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MEMÒRIA DE 20001

Que el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana eleva al
Govern Valencià, en compliment del que disposa l’article 77 del seu

Reglament, aprovat pel Decret 138/1996, de 16 de juliol.

1 La present Memòria el projecte de la qual va ser elaborat pel Secretari General, de conformitat amb el que
disposa l’art. 38.h) del Reglament del Consell Jurídic, va ser aprovada, per unanimitat, pel Ple del Consell
Jurídic celebrat l’11 d’abril de 2001.
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 I

 PRESENTACIÓ PER
 L’HONORABLE SR. PRESIDENT

L’any 2000 ha estat d’especial transcendència en la breu però intensa trajectòria d’este
Consell, que va iniciar la seua activitat dictaminadora el 1997. Podem afirmar que en ell han
sedimentat una sèrie de línies doctrinals que s’havien apuntat en anteriors exercicis, i que
també s’ha consolidat una tendència que, igualment, té un origen anterior: l’elevat percentatge
de supòsits dictaminats per este òrgan consultiu en què l’Administració activa continua el seu
criteri.

El nombre de dictàmens emesos en l’any objecte d’esta Memòria ha estat de 527, més
de 100 dictàmens que l’any anterior, en què se’n van aprovar 419. Amb això este Consell
pràcticament ha arribat als 2000 dictàmens des que va començar la seua labor dictaminadora
en el primer trimestre de 1997 (en concret, 1961).

Respecte a la segona qüestió suscitada, el grau de sintonia d’este òrgan consultiu amb
l’Administració activa, ha continuat augmentant. Tendència inequívoca des de 1997, i que ha
dut a una proporció del 91,38% d’assumptes conforme, això és, les resolucions finalment
dictades han estat concordants amb el criteri emés per este Consell en més del 91% citat.

Juntament amb la satisfacció que produïx tal grau de conformitat, no ho és menys la
que produïx l’acollida que, en mitjans jurídics i parlamentaris, té el criteri del Consell
expressat a través dels seus dictàmens. Se situa així l’activitat del Consell en el terreny que, al
meu judici, li és propi: una actividad intensa però callada i sense escarafalls, i que produïx els
seus efectes allí on és més convenient: en mitjans jurídics del Govern, de la seua
Administració, i, en determinats casos, en l’àmbit parlamentari.

En este últim punt assenyalat no puc deixar d’assenyalar la importància que està tenint
la intervenció del Consell Jurídic Consultiu en el dictamen de projectes normatius. En
l’ordenament valencià, a diferència d’altres, la consulta al suprem òrgan consultiu jurídic de
la Comunitat Autònoma resulta preceptiva en els avantprojectes de lleis i en els projectes de
reglaments. D’esta manera s’aconseguix un control de legalitat previ a l’aprovació de les
normes que, en el cas de les lleis, d’una altra manera no resultaria possible, excepte per a
determinats òrgans centrals de l’Estat.

Des d’una altra perspectiva, l’any 2000 també ha estat significatiu perquè s’hi ha
publicat, per primera vegada, la doctrina legal del Consell en edició electrònica. A això s’unix
el llançament d’una pàgina web en internet en la qual, a més d’oferir informació sobre
composició, activitat, estadístiques, etc. del Consell, pot accedir-se a aquella edició
electrònica dels dictàmens. S’aconseguix així una major difusió de la institució i, sobretot, de
la seua activitat característica: la dictaminadora.

La intensa activitat del Govern Valencià i la seua Administració ha fet que,
correlativament, ho haja estat la del Consell que tinc l’honor de presidir. Així, i sense
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perjudici del detall que es conté en la Memòria que seguix, els 527 dictàmens emesos es
distribuïxen de la manera següent:

 Avantprojectes de Lleis .................................................................................. 11
 Projectes de decrets-legislatius i de reglaments o disposicions
 de caràcter general.......................................................................................... 29
Responsabilitat patrimonial de la Generalitat .............................................. 425
Revisió d’ofici d’actes administratius ............................................................ 20
Resolució o modificació de contractes administratius ................................... 17
Recursos extraordinaris de revisió ................................................................. 10
 Modificació dels plans d’urbanisme................................................................. 7
 Altres matèries en què resulta preceptiva la consulta ...................................... 2
Consultes facultatives....................................................................................... 6

La Memòria que ara es presenta té dues parts clarament diferenciades.  Una d’estes,
habitual en este tipus de publicacions, recull la composició del Consell Jurídic, el seu
organigrama, funcionament, funció consultiva (amb diferents estadístiques) i personal i
infraestructura. L’altra part de la Memòria, més substanciosa des del punt de vista jurídic,
pretén destacar i sistematitzar, -per la seua novetat o per la seua importància-, els
pronunciaments del Consell al llarg de l’any, pel que crec que la seua consulta sembla molt
recomanable.

Finalment, desitge deixar constància que l’activitat que es reflectix en la Memòria que
presente no haguera estat possible sense l’extraordinari esforç dels consellers, el Secretari
General, els lletrats i la resta del personal, la dedicació dels quals saben que els agraïsc
profundament, però que desitge expressar ací públicament.
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 CONSELL JURÍDIC CONSULTIU

 Secció 1ª Presidència Il·lm. Sr. Miguel Pastor López
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 2 Des del 22 de maig de 2000, en què es va incorporar com a lletrat després del seu cessament, a petició pròpia,
com a Secretari General del Síndic de Greuges.
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 IV

 OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I
RECOMANACIONS AL GOVERN VALENCIÀ

 A) AVANTPROJECTES DE LLEIS, PROJECTES DE DECRETS LEGISLATIUS I
PROJECTES DE REGLAMENTS O DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL:
(ARTICLE 10, APARTATS 2, 3 I 4 DE LA LLEI DE CREACIÓ DEL CONSELL).

 A.1.- Procediment d’elaboració de disposicions generals.

 A la Comunitat Valenciana no existix una norma amb rang suficient que regule el
procediment d’elaboració de disposicions generals, tampoc unes directrius de tècnica
legislativa anàlogues a les que existixen en l’àmbit estatal. A la insuficiència de rang de la
Circular de Presidència de la Generalitat d’1 de març de 1983, i a l’absència de directrius
anàlogues a les assenyalades, s’unix la dispersió, en diferents lleis, de requisits
procedimentals que, fins i tot, poden ser informes, a més de preceptius, vinculants.

 Així, la Llei de Govern Valencià, en l’article 75.4, exigix l’informe del titular de la
Secretaria General de la Conselleria competent per raó de la matèria. I l’article 28 bis del Text
Refós de la Llei d’Hisenda Pública, introduït per la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de
Mesures Fiscals Administratives i d’Organització de la Generalitat Valenciana, exigix
l’elaboració de Memòria econòmica relativa al projecte normatiu, i, en cas que este puga
comportar increment de despesa, informe preceptiu i vinculant de la Conselleria d’Economia i
Hisenda.

 En relació amb esta qüestió, s’ha verificat el compliment de la Circular d’1 de març de
1983 en els procediments que han donat lloc als dictàmens següents: 22/2000, 36/2000,
44/2000, 72/2000, 129/2000, 148/2000, 161/2000, 162/2000, 167/2000, 199/2000, 209/2000,
221/2000, 222/2000, 240/2000, 247/2000, 276/2000, 277/2000, 306/2000, 307/2000,
341/2000, 342/2000, 349/2000, 353/2000, 424/2000, 433/2000, 439/2000, 447/2000,
452/2000, 455/2000, 467/2000, 468/2000, 480/2000, 482/2000, 483/2000, 494/2000,
502/2000, 513/2000 i 524/2000.

 Encara que, respecte d’esta, s’ha detectat l’incompliment del requisit d’acompanyar el
projecte amb una taula de vigències que expresse les normes que resultarien derogades si
s’aprovara el projecte normatiu, cas del primer dels dictàmens anteriorment citats; o no
constar la moció o proposta de l’òrgan competent que assumisca la iniciativa, com en els
projectes origen dels dictàmens 36/2000 i 306/2000, entre altres.

 Major rellevància ha tingut en el present exercici l’incompliment, en alguns casos, de
l’article 28 bis del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública, anteriorment citat. Així, faltava el
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citat informe en els dictàmens 22/2000, 36/2000 (en el que tampoc constava la Memòria
econòmica), el 306/2000, en què no constava Memòria econòmica ni justificació que era
innecessària.  Podent significar-se que, en general, quan no constava ni la Memòria
econòmica ni l’informe de l’article 28 bis citat, este Consell ha recordat la necessitat de la
seua inclusió entre la documentació que se li ha de remetre; però, en benefici dels principis de
celeritat i eficàcia, ha entrat a conéixer el projecte per entendre que pot resultar previsible, pel
contingut de la norma, que de la seua aplicació no es derivarà increment de despesa. És el cas
dels pronunciaments continguts en els dictàmens 341/2000, 433/2000, 439/2000, 483/2000,
502/2000 i 513/2000.

 També resulta destacable, en la recerca d’una major perfecció normativa, que redunda
en definitiva en una major seguretat jurídica i en una major eficàcia d’aquella, l’absència de
participació d’altres departaments implicats, distints a aquells que impulsen la norma, pel que
seria consellable que, de manera habitual, en l’elaboració de projecyes normatius es donara el
seu trasllat a les conselleries i organismes als qui poguera afectar aquella, la qual cosa, a títol
indicatiu, s’ha detectat en els projectes objecte dels dictàmens següents, entre altres:

• 162/2000: es va trobar a faltar un informe de la Conselleria d’Indústria i Comerç,
en tractar-se d’un Decret d’Ensenyaments Superiors de Ceràmica, per la seua
indubtable faceta industrial i artística.

• 199/2000: no constava informe de les conselleries afectades, el que podia ser
rellevant en tractar-se del Projecte de Decret pel qual es regula el Parc Mòbil de la
Generalitat Valenciana.

• 240/2000: no constava informe d’Esports ni de l’Agència Valenciana de Turisme,
quan es tractava d’un Projecte de Decret de Pesca Marítima de Recreació.

Per tot el que s’ha exposat, seria convenient que el Govern Valencià aprovara una
norma que donara resposta a les qüestions referenciades de tècnica normativa, o d’altres
anàlogues, que permeta una millor substanciació d’estos procediments d’elaboració de
disposicions, una major claredat i millor sistemàtica de les normes valencianes que permeten
la seua millor aplicació, tant respecte dels ciutadans com de l’òrgan que les impulsa o les
aprova.

Qüestió també relativa al procediment d’elaboració de disposicions generals, atesa la
preceptivitat de la consulta, tant respecte als avantprojectes de Llei com als projectes de
Reglament, és la intervenció del Consell Jurídic Consultiu en relació a Projectes
Normatius, en el que es pot destacar un supòsit peculiar que s’ha donat per primera vegada
este any, i que també es podria prendre en consideració respecte a l’eventual refosa de la
normativa dispersa en matèria de procediment d’elaboració de disposicions generals.  És el
cas del Dictamen 200/2000, l’objecte del qual va ser l’avantprojecte de Llei de crèdit
extraordinari per a la cobertura de la subvenció pública de despeses electorals, en què es va
concloure amb la preceptivitat de la consulta.

En efecte, la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 21 de març, Electoral
Valenciana preveu en els seus articles 37 i següents que la Generalitat Valenciana
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subvencionarà les despeses electorals de partits, federacions, coalicions o agrupacions
d’electors que presenten candidatura en més d’una circumscripció. I el seu article 45.5
establix que “dins del mes següent a la remissió de l’informe [de fiscalització de la informació
comptable de despeses electorals per la Sindicatura de Comptes] el Consell presentarà a les
Corts un projecte de Llei de Crèdit Extraordinari per l’import de les subvencions adjudicades,
que hauran de fer-se efectives dins dels cent dies posteriors a l’aprovació per la Cambra”, per
la qual cosa en el Dictamen s’afirma que:

“Podría, por tanto, plantearse la cuestión de si la modificación de los presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el actual ejercicio, realizada a través de una Ley de aprobación de un
crédito extraordinario, debería ser sometida preceptivamente al Dictamen de este Consejo,
especialmente cuando el artículo 32.1, in fine, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de
la Generalitat Valenciana establece que la elaboración del anteproyecto de este tipo de leyes se
sujetará a los mismos trámites y requisitos que la Ley de Presupuestos.

Sin embargo, el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/80, de 22 de abril, del Consejo de Estado,
establece “que el Dictamen será preceptivo para las Comunidades (autónomas) en los mismos casos
previstos en esta Ley para el Estado...”, disponiendo su artículo 21.14  que la Comisión permanente
del Consejo de Estado deberá ser consultada en la “concesión de créditos extraordinarios o
suplementos de crédito”.  En el mismo sentido se pronuncia el artículo 64 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre.

Por su parte, el artículo 2 in fine del Decreto 138/96, de 16 de julio, del Gobierno Valenciano,
por el que se aprueba el Reglamento de este Consejo (DOGV de 26 de agosto) dispone que este
Consejo “sustituye... al Consejo de Estado, salvo aquellos casos que expresamente le están
reservados a éste último”.

El termini per a aprovar una norma reglamentària no és de caducitat; ja que, com
s’afirma en el Dictamen 480/2000:

“... el Ejecutivo autonómico disponía del “plazo máximo de seis meses” para proceder a la
aprobación del Reglamento de Funcionamiento que ahora se examina. Ahora bien, dicho plazo,
establecido en la Disposición Adicional primera de la Ley 5/1998, no entrañaba una habilitación o
delegación conferida al poder reglamentario de la Administración, de suerte que, vencido el plazo
establecido, pudiera comportar la extinción de aquella habilitación.

Por el contrario, la llamada al titular de la potestad reglamentaria autonómica -el Gobierno
Valenciano- no se extingue por el vencimiento del plazo establecido, dado que no implica que pierda
la potestad de aprobar disposiciones reglamentarias (artículo 38 de la Ley de Gobierno Valenciano,
de 30 de diciembre de 1983), sino que sólo testimonia que la voluntad del legislador fue que la norma
reglamentaria fuera aprobada en un determinado plazo, y que no se ha cumplido, sin otros efectos
adicionales, estrictamente jurídicos, al anterior.

En cualquier caso, la Disposición Adicional primera de la Ley autonómica 5/1998, de 18 de
junio, presta la necesaria cobertura legal al Proyecto de Decreto objeto de Dictamen”.

En este apartat cal significar la qüestió relativa a l’objecte del Dictamen d’este
Consell quan el projecte normatiu reitera quasi en la seua totalitat una norma vigent. És
el supòsit analitzat en el Dictamen 524/2000, en el que la norma que pretenia derogar el
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projecte remés a consulta havia estat objecte de Dictamen anterior, per la qual cosa el nou es
va cenyir, fonamentalment, als nous preceptes o a aquells que resultaran modificats.

En cas similar es troba el de reiteració de la sol·licitud de Dictamen, en què sembla
destacable el projecte objecte del Dictamen 221/2000, en què es va sol·licitar novament sobre
el mateix assumpte, i es va entendre que procedia tal sol·licitud perquè el nou projecte tenia
canvis substancials respecte de l’anterior.

A.2.- Qüestions relatives a fonts del Dret.

En esta matèria, s’han produït en el present exercici alguns pronunciaments que
semblen destacables.

Així, respecte de la inexistència de vinculació del legislador en el nostre ordenament
a lleis anteriors aprovades per ell, el Dictamen 342/2000 afirma que:

“Conviene tener en cuenta que el objeto del Anteproyecto de Ley sometido a consulta, relativo
a la “Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas en la Comunidad Valenciana”, es establecer en su
articulado, integrado por quince artículos, una regulación general de las Áreas Metropolitanas,
determinando sus órganos de gobierno y administración, régimen económico, etc.

Ahora bien, el problema que se plantea es la eficacia de una norma general que,
posteriormente, puede no ser atendida en las futuras leyes singulares por las que se creen nuevas
entidades metropolitanas.

Efectivamente, al no permitir nuestro ordenamiento jurídico que dentro del derecho
autonómico existan leyes autonómicas básicas, tras la entrada en vigor de la Ley que se proyecta,
nada impediría que las posteriores leyes de creación de entidades metropolitanas concretas pudiesen
establecer una regulación que, sin infringir lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/85, precepto
básico, no se ajustase a lo prevenido en la norma general, constituida por la Ley proyectada que
únicamente tendrá, por tanto, un valor ilustrativo o meramente orientativo, para el propio legislador
autonómico”.

O, en relació amb la naturalesa jurídica i funció de les lleis d’“Acompanyament”,
el Dictamen 403/2000 es pronuncia amb el tenor següent:

“Las llamadas “Leyes de Acompañamiento” son normas aprobadas por las Cortes Generales
y, en la Comunidad Valenciana, por sus Cortes, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario
regulado en los Reglamentos de las Cámaras, y de las Cortes Valencianas, respectivamente.

Además, desde el punto de vista de la tipología de las leyes, son leyes ordinarias, no sujetas a
ninguno de los límites que la Constitución fija, en su artículo 134, para la Ley de Presupuestos.

Conviene destacar que, tanto en el ámbito doctrinal como en el parlamentario, se ha
reconocido la función específica de complementariedad que desempeña la “Ley de Acompañamiento”
en relación con la Ley de Presupuestos.
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Como se ha señalado anteriormente, existen determinadas materias que por su naturaleza no
pueden ser objeto de las Leyes de Presupuestos, que están sujetas a los límites jurídicos
constitucionales que el Tribunal Constitucional ha ido perfilando desde su Sentencia 27/81.

La regulación de diversos aspectos relacionados con estas materias, conveniente para el plan
económico-financiero que implica el Presupuesto, exige acudir a una Ley complementaria, -la “Ley
de Acompañamiento”-, que contenga todas aquellas previsiones que, necesarias para llevar a cabo la
política económica del Gobierno, no tienen cabida o no pueden integrarse en la Ley de Presupuestos.

Así configurada la “Ley de Acompañamiento”, como una modalidad legislativa que cumple
una función complementaria respecto a la Ley de Presupuestos, no es reprochable su utilización, al
constituir un instrumento jurídico al servicio, en definitiva, de la política económica...

Ahora bien, las “leyes de acompañamiento” han sido utilizadas para regular no sólo materias
cuya previsión es necesaria o conveniente para la ejecución de los presupuestos o de la política
económica, sino, además, para modificar distintas disposiciones normativas de muy diversa
naturaleza, y regular materias fuera del marco jurídico que les es propio, dando lugar a “leyes
heterogéneas y omnicomprensivas”, ajenas a cumplir aquella función complementaria de la Ley de
Presupuestos, a la que se ha hecho referencia.

Los inconvenientes jurídicos que plantea este tipo de leyes de contenido heterogéneo y
diverso, han sido advertidos tanto en sede parlamentaria, como por el Consejo Económico y Social
(informe de octubre de 1996), por el Consejo de Estado (Dictámenes de 25 de septiembre de 1997 y
30 de septiembre de 1999, entre otros), y por este Consejo Jurídico (Dictamen de 26 de octubre de
1999), sin olvidar las críticas de que han sido objeto por la doctrina.

Si bien es cierto que desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la buena técnica
legislativa no es aconsejable que las “leyes de acompañamiento” se conviertan en leyes de contenido
heterogéneo, -que regulen una pluralidad de materias, en ocasiones desconexas entre sí y sin
vinculación con los presupuestos y con la política económica-, no lo es menos que debe también
tenerse en cuenta que son leyes ordinarias, sujetas al procedimiento legislativo ordinario, sin ninguna
limitación material ni procedimental,  -a diferencia de lo que ocurre con la Ley de Presupuestos-, y
que, como ha señalado el Tribunal Constitucional en varias resoluciones y, últimamente, en su
Sentencia 32/2000, “el legislador goza de un margen de libre configuración”, que debe ser
respetado...

Por todo ello, este Consejo entiende aconsejable, a pesar de la comodidad que supone una
Ley que, además de servir de complemento necesario a la de presupuestos, regule una pluralidad de
materias o cuestiones sin vinculación con los presupuestos, que este tipo de leyes, aunque ordinarias,
fuesen utilizadas únicamente para aquellas materias cuya regulación resulta necesaria o conveniente
para la ejecución de los presupuestos o de la política económica del Gobierno”.

A.3.- Tècnica normativa.

Esta qüestió, íntimament relacionada amb l’apartat dedicat al procediment
d’elaboració de disposicions generals, ha merescut, entre altres, les apreciacions següents:
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Quant a la intervenció del Consell en esta matèria, això és, la finalitat del Dictamen,
esta també inclou la correcció tècnica i gramatical de la norma projectada. Així s’expressa
clarament en el Dictamen 72/2000, en els termes següents:

“... es labor característica de los Órganos consultivos, en sus dictámenes sobre disposiciones
de carácter general, la corrección que debe de hacerse al texto consultado, haciendo reparos a la
redacción propuesta, formulando críticas o incluso sugiriendo, en su caso, textos alternativos que se
estimen más adecuados o correctos.  En algunos casos, se trata de mejorar la corrección gramatical
del lenguaje, señalando defectos de concordancia o de erratas, incluso a veces llegando a detalles de
puntuación.  Son meras “observaciones de redacción”, o como expresa el Dictamen 1123/97 del
Consejo de Estado “extremos de corrección y redacción gramaticales”, relativos a concordancias, al
uso correcto de preposiciones o calificativos, etc.

Así, la crítica de la redacción del texto se acompaña de sugerencias concretas, en el que se
propone una redacción “más adecuada desde un punto de vista técnico normativo”.  En suma, el
Órgano consultivo cuida, en lo posible, por la corrección del lenguaje y, en particular, por la
corrección del lenguaje y de la terminología jurídica”.

També resulta destacable en esta matèria el mode en què ha de procedir-se respecte a
l’eventual reiteració de la normativa bàsica estatal. Així el Dictamen 513/2000 posa de
relleu esta problemàtica afirmant que:

“Si bien en ocasiones la transcripción de preceptos de carácter básico o de normas sobre
materias de la exclusiva competencia del Estado puede estar justificada por razones de claridad,
coherencia y complitud, en otras ocasiones la reproducción, en todo o en parte del tenor literal de
preceptos normativos de tal naturaleza es técnica peligrosa, y así ha sido criticada por el Tribunal
Constitucional (STC 162/96, entre otras). En todo caso, de ser aconsejable, por las razones expuestas,
aquella transcripción, deberá acometerse dicha tarea extremando las cautelas necesarias para que no
se vean alterados ni la letra ni el sentido de aquellos preceptos básicos o dictados por el Estado en
virtud de su competencia exclusiva sobre una determinada materia”.

A.4.- Consultes facultatives.

En este apartat sembla convenient destacar la importància que, en ocasions, se li ha
donat a la intervenció del Consell en estes matèries. És el cas del Dictamen 448/2000,
l’objecte del qual van ser els projectes d’ordres de convocatòria d’accés al Grup A
corresponents a l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat Valenciana, que no sols van ser
aprovats conforme amb el criteri del Consell, sinó que a més en els preàmbuls se cita
àmpliament aquell.

