de vinya 

que s’havia autoritzat l’any 2018 

DICTAMEN 263/2020, de 5 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Les per a declarar la nul·litat de ple dret de 

l’acord d’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del sector Escamun Cat, del 

municipi de Les, adoptat l’any 2015 per la Junta de Govern Local 

DICTAMEN 264/2020, de 12 de novembre: 

Projecte d’ordre sobre el funcionament, la formació i l’accés a l’Inventari general del 

patrimoni de la Generalitat de Catalunya 

DICTAMEN 265/2020, de 12 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda per un consell comarcal per a declarar la nul·litat de ple dret dels 

actes de pagament d’uns complements de dedicació especial realitzats el mes de 

desembre de l’any 2019 

DICTAMEN 266/2020, de 12 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort d’una familiar, i que atribueix a l’assistència sanitària prestada a un 

hospital amb motiu d’un quadre de pneumònia 

DICTAMEN 267/2020, de 12 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a un hospital amb motiu d’una intervenció de 

cirurgia bariàtrica, i que atribueix a una manca d’informació 

DICTAMEN 268/2020, de 12 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a dos centres hospitalaris, i que atribueix a 

errades de diagnòstic i de tractament de la patologia que patia 
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DICTAMEN 269/2020, de 12 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada a un hospital amb motiu de la col·locació del 

dispositiu Essure, i que atribueix a una absència d’informació i a un dèficit assistencial 

DICTAMEN 270/2020, de 12 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Roses per 

l’empresa Blaimar 2009, SL, pels danys i perjudicis ocasionats per l’anul·lació de les 

llicències urbanístiques atorgades per a la construcció d’un edifici plurifamiliar amb 

places d’aparcament en una finca del carrer de Josep Pla 

DICTAMEN 271/2020, de 19 de novembre: 

Projecte de decret de la Inspecció d’Educació 

DICTAMEN 272/2020, de 19 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Girona per a declarar la nul·litat de ple dret 

del contracte verbal amb l’empresa Citylift, SA, per a fer-se càrrec de les despeses 

derivades del manteniment i la reparació d’avaries dels ascensors de la via pública 

situats al passatge dels Picapedrers i al carrer de la Punta del Pi 

DICTAMEN 273/2020, de 19 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Girona per a declarar la nul·litat de ple dret 

del contracte verbal amb l’empresa Ascensors Girona, SA, per a fer-se càrrec de les 

despeses derivades del manteniment i la reparació d’avaries dels ascensors de la via 

pública situats a la pujada de Sant Martí i al grup Sant Daniel 

DICTAMEN 274/2020, de 19 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda pel Consell Comarcal de la Selva per a declarar la nul·litat de 

ple dret d’un acord de l’any 2019, d’adjudicació per subhasta electrònica d’una finca d’un 

municipi, i d’altres acords i actes de tràmit 
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DICTAMEN 275/2020, de 19 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort de l’espòs, i que atribueix a un retard negligent en el diagnòstic d’un 

melanoma per part dels serveis mèdics d’un hospital 

DICTAMEN 276/2020, de 19 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

soferts en l’assistència sanitària prestada a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de 

Girona i que atribueix a una intervenció quirúrgica no consentida 

DICTAMEN 277/2020, de 26 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Casserres per 

l’empresa Retràctil Garper, SA, pels danys i perjudicis derivats de l’anul·lació judicial 

d’una llicència d’obres per a la construcció d’una nau industrial concedida l’any 1990 

DICTAMEN 278/2020, de 26 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix per l’empresa Bei Barcelona, SA, pels danys i perjudicis 

soferts per l’enderroc de tres habitatges unifamiliars, derivat de la nul·litat de la llicència 

d’obres atorgada l’any 2002, acordada en seu judicial 

DICTAMEN 279/2020, de 26 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar com a conseqüència d’una caiguda 

en bicicleta, i que atribueix a l’estacionament deficient d’una furgoneta de titularitat d’una 

funcionària municipal 

DICTAMEN 280/2020, de 26 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital, i que atribueix a un error de 

custòdia del ronyó trasplantat i a una infecció nosocomial contreta després del 

trasplantament 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887671
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887676
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888517
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888515
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888512
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872351
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DICTAMEN 281/2020, de 26 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament pel Sr. A i la 