B) EXPEDIENTS RELATIUS A ACTES ADMINISTRATIUS SINGULARS.

Les consultes en este tipus de matèries (responsabilitat patrimonial, recursos
extraordinaris de revisió, contractació administrativa, etc., article 10, apartat 8é, lletres a) a g)
de la Llei de creació del Consell), han estat, lògicament, les més nombroses: 481 dictàmens,
el 91,26% sobre el total dels emesos.
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B.1.- Qüestions procedimentals, en general.

Cal significar-se, en este apartat, la qüestió relativa a la sol·licitud de documentació
pel Consell Jurídic Consultiu, no atesa o atesa de forma insuficient. En efecte, a pesar
d’haver-se produït tan sols en dues ocasions mereix destacar-se, per la importància d’atendre
a la documentació sol·licitada per este Consell; ja que, en tot cas, és una facultat que la Llei
atorga a este òrgan consultiu sol·licitar documentació.

Així, en el Dictamen 13/2000 s’afirma:

“Este Consejo se encuentra ante la necesidad de advertir que es improcedente conjeturar
acerca de la interpretación que pudiere hacerse por este Órgano Consultivo del contenido de los
documentos que, en cada supuesto, solicite de las corporaciones consultantes, sin que el hecho de que
el solicitado, a la Corporación Municipal ..., tenga una antigüedad de 20 años, en absoluto justifique
su no remisión ni el juicio valorativo que se hace por el Sr. Alcalde; juicio que indica que lo ha tenido
a la vista, ya que sería aventurado valorar un documento que se dice que no se tiene.

Además, conviene recordar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 10/1994,
de 19 de diciembre, este Consejo está facultado para interesar que el expediente se complete con
cuantos antecedentes e informes estime necesarios, pudiendo demorar la emisión de su Dictamen
hasta contar con aquéllos, al quedar en suspenso el plazo establecido para ello”.

Y en el Dictamen 106/2000 que:

“... ha de referirse este Consejo al grado de cumplimiento del requerimiento de documentación
complementaria realizado por el Consejo Jurídico Consultivo efectuado con fecha 11 de noviembre de
1999, es decir, tres días después de la entrada en el mismo.

En primer lugar, y en todo caso, ha de recordarse la competencia de este Consejo para ‘solicitar del
órgano consultante que se complete el expediente con cuantos antecedentes e informes estime
necesarios’ (artículo 15.1 Ley de la Generalitat Valenciana 10/94, de creación del Consejo), solicitud
que, en principio, únicamente podrá dejar de ser atendida cuando incurra en manifiesta ilegalidad.

Pese a lo expuesto, ha de significarse que no se ha atendido adecuadamente la solicitud
efectuada por este Consejo, pues únicamente se ha añadido a la documentación remitida inicialmente,
copia del justificante del ingreso de la fianza definitiva (folio 23), certificaciones de obras ...

También cabe resaltar que en lugar de respetar el expediente en la forma en que fue remitido
inicialmente, y añadir a continuación la documentación solicitada, se han intercalado nuevos
documentos en el expediente remitido, sin que se haya seguido numerando correlativamente después
de los folios anteriormente enviados, y no se han incluido las comunicaciones de este Consejo y de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.  Todo ello pone de manifiesto la inexactitud del
expediente remitido y hace que ofrezca dudas la legalidad del procedimiento utilizado para
completarlo.

Los expedientes que se envíen a este Consejo no deben ser alterados en su composición
inicial, salvo causa justificada de la que se deje constancia en el expediente, y sin perjuicio de añadir
a continuación los documentos que correspondan”.
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Cal recordar que continua produint-se en ocasions la defectuosa confecció de
l'expedient, com a conjunts de documents en què es plasma el procediment, bé per no estar
foliats, cas dels dictàmens: 17/2000, 18/2000, 35/2000, 39/2000, 40/2000, 43/2000, 60/2000,
95/2000, 103/2000, 137/2000 (sí que està foliat, la qual cosa permet apreciar que falten alguns
folis i que altres estan duplicats), 158/2000, 253/2000 (també documents sense numerar i
sense l'oportú índex, per a facilitar la labor de Dictamen), entre altres, bé per tractar-se de
còpies sense adverar, cas de què van ser objecte els pronunciaments següents: 17/2000
(només algunes autenticades), 35/2000 (només algunes autenticades), 43/2000 (només
algunes autenticades), 55/2000 (no totes adverades), 57/2000 (no totes adverades) i 103/2000,
entre altres.

Qüestió rellevant, i que ha suposat diferents pronunciaments d'este òrgan consultiu és
la relativa a la representació. Respecte de la seua acreditació s'ha reiterat la necessitat que
l'Administració Pública la requerisca en alguns supòsits objecte de Dictamen, ja que en el cas
que l'interessat actue en el procediment per mitjà de representant, la dita representació ha de
quedar acreditada per qualsevol mitjà vàlid en Dret (article 32.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre).

Un altre cas a ressaltar en este punt és el de la representació de les associacions de
consumidors per a presentar reclamació de responsabilitat patrimonial dels seus associats, que
només s'entendrà vàlida si afecta els interessos col·lectius. Així, en el Dictamen 350 s'afirma:

“El artículo 31.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reconoce como “interesado”
a las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales que sean
titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Y, el artículo 20.1 de
la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al igual que
el artículo 22.1 de la Ley autonómica 2/1987, de 9 de abril, del Estatuto de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad Valenciana, habilita a dichas Asociaciones de consumidores y usuarios para
representarles y ejercer las correspondientes acciones en su defensa, lo que viene siendo interpretado
por la jurisprudencia en el sentido que no sólo ha de verse afectado el derecho particular del
asociado de que se trate, sino que, además, dicha lesión ha de suponer, al mismo tiempo, un
menoscabo y afección de los intereses colectivos de la Asociación de que se trate (Sentencia del
Tribunal Supremo de 17 de marzo de 1994)”.

I en el 441/2000 que:

“... la Asociación reclamante no podía entenderse que estuviera defendiendo intereses
colectivos, sino una mera adición de distintos intereses individuales, resultando además que la
posibilidad establecida por el artículo 20 de la Ley 20/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, de representación y defensa de sus asociados o de los intereses
colectivos, no es suficiente para conferir a este tipo de asociaciones la representación específica
prevista en el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, en lo que se refiere a la formalización de solicitudes y
desestimiento de acciones. En consecuencia, los distintos interesados debían proceder a otorgar
expresamente su representación a la asociación reclamante”.

Un supòsit que s'ha plantejat per primera vegada al Consell Jurídic Consultiu és el de
la representació de menors sotmesos a tutela de la Generalitat Valenciana, afirmant que també
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poden exercir l'acció els que tenen el menor en acolliment. En el Dictamen 40/2000 s'afirma
que:

“Al respecto hay que indicar que el acogimiento de menores es una forma de protección de
menores desamparados prevista en el artículo 172 del Código Civil en virtud de la cual la guarda del
menor se realizará mediante acogimiento familiar o acogimiento residencial, ejerciéndose el primero
de ellos por la persona o personas que determine la entidad pública que tenga encomendada la
protección de menores y que, por ministerio de la Ley, ostenta la tutela de aquél.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 7/94 de la Infancia, la Generalitat
Valenciana ejerce la tutela de los menores en situación de desamparo, que la ejercerá, en virtud de lo
previsto en el Decreto 23/1988, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, a través de la Conselleria
de Trabajo y Seguridad Social, -hoy de Bienestar Social-, por medio de la Dirección General de
Servicios Sociales.

Por tanto, es la Generalitat Valenciana, en los términos expuestos, quien ostenta la tutela
sobre la niña..., acogida familiarmente de forma permanente por la reclamante. De ahí que ésta
carezca de representación alguna de la menor a su cargo y no pueda, por tanto, reclamar en su
nombre.

Ahora bien, en el supuesto objeto de examen es la acogedora de la niña, -la reclamante-, la
que en cumplimiento de su deber de velar por ella y darle alimentos, -en el sentido más amplio del
término-, ha corrido con los gastos de las nuevas gafas, razón por la que, con independencia de quien
ostenta la representación legal de la menor, aquella se halla legitimada para formular la reclamación
presentada”.

Respecte a la representació necessària per a poder transigir per via de terminació
convencional el Dictamen 282/2000 va recordar que:

“Para poder transigir, por vía de terminación convencional, la conclusión del procedimiento,
de conformidad con el artículo 1713 del Código Civil se necesita poder expreso; y con independencia
de que los aportados por la representación del interesado son una “fotocopia”, no compulsada, y que
la “propuesta de terminación convencional” está suscrita por “la representación letrada del
reclamante” para poder llevar a cabo tales actos, la jurisprudencia viene interpretando que la
exigencia de mandato expreso “se refiere más bien a mandato especial”, que puede ser suplido por la
ratificación del interesado, y aunque es concebible que el mandato expreso pueda conferirse por
escrito o verbalmente “ha de estar claramente precisado en su objeto y existencia”, como recuerda la
Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1990, recogiendo doctrina anterior. Y como quiera
que el poder con el que interviene “la representación Letrada del reclamante”, si bien autoriza a
“transigir”, no lo es de forma expresa o especial, en relación con el procedimiento acerca del que se
dictamina, y que se pretende terminar transaccionalmente, como quiera que no se ostenta poder
expreso, ni el interesado ha ratificado los actos llevados a cabo por su mandatario, parece claro que
ni aquél pudo aceptar la “propuesta de terminación convencional”, ni aun siquiera podría
considerarse, tal intervención, como propuesta del interesado.

Por todo ello, no constando que el expresado mandatario ostente “poder expreso”, la
aceptación mediante acuerdo indemnizatorio y la suscripción de la “propuesta de terminación
convencional”, no puede entenderse que tengan transcendencia vinculante para el interesado en tanto
éste no ratifique lo hecho por su representante”.

En molts assumptes sotmesos a Dictamen d'este Consell no es va exigir l'acreditació
de la titularitat del bé en què s'havien sofrit els danys o el seu dret d'ús. És el cas dels
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assumptes objecte dels següents dictàmens: 59/2000, 62/2000, 154/2000, 186/2000,
204/2000, 205/2000, 238/2000, 331/2000, 383/2000 i 503/2000, per la qual cosa es conclou
que abans de satisfer-se la indemnització, en cas que procedisca, pel reclamant haurà de
justificar-se o bé la titularitat o bé el dret d'ús.

Un aspecte a destacar, no obstant haver millorat, en línies generals, la tramitació dels
expedients, és el de les dilacions excessives en la seua tramitació, pel que cal evitar que estes
es produïsquen, com va ocórrer, ad exemplum, en els dictàmens següents:

• 19/2000: Més de tres anys a instruir un procediment de responsabilitat patrimonial.
El servici instructor constata que l'expedient s'ha extraviat, i se'n desconeixen les
circumstàncies i si va ser realitzat algun tipus d'actuació respecte d'això.

• 135/2000: deu mesos des del tràmit d'audiència fins a la proposta de resolució.

• 195/2000: quasi dos anys des de la proposta de resolució fins a la remissió al Consell
Jurídic Consultiu.

Respecte a l'ús del valencià per l'Administració, continua detectant-se, en algun cas,
l'incompliment de l'article 11 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià i l'article
36.2 de la Llei 30/1992, per la qual cosa este Consell ha recordat que la instrucció dels
procediments ha de fer-se en la llengua elegida pel particular. És el cas dels assumptes en què
han recaigut els següents dictàmens: 68/2000, 83/2000, 88/2000, 186/2000, 328/2000,
346/2000 i 364/2000.

Respecte al tràmit de prova, pot destacar-se l’assumpte en què va recaure el Dictamen
8/2000, en què es va traslladar a la reclamant la càrrega de la prova de fets les fonts de
coneixement de la qual li constaven a l'Administració Pública (mestra a qui se li sol·licita que
aporte llicències o permisos per a acudir al metge, o l'informe de la Directora del Col·legi), la
qual cosa es va considerar improcedent.

En relació amb l'informe de funcionament del servici (exigit per l'article 10 del
Reglament aprovat pel Reial Decret 429/93), es continuen detectant les dificultats que en
ocasions té l'instructor d'obtindre'l. Així, pot citar-se, entre altres, l'assumpte objecte del
Dictamen 271/2000, en què per l’òrgan instructor es va sol·licitar quatre vegades, l'última el
propi Secretari General de la Conselleria; i el Dictamen 435/2000, en què l’Administració va
haver de suspendre el procediment tres mesos fins a rebre l'informe de funcionament
sol·licitat per l'instructor, quan la seua complexitat no explicava tal dilació.

Com en anys anteriors, s'ha seguit detectant la incorrecta elaboració de la Proposta de
Resolució, o fins i tot la seua absència, pel que es recorda que esta ha de remetre's en tot cas a
este Consell i que la facultat de formular la proposta de resolució correspon, inicialment, a
l’òrgan que va instruir el procediment, sense perjudici que s'acoste la dita competència per
existir circumstàncies d'índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial que ho
aconsellen, ja que aquell, -l'instructor-, és qui es troba en situació privilegiada en ordre a
valorar tot el que s'haja al·legat i provat durant la instrucció al seu càrrec.
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Així, la Proposta de Resolució estava firmada per l'òrgan competent per a resoldre, en
el procediment que va donar lloc al Dictamen 343/2000 (firmat pel Conseller).

En els assumptes objecte dels següents dictàmens, ni tan sols va existir Proposta de
Resolució: 245/2000, 259/2000, 260/2000 i 359/2000, resultant especialment significatiu en el
tercer d'ells, en el qual es conté que:

“En el caso concreto que se analiza, la ausencia de esta propuesta resulta particularmente
significativa, pues los distintos informes técnico-jurídicos obrantes en el expediente plantean una
sucesión de soluciones alternativas, sin que conste expresamente cuál de ellas resulta acogida por los
órganos competentes de la Corporación consultante.

Resulta evidente que este Consejo puede motivadamente intentar presumir cual es la voluntad
del Ayuntamiento consultante, pero también resulta igualmente evidente que esta presunción puede
resultar errónea, sin que frente a este indiscutible riesgo se alcancen a adivinar cuales son las
razones que justifican la ausencia de una propuesta expresa”.

Resulta rellevant recordar a l'Administració activa la importància que té la correcta
pràctica de les notificacions, ja que en cas contrari el procediment pot ser nul, si genera
indefensió.  Per això, s'ha recordat l'obligació de l'Administració Pública de registrar
degudament “tot escrit o comunicació” que qualsevol persona els dirigisca (article 38 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú), així com de practicar les notificacions per qualsevol mitjà
“que permeta tindre constància de la recepció per l'interessat o el seu representant”, com
indica l'article 59.1 de la citada Llei 30/1992. El que ha succeït en els procediments que han
donat lloc als dictàmens 409/2000 i 412/2000, o en el Dictamen 427/2000, entre altres, en què
no hi havia constància de les notificacions practicades.

Quant al tràmit d'audiència, que també resulta essencial i que pot generar la nul·litat
del procediment, s'ha omés en els assumptes objecte dels dictàmens 103/2000, 259/2000 i
292/2000, per la qual cosa s'ha conclòs en la necessitat de retrotraure actuacions per a no
causar indefensió als particulars. I en els que van recaure els dictàmens 8/2000, 39/2000 i
59/2000, entre altres, es va concedir en moment procedimentalment inidoni, normalment de
forma anticipada, per la qual cosa va procedir concedir-lo novament immediatament abans de
l'elaboració de la proposta de resolució.

Sobre la consideració de l'eventual concurrència de litispendència, el Consell Jurídic
ha reafirmat la seua línia doctrinal, seguint el criteri del Consell d'Estat.  En síntesi, es tracta
d'establir en quins supòsits l'Administració ha de resoldre, encara que es trobe pendent un
procés judicial; i en quins ha d'abstindre's de fer-ho precisament per existir aquell procés.

Respecte a si aquella existix en cas de recurs extraordinari de revisió; no es dóna
litispendència. Cal recordar, per la seua rellevància els pronunciaments continguts en els
dictàmens 33/2000 i 417/2000, constant en el primer d’estos que:

“Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la resolución que ahora se pretende
sea revisada, ha de referirse este Órgano consultivo, siquiera sea sucintamente, a la compatibilidad
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del recurso extraordinario de revisión en vía administrativa con la pendencia, sobre el mismo acto, de
un recurso contencioso-administrativo.

A estos efectos, viene señalando la doctrina legal del Consejo de Estado y de este Consejo
Jurídico Consultivo que dicha litispendencia, que tiene su origen en el Derecho Procesal Civil, no
tiene por qué desplegar idénticos efectos en las relaciones entre el proceso contencioso-
administrativo y el procedimiento propio del recurso de revisión, pues antes de plantear el
contencioso-administrativo hay que agotar las instancias administrativas. Y, desde antiguo, se ha
sostenido que el agotamiento de los recursos no comprendía los recursos administrativos de revisión,
precisamente por su carácter extraordinario y de causas tasadas, de cognición limitada, en
contraposición a los que su objeto puede ser cualquier infracción del ordenamiento jurídico
(Dictámenes 36/1997, de 22 de abril y 17/1999, de 14 de enero, de este Consejo)”.

Quant a la revisió d'ofici, pot donar-se litispendència, i se cita, respecte d'això el
Dictamen 96/2000:

“... existe un principio general, consagrado por las leyes procesales y reconocido por la
doctrina y la jurisprudencia, en virtud del cual cuando una determinada cuestión se encuentra “sub
judice”, sometida al conocimiento de un Juez o Tribunal, ningún otro órgano jurisdiccional puede
entrar a conocer el mismo asunto.

El fundamento de ello radica en el principio “non bis in idem”, que se concreta en las
excepciones de litispendencia, -que impide otro proceso simultáneo sobre la misma cuestión-, y la
excepción de cosa juzgada, -que excluye cualquier otra resolución sobre lo ya decidido-.

La regla de “cierre procesal” y absorción plena de toda la competencia para conocer de una
cuestión por parte del juzgador, debe aplicarse igualmente a los procedimientos administrativos y, en
especial, al procedimiento de revisión de oficio. Ello es así, puesto que la necesidad de ahorrar
esfuerzos procesales innecesarios y evitar posibles fallos contradictorios es perfectamente aplicable a
los procedimientos administrativos. En este sentido cabe invocar la doctrina del Consejo de Estado,
manifestada, entre otros, en sus dictámenes 49/1993, 51/1994 y 66/1995.

Con arreglo a lo expuesto, la litispendencia puede ser alegada y debe prosperar en los
procedimientos de revisión de oficio siempre que se acredite que sobre la misma cuestión, es decir,
sobre la legalidad o no del acto cuya revisión de oficio se pretende, se encuentra pendiente de
resolución un recurso interpuesto ante los Tribunales correspondientes”.

I finalment, cal significar, com a innovador, respecte dels procediments de
responsabilitat patrimonial el Dictamen 257/2000, en què es conclou que no existix
litispendència:

“Ahora bien, no consta en el expediente que ... haya solicitado, ni que la Administración haya
emitido, la certificación de acto presunto a que se refería el artículo 43 de la Ley 30/92, por lo que, en
consecuencia, la Administración al no tener la expresa obligación de abstenerse, puede, en principio,
dictar resolución expresa, estimatoria o desestimatoria de la reclamación de la interesada, en el
expediente sometido a consulta, habida cuenta que el silencio administrativo, en el presente caso, tuvo
efecto desestimatorio.

Si bien la Administración puede dictar, en virtud de lo expuesto anteriormente, resolución
expresa en el procedimiento administrativo, el problema que se plantea a continuación es si puede
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dictar la mencionada resolución a pesar de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Al respecto, el artículo 76 de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa dispone que: “Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración
demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera
podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administración no lo hiciera”.

Una vez iniciado un proceso en el que se deduce una pretensión frente a la Administración, el
artículo 76 prevé que la Administración pueda en vía administrativa, es decir, en el procedimiento
administrativo correspondiente, proceder a la satisfacción extraprocesal de la pretensión, lo que
determinaría la terminación del proceso jurisdiccional, por desaparición del objeto del recurso.
Podría pensarse que una vez interpuesto un recurso contencioso-administrativo, la forma de
satisfacer la pretensión del recurrente por la Administración sería el allanamiento de ésta en el
proceso judicial; más ello no empece para que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 76 de la
Ley 29/1998, la Administración dicte la correspondiente resolución estimatoria de la pretensión del
interesado, que, como se ha expuesto, haría perder su objeto al recurso contencioso-administrativo.

En consecuencia, con arreglo a lo expuesto anteriormente, en el expediente sometido a
consulta nada obsta a la Administración a que pueda dictar resolución expresa, aun a pesar de la
existencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia
de Valencia.

Por último, es de significar que los artículos 42 y 43 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
fueron modificados por la Ley 4/1999, que, entre otros aspectos, suprimió la exigencia de la
certificación del acto presunto, por lo que en el momento actual y en relación con procedimientos
iniciados bajo la vigencia de la referida Ley, la Administración podrá dictar, -sin perjuicio de la
limitación que implica el silencio de carácter positivo-, resolución expresa aún después de haberse
producido el silencio administrativo, y a pesar de haberse interpuesto un recurso contencioso-
administrativo en virtud del artículo 76 de la Ley 29/1998”.

B.2.- Recurs en defensa de l’autonomia local.

Cal destacar, per la seua novetat, la intervenció d'este Consell en els recursos en
defensa de l'autonomia local. Intervenció que resulta preceptiva conforme disposa la Llei
Orgànica del Tribunal Constitucional. En efecte, la  Llei Orgànica 7/1999, de 21 d'abril, de
modificació de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, regula, a
l'empara del que preveu l'article 161.1.d) de la Constitució, un nou procediment denominat
“Dels conflictes en defensa de l'autonomia local”, introduint, entre altres, un nou precepte,
l'article 75. ter, en l'apartat 3r del qual establix que “Una vegada complit el requisit establit en
l'apartat anterior, i de manera prèvia a la formalització del conflicte, haurà de sol·licitar-se
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant del Consell d'Estat o òrgan consultiu de la
corresponent Comunitat Autònoma, segons que l'àmbit territorial a què pertanguen les
corporacions locals corresponga a diverses o a una comunitat autònoma. En les comunitats
autònomes que no disposen d'òrgan consultiu, el dictamen correspondrà al Consell d'Estat.”
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No obstant això, esta intervenció d'òrgans consultius, anàlegs a este Consell, ha de
tindre major virtualitat en comunitats autònomes que no requerisquen dictamen preceptiu dels
avantprojectes de llei; ja que, en cas contrari, difícilment podrà ser estimatori en aquells casos
en què el text aprovat siga substancialment coincident amb el dictaminat. Quelcom que es va
revelar amb ocasió del Dictamen 395/2000, en què s'afirma que

“Los diferentes extremos, por lo tanto, en los que viene a fundarse el conflicto en defensa de
la autonomía local, iniciado contra la Ley 8/1999, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, ya
fueron objeto de análisis detenido por este Órgano consultivo en la fase de tramitación de su
Anteproyecto.

Nótese que por este Consejo ya se observó, para evitar interpretaciones equívocas, la
conveniencia de la adición de dos preceptos, uno referente a los servicios y otro a los medios de todo
tipo, del Consell Metropolità de l’Horta, en los que quedara, sin lugar a dudas, su asunción por los
entes locales integrantes del área.

Si bien dichas observaciones no fueron recogidas en el texto de la Ley, no debe olvidarse que
los preceptos legales deben ser interpretados de acuerdo con la Constitución y en el marco de la
legalidad en que se insertan; razón por la cual no fueron calificadas de “esenciales” a los efectos
prevenidos en el citado artículo 73 del Reglamento de este Consejo Jurídico Consultivo. A tal efecto,
los preceptos que se analizan deben ser interpretados con respeto total de las competencias de los
entes locales y de su autonomía proclamada por la Constitución, y en este sentido es importante el
criterio de la propia Administración de la Generalitat Valenciana, plasmado en el informe de la
Secretaria General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de 5 de noviembre de
1999, a que se ha hecho referencia, y a cuyo contenido íntegro hemos de remitirnos necesariamente.

Cosa distinta sería si ulteriormente, por los actos de aplicación de la ley, se vulneraran las
competencias o el principio de autonomía de los entes locales, pero a tal efecto ya existen en el
ordenamiento jurídico vigente los oportunos mecanismos de reacción frente a ello”.

B.3.- Responsabilitat patrimonial.

De conformitat amb l'article. 10.8.a) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, el Consell
Jurídic consultiu ha de ser consultat preceptivament en els procediments instruïts en matèria
de responsabilitat patrimonial per l'Administració autonòmica.

El nombre de consultes en este tipus de procediments, igual que anys anteriors, ha
sigut el més nombrós, en concret 425, el 80,64% sobre el total d'assumptes dictaminats.

Encara que algunes deficiències instructores s'han assenyalat en l'apartat general
anterior, altres ho han sigut específicament amb ocasió de la consulta del procediment de
responsabilitat patrimonial.

Així, pel que fa a la iniciació d'estos procediments cal referir-se a l'assumpte examinat
amb ocasió del Dictamen 37/2000, en què l'escrit inicial es limitava a sol·licitar que
“s'investigue” si l'hepatitis C podria tindre relació amb la intervenció quirúrgica d'una hèrnia
inguinal. En canvi, l'Administració Pública va estimar que es tractava d'una reclamació de
responsabilitat patrimonial i va acordar la iniciació del procediment.
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També cal assenyalar el pronunciament contingut en el Dictamen 130/2000, que es
planteja, sobre la iniciació, la distinció entre: reclamació i queixa:

“Ahora bien, cabe dudar si el escrito que se admitió a trámite e inició el procedimiento de
responsabilidad patrimonial, esto es, si la “Hoja de Reclamaciones”, tenía dicho carácter o si, por el
contrario, más bien se trataba de una simple queja, pues lo que postula en primer lugar es “rogamos
una explicación”, aludiendo luego a una “indemnización”, y todo ello “a quien corresponda”, sin
concretar ni fundamentar esta última petición. En este sentido, quizá la Conselleria consultante,
guiada por un exceso de celo, tramitó como reclamación lo que sólo era una queja.

En efecto, según lo relatado por el reclamante en la “Hoja de Reclamaciones”, lo que se
deduce es que “ruega una explicación e indemnización a quien corresponda” sobre una supuesta
denegación de asistencia médica. Si el ruego de una explicación aparece bien explícito, no ocurre lo
mismo con aquella indemnización, pues, incluso como parte del ruego, es absolutamente
indeterminada, al no especificar ninguna cuantía o bases para su cálculo, sin que tampoco se deduzca
cuál fuera el tipo de daño sufrido por su hijo, o que dicha lesión o un posible agravamiento fuera
imputable a la Administración sanitaria por la supuesta denegación de asistencia médica del Servicio
Especial de Urgencias de Massamagrell, o cualquier otra manera en que pudiera manifestarse el
nexo causal.

Tal es así que a la reclamación o queja no sólo no se aportó ningún documento por el
interesado, sino que tampoco se solicitó la práctica de prueba.

Asimismo, como tiene manifestado este Órgano consultivo, respecto del contenido mínimo de
los datos que debe contener una reclamación de responsabilidad patrimonial, entre otros, son: una
clara intención de interponer una reclamación, que no induzca a error respecto a los daños y
perjuicios, el alcance concreto de las lesiones producidas, el momento en que la lesión se produjo, la
relación de causalidad, la evaluación económica del daño o las bases para su cálculo, y la
proposición de prueba. Ninguno de estos aspectos se deducen del escrito presentado.

No obstante, la Administración admitió el escrito presentado y, aunque no reuniera los
requisitos previstos en el artículo 6 del Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26
de marzo, y sin acudir al trámite de mejora o subsanación del escrito presentado, conforme a lo
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, acordó iniciar e instruir un
procedimiento de responsabilidad patrimonial a partir de lo que pudo ser sólo una “queja”. En canvi,
va advertir que “... la queja no ha dado lugar a la oportuna respuesta prevista en el artículo 7 del
Decreto del Gobierno Valenciano 85/1998, de 16 de junio, por el que se regula el sistema de atención
de las quejas y sugerencias en los servicios administrativos de la Generalitat Valenciana, y en cuanto
la Conselleria consultante ha entendido que lo que realmente se presentó fue una reclamación de
responsabilidad patrimonial, resulta indubitado que en el registro de la actividad del Servicio
Especial de Urgencias de Massamagrell, correspondiente al día 26 de diciembre de 1998, no quedó
registrado aquel aviso o petición de asistencia médica (folios 15 y 16), no pudiendo afirmarse que la
prestación fuera denegada”.

En l'extrem contrari, respecte a l'actitud de l'Administració davant de l'activitat
desplegada per un particular per a iniciar un procediment de responsabilitat patrimonial, pot
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citar-se el que va ser objecte del Dictamen 144/2000; en el qual es va afirmar que no cap la
“inadmissió”, per extemporaneïtat, de les reclamacions de responsabilitat patrimonial, ja que

"... afectando la prescripción al fondo del asunto, esto es, a si existe un derecho a reclamar o
si éste feneció por el paso del tiempo, la resolución que la Administración deba dictar ha de contar
con el Dictamen previo y preceptivo de este Órgano consultivo, pues a ello obliga una interpretación
sistemática y teleológica, incluso literal, del citado artículo 10, apartado 8, inciso a), de la Ley
autonómica 10/1994, de 19 de diciembre, puesto que alude a los “expedientes que se instruyan”, sin
que dicha instrucción deba confundirse con que se sigan los trámites de un concreto y específico
procedimiento.

Además, ni la Ley 30/1992 ni el Reglamento aprobado por Decreto 429/93, prevén fase
alguna de la inadmisión de las reclamaciones que se formulan sobre responsabilidad patrimonial
razón por la que no es posible “inadmitir” una reclamación sobre esta cuestión”.

Quant a la importància d'una correcta instrucció per a alvaguardar els drets dels
administrats i per a formar-se un complet coneixement del que ha succeït per a l'emissió del
Dictamen i resoldre el procediment, pot citar-se, per exemple, el Dictamen 254/2000, en el
qual s'afirma que el

“... esfuerzo de la Dirección del “Colegio Público Preescolar” de ... (Valencia) al objeto de
traer al procedimiento todos los hechos que pudieran tener relación directa o indirecta en relación
con el “accidente” producido, ya que informó hasta en cuatro ocasiones sobre los hechos ocurridos,
incluso a petición de los padres para evitar o descartar imputaciones sobre malos tratos familiares...”

El que va permetre apreciar que no existia relació de causalitat entre els danys
al·legats i el funcionament del servici públic.

En l'extrem contrari, en què es va considerar que els informes eren insuficients i, per
tant, procedia completar la instrucció amb la qual cosa es perjudica el particular en resoldre
tardanament i es dilata la instrucció innecessàriament, cal citar el Dictamen 258/2000:

“... afirmaciones de diferentes testigos que no han sido contradichas, y ni tan siquiera
informadas, ni por el servicio donde eventualmente se produjo el daño, ni por ninguna otra unidad
administrativa ... este Consejo estima que no puede pronunciarse en cuanto al fondo del asunto
planteado, por lo que procede completar el expediente ...”.

En matèria de responsabilitat patrimonial, este Consell ha tingut ocasió de pronunciar-
se respecte del còmput del termini, sobre el dies a quo. Així, en el Dictamen 123/2000,
reiterat pel 356/2000 es fa un estudi detallat respecte d'això:

“... el derecho a reclamar puede ejercitarse durante un año, cuyo cómputo comienza el propio
día en que el efecto lesivo se produce (dies a quo),  -pues  ese  mismo  día,  puede  ya  formalizarse  la
reclamación-, y expira el día anterior al de cumplimiento de un año del hecho lesivo (dies ad quem).

Conviene aclarar que del tenor literal del precepto que se comenta no se desprende que la
acción de responsabilidad patrimonial pueda comenzar a ejercerse a partir del día siguiente a aquel
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en que se ha producido el efecto lesivo, pues en tal caso el derecho a reclamar no prescribiría al año,
sino un día después, lo que sería contrario a lo que aquel dispone.

Y es que la palabra “de” significa, entre otras cosas, “desde”, preposición que, por lo demás,
es la que utiliza el último inciso del artículo 142.5 en relación con los daños de carácter físico o
psíquico.  A su vez, el término “desde” es el “punto, en tiempo o lugar, de que procede, se origina o
ha de empezar a contarse una cosa o un hecho”.

Esto implica que el punto del que ha de empezar a contarse el plazo de un año (dies a quo) es
el día, tenido por entero, en el que se produce el hecho o el acto que motive la indemnización o en el
que se manifieste el efecto lesivo, constituyendo, en consecuencia, el día inicial del cómputo.

Y esta forma de determinar el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de
responsabilidad, está avalada por consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en su
Sentencia de 19 de septiembre de 1995, con cita de numerosas resoluciones anteriores, -aún
refiriéndose al plazo de dos meses legalmente previsto para interponer recurso contencioso-
administrativo-, señala que “ese día final del plazo fijado por meses, cuyo cómputo se inicia en el día
siguiente al de la notificación de la resolución o publicación de la disposición, tiene como día
postrero el inmediato anterior a la fecha de igual numeración que la de la notificación o publicación
del acto o disposición”, para apuntar más adelante que “el mes natural, cuyo cómputo se inicia en un
determinado día ... no culmina en la misma fecha del mes siguiente, sino en la inmediata anterior ...”.

També s'han emés diversos dictàmens en qüestions concretes relatives al còmput del
termini que cal significar. Així, respecte al dia inicial o dies a quo en el cas de danys causats a
conseqüència del naixement d'un fill amb malformacions, aquell és el del naixement, ja que
este és el moment en què es manifesta i queda determinat el possible dany (i.e. les despeses
econòmiques eventualment necessàries per a atendre'l).  És el cas del Dictamen 171/2000, en
el qual, d'altra banda, es va destacar que

“...no se alcanza a comprender, -salvo que se trate de un error-, que el órgano instructor, en
su propuesta de resolución de 18 de febrero de 2000, tomando como dies a quo la propia fecha del
nacimiento del niño, -10 de agosto de 1996-, y el de la presentación de su escrito de su reclamación -
el 25 de septiembre de 1998-, afirme que la reclamación fue presentada dentro del plazo del año,
cuando entre ambas fechas ha transcurrido el expresado plazo que debe de ser tenido en cuenta por
tratarse de una cuestión de orden público, como, con cita de resoluciones anteriores, recuerda la
Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1991...”.

Qüestió també rellevant en esta matèria és que el dies a quo ho és el de la fixació de
l'abast de les seqüeles, i no el de la declaració d'incapacitat, com han sostingut algunes
propostes de resolució remeses a este Consell.  És el cas dels dictàmens 213/2000, o
457/2000, expressant el primer d'estos que

“... el interesado pudo ejercitar su reclamación de responsabilidad patrimonial desde que
tuvo conocimiento de las secuelas definitivas, con independencia de su pretensión ante la
Administración laboral, al tratarse el vínculo que la une a ésta de una relación jurídico-pública por
imposición legal -obligatoriedad de afiliación ope legis según el artículo 12 de la Ley General de la
Seguridad Social- distinta en su conformación técnica del instituto de la responsabilidad patrimonial
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de la Administración. De tal forma las posibles pretensiones a ejercitar por el reclamante pueden ser
complementarias, enmarcándose cada una de ellas en la normativa específica que le es de aplicación,
pero con independencia entre ambas y sin supeditación alguna en la tramitación o efectos de las
mismas. Y en consecuencia es inoperante a efectos de la reclamación que se examina la fecha de la
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se declaró el grado de
incapacidad del interesado ...”.

En el present exercici han sigut molt nombroses les reclamacions de responsabilitat
en matèria sanitària, raó per la qual este Consell ha tingut oportunitat de destacar
determinats aspectes relatius a esta que pareix oportú destacar. A efectes expositius, este
apartat es dividix en els següents subapartats: i) la importància d'una completa instrucció per a
resoldre en un o un altre sentit, i, en ocasions, la necessitat de completar aquella per a poder
conéixer el fons de l'assumpte; ii) l'obligació de conservar la història clínica, el omplir-la i la
seua virtualitat a efectes probatoris; iii) els casos, molt abundants, de reclamacions per
contagi d’hepatitis; iv) els drets dels pacients i el consentiment informat, i v) els casos d’error
de diagnòstic o de diagnòstic tardà.

i) Respecte a la importància d'una completa instrucció, és indubtable que això és
predicable de qualsevol procediment administratiu.  No obstant això, en el supòsit de
reclamacions per responsabilitat sanitària adquirix perfils propis, per tal com en estes subjau
un component tècnic indubtable, i perquè s'incrementen les dificultats probatòries respecte a
un altre tipus de reclamacions patrimonials.

Així, en alguns supòsits, la completa instrucció de l'expedient ha permés formar-se un
judici complet sobre els fets succeïts i apreciar que s'havia verificat la lex artis ad hoc.
Paràmetre que, com és conegut, resulta essencial per a apreciar l'existència de responsabilitat
patrimonial; ja que, en principi, no basta amb què els danys al·legats siguen conseqüència del
servici públic sanitari, sinó que per a apreciar aquella ha d'haver infringit la lex artis, açò és,
el conjunt de paràmetres que permeten apreciar que l'assistència sanitària prestada ha sigut
correcta. I això perquè en l'àmbit sanitari l'obligació del professional no és de resultats, sinó
de mitjans: la de fer, en el cas concret, allò que resulta aconsellable des del punt de vista
mèdic. Així, en supòsits complexos, no s'ha estimat que procedia declarar la responsabilitat de
l'Administració perquè la instrucció ha sigut completa, i dels informes i la història clínica
continguts en l'expedient ha quedat acreditada la verificació de la citada lex artis. És el cas
dels pronunciaments continguts en els dictàmens 107/2000, 203/2000, 267/2000, 269/2000,
295/2000, 329/2000, 335/2000, 337/2000 i 393/2000, entre altres.

En canvi, en altres supòsits, quan no ha sigut prou la instrucció practicada, ha impedit
entrar a dictaminar sobre el fons de l'assumpte, per la qual cosa este Consell ha conclòs que
era necessari completar aquella. És el cas dels dictàmens 275/2000 i 344/2000, entre altres.
Importància de la instrucció que es reforça en este tipus de supòsits de responsabilitat
patrimonial sanitària, en els que hi ha indubtables dificultats probatòries per als sol·licitants,
per la qual cosa és necessària una àmplia col·laboració de l'Administració. En este  sentit, la
jurisprudència del Tribunal Suprem ha entés (SSTS 20-3-89, 5-2-90 i 24-2-98) que hi ha una
lògica inherent a la distribució de la càrrega de la prova segons la qual correspon l'obligació
de provar a la part que disposa, i fàcilment pot aportar, els elements probatoris per a
fonamentar les seues afirmacions. Encara que això no suposa desplaçar la càrrega de la prova
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a l'Administració; per la qual cosa, en determinats supòsits, s'ha destacat la falta de
col·laboració d'esta però s'ha conclòs en sentit desestimatori per tal com el reclamant no ha
realitzat prou activitat probatòria. És el cas del Dictamen  289/2000.

ii) També ha tingut ocasió este Consell de destacar la importància de la història
clínica i el deure de conservació i els requisits que l'ordenament valencià exigixen respecte a
ella. En efecte, el Decret 56/1988, de 25 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana,
regula l'obligatorietat de la història clínica, establint que les històries clíniques hauran d'estar
escrites a màquina o amb lletra clarament llegible, i s'evitarà la utilització de símbols i
abreviatures, així com que qualsevol anotació haurà de ser datada i firmada de forma que
permeta la identificació del personal sanitari que la realitze. En els dictàmens 105 i 115/2000
es va destacar el seu incompliment, la qual cosa impedia la seua lectura, i fins i tot, per la seua
falta de firma, la seua falta de validesa a efectes probatoris. O, més destacadament, en el
Dictamen 334/2000 es va assenyalar l'obligatorietat de la història clínica única per pacient i
institució, i la necessitat que continguen prou informació per a, entre altres extrems, “recolzar
el diagnòstic, justificar el tractament i documentar els resultats obtinguts i les circumstàncies
de l'alta”, havent d'incloure les ordres d'exploració diagnòstica i tractament i l'autorització del
pacient per a les exploracions i el citat tractament. O també l'obligació de conservar la història
clínica imposada en l'apartat 5.6 de l'Annex I del Reial Decret 63/1995, de 20 de gener, i el
Decret 56/1988, de 25 d'abril, citat, que a més ha de ser única per pacient i englobar de forma
unitària la documentació generada per l'assistència al malalt, i ha de constar en esta
l'autorització del pacient (Dictamen 86/2000).

iii) Els supòsits de reclamants que al·legaven haver contret hepatitis amb ocasió de
l'assistència prestada han sigut molt nombroses.  La majoria ha sigut d'hepatitis C (VHC),
però també les hi ha hagut del tipus B (VHB) i G (VHG). Encara que sempre cal estar a
l'anàlisi del cas concret i de l'activitat probatòria desplegada, poden sistematitzar-se –amb els
límits inherents a la complexitat d'estes reclamacions- del mode següent. Moltes de les
reclamacions que afirmaven haver contret el virus amb ocasió de l'assistència sanitària rebuda
s'han dictaminat desestimatòriament perquè no s'havia realitzat cap transfusió en la sanitat
pública, i no van acreditar per cap mitjà de prova admés en Dret que la malaltia tinguera el
seu origen en una infecció del personal sanitari o de l'instrumental empleat en la intervenció
quirúrgica o en l'exploració efectuada. És el cas dels dictàmens 101/2000 (VHB que, a més,
segons informe mèdic no hi ha dany actual ni es produirà en el futur), 131/2000, 145/2000,
235/2000, 291/2000 i 304/2000.

També s'ha conclòs que procedia la desestimació de la reclamació quan, a pesar
d'haver realitzat transfusions sanguínies, els donants no patien hepatitis, per això resulta
fonamental que l'Administració haja col·laborat acreditant tal extrem. Això ha succeït en els
procediments que han donat lloc als dictàmens 65/2000 (es van efectuar nou transfusions;
d'estes set de donants no infectats, els altres dos van ser il·localitzables, la qual cosa -unit a les
presumpcions a què ens referim a continuació- van portar a una conclusió desestimatòria),
81/2000 (tots els donants de les unitats transfoses van donar negatiu al VHC en posteriors
donacions), 114/2000, 119/2000, 120/2000 (només un donant no va poder ser comprovat amb
posterioritat), 414/2000 i 435/2000 (tots els donants van donar negatiu a la serologia per a
VHC).
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Existint en quasi tots estos supòsits una gran dificultat per a provar la relació de
causalitat entre l'hepatitis que patien els reclamants i l'assistència sanitària que se'ls havia
prestat, este Consell ha recordat que regix el principi general segons el qual la càrrega de la
prova recau principalment en aquells.  No obstant això, donada la dificultat assenyalada,
l'Administració ha de col·laborar molt activament per a aclarir els fets ocorreguts.  A pesar de
tal col·laboració, en alguns supòsits continua sent pràcticament impossible acreditar aquella
relació causal, per això es prenen en consideració les presumpcions respecte al cas concret.
Així, per exemple, el fet de tindre uns indicadors elevats d'activitat hepàtica (GOT i GPT,
principalment) abans de realitzar-se la intervenció quirúrgica, l'exploració, i fins i tot la
transfusió o transfusions, pot ser rellevant per a resoldre el fons de l'assumpte. I així, la
presumpció que va contraure la malaltia amb anterioritat, o, per contra, la falta tan sols de
presumpció que la contraguera amb ocasió de l'assistència sanitària, ha sigut rellevant per a
concloure que havia de desestimar-se la reclamació en els supòsits analitzats en els dictàmens
80/2000, 150/2000, 156/2000, 179/2000, 180/2000 (VHG), 336/2000, 339/2000, 438/2000
(falta de prova, tan sols indiciària, que va contraure el virus en una exploració ginecològica),
506/2000 i 512/2000

(“a pesar del esfuerzo instructor desarrollado, quizá por el transcurso de más de
quince años de los hechos a que se refiere el procedimiento, no sólo no ha sido posible
determinar la vía de contagio, sino tampoco cuándo pudo tener lugar, ni el centro o
dependencia en que pudiera ocurrir”).

Al contrari, les presumpcions han jugat a favor del reclamant i, per tant, han fet que
este Consell concloguera que sí que procedia estimar la reclamació en els dictàmens
136/2000, 274/2000 i 432/2000 (que l'Administració, a més, va incomplir el seu deure de
conservar la identitat dels donants de la sang posteriorment transfosa).

iv) Qüestió de gran importància en l'àmbit sanitari, i que està crida a incrementar-se en
el futur, és la relativa a la dels drets dels pacients, singularment, el dret a la informació i
l'exigència, amb caràcter general, de consentiment informat per a les intervencions.  En
efecte, estos drets, configurats legalment, formen part de la lex artis, i el seu desconeixement
pot comportar que s'aprecie responsabilitat patrimonial de l'Administració, fins i tot encara
que els mitjans tècnics posats a l'abast del pacient hagen sigut els adequats. En concret,
l'article 10 de la Llei 14/1986, General de Sanitat, establix en el seu apartat 5t el dret “a què se
li done en termes comprensibles, a ell i als seus familiars o propers, informació completa i
continuada, verbal i escrita, sobre el seu procés, incloent diagnòstic, pronòstic i alternatives
de tractament”. I afig el seu apartat 6t, el dret “a  la lliure elecció entre les opcions que li
presente el responsable mèdic del seu cas, sent necessari el previ consentiment escrit de
l'usuari per a la realització de qualsevol intervenció”, excepte les que assenyala el propi
precepte.