Sra. B pels danys i perjudicis patits pel seu fill com a conseqüència d’una caiguda en un 

edifici en construcció abandonat, i que atribueixen a una inactivitat municipal 

DICTAMEN 282/2020, de 26 de novembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant la Diputació de Barcelona pel 

Sr. A pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit ocorregut mentre circulava 

amb la seva motocicleta, i que atribueix a la topada amb diversos porcs senglars que 

van irrompre sobtadament a la calçada 

DICTAMEN 283/2020, de 26 de novembre: 

Resolució del contracte de gestió de serveis portuaris subscrit entre Ports de la 

Generalitat i la societat Roses Shipyard, SL, per a l’explotació del servei destinat a la 

hissada i avarada d’embarcacions i posterior reparació i manteniment a la zona de servei 

del port de Roses 

DICTAMEN 284/2020, de 26 de novembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Calaf per a declarar la nul·litat de ple dret 

d’un decret de l’any 2012, relatiu a una actuació urgent per a l’execució puntual 

d’actuacions a la piscina municipal, a realitzar per l’empresa Constructora de Calaf, SAU 

DICTAMEN 285/2020, de 3 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor amb la finalitat de 

declarar la nul·litat de ple dret de l’Acord del Ple municipal de 2 d’abril de 2009, relatiu a 

l’edifici de titularitat municipal conegut com a “El Sindicat” 

DICTAMEN 286/2020, de 3 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

per a declarar la nul·litat de ple dret de dues resolucions d’atorgament al Sr. A dels ajuts 

de pagament bàsic i del pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi 

ambient (pagament verd) de la campanya 2016 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888516
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888514
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888518
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888513
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889131
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889136
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DICTAMEN 287/2020, de 3 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

per a declarar la nul·litat de ple dret de dues resolucions d’atorgament a l’empresa Roset 

Angulas y Mariscos, SL, dels ajuts de pagament bàsic i del pagament per pràctiques 

agrícoles beneficioses per al medi ambient (pagament verd) de la campanya 2019 

DICTAMEN 288/2020, de 3 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de la mort d’un familiar, el Sr. B, i que atribueix a una assistència sanitària 

deficient prestada en una clínica on el pacient va ingressar per al tractament d’unes 

seqüeles 

DICTAMEN 289/2020, de 3 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital amb motiu d’una paràlisi facial, 

i que atribueix a una negligència mèdica 

DICTAMEN 290/2020, de 3 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Educació 

per la Sra. A, funcionària docent del cos de professors d’ensenyaments secundaris, pels 

danys i perjudicis patits en l’àmbit laboral, i que atribueix a un assetjament psicològic 

DICTAMEN 291/2020, de 10 de desembre: 

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya 

DICTAMEN 292/2020, de 10 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància de Bankia, SA, amb la 

finalitat de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió, l’any 2015, 

d’una finca 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889134
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889133
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889132
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=889135
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890675
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890679
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DICTAMEN 293/2020, de 10 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Mataró a instància del Sr. A amb la finalitat 

de declarar la nul·litat de ple dret de la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor 

dels terrenys de naturalesa urbana corresponent a la transmissió, l’any 2014, d’una finca 

DICTAMEN 294/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant l’Ajuntament de Barcelona pel 

Sr. A pels danys i perjudicis derivats d’una caiguda a la via pública, i que atribueix a 

l’existència d’un pas de vianants molt lliscant 

DICTAMEN 295/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant d’un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis soferts en una caiguda a la via pública, i que atribueix a 

l’existència d’uns cargols clavats al terra 

DICTAMEN 296/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Salut per 

la Sra. A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital 

amb motiu d’una intervenció de cataractes, i que atribueix a l’implant d’una lent 

intraocular defectuosa 

DICTAMEN 297/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Educació 

per la Sra. A, funcionària de carrera del cos de mestres d’educació primària, pels danys 

i perjudicis patits en un centre públic educatiu, i que atribueix a un assetjament laboral 

per part de la direcció del centre 

DICTAMEN 298/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Territori i 

Sostenibilitat per la Sra. A pels danys i perjudicis soferts en un accident de circulació 

patit l’any 2012 en una carretera, i que atribueix al disseny i a la configuració del traçat 

de la via 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890677
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890676
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890673
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890674
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890678
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890680
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DICTAMEN 299/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament d’Interior per 