Les reclamacions objecte de Dictamen en què s'ha al·legat falta d'informació, o
absència de consentiment a la intervenció practicada, han sigut nombroses.  En esta matèria,
igual que, en general, en totes les reclamacions sanitàries, hi ha una gran dificultat probatòria.
Però, en tot cas, és a l'Administració a la que incumbix la càrrega de la prova que el pacient
ha sigut informat dels riscos de l'operació (fet positiu) i no a aquell provar que l'Administració
no li va facilitar eixa informació (fet negatiu);
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“en el bien entendido, además de que no basta tampoco con hacer firmar al paciente un papel
en que conste esa advertencia, sino que los riesgos deben ser reales y el resultado lesivo
verdaderamente previsible. Por que si se entendiera de otra manera, y dado que en toda intervención
quirúrgica un riesgo mayor o menor siempre existe, bastaría con obtener la firma del enfermo
consintiendo en someterse a la intervención quirúrgica sobre cuyas eventuales consecuencias
negativas se le haya advertido de forma más o menos vaga o general para eximir de toda
responsabilidad tanto a la organización en que se realiza como al personal sanitario que la lleva a
cabo. Y esto ni lo dice ni lo podría decir la ley porque es contrario al sentido común, ya que
equivaldría a hacer imposible la exigencia de una responsabilidad objetiva en el ámbito sanitario”.
(STS 28-6-1999).

Per això, quan no ha acreditat l'Administració que s'ha verificat el compliment dels
drets dels pacients; singularment el dret a la informació i al previ consentiment informat, quan
este es requerix, este Consell ha estimat que procedia reconéixer la responsabilitat
patrimonial.  És el cas dels dictàmens 1/2000 (en què no constava ni consentiment escrit ni
cap anotació en la història clínica d'haver informat respecte a les previsibles conseqüències de
la intervenció quirúrgica), 86/2000, 105/2000, 109/2000, 121/2000, 140/2000 (en què
constava consentiment informat respecte a la intervenció quirúrgica practicada inicialment,
però l'Administració no va acreditar per cap mitjà de prova vàlid en Dret que després va
mantindre informada a la reclamant  ja que

“ha de tenerse en cuenta que la información debe facilitarse en diferentes momentos a lo
largo del proceso médico, ya que tal obligación pesa sobre el médico mientras el enfermo se halle
bajo su cuidado, no agotándose en un momento determinado (el inicial o el del diagnóstico). En este
sentido, resulta esencial la información en ciertas intervenciones quirúrgicas en el ámbito de la
medicina voluntaria o satisfactiva (como es la ligadura de trompas), realizada no con el fin de curar
una enfermedad o proceso patológico concreto, sino con el objeto de anular una actividad funcional
normal, como es la reproductiva, en personas que no la desean; en estos casos, si la pericia
quirúrgica no se acompaña de la información necesaria, acerca, no sólo, de las posibilidades de
recanalización que puede desarrollarse posteriormente, sino también de las prevenciones que deben
seguirse inicialmente y de la propia intervención practicada, es obvio que el resultado buscado puede
no llegar a alcanzarse, pudiendo conducir a una concepción no deseada. La infracción de este deber
de información generará, por tanto, responsabilidad por una actuación médica contraria a la “lex
artis ad hoc”),

143/2000, 170/2000 (ni existia consentiment informat per a l'exploració que se li va
practicar -TAC amb contrast iodat-, ni tan sols constava en la història clínica que va existir
informació verbal) i 303/2000.

Per contra, en aquells supòsits en què l'Administració ha acreditat el compliment dels
seus deures envers els pacients, no s'ha apreciat responsabilitat patrimonial. És el cas, entre
altres, dels assumptes analitzats en els dictàmens 69/2000, 90/2000 (en què no es va apreciar
responsabilitat patrimonial perquè, a pesar de quedar la reclamant embarassada després d'una
esterilització tubàrica, va existir consentiment informat en el qual constava la possibilitat de
quedar embarassada).

Un supòsit en què no es va sol·licitar el consentiment, però que, en quedar acreditat
que es va proporcionar informació completa, es va concloure desestimatòriament, va ser
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l'analitzat en el Dictamen 169/2000, ja que es tractava d'una intervenció quirúrgica
urgent.

Cal també referir-se al Dictamen 335/2000 sobre l'abast del consentiment. Quan es
produïxen danys la possibilitat dels quals no se cita entre els extrems de què és informat el
pacient o als quals presta el seu consentiment, també es pot apreciar l'existència de
responsabilitat, ja que no consta que el pacient assumira el risc, o, també, que tal risc no era
inherent a l'operació practicada.

Finalment, cal assenyalar que el dret del pacient a elegir el tipus d'intervenció només
el té respecte als indicats pels facultatius.  Esta qüestió es va suscitar amb ocasió del
Dictamen 476/2000, en el qual s'afirma que

“corresponde al paciente, tras una información adecuada de su diagnóstico, tratamiento y
riesgos, por parte del facultativo que le asiste, decidir si se somete a las posibles intervenciones de las
que resulte, en su caso, informado. Sin embargo, en el razonamiento del reclamante, parece atribuirse
el derecho a ser atendido a su solicitud de intervención. En el presente supuesto... tras oportuna
información médica, solicitó someterse a la intervención quirúrgica “de trasposición de segmentos de
dedos del pie a la mano”, si bien fue el propio médico que le atendió quien estimó que no resultaba
indicada este tipo de intervención, actuando de tal modo de acuerdo con la lex artis ad hoc y el
propio régimen de la Ley de Sanidad, que sólo permite elegir entre las intervenciones “indicadas”
por los servicios médicos, pero no atribuye al paciente el derecho a elegir “sólo” según su criterio la
intervención oportuna... [el facultativo] no indicó al hoy reclamante la posibilidad de efectuar una
intervención de “transferencia tisular de pie a mano”, ello se debió a que no consideró aconsejable
su realización por su “fundado temor” a que no diese el resultado funcional esperado, y se empeorase
un aspecto estético, sin que pueda considerarse su conducta generadora de responsabilidad al no
indicarle al interesado una intervención que, a su juicio, no iba a dar resultado, tal como ocurrió y
queda acreditado en el expediente”.

v) Respecte als casos en què s'ha al·legat error de diagnòstic o diagnòstic tardà,
sembla rellevant referir-se als següents supòsits en què a pesar de desprendre's de l'expedient,
s'ha estimat que no procedia reconéixer la responsabilitat patrimonial. Bé perquè els mitjans
tècnics empleats no van poder fer sospitar als facultatius la malaltia que finalment es va
revelar (cas, per exemple, del Dictamen 89/2000, que va nàixer un xiquet amb síndrome de
Down, que no va ser detectat a pesar d'efectuar-li a la mare una ecografia d'alta definició, que
va ser interpretada correctament, i, a més, la mare no es trobava entre els grups de risc que
feren sospitar que poguera tindre aquella malformació), o que, a pesar d'acreditar-se tal error
de diagnòstic, esmenat per un diagnòstic tardà ulterior, no s'acrediten els danys que tal retard
va poder irrogar el reclamant (Dictamen 147/2000, on es va concloure que la intervenció
quirúrgica haguera sigut la mateixa que si s'haguera encertat amb el diagnòstic des del primer
moment). Finalment, també pot succeir que el diagnòstic tardà estiguera justificat, perquè els
servicis mèdics no van romandre inactius, realitzant les proves que exigia la lex artis (el que
va succeir en les reclamacions que van donar lloc als dictàmens  147/2000 i 315/2000).

No obstant això, si no concorren circumstàncies com les exposades o altres anàlogues,
acreditat el diagnòstic erroni o tardà, sí que ha donat lloc a què s'estimara procedent la
reclamació.  Pot citar-se, respecte d'això, com més rellevants, els pronunciaments continguts
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en els dictàmens 138/2000 i 477/2000, que no sols es va produir un diagnòstic tardà, sinó que,
quan este es va produir, va ser erroni.

Respecte a la requalificació per l'Administració de les reclamacions prèvies a
l'exercici de les accions civils i laborals com a reclamacions patrimonials, este Consell ha
continuat detectant que l'Administració requalifica algunes reclamacions prèvies a la via
judicial laboral o civil.  Pràctica que, convé recordar, resulta admissible, sempre que es puga
suposar la seua acceptació tàcita pel particular (generalment per la seua participació activa en
el procediment); o, almenys, no conste la seua oposició expressa. Per això, s'ha estimat
correcta la requalificació efectuada per l'Administració, en els procediments que van donar
lloc als dictàmens 100/2000, 109/2000, 126/2000, 227/2000, 237/2000 i 249/2000; tots ells
iniciats com a reclamacions prèvies a la via judicial civil, excepte el 227, que ho va ser a la
via laboral.

No obstant això, el límit a eixa facultat de requalificació de l'Administració és
l'oposició expressa del reclamant, la qual cosa va haver de recordar-se en el Dictamen
31/2000, en què l’interessat es reafirma a exercir la reclamació prèvia a la via jurisdiccional
civil per “responsabilitat civil contractual per negligència“ contra la Conselleria de Sanitat.
Per això el Consell va entendre que procedia retrotraure les actuacions i resoldre la
reclamació prèvia a la via civil. No obstant això, es va fer constar que...

“Sin perjuicio de considerar que la pretensión de la reclamante responde más que a un
supuesto de responsabilidad contractual a uno de responsabilidad patrimonial, y que conforme a lo
dispuesto en la Disposición adicional Duodécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, introducida
por Ley 4/1999, de 13 de enero, la correspondiente reclamación ha de seguir la tramitación
administrativa prevista en la primera de las Leyes citadas y en el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Decreto 429/1993, es lo cierto que, como se ha expuesto y es doctrina reiterada de este
Consejo, ya expresada en su Dictamen 59/97, “el límite de la recalificación se encuentra en el
consentimiento del interesado, de forma que si aquel no presta su conformidad, no procede la
consideración de la reclamación previa a la vía jurisdiccional competente como reclamación
patrimonial, debiendo en consecuencia tramitarse como reclamación previa …”.

Qüestió que es planteja amb certa freqüència és la de furts en dependències públiques,
i quan procedix indemnitzar els particulars per estos.  No obstant això precisar les
reclamacions de responsabilitat patrimonial d'una anàlisi individual, pot afirmar-se que, en
general, no procedix indemnitzar pels objectes sostrets en dependències públiques quan no hi
ha una obligació específica de vigilància i custòdia dels objectes personals dels usuaris:
dictàmens 155/2000 (furt en residència de la tercera edat), 188/2000 i 434/2000 (estos dos en
un hospital, respecte dels quals resulta aplicable l'Ordre de 15 de novembre de 1998, que
regula el depòsit i custòdia de les pertinences dels pacients, portant a l'efecte un registre amb
número i contingut dels objectes en depòsit. Si no s'entrega de la citada forma, no procedix
apreciar la responsabilitat patrimonial), 443/2000 (furt en un col·legi) i 444/2000 (robatori en
habitatge del conserge d'un col·legi: producció del dany per un tercer, que exonera de
responsabilitat a l'Administració).

Cas distint és l'analitzat en el Dictamen 557/2000, estimatori de la reclamació, en què
el furt es va produir en un campament, en el qual consta que
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“... el hurto pudo cometerse entre las 9 de la noche (hora de la cena) y las 23’45 h., en que el
grupo de campistas regresó a sus tiendas y advirtió la sustracción de algunos de sus objetos
personales... todos los efectos personales de menores de edad bajo la dirección y tutela de personal al
servicio de la Administración, se hallaban en un momento y lugar, cuando ocurrió su sustracción, en
que no existía ningún tipo de protección ni de vigilancia, porque no existan, ni siquiera las
condiciones generales de delimitación de la instalación, circunstancias que acumulativamente
conllevan a que deba afirmarse la existencia de un funcionamiento anormal de los servicios de la
propia Administración”.

Quant a la responsabilitat patrimonial en cas d'intervenció d'un contractista, i la
interpretació de l'article 97 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, ens remetem a l'apartat B.5 d'esta Memòria (contractació).

Qüestió d'interés és la suscitada per les reclamacions per honoraris per intervenció
lletrada per interposició de reclamació economicoadministrativa, on la discrepància d'este
Consell amb l'Administració activa es manté, analitzada en els dictàmens 70, 118, 234 i
243/2000; plantejant-se, a més, en el primer i en l'últim, la problemàtica de la quantia
indemnitzatòria, per ser excessius els honoraris reclamats de lletrat, podent citar el següent
fragment del primer d'estos:

“En relación con los honorarios que se dicen “devengados” por la intervención de Abogado,
si bien la doctrina del Tribunal Supremo venía estimando que no eran gastos indemnizables,
últimamente el propio Tribunal, la Audiencia Nacional y el Consejo de Estado, entienden que aunque
la intervención de los profesionales es de carácter voluntario “tal voluntariedad, que si bien es cierta
a efectos jurídicos, a efectos fácticos, que son los que importan en la relación causal indemnizatoria,
la necesidad de contar con asesoramiento jurídico es evidente dada la complejidad del asunto por lo
que no cabría rechazar sin más la pretensión …”, -Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril de
1997-, siendo “el recurso al consejo y dirección letrada, -aunque no preceptivo- deba ser considerado
como una consecuencia prudente y atemperada a lo imprevisible, insólito e injustificado del proceder
administrativo”, debiendo “afirmarse que la decisión de un ciudadano de recabar la dirección y
asesoramiento letrado para ejercer en vía administrativa una acción indemnizatoria al amparo del
instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es una opción legítima de los
ciudadanos” que “no puede ser calificada, al menos con carácter general, como contraria a la buena
fe y al principio que prohibe el ejercicio abusivo de los derechos” -Dictámenes del Consejo de Estado
núm. 2414/96 y 1395/94-; expresando la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en Sentencia de 16 de diciembre de 1996, en un supuesto de reclamación de los honorarios
del letrado que dirigió la reclamación económico-administrativa, que concluyó anulando el acto
recurrido que, “si bien es cierto que la asistencia profesional no es imperativa a tenor de lo dispuesto
en el artículo … del Reglamento de Procedimiento para las reclamaciones económico administrativas
este Tribunal ha de aplicar las leyes teniendo en cuenta la realidad; es decir, que de hecho tal
asistencia es imperativa una vez comprobada la complejidad de los procedimientos impugnatorios y
la especialización de los funcionarios y órganos administrativos ante quienes han de desarrollarse
tales procedimientos. La Sala considera que la actora, sin asistencia letrada, no hubiera alcanzado el
resultado …, la anulación de una sanción contraria a derecho”.

Atrayendo tales criterios al supuesto concreto que se dictamina, si bien en el expediente no
constan ni la documentación relativa al procedimiento de comprobación de valores que dio lugar a la
liquidación tributaria, posteriormente anulada, que permitiría conocer “la complejidad” o no del
asunto, en orden a determinar si el asesoramiento del profesional, al que recurrió la hoy reclamante,
está dentro de una opción legítima de ella, en razón de la naturaleza jurídica de la actuación
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administrativa, precedente, y de los recursos que contra los actos administrativos, cabría interponer,
para lo que es normal que el administrado no tenga una preparación adecuada o idónea, habida
cuenta, además de que la actuación ha de llevarse a cabo ante un Tribunal específico para esta suerte
de cuestiones, -lo que, de suyo, ya denota su peculiaridad-, no es menos cierto, en palabras del
Tribunal Supremo, -Sentencia de 2 de noviembre de 1987-, que “la “legislación motorizada”
característica de nuestro tiempo origina con frecuencia dudas respecto de los elementos normativos
aplicables a un determinado supuesto de hecho …”, dudas que fundamentan la decisión de la
interesada de recurrir al asesoramiento técnico, como en este caso lo hizo la hoy reclamante.

Desde esta óptica, no le es desconocido a este Órgano consultivo que la impugnación, en vía
económico-administrativa, de las comprobaciones de valores, de los bienes objetos del negocio
jurídico concreto de que se trate, -compraventa, en este caso-, necesita de unos conocimientos de
derecho tributario y procesal específicos pues, en definitiva, la contradicción con éxito de la
actuación administrativa supone, en estos supuestos, no sólo la formulación de escritos fundados en
derecho, sino la aportación y, -en su caso, práctica de prueba-, de informes periciales, que desvirtúen
los criterios de los técnicos de la Administración y, en este sentido, en el caso que se estudia, se
estima acertada la opción de la hoy reclamante de recurrir al consejo y defensa de un abogado así
como que, los honorarios devengados por éste, deban incluirse, en el concepto de indemnización”.

I afegix el Dictamen 234/2000 que

“de lo anteriormente relatado se desprende que la contratación de los servicios de un
Abogado por parte de los reclamante queda plenamente justificada, pues no puede exigirse a quienes
son profanos en derecho que puedan articular personalmente la defensa de sus intereses de forma
adecuada, cuando, además, hoy en día, y dada la abundancia de normas y de criterios interpretativos
en las distintas ramas del derecho, también los juristas nos vemos precisados, en ocasiones, de
recabar la asistencia de un compañero especializado en la materia de que se trate”.

En matèria de reclamacions amb ocasió d'accidents de circulació, en haver augmentat
el seu nombre, pareix oportú dedicar una breu referència a estes de forma sistemàtica, sense
oblidar per això que sempre cal estar al cas concret objecte d'anàlisi. En estos assumptes, este
Consell ha recordat que els deures que incumbixen a l’Administració respecte de les vies
públiques no poden excedir del raonablement exigible, per la qual cosa la sobtada aparició en
aquelles d'animals, objectes o substàncies que produïsquen danys a vehicles o persones no
resulta, en principi, exigible; i, per tant, procedia desestimar la reclamació. És el cas dels
supòsits analitzats en els dictàmens 233/2000 (irrupció d'animal en la via), 236/2000
(graveta), 262/2000 (taca lliscant), 293/2000 (graveta), 320/2000 (caiguda en un clot fora de
la via pública que, d'altra banda, estava perfectament senyalitzada), 322/2000 (producte
lliscant), 331/2000 (irrupció d'animal), 388/2000 (caiguda de ciclomotor per la presència d'un
travesser de fusta), 390/2000 (despreniment de pedres i terres, que d'altra banda no es va
acreditar que existiren i, a més, estava senyalitzada la seua possibilitat amb el corresponent
senyal de trànsit), 487/2000 (obres senyalitzades i il·luminades), 495/2000 (ciclista que
col·lidix amb matoll en vorera d'emergència; no obstant això s'aprecia concurrència de causes,
en ser-li exigible el control del seu vehicle), i 514/2000 (irrupció d'animal).

Al contrari, en altres supòsits sí que s'ha apreciat que havia de reconéixer-se la
responsabilitat patrimonial per l'incompliment del citat deure de conservació i vigilància que
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correspon a l'Administració. Això va succeir en els dictàmens 67/2000 (vehicle que, en
resultar avariat, és dirigit fora de la vorera d'emergència, on col·lidix amb la base de ciment
d'un senyal de trànsit preexistent), 206/2000 (en què es va produir la mort d'un xiquet de 10
anys en creuar una autovia, perquè

“la conducta omisiva de la Administración, ... posibilitó una “vía de paso” alternativa a la
adecuadamente establecida a pocos metros de ésta... una conducta omisiva de la que era consciente
la propia Administración, y que debe calificarse de grave por las consecuencias -que como bien
conocía-, podrían derivarse de su inactuación.  La “permisibilidad” de paso consentida por la
Administración hace dejar intacto el nexo de causalidad entre su actuar -por omisión de la vigilancia
y mantenimiento debidos- y el daño producido. Es presumible que el evento no hubiera tenido lugar si
la valla hubiera estado en perfecto estado. Pero aun admitiendo como posible la concurrencia de
culpas, la presumible habitualidad como “vía de paso” a los adultos como acredita el hecho de existir
dos “agujeros” prácticamente enfrentados, hace difícilmente valorable como “culpable” la conducta
de un niño de 10 años”),

322/2000 (taca d'oli que, segons testimoni, va romandre tot el matí i altres vehicles
van tindre incidents semblants), 442/2000 (via pecuària no senyalitzada), 464/2000 (alçament
de la xapa metàl·lica de la junta de dilatació d'un pont) i 515/2000 (clots en la calçada per la
circulació de trànsit pesat).

Finalment, cal referir-se a aquells supòsits en què es va concloure que havia de
desestimar-se la reclamació amb ocasió d'un accident de trànsit, en entendre que el seu
esdeveniment era a causa de culpa exclusiva de la víctima, l'actuació de la qual havia sigut la
causa eficient d'aquell. És el cas dels dictàmens 311/2000 (invasió de zona no destinada a la
circulació en no respectar la senyalització existent, en particular la de velocitat permesa),
348/2000 (xoc contra bionda lateral pel comportament del conductor del vehicle, no ajustat a
les característiques i senyalització de la via), 471/2000 (invasió d'illeta, senyalitzada, per no
adequar la velocitat a la situació).

Respecte a la quantia indemnitzatòria que resulta procedent en estimar les
reclamacions de responsabilitat patrimonial, cal realitzar distintes consideracions.  La primera
d'estes és que s'ha apreciat, amb caràcter general, que quan l'instructor finalment planteja una
proposta de resolució estimatòria, sol realitzar una acabada instrucció en ordre a la fixació del
quantum indemnitzatori, a la qual cosa res cal objectar. En canvi, quan succeïx la situació
contrària –proposada de resolució desestimatòria- són molts els casos en què no s'ha realitzat
cap instrucció que permeta fixar adequadament la indemnització procedent.

Una segona consideració que cal fer, relacionada amb l'anterior, és que
l'Administració sol acceptar, acríticament, les factures presentades pels particulars, quan
algunes d'estes poden no ajustar-se a la realitat del dany reclamat, el que significa una
instrucció deficient. Situació, esta, que sol coincidir amb propostes de resolució
desestimatòries, encara que no sempre.

Així, cal significar els següents pronunciaments:  en el Dictamen 374/2000 es va
concloure que havia d'indemnitzar-se a la reclamant, però previ incident per a la determinació
de la quantia procedent (havia presentat dos pressupostos distints, de 130.000 ptes. de
diferència entre ells).  En el número 451/2000 este Consell va concloure que procedia,
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alternativament, completar la instrucció requerint a la reclamant perquè concretara i acreditara
la quantia indemnitzatòria, o dictar resolució desestimatòria amb expressa reserva del dret de
la reclamant de fer-ho amb posterioritat. I en el 416/2000, es va reconéixer que procedia una
baixa indemnització perquè la resta d'allò que s'ha reclamat era una possible quantificació de
danys futurs i incerts.

La quantia indemnitzatòria ha sigut minorada, quan s'ha produït concurrència de
causes o compensació de culpes. Això ha succeït amb ocasió dels pronunciaments continguts
en els dictàmens 299/2000 (alumne que es colpeja a pesar de les instruccions explícites del
professor), 316/2000 (error administratiu que permet matricular-se a alumnes que no podien
fer-ho, però estos últims eren coneixedors de tal impossibilitat), 489/2000 (cuidadora de
menjador que esvara amb restes de menjar que es trobaven presents en el sòl, quelcom que
ella mateixa, d'acord amb les seues funcions, podria haver evitat)

Un altre aspecte relatiu a la responsabilitat patrimonial que pareix oportú significar és
la seua distinció respecte d'aquells supòsits de reclamacions de danys i perjudicis per
personal al servici de l'Administració, la qual cosa s'analitza en l'apartat següent.

B.4.- Indemnització per raó del servici.

Com ha mantingut este Consell  des que va començar la seua activitat, en línia amb el
Consell d'Estat i amb el Tribunal Suprem, el fonament indemnitzatori en el cas de personal al
servici de l'Administració Pública, siga per mitjà d'una relació funcionarial, estatutària o
laboral, es troba en la Llei 30/1984, de Mesures Urgents per a la Reforma de la Funció
Pública (article 23.4), Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (articles 46.b i
55.2.d), i, en determinats casos, en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià i en
l'Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració
Pública; i no en la genèrica responsabilitat patrimonial que, respecte dels ciutadans, preveu
l'article 106.2 de la Constitució espanyola i desenrotllen els articles 139 i següents de la Llei
30/1992, i l'article 85 de la Llei 5/1983, de Govern valencià.

Depenent del fonament indemnitzatori de la reclamació el procediment aplicable és
distint: el procediment general contingut en el títol VI de la Llei 30/1992, si aquell es troba en
la Llei 30/1984, o el Reglament aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 de març, si es tracta
de responsabilitat patrimonial. I fins i tot també és distint el dies a quo per al còmput del
termini de prescripció de l'acció, com va assenyalar este Consell en els seus dictàmens 3 i
123/2000.

La difícil delimitació a l'hora d'aplicar un o un altre règim jurídic, unit a l'elevat
nombre de reclamacions d'este tipus, al costat del fet que segons siga aquell, l'òrgan instructor
pot ser un o un altre -cas de la Conselleria de Cultura i Educació- pareixen aconsellar dedicar-
li un apartat específic de la present Memòria.

Així, este Consell ha entés que resultava aplicable el règim específic del personal al
servici de l'Administració (la Llei estatal de 1984, el Text Refós de la Llei de la Funció



126

Pública Valenciana; i, en determinats casos, el Decret 24/1997, del Consell, i la seua Ordre de
desenrotllament, de 23 de juliol de 1998), i, per tant, el procediment general contingut en la
Llei 30/1992, en els següents supòsits: dictàmens 3/2000 (sanitari que sofrix lesions per
radiacions de rajos X), 8/2000 (danys en vehicle de professor, per accident de trànsit), 125 i
216/2000 (vehicles de professors estacionats en zones d'aparcament destinades a l'efecte),
165/2000 (ruptura d'ulleres de professora en colpejar-la un alumne amb una paperera quan
aquella intentava corregir la seua conducta), 25, 195 i 196/2000 (ruptura d'ulleres de
professors d'Educació Física per colp de baló de sengles alumnes), 207/2000 (ruptura d'ulleres
de professor per fractura imprevista d'alicates durant la classe de Tecnologia),  232 i 415/2000
(ruptura d'ulleres de professores, per sengles cops de baló), 436/2000 (agressió a professora
per alumna d'educació especial), 450/2000 (professora que cau en socórrer un alumne en
activitat extraescolar), 463/2000 (en què es va estimar que no procedia indemnitzar per la
conducta de la professora), 465/2000 (ruptura d'ulleres de professor, que són llançades des
d'un segon pis), 466/2000 (lesions en incisives de professora d'Educació Física en colpejar-la
un alumne amb una perxa), 486/2000 (professora ferida en trencar-se un termòmetre durant
una pràctica de laboratori), 489/2000 (encarregada de menjador que esvara amb restes de
menjar), 491/2000 (pèrdua d'incisiva preparant el material per a activitat escolar, es conclou
desestimatòriament per culpa de la víctima), 503/2000, 508/2000 (danys en vehicle de
professor en tancar-se la porta d'accés al centre educatiu) i 519/2000 (danys en vehicle de Cap
d'Estudis després d'amenaces anònimes d'un grup d'alumnes).

Diversos pronunciaments d'este Consell durant l'any 2000 s'han referit, a més, a la
necessitat d'aplicar directament el principi d'indemnitat del personal al servici de
l'Administració contingut en l'article 23.4 de la Llei 30/1984, sense necessitat d'intermediació
reglamentària.  És el cas dels dictàmens 172, 173 i 174/2000.

En segon lloc, també s'ha considerat aplicable la Llei 30/1984 i el Text Refós de la
Llei de la Funció Pública Valenciana, quan el funcionari ha hagut de suportar uns honoraris
de Lletrat i drets de Procurador, quan van haver d'acudir als seus servicis per la prestació de
les seues funcions. Això ha succeït amb ocasió dels dictàmens 210/2000 (professora
demandada en organitzar una activitat extraescolar: procedix l'abonament d'honoraris, drets i
suplits d'advocat i procurador, sense perjudici que l'Administració Pública repetisca contra la
companyia d'assegurances amb què es va concertar la pòlissa de cobertura de la defensa
jurídica del personal docent), 226/2000 (Director i Secretari d'Institut denunciats, per un
professor, de falsedat i amenaces durant l'acompliment de les seues funcions), i el Dictamen
241/2000, que per la seua rellevància convé significar:

“Resulta probado en el procedimiento y en las diligencias penales que la hoy reclamante
ocupaba la ambulancia por estar prestando sus servicios; como resulta probado que en el
procedimiento penal fue parte acusadora “el letrado habilitado de la Conselleria de Sanidad y
Consumo, Dirección Territorial Servicio Valenciano de la Salud”, el que se limitó a actuar
exclusivamente en nombre de la expresada Conselleria y reconociendo en sus alegaciones, -folio 18-,
que la ambulancia, que sufrió la colisión, era propiedad de su representada así como que era
conducida en “servicio especial de urgencia” por ..., “viajando en el mismo Mª J. A. como viajero”,
es decir, que no puede albergarse duda alguna de que la representación procesal y jurídica de la
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Conselleria conocía el hecho de que la hoy reclamante tanto estaba prestando sus servicios como que
había resultado perjudicada. No obstante ninguna actuación a su favor hizo en el procedimiento
penal, como puede comprobarse en la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 y que obra
a los folios 43 a 47 del expediente administrativo, por lo que es razonable que, ante tal desasistencia,
la interesada tuviere que recurrir a la defensa de sus derechos contratando los servicios de un
“abogado privado”, cuya actuación resultó relevante como se dice seguidamente... A todo ello debe
añadirse que ni durante la sustanciación del procedimiento, que terminó por Sentencia del Juzgado de
Instrucción nº 3 de ... ni en el recurso de apelación, el letrado de la Generalitat no desplegó actividad
alguna tendente a la defensa de los intereses de la hoy reclamante; y no sólo no formuló petición
alguna en beneficio de ella al formalizar las conclusiones en la primera instancia, sino que, a la vista
de la Sentencia, tampoco la recurrió, ni aún siquiera adhiriéndose a la apelación interpuesta por la
Sra. ...; como tampoco lo hizo, en este segundo trámite, el Ministerio Fiscal, no obstante no ser la
indemnización fijada en la Sentencia acorde con la por él pedida.  De todo ello se desprende que la
intervención del “abogado privado”, al que tuvo que recurrir la hoy reclamante, fue útil a la defensa
de los derechos de aquélla, por lo que, atendiendo al principio de indemnidad que inspira el artículo
23.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como el artículo 55.2.d) del Texto Refundido de la Ley de
la Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, este
Órgano consultivo estima la existencia de relación de causalidad entre el daño sufrido y el servicio
público y la actividad que la reclamante desempeñaba y, además, entre la no prestación del servicio
de asistencia jurídica, y los daños que se le ocasionaron, al disminuir su patrimonio en la cantidad de
1.740.000 pesetas en que han sido tasados los honorarios del letrado de cuyos servicios se valió la
interesada”.

En altres casos, el Consell ha analitzat, a més, la concurrència dels requisits específics
que, per a les comissions de servicis, exigixen el Decret 24/1997, del Govern valencià, i
l'Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració
Pública.  Han sigut els analitzats en els dictàmens 17/2000 (desestimatori per no quedar
acreditada l'absència de culpa o negligència en la conducció del seu vehicle) 62/2000 (que va
concloure desestimatòriament, per no quedar acreditada l'absència de culpa o negligència de
la funcionària, que es va botar un stop), 71/2000 (vehicle de psicopedagog que és colpejat per
un vehicle que es dóna a la fuga), 92/2000 (furt en despatx de Cap d'Estudis), 211 i 215/2000
(danys en vehicles de membres d'un tribunal d'oposicions), 301/2000 (danys en vehicle de
professor en  comissió de servicis), 422/2000 (accident de trànsit de professora itinerant).

S'ha considerat, al contrari, que resultava aplicable el règim general de la
responsabilitat patrimonial de l'Administració, contingut en els articles 139 i següents de la
Llei 30/1992, en els casos que s'enuncien a continuació, en resultar irrellevant la condició de
personal al servici de l'Administració pública dels reclamants: 2, 7, 59, 68, 135, 152, 153,
154, 159, 160, 185, 186, 189, 190, 192, 212, 214, 225, 228, 238, 239, 383, 392 i 474/2000
(tots estos de danys en automòbils de professors, sense relació amb la seua activitat docent), i
271/2000 (entropessó de persona al servici de l'Administració sanitària amb tapa metàl·lica en
una zona interior del recinte de l'Hospital, de lliure ús per a vianants).

B.5.- Contractació administrativa.

La consulta al Consell en esta matèria resulta preceptiva quan es tracta d'expedients
instruïts per l'Administració de la Generalitat Valenciana sobre "nul·litat, interpretació i
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resolució dels contractes administratius quan es formule oposició per part del contractista i, en
tot cas, en els supòsits previstos en la legislació de contractes de l'Estat”, (article 10.8.c) de la
Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu). Per la seua banda,
els articles 59 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000; i 114 del Text Refós de les disposicions legals
vigents en matèria de Règim local, afigen la preceptivitat de la consulta, en els mateixos
supòsits per a l'Administració local, i, a més, en cas de “modificacions del contracte, quan la
quantia d'estes, aïlladament o conjuntament, siga superior a un 20 per 100 del preu primitiu
del contracte i este siga igual o superior a 1.000.000.000”, per la qual cosa, en tots estos
supòsits serà preceptiu el Dictamen, no sols per a l'Administració de la Generalitat
Valenciana, sinó també per a les entitats locals (articles 10.8.c i 11 de la Llei 10/1994, citada).

El nombre d'assumptes dictaminats l'any 2000 en esta matèria ha sigut de 17, la qual
cosa representa un 3,22% del total de dictàmens.

 Dels dictàmens haguts durant l'any 2000, poden significar-se els relatius a quatre
qüestions. La primera, les diferències entre rescissió i resolució del contracte; la segona, els
tràmits que han de seguir-se per a la resolució d'un contracte; la tercera, la relativa als
modificats; i la quarta, les indemnitzacions de danys i perjudicis de tercers quan hi ha una
relació jurídica entre l'Administració pública i un contractista.

Respecte a la distinció entre rescissió i resolució dels contractes pot citar-se la
doctrina continguda en els dictàmens 85/2000 i 290/2000, afirmant-se en el primer d'estos que

“la resolución y la rescisión de los contratos no son conceptos sinónimos, a pesar de la
terminología que emplea, entre otros escritos, la propuesta de resolución; en este supuesto
procedería, en su caso, la primera de ellas, es decir la resolución del contrato. La rescisión proviene
de la “restitutio in integrum”, del “interdictum fraudatorium” y de la “laesio enormis” del Derecho
Romano, y exige como requisito necesario un perjuicio para una de las partes o para un tercero, que
en nuestro ordenamiento jurídico se concreta en la lesión o en el fraude. No apreciándose ninguna de
ellas, con arreglo a los artículos 1290 y ss. del Código Civil, no puede la Administración “Rescindir
el contrato de obras por incumplimiento del contratista”, no obstante la terminología que durante
mucho tiempo fue utilizada por el Derecho Administrativo contractual. En este sentido, Dictamen nº
1646/91, de 23 de enero de 1992, del Consejo de Estado”.

Respecte als tràmits que han de seguir-se en la resolució d'un contracte
administratiu, el Dictamen 106/2000, recorda que

“del contenido de las normas expuestas se deduce que los trámites procedimentales que han
de seguirse en la resolución de un contrato administrativo son: el acuerdo de incoación del
expediente debidamente motivado y previos los informes que resulten necesarios; el trámite de
audiencia a los interesados; la propuesta de resolución; y, en casos como el presente en el que existe
oposición del contratista, Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma respectiva; y, finalmente, el acuerdo resolutorio propiamente dicho”.

Respecte d'aquells assumptes en què ha de ser consultat preceptivament el Consell
perquè es tracte d'una modificació de contracte quan la seua quantia, aïlladament o
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conjuntament, és superior a un 20 per 100 del preu primitiu del contracte i este siga igual o
superior a 1.000.000.000, este any 2000 ha sigut el primer que este Consell ha dictaminat en
esta matèria: dictàmens 128 i 367/2000, expressant este últim la problemàtica habitual d'estos
supòsits, amb el següent tenor:

“Como se ha expuesto en antecedentes, los capítulos que se pretenden modificar y que
conllevan un mayor incremento consisten fundamentalmente en la instalación de climatización,
cambio de pavimentos y aplacados, la albañilería para realizar estas obras, la instalación de
electricidad y de protección contra incendios, derivadas aparentemente, en su mayoría, de una
“redefinición de usos” y “la aparición de nuevas exigencias de dotación en laboratorios”.  Este
Consejo, analizando los documentos relativos a las partidas referidas, y a salvo de mejor opinión
técnica, entiende que éstas obedecen tanto al cambio de destino de determinadas instalaciones, como
a la ampliación de las mismas, y a la apariencia del edificio y, en suma, a modificaciones en el objeto
del contrato, circunstancias todas ellas que pudiendo resultar necesarias, en algún caso, son sólo
convenientes en otros, por obedecer a cambios de criterio en cuanto al destino y uso del inmueble
objeto de la reforma, que tal vez deberían estar más satisfactoriamente justificados”.

Respecte als supòsits de contractació en què pot sorgir responsabilitat pels danys i
perjudicis irrogats a un particular en els quals puga haver participat un contractista,
este Consell ha reiterat la seua doctrina, ja arreplegada en la Memòria de 1998, respecte a
l'abast de l'article 97 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, d'idèntic tenor a l'article 98 de la Llei
de Contractació de 1995. Qüestió sobre la qual se seguixen rebent consultes amb propostes de
resolució (moltes vegades confirmades per les resolucions que posen fi al procediment),
desestimatòries, i segons les quals l'Administració fixa el quantum indemnitzatori i establix
que ha de ser abonat al particular pel contractista.  Pot recordar-se la citada doctrina, en
paraules del Dictamen 496/2000, del següent tenor:

“... en relación a la responsabilidad del contratista o concesionario de la actividad que
pudiere haber causado el daño, resulta necesario recordar el contenido del artículo 98 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas,- que ya se recogía en el artículo 72 de la
antigua Ley de Contratos del Estado-, y que tanto la doctrina como la jurisprudencia, en relación al
tratamiento jurídico de la responsabilidad extracontractual de la Administración por daños causados
por sus contratistas, entiende que la Administración Pública, en cuanto titular primera y directa de la
actividad de interés público que el contratista o concesionario (colaborador) desarrolla, debe hacer
frente a los daños causados en el ejercicio de la actividad de colaboración, sin perjuicio de las
acciones que la propia Administración pueda ejercitar, en su caso, para obtener del concesionario el
resarcimiento de la indemnización pagada al interesado.  Es de significar, a este respecto, que el
Tribunal Supremo ha entendido la naturaleza netamente objetiva de la responsabilidad patrimonial
del Estado, ajena por tanto a toda idea de culpabilidad, lo que impide a la Administración, que actúa
en la esfera de sus atribuciones para satisfacer un servicio público, desplazarla al concesionario, sin
perjuicio de la acción de repetición de aquélla contra éste (STS 23-2-1995, entre otras). Este mismo
criterio ha sido mantenido por este Consejo Jurídico en su Dictamen 371/2000, entre otros muchos.
En el supuesto objeto de Dictamen no puede exonerarse de responsabilidad la Administración y
derivarla al concesionario, como se hace implícitamente en la Propuesta de Resolución, por cuanto
de los términos de la autorización de ocupación no se desprende que, sobre el lugar donde sucedió el
accidente y se produjo la lesión, se proyectara el deber de conservación por parte del titular de la
concesión y cuyo deber sí le era exigible a la Administración de la Generalitat Valenciana”
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Doctrina que es conté també en els dictàmens 371/2000 (obres del metro a la ciutat de
València), en què es va recordar que

“... la Administración Pública, en cuanto titular primera y directa de la actividad de interés
público que el contratista o concesionario (colaborador) desarrolla, debe hacer frente a las lesiones
causadas en el ejercicio de la actividad de colaboración”

I això, sense perjudici que l'Administració, després d'indemnitzar el particular,
confisque la fiança del contractista o exercite l'acció de tornada contra ell, com es va
assenyalar, entre altres, en els dictàmens 217 i 350/2000

B.6.- Revisió d'ofici.

La segona matèria que ha sigut objecte de nombre més gran de consultes ha sigut la de
procediments de revisió d'ofici: 20 dictàmens, el 3,79% sobre el total d'assumptes.

La consulta en esta matèria és preceptiva per imperatiu de l'article 10.8.b) de la Llei
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu; consulta que, a més, és
vinculant, de conformitat amb l'article 102.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Un aspecte a destacar en este punt, a què s'han referit, entre altres els dictàmens 146,
260, 273 i 359/2000, és el de la caducitat del procediment als tres mesos si s'inicia d'ofici.
Qüestió esta, que es produïx amb prou freqüència, en establir l'article 102 citat, després de la
reforma per Llei 4/1999, que “Quan el procediment s'haguera iniciat d'ofici, el transcurs del
termini de tres mesos des del seu inici sense dictar-se resolució en produirà la caducitat...”
(apt. 5é).  Termini extraordinàriament breu per a realitzar la seua completa instrucció, però
d'indefugible compliment, donat el seu tenor.

Per això, es considera que, en principi, podria resultar convenient suspendre el
procediment amb anterioritat a la seua remissió a este Consell, ja que en estos casos resulta
aplicable l'article 83.3 de la Llei 30/1992, que preveu que “es podrà interrompre el termini
dels tràmits successius” quan es tracte d'informes preceptius que siguen determinants per a
resoldre.  I l'article 42.5.c) de la citada Llei, que establix que es podrà suspendre el termini
màxim per a resoldre “quan hagen de sol·licitar-se informes que siguen preceptius i
determinants del contingut de la resolució... pel temps que medie entre la petició, que haurà
de comunicar-se als interessats, i la recepció de l'informe, que igualment haurà de ser
comunicada a estos. Este termini de suspensió no podrà excedir en cap cas de tres mesos”.
Supòsit en què, indubtablement, es troba el Dictamen d'este Consell, singularment en esta
matèria en què el Dictamen, a més de preceptiu, ha de ser favorable a la revisió instada.

Solució esta que, en canvi, no pot fer reviure un termini que ja es troba caducat en
remetre's a este Consell. En este últim cas, procedirà dictar resolució declarant la caducitat i,
eventualment, iniciar nou procediment amb el mateix objecte, sempre que no haja prescrit
l'acció de nul·litat que pretén exercitar-se.
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En matèria de revisió d'ofici, el Dictamen 245/2000, va recordar els seus límits en
establir que

“vienen expresamente establecidos en el artículo 106 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
límites que podrían ser aplicables al supuesto en cuestión no sólo por el tiempo transcurrido desde la
fecha de los acuerdos que se pretenden revisar, sino también por la existencia de otras circunstancias
concurrentes, como pudiera ser, en su caso, el hecho de que los vicios alegados sean imputables al
propio órgano que adoptó el acuerdo, y al poder quedar afectado el principio de confianza legítima
que debe inspirar las relaciones de los particulares con la Administración según postula el artículo 3
de la Ley 4/99 de 13 de enero”.

I, finalment, per la seua relació i distinció respecte de la revocació, vol recordar-se,
amb el Dictamen 394/2000 que

“El artículo 105 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999, prevé la facultad de las
Administraciones Públicas de revocación de los actos administrativos “de gravamen o
desfavorables”. Si bien en sentido estricto el concepto de revocación exige un acto válido al que se le
priva de efectos jurídicos, eliminándolo del ordenamiento jurídico, por razones de oportunidad, en un
sentido amplio, la revocación implica una privación de efectos jurídicos del acto administrativo tanto
por razones de oportunidad como por motivos de legalidad.

En consecuencia, dos son los motivos que permiten revocar el acto administrativo: uno
fundado en motivos de oportunidad debidamente justificados, y otro fundado en motivos de legalidad.

No obstante, presupuesto determinante para que la administración pueda hacer uso de la
facultad prevista en el citado artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, es que el acto que se
pretenda revocar, con todas las consecuencias jurídicas que ello supone (innecesariedad del
procedimiento previsto en el artículo 102 de la Ley 30/92), sea “de gravamen o desfavorable”;
expresión que, tras la reforma de la Ley 4/1999, ha sustituido a la anterior “no declarativos de
derechos y los de gravamen”.

Por tanto, la distinción entre actos que sean o no favorables a los interesados es la que ha de
servir de criterio para determinar si la Administración, para volver sobre sus propios actos, ha de
seguir o no los procedimientos formales de revisión previstos en los artículos 102 y 103 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre. Si se trata de actos favorables, únicamente es posible la revisión por los
motivos y a través de los procedimientos previstos en los artículos 102 y 103; y si los actos son “de
gravamen o desfavorables” pueden ser revocados, privándoseles de los correspondientes efectos
jurídicos, por razones de legalidad o de oportunidad, sin sujeción a los mencionados procedimientos,
sin perjuicio de que “tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o
sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”.

Ante la ausencia de reglas legales expresas para la delimitación entre actos favorables y
“actos de gravamen o desfavorables”, la doctrina consideró que el criterio distintivo “no debe
referirse a los actos sino a sus efectos”. Además, en la aplicación de este criterio, se advirtió la
posibilidad de que un mismo acto administrativo pudiera producir efectos desfavorables para su
destinatario, pero favorables para terceros; e incluso que un mismo acto administrativo pudiera
originar, al mismo tiempo, efectos favorables y desfavorables para el interesado, lo que debería
resolverse en sentido restrictivo, excluyéndose la posibilidad de revocación sin seguir los
procedimientos previstos para la revisión de los actos favorables”.
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B.7.- Urbanisme.

L'any 2000 esta matèria ha sigut objecte de 7 dictàmens, la qual cosa suposa un 1,33%
del total de consultes formulades.

De conformitat amb l'article 10.8.c) de la Llei 10/1994, de creació d'este Consell, és
preceptiva la consulta quan es tracta de “modificació dels plans d'urbanisme, les normes
complementàries i subsidiàries i els programes d'actuació que tinguen per objecte una diferent
zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos”.

Per la seua banda, l'article 172.5 del Reglament aprovat pel Decret 201/1998, de 15 de
desembre, establix que “la modificació dels Plans requerirà Dictamen previ del Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana en els casos en què així ho establisca la
legislació que regula este òrgan consultiu”.