la mercantil Nargam, SA, pels danys i perjudicis soferts en l’ocupació il·legal d’un 

immoble de la seva propietat, i que atribueix a l’actuació passiva d’una patrulla del Cos 

de Mossos d’Esquadra que es va personar al lloc dels fets 

DICTAMEN 300/2020, de 10 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis derivats de l’enderroc de les obres executades en un mas, en 

compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de l’any 2017 

DICTAMEN 301/2020, de 17 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 

declarar la nul·litat dels actes de reconeixement del dret de la Sra. A a percebre la renda 

garantida de ciutadania 

DICTAMEN 302/2020, de 17 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Girona per a declarar la nul·litat de ple dret 

del procediment d’adjudicació directa i verbal a l’empresa RSM Gassó Cimne Energy, 

SL, del servei de manteniment tècnic i evolutiu del Sistema d’Informació Energètica (SIE) 

DICTAMEN 303/2020, de 17 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda per la Mancomunitat Penedès-Garraf per a declarar la nul·litat 

de ple dret de dos acords del Ple dels anys 2015 i 2016 pels quals es va establir una 

dedicació parcial del 25 % de la Presidència de la Mancomunitat durant la legislatura 

2015-2019, i es va crear la Junta de Presidència 

DICTAMEN 304/2020, de 17 de desembre: 

Revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Torrelles de Foix amb la finalitat de declarar 

la nul·litat de ple dret d’una llicència per a la construcció d’un cobert agrícola atorgada 

l’any 2014 al Sr. A 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890671
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890672
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890751
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890757
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890762
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890755
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DICTAMEN 305/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Justícia per 

la Sra. A i quatre persones més pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, 

intern d’un centre penitenciari, i que atribueixen a la manca d’adopció de les mesures 

necessàries per evitar-li l’accés a les substàncies que li van causar la mort 

DICTAMEN 306/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies per l’Associació per a la Rehabilitació i Adaptació de Persones 

amb Disminució de la seva Capacitat d’Integració Sociolaboral (ARAPDIS) pels danys i 

perjudicis derivats de l’expedient de subvenció d’un projecte de llar residència i quatre 

llars de suport 

DICTAMEN 307/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Salut pel 

Sr. A pels danys i perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital, i 

que atribueix a la implantació innecessària d’una pròtesi de maluc 

DICTAMEN 308/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant el Departament de Salut per 

la Sra. A i dues persones més pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i 

que atribueixen a l’assistència sanitària prestada en un hospital amb motiu d’un 

trasplantament hepàtic 

DICTAMEN 309/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i dues persones més 

pels danys i perjudicis derivats de la mort d’un familiar, i que atribueixen a una 

assistència sanitària deficient prestada en un hospital amb motiu de les lesions sofertes 

en una caiguda 

DICTAMEN 310/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada pel Sr. A i dues persones més pels 

danys i perjudicis derivats de la mort d’una familiar, i que atribueixen a un retard de 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890817
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890761
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890756
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890763
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890764
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890752
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diagnòstic i a una pèrdua d’oportunitat terapèutica en l’assistència dispensada en un 

hospital 

DICTAMEN 311/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital amb motiu d’una quistectomia 

pelviana 

DICTAMEN 312/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A pels danys i perjudicis 

soferts en l’assistència sanitària prestada en un hospital, i que atribueix als efectes 

adversos i les seqüeles derivades de la implantació del dispositiu Essure 

DICTAMEN 313/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada per la Sra. A i el Sr. B pels danys i 

perjudicis derivats de l’assistència sanitària prestada en un hospital, i que atribueixen 

als efectes secundaris derivats de la implantació del dispositiu anticonceptiu Essure 

DICTAMEN 314/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament pel Sr. A pels 

danys i perjudicis patits com a conseqüència d’una caiguda en una plaça, i que atribueix 

a l’existència d’una rajola que estava aixecada 

DICTAMEN 315/2020, de 17 de desembre: 

Reclamació de responsabilitat patrimonial instada davant un ajuntament per la Sra. A 

pels danys i perjudicis soferts en una caiguda a la via pública, i que atribueix a una 

canonada de reg que sobresortia 

DICTAMEN 316/2020, de 17 de desembre: 

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890753
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890754
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890760
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890759
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890758
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=890831
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