Cal destacar en este punt els pronunciaments continguts en el Dictamen 30/2000, on es
fa referència a un supòsit de responsabilitat patrimonial en relació amb el planejament
urbanístic:

“Del expediente sometido a Dictamen resulta que la entidad reclamante, , adquirió un solar
en el municipio de C., por escritura pública de fecha 5 de octubre de 1996, -rectificada por las
posteriores de 2 y 19 de diciembre de 1997-, sobre el que, conforme al planeamiento vigente en
aquella fecha, podía construirse un edificio de seis plantas.

Precisamente, el Pleno del Ayuntamiento de C., en reunión de 25 de junio de 1996, acordó
aprobar inicialmente el proyecto de Ordenación Urbana del municipio, a fin de incrementar las
alturas permitidas, entre otros, en el solar adquirido por la reclamante, para posibilitar 7 alturas sin
ático.

La Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia acordó, con fecha 23 de julio de 1997,
denegar la aprobación definitiva de la modificación propuesta, al considerar que el Ayuntamiento no
había justificado la modificación ni el cumplimiento de lo previsto en los artículos 19 y 55.3 de la Ley
6/1994, reguladora de la actividad urbanística.

Expuesto cuanto antecede, ha de significarse en primer lugar que el acuerdo de la Comisión
Territorial de Urbanismo citado fue notificado al particular (según él mismo reconoce, folio 219 del
expediente), sin que conste que éste haya sido recurrido ni en vía administrativa ni contencioso-
administrativa. En consecuencia puede entenderse que habiendo consentido el particular la firmeza
de la decisión administrativa que le afectaba, difícilmente puede ahora alegar unos supuestos daños.

Pero es que, además de lo expuesto, debe subrayarse que en el momento de la adquisición del
solar, 5 de octubre de 1996, la altura de la edificación permitida era de 6 alturas, sin que hubiese
adquirido todavía firmeza ningún tipo de modificación del planeamiento municipal, constituyendo por
ello la alteración de esta normativa urbanística una mera expectativa, y como constantemente ha
señalado la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, y la
doctrina de este Consejo, no son indemnizables las meras expectativas, pues la lesión indemnizable,
ha de ser “efectiva”, es decir, que se produzca realmente, y “cierta”, excluyéndose los daños
hipotéticos, eventuales, futuros o simplemente posibles, así como los contingentes, dudosos o
presumibles, por lo que tampoco resulta bastante la mera frustración de una expectativa (SSTS 20-12-
92 y 23-5-97, entre otras)”.
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I el Dictamen 384/2000, en què es referix la necessitat de publicació de les
modificacions del planejament, tant en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana com en
un diari no oficial d'àmplia difusió en la Comunitat:

“La razón de ser de lo anterior, que en definitiva comporta una notificación erga omnes, tiene
por finalidad no menguar la difusión o noticia del contenido de los edictos, puesto que, en caso
contrario, transcurrirá el plazo de un mes, computado erróneamente, y quedarían disminuidas, en
contra de lo dispuesto por el precepto legal, las posibilidades de participación de los ciudadanos en
la elaboración o modificación de los instrumentos de ordenación urbanística.

A tal conclusión se llega tanto desde la óptica de una interpretación literal como teleológica
del mencionado artículo 38.2, inciso A), de la Ley autonómica 6/1994, de 15 de noviembre,
Reguladora de la Actividad urbanística, ya que la práctica de la información pública “anunciada en
el Diario Oficial de la Generalitat y en un diario no oficial” comporta, por el uso de la conjunción
copulativa y la finalidad del trámite, la publicación exigida para proceder al cómputo del plazo que
se establezca, nunca inferior a un mes.

...Los hechos anteriores denotan una infracción grave del procedimiento, por tratarse de un
trámite esencial determinante de una posible causa de anulabilidad de la resolución que pueda
dictarse (artículo 38 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística,
en relación con el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)... ‘Document Modificat i
Refós’, como su propio título indica, comporta una modificación y refundición del proyecto expuesto,
sin que se justifique o motive la razón de esta modificación y refundición, de lo que deriva que aquel
instrumento urbanístico aprobado provisionalmente, nunca fue objeto de exposición pública”.

B.8.- Recurs Extraordinari de Revisió.

També resulta preceptiva la consulta al Consell Jurídic en esta matèria, per mandat de
l'article 10.8.g) de la Llei 10/1994, de 19 de desembre; apartat afegit per Llei 14/1997, de 26
de desembre, d'“acompanyament”, de la Generalitat Valenciana.

El nombre de dictàmens emesos sobre procediments que tenien per objecte recursos
extraordinaris de revisió ha sigut de 10, la qual cosa resulta un 1,90% del total de dictàmens
emesos.

En este apartat pot significar-se el supòsit analitzat en el Dictamen 20/2000, en el qual
es va reconéixer que les actuacions practicades en un recurs extraordinari de revisió servixen
per a revisar d’ofici la resolució. En efecte, la reclamant va presentar “recurs de revisió” i
l'Administració Pública el va requalificar com a recurs extraordinari de revisió.  A pesar de
fer-ho sense comunicació prèvia ni acceptació expressa d'aquella, es va entendre que les
actuacions servien per a estos dos procediments, considerant, a més, que la proposta de
resolució era favorable a la pretensió des de la perspectiva del recurs extraordinari de revisió.
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B.9.- Alienació de participacions públiques per part de l'Administració local.

En el Dictamen 488/2000 es va plantejar un supòsit específic de consulta preceptiva
per a les entitats locals que, pel seu interés, convé posar en relleu:

“...la prestación del servicio público provincial de “promoción y gestión de actividades
culturales, deportivas y turísticas de la Provincia de C.” pasaría a gestionarse, de forma indirecta,
mediante sociedad mercantil cuyo capital social sólo parcialmente pertenece a la entidad local
(artículo 85.4, inciso e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local),
abandonando la actual prestación directa del servicio mediante sociedad mercantil en mano pública.
A este respecto, hay que indicar que la modificación de la forma de prestación de los servicios
públicos locales tiene que acometerse, según el principio de contrarius actus, de acuerdo con el
procedimiento seguido para su establecimiento y organización, y respetando los derechos de los
particulares que estuvieran implicados en la gestión del servicio.  Por tanto, inicialmente, el
procedimiento para la determinación o alteración de la forma concreta de prestación del servicio
local de que se trate, se encuentra previsto en el artículo 86 de la precitada Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 97 del Texto Refundido de la
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, siendo de resaltar que, en el supuesto que se examina, la prestación de
aquellos servicios de “promoción y gestión de actividades culturales, deportivas y turísticas de la
Provincia de Castellón” no se prevé con carácter de monopolio, sino en régimen de libre
concurrencia, al tratarse de actividades sobre las que no es posible la declaración de reserva en favor
de las entidades locales mediante el mecanismo que habilita el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

Ahora bien, sobre dicho procedimiento relativo a la modificación de la forma de prestación
de un servicio público local, de ámbito provincial, se yuxtaponen las previsiones dimanantes del
régimen jurídico que, para la enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas,
prevé la Ley 5/1995, de 23 de marzo, desarrollada por el Reglamento que aprobó el Real Decreto
1525/1995, de 15 de septiembre.

En efecto, cuando en una empresa mercantil que presta servicios públicos, y cuyo capital
social cuenta con una participación directa o indirecta en mano pública superior al 25 por ciento, se
proyecte la enajenación de aquellas participaciones sociales, en un sólo acto o en actos sucesivos, de
forma tal que se reduzca su porcentaje de forma igual o superior a un 10 por ciento del capital social,
y siempre que la participación directa o indirecta de la Administración quede por debajo del 50 por
ciento (artículo 2.1 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo), se aplicará el régimen de autorización
administrativa previa que regula dicha Ley.

En los supuestos en que el régimen de autorización previsto afecte al sector público de las
entidades locales, su aplicación se llevará a cabo por los Plenos de las respectivas entidades locales
“y deberán ser ejercidas mediante Ordenanza y previo Dictamen del Consejo de Estado o, en su caso,
del Órgano consultivo de la Comunidad Valenciana.

Por consiguiente, la consulta resulta preceptiva al pretender disponer la Excma. Diputación
Provincial de C. de más del 10 por ciento de su capital social en la mercantil provincial
“Turcastellón, S.A.” y, en todo caso, por quedar reducida su participación actual, que comprende la
totalidad del capital social, por debajo del 50 por ciento, y más concretamente en un porcentaje del
49 por ciento.

La similitud de los procedimientos previstos para la modificación de las formas de prestación
de los servicios públicos locales (artículo 97 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales



135

vigentes en materia de Régimen Local); y para la elaboración de las Ordenanzas de la entidades
locales (artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local), no debe oponerse a que el
régimen de autorización, mediante Ordenanza, se refiera al contenido mínimo del artículo 4.2 de la
Ley 5/1995, de 23 de marzo, y, en su caso, de alguna de las previsiones que resulte adecuada de las
previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la precitada Ley.

C) CONCLUSIÓ

La Memòria ha pretés destacar aquelles qüestions que, amb motiu del seu estudi pel
Consell en la seua labor dictaminadora l'any 2000, pareixen més rellevants des del punt de
vista jurídic, i pràctiques des de l'òptica de col·laborar amb l'Administració activa a prestar un
millor servici als ciutadans.

Amb això, s’acomplix l'article 77 del Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 138/1996, de 16 de juliol, que establix que el
Consell elevarà anualment al Govern una Memòria “en la qual, amb ocasió d'exposar
l'activitat del Consell en el període anterior, podrà arreplegar les observacions sobre el
funcionament dels servicis públics que resulten dels assumptes consultats, i els suggeriments
de disposicions generals i mesures a adoptar per al millor funcionament de l'Administració”.
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V

PERSONAL I INFRAESTRUCTURA

1.- SEU DEL CONSELL

La seu del Consell Jurídic Consultiu continua estant al carrer de Pasqual i Genís núm.
9, de València.

Durant l'exercici objecte de la Memòria s'ha culminat el procés de reassignació
d'espais i equipament de les plantes 2a i 3a de l'edifici.

Així, s'ha finalitzat l'amoblament del Saló d'Actes i despatxos dels Consellers i les
seues Secretaries.

També s'ha procedit a ampliar el nombre d'obres pictòriques cedides per l'Institut
Valencià d'Art Modern (IVAM) per a la decoració de les dependències citades amb la
representativitat que requerixen.

2.- BIBLIOTECA

Després de les obres d'ampliació de la Biblioteca del Consell -realitzades en les
acaballes de l'any 1999- i la seua adequada dotació amb el mobiliari destinat a exposició i
emmagatzematge dels llibres i revistes, així com el precís per a gestió dels fluxos de treball,
l'exercici 2000 ha permés consolidar l'espai i mètodes operatius necessaris perquè aquella
arribe a un rendiment ple al servici del Consell i de tercers.

S'ha procedit a redistribuir els fons de tal forma que les futures incorporacions tinguen
cabuda sense alterar els sectors d'estanteries distribuïts per matèries, senyalitzant-se de forma
clara les classificacions principals i les auxiliars. Així mateix, a més de la creació de dues
àrees de treball per al personal funcionari s'han instal·lat dues terminals informàtiques
destinades a l'ús pels estudiants en pràctiques i pels usuaris externs.

Tancat l'exercici 1999 amb 2905 registres, el 31 de desembre del 2000 s'ha arribat a la
xifra de 3282.  De la comparació d'estes xifres amb les d'exercicis precedents es desprén una
disminució del volum d'aportacions, perquè els criteris seguits han primat la selectivitat de
matèries i l'especificitat de les adquisicions, una vegada aconseguits els fons bàsics suficients.
Com resulta lògic, el nombre més gran d'incorporacions correspon a obres de Dret
Administratiu i Dret Constitucional i Autonòmic, encara que també s'ha cuidat el reforçament
del Dret Públic sectorial en aquelles matèries afectades per novetats normatives.
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La Biblioteca ha reforçat la política de subscripcions a revistes especialitzades, donada
la seua nota d'immediatesa davant de la consulta, ressenyant-se a continuació les més
significatives:

ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA.
ACTUALIDAD ARANZADI.
ACTUALIDAD DE DERECHO SANITARIO.
CORTS. ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO.
CUADERNOS CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ
CERIOL.
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
IURIS TANTUM.
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
PALAU. 14.  REVISTA VALENCIANA DE HACIENDA PÚBLICA.
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
REVISTA DE DERECHO POLÍTICO.
REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE.
REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA.
REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS.
REVISTA DE LAS CORTES GENERALES.
REVISTA DE LLENGUA I DRET.
REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT.
REVISTA ESPAÑOLA DE CONTROL EXTERNO.
REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO ADMINISTRATIVO.
REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
REVISTA GENERAL DE DERECHO.
REVISTA VALENCIANA D’ESTUDIS AUTONÒMICS.
TEORÍA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL.

En el mes de desembre es va arribar al número 16 dels dos butlletins mensuals de
classificació sistemàtica de les monografies adquirides i del buidatge d'articles doctrinals,
augmentant-se el nombre d'institucions i organismes a què es distribuïxen estes publicacions,
que han tingut una favorable acollida entre els seus destinataris.

3.- SERVICIS D’INFORMATITZACIÓ, VIGILÀNCIA I NETEJA

a)  Arrendament de béns i servicis per a la informatització del Consell Jurídic Consultiu.

L’empresa AXO SYSTEMS SA va finalitzar els seus servicis el 31 de desembre de
1999, per haver acabat la vigència del contracte subscrit el 2 de gener de 1997, de durada
trianual.

El Consell Jurídic Consultiu va exercitar l’opció de compra dels elements informàtics,
prevista en el contracte, i els va passar a la seua propietat, i en conseqüència van ser inclosos
en l’Inventari General de Béns i Drets del Consell.
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b)  Contractació dels servicis de vigilància i seguretat i neteja de la Seu del Consell.

Després de celebrar-se els oportuns concursos públics van ser adjudicats els servicis
dalt citats a les empreses SECA Seguretat SL i LIMPERVAL SL, respectivament,
subscrivint-se els corresponents contractes l'1 de gener del 2000; el servici de vigilància i
seguretat ha sigut prestat al llarg de l'any. A petició del contractista LIMPERVAL SL, i per
motius particulars, el contracte del servici de neteja va ser resolt de mutu acord per Resolució
de la Presidència del Consell de 30 de juny del 2000.

Sol·licitats diversos pressupostos a empreses especialitzades del ram, el servici va
començar a prestar-se a partir de l'1 de juliol del 2000 per l'empresa EUROLIMP, SA, amb
caràcter provisional fins a la resolució d’un nou concurs.

4.- INFORMÀTICA I BASES DE DADES

Finalitzat el dia 31 de desembre de 1999 el contracte d'arrendament de béns i servicis
informàtics que tenia concertat el Consell des de l'inici del seu funcionament, les necessitats
d'esta naturalesa s'han cobert al llarg de l'exercici utilitzant mitjans propis, per això va ser
contractada una persona especialitzada en programació i base de dades.

En matèria d'equipament informàtic -”hardware”- s'ha incidit en una doble via: d'una
banda, aconseguir un augment de les prestacions de la xarxa local, tant a nivell intern com de
connexió externa amb altres xarxes, i, d'un altre, iniciar un programa de substitució del
material ja obsolet per equips més potents i versàtils.

En la primera de les línies d'actuació, el Consell ha adquirit un nou servidor amb
majors prestacions, amb la qual cosa ara la xarxa disposa de dos servidors en paral·lel -
principal i secundari- el que permet agrupar i distribuir funcions en cada u d'ells, oferint al
mateix temps una reserva de seguretat en cas de fallada o avaria en una unitat. Per a
augmentar la velocitat i qualitat de les comunicacions externes s'ha procedit a la instal·lació
d'una targeta “Ibercom - RDSI”, substituint els accessos analògics per altres digitals, però
deixant la línia punt a punt de 64 K per a poder utilitzar-la com de “backup” en supòsits
d'impossibilitat de connexió per la RDSI. Finalment, i amb l'objectiu d'optimar el
funcionament dels dos servidors, s'ha ampliat el SAI, incorporant per a això l'adequada
targeta.

Dins del programa de renovació del material s'han adquirit 10 unitats de processament
-cpu’s- d'última generació i s'ha duplicat la memòria RAM dels antics equips no substituïts.
També s'ha reforçat el parc d'impressió, adquirint tres noves impressores d'alt rendiment i una
central digital d'impressió que facilita notablement l'edició dels butlletins mensuals que es
realitzen per la Secretaria General, al mateix temps que permet comptar amb un servici de
xerocòpies de gran velocitat i qualitat.

Quant al capítol de Bases de Dades, la iniciativa més ressenyable ha sigut la creació i
edició d'un CD-ROM de la Doctrina Legal del Consell de l'any 1999, a la qual ja es pot
accedir des de la intranet de la Generalitat València -a través del Centre d'Informació i
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Documentació, CIDAJ- o directament des de la pàgina “web” del Consell -sent esta també
una novetat introduïda durant l'exercici- l'adreça de la qual és la següent: -
http://www.gva.es/cjccv-.

Així mateix, el Consell ha concertat amb la Subsecretaria del Secretariat del Govern i
Relacions amb les Corts l'accés per intranet a les Bases Jurídiques de “Eurlex”, “Iberlex”,
“Iberlex U.E.”, “Letter” i “El Consultor”, substituint “la Llei” i “El Dret”.

Finalment, en la Base de Dades pròpies s'han incorporat les veus jurídiques dels
dictàmens dels anys 1998 i 1999, a més de completar-se l'índex de matèries amb les veus
corresponents als dictàmens de l'exercici 2000.

Al llarg del període s'han adquirit els següents programes:

* Panda Segur Antivirus Global.
* Adobe Acrobat 4 .
* Visual Basic 6 .
* Internet Explorer.
* Outlook Express.
* MailmaX.
* Acrobat Reader.
∗ Programes de l'Agència Tributària (model 180, model 190, renda).
∗ Lotus Organizer 5.
* Office 98 per a Macintosh.

Precisament amb la finalitat abans citada, enguany s'ha iniciat l'edició de la Doctrina
en format CDROM, i es preveu que en exercicis successius es puga aconseguir la constitució
d'una base de dades dels dictàmens aprovats des de l'inici de la funció consultiva d'este
Consell, amb uns mitjans avançats de recerca.

a) Edició dels dictàmens

En el mes de maig de 1999 va finalitzar la impressió de la tercera edició, en valencià i
castellà de la Doctrina Legal del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat València,
mantenint-se el mateix format i referències indicades per òrgan sol·licitant, ordre cronològic,
matèries reglamentàries i veus jurídiques, però millorant el criteri classificatori de l'Índex
General de Veus.  Amb això s'ha aconseguit, a més d'un augment de la qualitat de les
recerques, la creació d'un tesaurua per a l'edició en format CD-ROM de la Doctrina. El
nombre total d'exemplars impresos va ascendir a 2.500, i el nombre de C-D’s. editats és de
1.000.

En cada Dictamen transcrit en el volum de la Doctrina Legal es continua incloent un
breu resum dels antecedents fàctics de cada expedient dictaminat i un extracte de les
consideracions jurídiques més significatives dels dictàmens, ja que d'esta forma es facilita la
utilització d'una obra de naturalesa eminentment divulgativa i de consulta.
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b) Pàgina del Consell Jurídic Consultiu en internet

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat València disposa, a partir de l'any 1999,
de la seua pròpia pàgina d'Internet, residenciada en el servidor Infomon de la Generalitat
Valenciana. El seu complet disseny i realització s'ha portat a terme comptant amb els propis
mitjans del Consell.

Conté informació sobre la composició, competències, funcionament i estadístiques del
Consell, a més de facilitar enllaços d'interés jurídic consultiu i de permetre l'accés a la
Doctrina Legal en format Acrobat.

5.- REGISTRES

a)  Registre d’entrada i eixida

El Registre General de documents, totalment informatitzat, es va obrir al públic,
durant tot l'any, de dilluns a dijous des de les nou hores fins a les catorze hores i de les dèsset
hores a les dènou; i els divendres des de les nou a les catorze hores.

El total d'assentaments d'entrada corresponents a l'any 2000 va ser de 1191 documents,
i els d'eixida, 778.

b) Registre d'expedients sotmesos a consulta

En l'exercici 2000 es van sotmetre a consulta 571 assumptes, procedint-se a
l'anul·lació d'un d'ells -l'expedient 70/2000- que té per objecte el mateix assumpte que
l'expedient 80/2000.

A este nombre d'assumptes sotmesos a consulta durant el 2000, dels quals han sigut
dictaminats durant l'exercici 464 expedients, cal afegir els dictàmens corresponents a 63
expedients de 1999, el que dóna una xifra total de 527 assumptes dictaminats.

c) Registre de resolucions i disposicions recaigudes en assumptes dictaminats pel Consell

En compliment de l'article 7 del Reglament del Consell, -el qual disposa que l'autoritat
consultant comunicarà al Consell Jurídic Consultiu, en el termini de 15 dies, la resolució
recaiguda o la disposició aprovada-, han tingut entrada en el Registre de resolucions i
disposicions un total de 476, de les quals 13 corresponen a assumptes dictaminats l'any 1998,
165 a assumptes dictaminats l'any 1999 i 298 de l'exercici contemplat.

D'estes 476 resolucions o disposicions comunicades, 435 han sigut de conformitat amb
el Dictamen emés, i 41 davall la fórmula d'“oït el Consell Jurídic Consultiu”.  Percentualment,
la proporció de conformitat, per tant, ha sigut del 91’38 %.
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6.- PRESSUPOST I PERSONAL

a) Pressupost

El dia 27 de setembre de 1999 el President del Consell, després de la deliberació del Ple, va
aprovar el Pressupost de l'any 2000, que va ser remés a la Conselleria d'Economia i Hisenda
el 28 de setembre.

En la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2000 el pressupost per a
l'exercici mencionat va quedar xifrat en 300.446.600 pessetes.

b) Personal

En la plantilla de personal no s'ha produït cap canvi l'any 2000.
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VI

FUNCIONAMENT DEL CONSELL

1.- RELACIONS AMB ALTRES CONSELLS CONSULTIUS AUTONÒMICS

Del 3 al 7 de juliol, el Conseller el Sr. Vicente Garrido i la Lletrada la Sra. Patricia
Boix van assistir al curs organitzat per la Fundació General UCM i el Consell d'Estat, celebrat
a Sant Llorenç de El Escorial, amb el títol “Tècnica i Estètica del Dret”.

El novembre, els dies 9 i 10, es van celebrar a Barcelona les “III Jornades d'Òrgans
Assessors i Consultius”, organitzades pel Consell Consultiu i la Comissió Jurídica Assessora.
A estes van assistir el President, els Consellers el Sr. Miguel Pastor, el Sr. Miguel Mira, el Sr.
Vicente Cuñat i el Sr. Vicente Garrido, i el Secretari General, el Sr. José Carlos Navarro.
L'estret programa d'estes Jornades va incloure tres apartats, referits a: I. Les sentències
d'inconstitucionalitat, II. La potestat reglamentària i III. Responsabilitat patrimonial.  Cada un
d'ells va incloure dues ponències, a càrrec de destacats especialistes, seguides d'un ampli
debat pels assistents.

2.-  PROTOCOL

Entre els actes a què han assistit els membres d’este Consell, cal destacar-ne els
següents:

El dia 17 de gener, el President va assistir a la presentació del número extraordinari de
“Corts. Anuari de Dret Parlamentari” referent a “Els sistemes electorals a Espanya i les seues
possibilitats de reforma”, realitzat per les Corts Valencianes. El mateix dia, el Conseller el Sr.
Vicente Garrido va assistir a l’acte de lliurament, al Palau de la Generalitat Valenciana, del
VIIIé Premi de Convivència que va atorgar la Fundació Broseta al poble d’Ermua, sota la
presidència del M. H. President de la Generailtat Valenciana.

El dia 14 de febrer, el President va assistir a l'acte acadèmic de constitució de la
Càtedra Bienvenido Oliver de l'Il·lustre Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i
Mercantils d'Espanya.

El dia 31 de març, el President va assistir a l'acte acadèmic de la Universitat de
València, d'entrega de la Medalla de la Universitat de València a l'Excm. Sr. Joaquín Colomer
Sala. En la mateixa data, el Conseller el Sr. Vicente Garrido va pronunciar una conferència en
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, sobre “Supòsits més freqüents de responsabilitat
patrimonial de l’Administració.”
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El dia 25 d'abril, el President, els Consellers i el Secretari General van assistir a l'acte
de celebració del Dia de les Corts Valencianes.

El dia 16 de maig, el President va assistir a l'acte organitzat per les Corts Valencianes
amb motiu del XV aniversari de la creació de la Sindicatura de Comptes.

El dia 17 de maig, el President va assistir als actes organitzats per la Sindicatura de
Comptes amb motiu de la XV aniversari de la seua creació.

El dia 19 de maig, a la seu de la Sindicatura de Greuges, el Conseller el Sr. Vicente
Garrido va presentar el llibre Intituciones políticas de la Comunidad Valenciana, per ell
coordinat.

El dia 22 de maig, el President va assistir a la presa de possessió dels nous Consellers
de Justícia i Administracions Públiques, de Benestar Social i de Sanitat.

El dia 5 de juny, el Conseller el Sr. Vicente Garrido va assistir, al Col·legi d’Advocats
de València, al lliurament del Premi d’Estudis Jurídics que atorga la Fundació Broseta, en
acte presidit pel President del Tribunal Constitucional, el Sr. Pedro Cruz Villalón.

El dia 27 de juny es va celebrar, al Palau de la Generalitat, el solemne acte de
presentació de la Memòria i de la Doctrina Legal del Consell corresponents a 1999, al
President de la Generalitat i al Govern Valencià.

El dia 3 de juliol, el President va assistir a l'acte de col·locació de la primera pedra de
la Ciutat de la Justícia de València.

El dia 27 de juliol, el President va assistir a la inauguració de Terra Mítica, davall la
presidència de SAR el Príncep d'Astúries.

El dia 28 de setembre, en representació del Consell, el Conseller el Sr. Vicente Cuñat
va assistir a l'obertura del Curs Acadèmic 2000-2001 de la Universitat de València.

El dia 3 d’octubre, el Conseller el Sr. Vicente Garrido va assistir a l’acte d’obertura
del curs acadèmic de la Universitat Miguel Hernández, d’Elx.

El dia 5 d’octubre el Conseller el Sr. Vicente Garrido va assistir a l’acte d’obertura del
curs acadèmic de la Universitat Cardenal Herrera-CEU.

El dia 6 d'octubre, el President va assistir a l'acte d'entrega dels Honors i Distincions
de la Ciutat, 1999-2000, realitzat per l'Ajuntament de València.

El dia 9 d'octubre, el President, els consellers i el Secretari General van assistir a l'acte
institucional amb motiu del Dia de la Comunitat Valenciana en el Palau de la Generalitat i la
seua posterior recepció en el Monestir de Sant Miquel dels Reis.

El dia 8 de novembre, el Sr. Vicente Cuñat, en representació del Consell, va assistir a
l'acte d'investidura com a Doctor Honoris causa dels Excm. Srs.  Francisco J. Ayala i Ugo
Amaldi, celebrat per la Universitat de València.
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El dia 13 de novembre, el President, els consellers, el Sr. Miguel Pastor, el Sr. Miguel
Mira i el Sr. Vicente Garrido, i el Secretari General van assistir a l'acte d'inauguració del
Museu de les Ciències, davall la presidència de SAR el Príncep d'Astúries.

El dia 15 de novembre, el President i els consellers, el Sr. Miguel Pastor, el Sr. Miguel
Mira i el Sr. Vicente Garrido van assistir a l'acte d'entrega dels Premis “Rei Jaume I” 2000,
davall la presidència dels Ducs de Lugo, celebrat a la Llotja de València.

El dia 17 de novembre, el President va assistir a l'acte de clausura del 16é Congrés
Planetari TORRE-2000, en el Museu de les Ciències Príncep Felipe, davall la presidència de
SAR el Príncep d'Astúries.

El dia 27 de novembre, el Vicepresident Segon del Govern, el President del Consell i
la Subsecretària del Govern i de Relacions amb les Corts van presentar, en la seu del Consell,
el llibre Repertori legislatiu de la Generalitat Valenciana, que va tindre una importantíssima
assistència de públic.

El dia 11 de desembre, els consellers el Sr. Miguel Pastor, el Sr. Miguel Mira, el Sr.
Vicente Cuñat i el Sr. Vicente Garrido van assistir a la Jornada sobre “Constitució i Drets dels
Ciutadans” en homenatge al Sr. Luis Fernando Saura, celebrada en la Universitat Miguel
Hernández d'Elx, en què va intervenir l’últim Conseller citat.

El dia 12 de desembre, el President va assistir a l'acte de clausura sobre la nova Llei
d'Enjudiciament Civil, acte celebrat a Bancaixa.

El dia 15 de desembre, el Conseller el Sr. Vicente Garrido va assistir al sopar
organitzat per l’Il·Lustre Col·legi d’Advocats de València amb motiu de la Jura de nous
lletrats.

3.- CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL JURÍDIC
CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA, LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA I LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE VALÈNCIA, PER A
LA FORMACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER PART DELS ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS

Al llarg de l'exercici la Biblioteca ha acollit set estudiants en pràctiques de la Facultat
de Dret de València, dins del desenrotllament del Conveni Marc de cooperació entre el
Consell, la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa per a la realització de
pràctiques formatives. Així mateix ha cursat la seua Passantia una Llicenciada per la
Universitat de Mèrida (Veneçuela), qui va elegir el Consell per a realitzar el seu treball sobre
els òrgans consultius espanyols.
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VII

FUNCIÓ CONSULTIVA

Estadística assumptes dictaminats
(1 gener 2000 a 31 de desembre 2000)

I. Dictàmens aprovats el 31-12-2000 ........................................................................... 5273

II. Plens celebrats el 31-12-2000  .....................................................................................47

III. Autoritat Consultant

President de la Generalitat Valenciana.......................................................................3
Conseller de Sanitat................................................................................................143
Conseller de Cultura, Educació i Ciència...............................................................110
Conseller de Cultura i Educació.............................................................................124
Conseller d'Ocupació..................................................................................................2
Conseller d'Indústria i Comerç ...................................................................................5
Consellera de Benestar Social ..................................................................................10
Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.............................................64
Conseller d'Economia i Hisenda.................................................................................7
Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació ...............................................................4
Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació ..........................................................2
Conseller de Medi Ambient ......................................................................................8
Conseller de Justícia i Administracions Públiques ..................................................13
Ajuntament d’Algorfa ................................................................................................1
Ajuntament d’Alacant ................................................................................................1
Ajuntament de Bellús .................................................................................................1
Ajuntament de Benferri ..............................................................................................1

3 Tots els dictàmens han estat aprovats per unanimitat a excepció del Dictamen 34/2000 que ha estat aprovat per
majoria amb un vot particular del Conseller el Sr. Vicente Cuñat, el Dictamen 44/2000 aprovat per majoria amb
vots particulars dels consellers el Sr. Vicente Garrido (al qual se li adherix el Sr. Miguel Mira) i el Sr. Vicente
Cuñat, el Dictamen 85/2000 aprovat per majoria amb vot particular del Conseller el Sr. Vicente Garrido (al qual
se li adherix el Sr. Vicente Cuñat) i els dictàmens 147/2000, 325/2000 i 505/2000 aprovats per majoria amb vot
particular del Conseller el Sr. Vicente Cuñat, els dictàmens 53/2000, 57/2000, 65/2000, 128/2000, 138/2000,
248/2000, 322/2000, 324/2000, 339/2000, 363/2000, 394/2000, 432/2000, 469/2000, 495/2000, 498/2000 i
500/2000 aprovats per majoria. Dels 527 dictàmens emesos, 63 corresponen a expedients del 99.
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Ajuntament de Benicarló............................................................................................1
Ajuntament de Benigánim..........................................................................................1
Ajuntament de Benimodo...........................................................................................1
Ajuntament de Cullera................................................................................................1
Ajuntament de Godella...............................................................................................2
Ajuntament de Los Montesinos..................................................................................1
Ajuntament d’Ontinyent.............................................................................................1
Ajuntament de Real de Montroi .................................................................................1
Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig.....................................................................1
Ajuntament de Serra ...................................................................................................1
Ajuntament de Sollana ...............................................................................................1
Ajuntament de Tavernes Blanques.............................................................................1
Ajuntament de Vallada ...............................................................................................1
Ajuntament de Vinaròs...............................................................................................1
Ajts. de Burjassot, Puçol, Benetússer, Emperador, Aldaia i Massamagrell...............1
Ajts. de Torrent, Alaquàs, Quart de Poblet, Xirivella, Mislata i Sedaví ....................1
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de València ..............................................2
Diputació Provincial d’Alacant ..................................................................................1
Diputació Provincial de Castelló................................................................................1
Universitat Miguel Hernández ...................................................................................2
Universitat de València ..............................................................................................4
Universitat Politècnica de València ...........................................................................1
TOTAL...................................................................................................................527

IV. Matèries

A) Consultes preceptives (art. 10 Llei)

1. Avantprojectes de Lleis (art. 10.2) ......................................................................11

- Avantprojecte de Llei de Constitució de l’Entitat Pública de Transport
Metropolità de València.

- Avantprojecte de Llei de creació del Col·legi Oficial de Logopedes de la
Comunitat Valenciana.

- Avantprojecte de Llei de Residus de la Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de crèdit extraordinari en el pressupost vigent per a la

cobertura de la subvenció pública de despeses electorals a la qual es referixen els
articles 41 i següents de la Llei 1/1987 de 21 de març, Electoral Valenciana.

- Avantprojecte de Llei de Creació i Gestió d'Àrees Metropolitanes de la Comunitat
Valenciana.

- Avantprojecte de Llei  per la qual es regulen les Unions de Fet.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Detectius Privats de la

Comunitat Valenciana.
- Avantprojecte de Llei de Creació del Col·legi Oficial de Publicitaris de la

Comunitat Valenciana.
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- Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i
d'Organització de la Generalitat Valenciana.

- Avantprojecte de Llei reguladora de la Mediació Familiar en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana.

- Avantprojecte de Llei reguladora del Voluntariat.

2. Projectes de Decrets-legislatius (art. 10.3).............................................................0

3. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general (art. 10.4) ................29

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regulen les condicions per a
l'exercici de la venda fora d'establiment comercial permanent, en la seua modalitat
de venda a distància.

- Projecte d'Ordre pel qual s'establixen les condicions i requisits per a la concessió
de les autoritzacions excepcionals per a la caça de tords amb “parany“.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament regulador
dels convenis previstos en la Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la
Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es crea la Junta Superior de
Contractació Administrativa de la Generalitat Valenciana i es regulen els registres
Oficials de Contractes i de Contractistes i Empreses Classificades i Garanties
Globals.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula l'autorització dels
laboratoris clínics.

- Projecte de Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià de la
Música.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'establix el currículum dels
ensenyaments superiors de ceràmica i es regula l'accés als dits ensenyaments.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula l'exercici de la venda a
distància en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es desenrotlla la disposició
addicional quarta de la Llei 10/1998, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de
Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es desenrotlla, a la Comunitat
Valenciana, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la tinença
d'Animals Potencialment Perillosos.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'establix la prova lliure perquè
les persones majors de 18 anys d'edat puguen obtindre directament el títol de
Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula el Parc Mòbil de la
Generalitat Valenciana.

- Avantprojecte de l'Ordre pel qual es regulen les Farmacioles Farmacèutiques de la
Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'establixen les normes sobre la
pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana.
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- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regulen aspectes
Reglamentaris Bàsics del Cos d'Inspectors de Tributs de la Generalitat
Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es modifiquen els articles 9 i 12
del Decret 62/96, de 25 de març, pel qual s'aprova el reglament regulador de la
professió de Guia Turístic.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula l'exercici de les
funcions en matèria de vigilància del compliment de la legislació vigent sobre
seguretat de productes, equips i instal·lacions industrials assignades als
organismes de control en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

- Avantprojecte de l'Ordre per la qual es regulen els servicis farmacèutics d'Àrea.
- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual es regula el dret de preferència

de les empreses concessionàries de servicis públics regulars permanents d'ús
general de transport de viatgers per carretera, en la prestació de servicis públics
d'ús especial a la Comunitat Valenciana.

- Projecte d'Ordre per la qual es regula la utilització de la targeta d'estacionament
per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda i s'establixen les
condicions per a la seua concessió.

- Ordre de la Conselleria de Sanitat per mitjà de la que es regula el funcionament
del registre d'Establiments i Servicis Sanitaris d'Atenció Farmacèutica de la
Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret pel qual es fixen les normes relatives a la formació de
manipuladors d'aliments i el procediment d'autorització d'empreses i entitats de
formació de manipuladors d'aliments a la Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual es regulen les llicències i
permisos del personal docent no universitari dependents de la Conselleria de
Cultura i Educació.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de
funcionament de l'Institut Valencià de Cinematografia Ricardo Muñoz Suay.

- Projecte de Decret del Govern Valencià, pel qual s'establixen els criteris
d'adjudicació dels comptes corrents i altres servicis financers de la Generalitat
Valenciana.

- Projecte d'Ordre pel qual s'establix el model de recepta veterinària i la seua
utilització a la Comunitat Valenciana.

- Projecte de Decret del Govern Valencià d'Assistència Jurídica Gratuïta.
- Projecte de Decret del Govern Valencià de desenrotllament parcial de la llei

30/1999 de selecció i provisió de places de personal estatutari.
- Projecte de Decret del Govern Valencià pel qual s'establixen les condicions

higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua
en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi.

- Projecte d'Ordre per mitjà de la qual es desenrotlla el Decret 187/1997pel que fa a
la jornada, horaris ordinaris i servicis d'urgència d'oficines de farmàcia, per a
casos excepcionals, i procediment per a la realització d'un horari superior a
l'ordinari.

4. Convenis de cooperació entre la Generalitat Valenciana i altres comunitats
autònomes (art. 10.6) ............................................................................................0
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5. Responsabilitat patrimonial de la Generalitat (art. 10.8.a) ................................425

6. Revisió d'ofici d'actes administratius (art. 10.8.b)...............................................20

7. Contractes administratius (art. 10.8.c)..................................................................17

8. Declaració caducitat concessió administrativa. (art. 10.8.d))................................0

9. Modificació dels plans d'urbanisme, les normes complementàries i
subsidiàries i els programes d'actuació que tinguen per objecte una diferent
zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures previstos.
(art.10.8.e)..............................................................................................................7

10. Recursos extraordinaris de revisió (art. 10.8g) ..................................................10

11. Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat Valenciana o de les
administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a què
les lleis establixen l'obligació de demanar el Dictamen (art. 10.10) .....................2

B) Consultes facultatives (art. 9 Llei) ...................................................................6

- Sobre si les Oficines de Farmàcia autoritzades als farmacèutics pertanyents al
Cos de Farmacèutics titulars, són transmissibles i per tant no procedix el seu
tancament.

- Exp. 433/99, consulta facultativa de l'Ajuntament de Torreblanca.
- Sobre la competència de tècnic mitjà i advocat, per a la firma de projectes

d'urbanització i projectes de reparcel·lació d'un programa d'actuació
integrada.

- Sobre com afecta l'execució de la sentència ferma núm. 611 de 2 de juny de
1998 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana al
Dictamen 318/99 de 14 d'octubre de 1999 (exp. 304/99).

- Sobre la revocació de l'acord del Ple del Consell de 13 d'abril de 1992, pel
qual es va declarar la caducitat de la concessió per a la construcció d'un port
esportiu d'escala a Canet d’en Berenguer.

- Sobre les bases de les convocatòries de proves selectives d'accés al grup A,
sector de l'Administració General -torns de promoció interna, accés lliure i
discapacitats.

V. Percentatge matèries

- Responsabilitat patrimonial...........................................................................80’64%
- Recursos extraordinaris de revisió ..................................................................1’90%
- Projectes de Reglaments .................................................................................5’50%
- Contractació administrativa ............................................................................3’22%
- Avantprojectes de Lleis...................................................................................2’09%
- Revisió ofici actes administratius ...................................................................3’79%
- Declaració caducitat concessió administrativa .................................................... 0%
- Consultes facultatives .....................................................................................1’14%
- Modificació plans urbanisme ..........................................................................1’33%
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- Projectes de Decrets-Legislatius .......................................................................... 0%
- Convenis de cooperació amb altres com. autòn. .................................................. 0%
- Qualsevol altra matèria, respecte a què les lleis establixen  l'obligació de

demanar el Dictamen ......................................................................................0’38%

VI. Dictàmens sol·licitats urgents: ....................................................................................18

VII. Assumptes deixats sobre la taula (art. 60 Reglament) ............................................10

VIII. Assumptes retirats de l'ordre del dia de la sessió (art. 22, c) del Reglament ........6

IX.Vots particulars emesos..................................................................................................7

- Exp. 2/2000 (Dictamen 34/2000), aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
el Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 14/2000 (Dictamen 44/2000), aprovat per majoria amb vots particulars dels
consellers el Sr. Vicente Garrido (a qui s'adherix el Sr. Miguel Mira) i el Sr. Vicente
Cuñat.
- Exp. 41/2000 (Dictamen 85/2000) aprovat per majoria amb vot particular del Conseller
el Sr. Vicente Garrido (a qui s'adherix el Sr. Vicente Cuñat).
- Exp. 119/2000 (Dictamen 147/2000) aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 310/2000 (Dictamen 325/2000) aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Vicente Cuñat.
- Exp. 461/2000 (Dictamen 505/2000) aprovat per majoria amb vot particular del
Conseller el Sr. Vicente Cuñat (a qui s'adherix el President).

X. Sentit de les resolucions recaigudes en assumptes dictaminats4

Dictàmens 1997
- Conforme amb el Consell ..................................................................................248
- Oït el Consell .......................................................................................................42

Dictàmens 1998
- Conforme amb el Consell ..................................................................................618
- Oït el Consell .......................................................................................................75

Dictàmens 1999
- Conforme amb el Consell ..................................................................................340
- Oït el Consell .......................................................................................................41

4 De conformitat amb el que disposa l’article. 7 del Reglament, l’autoritat consultant comunicarà al Consell
Jurídic Consultiu, en el termini de quinze dies següents a la seua adopció, les resolucions o disposicions generals
aprovades després de la consulta. Fins el 31.12.2000 s’havien comunicat un total de 1713 resolucions.
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Dictàmens 2000
- Conforme amb el Consell ..................................................................................318
- Oït el Consell .......................................................................................................31

DICTÀMENS APROVATS EL 2000,
PER SECCIONS

SECCIONS DICTÀMENS
APROVATS

EXPS. 99

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 2000

TOTAL

1ª 11 113 124
2ª 15 113 128
3ª 25 111 136
4ª 11 117 128

COMISSIÓ 1 10 11
TOTAL 63 464 527
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DICTÀMENS APROVATS EL 2000
PER LLETRATS

LLETRATS DICTÀMENS
APROVATS

EXPS. 99

DICTÀMENS
APROVATS
EXPS. 2000

TOTAL

PATRICIA BOIX 10 100 110
ARTUR FONTANA 14 99 113
DOLORES GINER 16 100 116

JOSE HOYO 0 77 77
JULIAN TALENS 23 87 110
GINER / HOYO 0 1 1

TOTAL 63 464 527

BOIX FONTANA GINER HOYO TALENS GIN/HOYO
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Estadística assumptes sotmesos a consulta
(1 gener a 31 de desembre 2000)

I.  Peticions de Dictamen a 31-12-2000 ....................................................................5715

II. Matèries

A) Consultes preceptives (art. 10 Llei)

1. Avantprojectes de lleis (art. 10.2).................................................................10
2. Projectes de decrets-legislatius (art. 10.3) ......................................................0
3. Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general (art. 10.4) ........33
4. Convenis de cooperació entre la Generalitat Valenciana i altres comunitats

autònomes (art. 10.6) ........................................................................................0
5. Responsabilitat patrimonial de la Generalitat (art. 10.8.a) .........................457
6. Revisió d’ofici d’actes administratius (art. 10.8.b) ......................................24
7. Contractes administratius (art. 10.8.c)..........................................................17
8. Declaració caducitat concessió administrativa. (art. 10.8.d)).........................1
9. Modificació dels plans d’urbanisme, les normes complementàries i

subsidiàries i els programes d’actuació que tinguen per objecte una diferent
zonificació o ús urbanístic de les zones verdes o dels espais lliures
previstos.(art.10.8.e) .......................................................................................9

10.  Recursos extraordinaris de revisió (art. 10.8.g) ...........................................11
11.  Qualsevol altra matèria, competència de la Generalitat Valenciana o de les

administracions locals radicades a la Comunitat Valenciana, respecte a la qual les
lleis establixen l’obligació de demanar el dictamen (art. 10.10).........................4

B) Consultes facultatives (art. 9 Llei) ...................................................................4

III. Percentatge per matèries

 -Responsabilitat patrimonial.......................................................80’17%
 -Recursos extraordinaris de revisió ..............................................1’92%
 -Projectes de reglaments...............................................................5’78%
 -Resolució contracetes administratius ..........................................2’98%
 -Avantprojectes de lleis ................................................................1’75%
 -Revisió ofici actes administratius................................................4’21%
 -Declaració caducitat concessió administrativa............................0’17%
 -Consultes facultatives..................................................................0’70%
 -Modificació plans urbanisme ......................................................1’57%
 -Projectes de decrets-legislatius ........................................................0%
 - Convenis de cooperació amb altres com. autòn. .............................0%
 - Qualsevol altra matèria, respecte a la qual les lleis establixen l’obligació de
demanar el dictamen.....................................................................0’70%

5 L’exp. 70/2000 queda anul·lat, i es manté l’exp. 80/2000 que té per objecte el mateix assumpte.



156

IV. Dictàmens sol·licitats urgents: .......................................................................... 19

V. Assumptes retornats:............................................................................................. 7
a)  Per defecte de forma en la petició6 .........................................................5
b)  A petició de l’autoritat consultant ...........................................................0
c)  Per trobar-se l’expedient en fase de tramitació ......................................0
d)  No procedix dictaminar7 .........................................................................2

VI. Assumptes en els que s’han demanat antecedents, amb suspensió de
termini per a emetre dictamen i devolució de l’expedient ............................ 42

Antecedents sol·licitats i omplits ................................................................. 30

6 El Consell no admet peticions de dictamen que no estiguen subscrites pel President de la Generalitat o per un
Conseller. Quan la petició no complix el requisit mencionat, es torna al sol·licitant i s’admet l’assumpte una
vegada reparat el defecte.

7 Exp. 21/2000, el dictamen no és preceptiu en no trobar-se en el supòsit contemplat en l’art. 10.8.e).
Exp. 34/2000, dictaminat pel Consell d’Estat amb data 16 de maig de 1991. Este Consell Jurídic no pot
dictaminar preceptivament, en no haber variat la causa que va motivar i determinar el procediment de la
resolució per caducitat.
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EXPEDIENTS ASSIGNATS EL 2000,
PER SECCIONS

SECCIONS EXPS. SOTMESOS A
CONSULTA

1ª 141
2ª 139
3ª 137
4ª 138

COMISSIÓ 10
TOTAL 5658
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8 Cinc exps. no han estat assignats a Secció, per no anar subscrita la petició de dictamen pel Conseller.
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EXPEDIENTS ASSIGNATS EL 2000, PER LLETRATS

LLETRATS EXPS. ASSIGNATS
PATRICIA BOIX 120

ARTUR FONTANA 117
DOLORES GINER 115

JOSE HOYO 98
JULIAN TALENS 114
GINER / HOYO 1

TOTAL 5659
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ASSIGNAT.

9 Cinc exps. no han estat assignats a Secció, per no anar subscrita la petició de dictamen pel Conseller. Dels 565
expedients assignats, l’expedient 201/2000 va ser assignat als lletrats Dolores Giner i José Hoyo.
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QUANTIA RECLAMADA EN ELS EXPEDIENTS
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL QUE HAN ESTAT

DICTAMINATS DURANT L’EXERCICI 2000

NÚM. DICTAMEN QUANTIA
0001/2000 0052 2000 12.000.000 PTA
0002/2000 0034 2000 24.377.330 PTA
0003/2000 0038 2000 15.000 PTA
0004/2000 0057 2000 2.651.783 PTA
0005/2000 0053 2000 4.351.315 PTA
0006/2000 0058 2000 40.000.000 PTA
0007/2000 0031 2000 12.000.000 PTA
0008/2000 0069 2000 Pèrdua de la visió d’un ull (de 23 a 25 punts de la Llei

30/1995, de 8 de novembre); per ablació del glòbul ocular i
perjudici estètic (de 36 a 44 punts); per la incapacitat per a

treballar com a taxista, de 2.064.001 PTA a 10.320.000 PTA
més IPC; per la quantitat que corresponga a quinze dies de

baixa amb o sense hospitalització, i, finalment, per les
despeses derivades de la ceguera -col·locació d’una pròtesi-,

95.000 PTA
0009/2000 0032 2000 176.591 PTA
0010/2000 0056 2000 4.320 PTA
0011/2000 0075 2000 25.000.000 PTA per lucre cessant i 20.000.000 PTA per dany

moral
0015/2000 0070 2000 187.572 PTA minuta de lletrat i 92.624 PTA despeses d’aval
0016/2000 0091 2000 315.000 PTA
0018/2000 0274 2000 15.000.000 PTA
0019/2000 0065 2000 10.000.000 PTA
0020/2000 0105 2000 10.000.000 PTA
0022/2000 0122 2000 150.000.000 PTA
0023/2000 0092 2000 60.000 PTA
0024/2000 0061 2000 14.848 PTA
0025/2000 0079 2000 102.000 PTA
0026/2000 0068 2000 39.440 PTA
0027/2000 0074 2000 7.000 PTA
0028/2000 0062 2000 236.509 PTA
0029/2000 0071 2000 49.965 PTA
0030/2000 0083 2000 35.000 PTA
0031/2000 0095 2000 24.400 PTA
0032/2000 0063 2000 9.800 PTA
0033/2000 0084 2000 43.723 PTA
0035/2000 0081 2000 30.000.000 PTA
0036/2000 0111 2000 Sense quantificar
0037/2000 0080 2000 20.000.000 PTA
0038/2000 0086 2000 13.500.000 PTA
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NÚM. DICTAMEN QUANTIA
0039/2000 0078 2000 47.792 PTA
0040/2000 0064 2000 Sense quantificar
0042/2000 0088 2000 12.412 PTA
0043/2000 0082 2000 17.864 PTA
0045/2000 0093 2000 14.384 PTA (jaqueta) i 9.500 PTA (diners metàl·lic).
0046/2000 0109 2000 26.039.036 PTA
0048/2000 0181 2000 260.000 PTA i 250.000 PTA
0049/2000 0097 2000 249.400 PTA
0051/2000 0101 2000 500.000 PTA
0052/2000 0112 2000 Sense quantificar
0053/2000 0098 2000 65.000 PTA
0054/2000 0114 2000 25.000.000 PTA
0055/2000 0126 2000 6.000.000 PTA
0057/2000 0099 2000 45.000 PTA
0058/2000 0087 2000 Sense quantificar
0059/2000 0102 2000 7.700 PTA
0060/2000 0113 2000 24.000 PTA
0061/2000 0107 2000 3.000.000 PTA per danys causats als ronyons, 15.000.000

PTA per les lesions en el sistema auditiu i 290.000 PTA per
despeses d’adquisició d’audífons.

0062/2000 0121 2000 Sense quantificar
0064/2000 0104 2000 46.000 PTA
0066/2000 0089 2000 Sense quantificar
0067/2000 0110 2000 45.000 PTA
0071/2000 0116 2000 169.364 PTA
0072/2000 0108 2000 66.000 PTA
0073/2000 0125 2000 67.168 PTA
0074/2000 0331 2000 447.701 PTA + 150.000 PTA per dany moral
0075/2000 0123 2000 2.436.154 PTA
0077/2000 0100 2000 Sense quantificar
0078/2000 0118 2000 30.462 PTA
0081/2000 0144 2000 4.500.000 PTA
0082/2000 0115 2000 900.000 PTA
0083/2000 0137 2000 8.000.000 PTA
0084/2000 0130 2000 Sense quantificar
0086/2000 0120 2000 Sense quantificar
0088/2000 0127 2000 2.282.405 PTA
0091/2000 0243 2000 348.000 PTA
0093/2000 0142 2000 Sense quantificar
0094/2000 0119 2000 50.000.000 PTA
0095/2000 0440 2000 761.475 PTA
0096/2000 0138 2000 Sense quantificar (Se sol·licita una pensió de minusvalidesa)
0097/2000 0131 2000 Sense quantificar
0098/2000 0151 2000 24.000 PTA
0099/2000 0134 2000 30.000 PTA
0100/2000 0117 2000 82.000 PTA
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NÚM. DICTAMEN QUANTIA
0101/2000 0149 2000 45.000 PTA
0103/2000 0135 2000 13.920 PTA
0104/2000 0373 2000 1.244.000 PTA
0105/2000 0223 2000 Sense quantificar
0106/2000 0169 2000 40.000.000 PTA
0107/2000 0145 2000 Sense quantificar
0108/2000 0140 2000 4.692.055 PTA.
0109/2000 0150 2000 Sense quantificar
0110/2000 0133 2000 3.092.611 PTA
0111/2000 0136 2000 2.500.000 PTA
0113/2000 0143 2000 37.000.000 PTA
0114/2000 0170 2000 30.000.000 PTA
0118/2000 0168 2000 25.000.000 PTA
0119/2000 0147 2000 Sense quantificar
0122/2000 0234 2000 104.400 PTA
0123/2000 0139 2000 75.191 PTA
0124/2000 0178 2000 1.170.000 PTA
0126/2000 0155 2000 230.000 PTA
0127/2000 0184 2000 37.941 PTA
0128/2000 0171 2000 65.000.000 PTA
0129/2000 0163 2000 Sense quantificar
0130/2000 0156 2000 Sense quantificar
0131/2000 0175 2000 Sense quantificar
0132/2000 0179 2000 500.000 PTA
0133/2000 0231 2000 800.000 PTA
0134/2000 0157 2000 Sense quantificar
0138/2000 0164 2000 30.000 PTA
0139/2000 0158 2000 8.000 PTA
0141/2000 0176 2000 17.000 PTA
0142/2000 0152 2000 40.600 PTA
0143/2000 0159 2000 150.000 PTA
0144/2000 0197 2000 21.757.309 PTA
0145/2000 0180 2000 10.000.000 PTA
0146/2000 0182 2000 10.000 PTA
0147/2000 0160 2000 85.000 PTA
0149/2000 0153 2000 35.000 PTA
0150/2000 0217 2000 7.300.000 PTA
0152/2000 0201 2000 20.000 PTA
0153/2000 0188 2000 Sense quantificar
0155/2000 0193 2000 Sense quantificar
0156/2000 0210 2000 713.032 PTA
0157/2000 0227 2000 3.781.222 PTA
0158/2000 0218 2000 17.864 PTA
0159/2000 0165 2000 10.000 PTA
0160/2000 0211 2000 19.256 PTA
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NÚM. DICTAMEN QUANTIA
0161/2000 0154 2000 29.000 PTA
0162/2000 0183 2000 18.000 PTA
0163/2000 0172 2000 30.300 PTA
0164/2000 0177 2000 12.310 PTA
0165/2000 0215 2000 59.241 PTA
0167/2000 0186 2000 34.800 PTA
0168/2000 0212 2000 10.770 PTA
0169/2000 0189 2000 Entre 40.000 i 50.000 PTA
0170/2000 0185 2000 28.843 PTA
0171/2000 0173 2000 52.000 PTA
0172/2000 0202 2000 76.920 PTA
0173/2000 0216 2000 94.540 PTA
0174/2000 0232 2000 32.730 PTA
0176/2000 0190 2000 38.580 PTA
0177/2000 0195 2000 41.400 PTA
0178/2000 0174 2000 12.790 PTA
0179/2000 0196 2000 16.000 PTA
0180/2000 0228 2000 27.805 PTA
0181/2000 0233 2000 570.742 PTA
0182/2000 0187 2000 34.000 PTA
0183/2000 0225 2000 47.852 PTA
0184/2000 0191 2000 237.866 PTA
0185/2000 0192 2000 40.600 PTA
0186/2000 0207 2000 12.500 PTA
0187/2000 0253 2000 1.424.945 PTA
0189/2000 0206 2000 12.000.000 PTA
0191/2000 0249 2000 6.000.000 PTA
0192/2000 0203 2000 3.000.000 PTA
0193/2000 0275 2000 15.000.000 PTA
0194/2000 0235 2000 15.000.000 PTA
0195/2000 0213 2000 40.000.000 PTA
0196/2000 0229 2000 70.000 PTA
0199/2000 0194 2000 52.000 PTA
0200/2000 0248 2000 4.800 PTA
0202/2000 0204 2000 46.400 PTA
0203/2000 0286 2000 14.000 PTA
0204/2000 0252 2000 639.117 PTA
0205/2000 0214 2000 64.960 PTA
0206/2000 0239 2000 29.000 PTA
0207/2000 0287 2000 21.000 PTA
0208/2000 0208 2000 961.328 PTA
0209/2000 0238 2000 75.400 PTA
0210/2000 0205 2000 32.480 PTA
0212/2000 0236 2000 303.189 PTA
0219/2000 0246 2000 65.033 PTA



163

NÚM. DICTAMEN QUANTIA
0220/2000 0334 2000 45.000.000 PTA
0221/2000 0258 2000 12.633.000 PTA
0222/2000 0282 2000 15.000.000 PTA
0223/2000 0289 2000 20.000.000 PTA
0225/2000 0250 2000 Sense quantificar
0226/2000 0241 2000 1.740.000 PTA
0229/2000 0261 2000 62.755 PTA
0230/2000 0389 2000 450.842 PTA
0233/2000 0324 2000 23.000 PTA
0234/2000 0220 2000 10.000 PTA ara+50.000 quan tinga 12-13 anys, segons

informe odontòloga
0235/2000 0254 2000 3.425.660 PTA
0236/2000 0230 2000 60.000 PTA
0237/2000 0262 2000 547.863 PTA
0238/2000 0335 2000 95.000.000 PTA
0239/2000 0269 2000 12.000.000 PTA
0240/2000 0267 2000 Sense quantificar
0241/2000 0304 2000 Sense quantificar
0242/2000 0237 2000 30.000.000 PTA
0243/2000 0271 2000 1.500.000 PTA
0244/2000 0242 2000 20.000.000 PTA
0245/2000 0266  2000 60.000 PTA
0246/2000 0311 2000 1.104.546 PTA
0247/2000 0255 2000 43.978 PTA
0252/2000 0295 2000 6.140.927 PTA
0254/2000 0336 2000 Sense quantificar
0256/2000 0296 2000 1.410.000 PTA
0257/2000 0320 2000 2.137.306 PTA
0259/2000 0279 2000 29.888.612 PTA
0260/2000 0268 2000 138.000 PTA
0262/2000 0312 2000 585.678 PTA
0263/2000 0270  2000 7.000 PTA
0264/2000 0281 2000 28.056 PTA
0265/2000 0264 2000 3.382.502 PTA
0266/2000 0257 2000 1.326.193 PTA
0267/2000 0323 2000 400.000 PTA
0268/2000 0297 2000 10.000 PTA
0269/2000 0308 2000 2.951.000 PTA
0270/2000 0322 2000 1.248.760 i 686.407 PTA
0271/2000 0354 2000 Sense quantificar
0272/2000 0298 2000 Sense quantificar
0273/2000 0356 2000 40.000.000 PTA
0274/2000 0313 2000 25.000.000 PTA
0275/2000 0291 2000 Sense quantificar
0276/2000 0299 2000 49.000 PTA



164

NÚM. DICTAMEN QUANTIA
0277/2000 0284 2000 26.000 PTA
0278/2000 0314 2000 14.500 PTA
0279/2000 0355 2000 245.000 PTA
0280/2000 0300 2000 25.000 PTA
0281/2000 0309 2000 45.840 PTA
0282/2000 0288 2000 3.600 PTA
0283/2000 0280 2000 500.000 PTA per dany moral
0285/2000 0301 2000 126.343 PTA
0286/2000 0285 2000 9.500 PTA
0288/2000 0360 2000 6.798.479 PTA
0289/2000 0302 2000 15.000 PTA
0292/2000 0315 2000 10.000.000 PTA
0294/2000 0293 2000 2.877.703 PTA
0295/2000 0358 2000 20.199.190 PTA
0297/2000 0316 2000 2.016.480 PTA
0298/2000 0294 2000 25.000 PTA
0299/2000 0328 2000 20.000 PTA
0300/2000 0305 2000 17.025 PTA
0301/2000 0317 2000 27.000 PTA
0302/2000 0339 2000 40.000.000 PTA
0303/2000 0329 2000 Sense quantificar
0304/2000 0357 2000 40.000 PTA
0305/2000 0337 2000 33.512.261 PTA
0306/2000 0344 2000 2.696.802 PTA
0307/2000 0352 2000 475.898 PTA
0308/2000 0348 2000 25.000.000 PTA
0309/2000 0371 2000 Sense quantificar
0310/2000 0325 2000 2.300.500 PTA
0311/2000 0330 2000 56.773 PTA
0312/2000 0310 2000 130.952 PTA
0314/2000 0340 2000 355.391 PTA
0315/2000 0386 2000 25.000.000 PTA
0318/2000 0326 2000 52.000 PTA
0319/2000 0346 2000 23.000 PTA
0320/2000 0332 2000 25.000 PTA
0321/2000 0350 2000 91.000 PTA
0322/2000 0361 2000 16.000 PTA
0323/2000 0347 2000 3.040 PTA
0324/2000 0333 2000 11.000 PTA
0325/2000 0351 2000 Sense quantificar
0326/2000 0362 2000 29.000.000 PTA
0329/2000 0372 2000 25.571.250 PTA
0330/2000 0365 2000 51.000 PTA
0332/2000 0374 2000 98.000 PTA
0333/2000 0363 2000 12.300 PTA
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0334/2000 0366 2000 6.620 PTA
0335/2000 0368 2000 20.000 PTA
0337/2000 0375 2000 25.404 PTA
0338/2000 0377 2000 1.517 PTA
0339/2000 0369 2000 13.735 PTA
0340/2000 0338 2000 42.000 PTA
0341/2000 0364 2000 10.000 PTA
0342/2000 0383 2000 143.988 PTA
0343/2000 0370 2000 12.760 PTA
0350/2000 0406 2000 18.774.500 PTA
0353/2000 0390 2000 61.328 PTA
0354/2000 0380 2000 363.273 PTA
0355/2000 0407 2000 156.322 PTA
0356/2000 0388 2000 154.724 PTA
0357/2000 0391 2000 1.453.296 PTA
0358/2000 0378 2000 4.000 PTA
0359/2000 0418 2000 23.000 PTA
0360/2000 0379 2000 50.000 PTA
0362/2000 0401 2000 65.001 PTA
0363/2000 0381 2000 428.439 PTA
0364/2000 0421 2000 14.000 PTA
0365/2000 0399 2000 22.736.000 PTA
0366/2000 0392 2000 20.000 PTA
0367/2000 0476 2000 3.500.000 PTA
0368/2000 0393 2000 Sense quantificar
0369/2000 0432 2000 30.000.000 PTA
0370/2000 0408 2000 25.500.000 PTA
0371/2000 0435 2000 50.000.000 PTA
0372/2000 0411 2000 25.000.000 PTA
0373/2000 0404 2000 17.100 PTA
0374/2000 0444 2000 525.000 PTA
0375/2000 0409 2000 4.500 PTA
0376/2000 0402 2000 5.700 PTA
0377/2000 0382 2000 25.330 PTA
0378/2000 0385 2000 15.000 PTA
0379/2000 0419 2000 10.000 PTA
0380/2000 0396 2000 2.806.000 PTA
0381/2000 0410 2000 10.500 PTA
0382/2000 0412 2000 56.000 PTA
0383/2000 0405 2000 18.000 PTA
0384/2000 0445 2000 11.582 PTA
0385/2000 0425 2000 123.816 PTA
0386/2000 0413 2000 9.240.795 PTA
0387/2000 0477 2000 10.221.156 PTA
0388/2000 0414 2000 Sense quantificar
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0389/2000 0460 2000 6.000.000 PTA
0390/2000 0438 2000 Sense quantificar
0391/2000 0456 2000 25.382; 23.671; 23.911; 23.256 i 25.276 PTA
0392/2000 0397 2000 31.668 PTA
0393/2000 0436 2000 62.240 PTA
0394/2000 0415 2000 99.000 PTA
0395/2000 0420 2000 12.000 PTA
0396/2000 0422 2000 142.889 PTA
0398/2000 0416 2000 717.000 PTA
0399/2000 0442 2000 1.171.841 PTA
0400/2000 0485 2000 20.000.000 PTA
0401/2000 0469 2000 5.000.000 PTA
0403/2000 0461 2000 344.000 PTA
0406/2000 0428 2000 6.460 PTA
0407/2000 0427 2000 14.900 PTA
0408/2000 0429 2000 11.600 PTA
0409/2000 0462 2000 7.415 PTA
0410/2000 0431 2000 130.000 PTA
0411/2000 0470 2000 6.940 PTA
0415/2000 0434 2000 45.000 PTA
0416/2000 0457 2000 Sense quantificar
0417/2000 0472 2000 10.000 PTA
0418/2000 0478 2000 5.460 PTA
0419/2000 0437 2000 5.600.000 PTA
0420/2000 0471 2000 352.229 PTA
0421/2000 0473 2000 600.000 PTA
0422/2000 0495 2000 56.260 PTA
0423/2000 0446 2000 52.982 PTA
0424/2000 0519 2000 46.352 PTA
0425/2000 0450 2000 2.000.000 PTA
0426/2000 0443 2000 15.000 PTA
0427/2000 0507 2000 34.425 PTA
0428/2000 0479 2000 23.569 PTA
0429/2000 0451 2000 10.574 PTA
0430/2000 0487 2000 3.483.900 PTA
0435/2000 0496 2000 724.000 PTA
0438/2000 0464 2000 116.838 PTA
0439/2000 0484 2000 727.950 PTA
0440/2000 0498 2000 12.000.000 PTA
0441/2000 0497 2000 5.184.000 PTA
0442/2000 0458 2000 1.486 PTA
0444/2000 0490 2000 380.000 PTA
0445/2000 0515 2000 14.512 PTA
0447/2000 0501 2000 15.000 PTA
0448/2000 0465 2000 37.400 PTA
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0449/2000 0463 2000 7.000 PTA
0450/2000 0466 2000 200.732 PTA
0451/2000 0503 2000 229.239 PTA
0452/2000 0459 2000 4.700 PTA
0453/2000 0520 2000 200.000 PTA
0454/2000 0491 2000 10.000 PTA
0455/2000 0504 2000 39.000 PTA
0456/2000 0508 2000 61.541 PTA
0457/2000 0518 2000 600.000 PTA
0458/2000 0481 2000 100.000 PTA
0460/2000 0474 2000 106.140 PTA
0461/2000 0505 2000 22.272 PTA
0462/2000 0486 2000 29.951 PTA
0464/2000 0512 2000 50.000.000 PTA
0465/2000 0506 2000 40.000.000 PTA
0467/2000 0521 2000 625.955 PTA
0468/2000 0492 2000 Sense quantificar
0470/2000 0493 2000 25.000.000 PTA
0472/2000 0499 2000 20.000.000 PTA
0474/2000 0525 2000 25.000.000 PTA
0480/2000 0475 2000 35.000 PTA
0481/2000 0516 2000 6.650 PTA
0482/2000 0500 2000 12.000 PTA
0483/2000 0522 2000 7.000 PTA
0484/2000 0526 2000 47.954 PTA
0492/2000 0514 2000 400.718 PTA
0497/2000 0527 2000 74.405 PTA
0501/2000 0517 2000 Sense quantificar
0511/2000 0510 2000 8.900 PTA
0521/2000 0509 2000 22.000 PTA

QUANTITAT MÀXIMA: Dictamen 122/2000, Exp. 22/2000 150.000.000 PTA

QUANTITAT MÍNIMA: Dictamen 458/2000, Exp. 442/2000 1.486 PTA

QUANTIA MITJANA RECLAMADA: 5.284.767 PTA
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SENTIT DEL DICTAMEN EN RELACIÓ A LA
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Sentit del dictamen en relació a la proposta de resolució
Sentit coincident       415
Sentit contrari       106

      521

Consulta facultativa 6
TOTAL        527
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