
Marc Normatiu Part General

� Constitució 1978.- art. 9.3, 106.2 i 149.1.18.

� Estatut d’Autonomia.- art.159.5

� Llei 30/1992, de 26 de novembre de RJAPAC.- Títol X, art. 139 a 146

� Reial Decret 429/1993, de 26 de maig.

� Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.- Títol VI, art. 81 a 87.

� Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.- art.174 



Fonament de la Responsabilitat 
Administrativa

� L’actuació administrativa ha d’adreçar-se a satisfer l'interès 
general.

� Si per tal d’assolir aquell es causen perjudicis als particulars, la 
reparació dels mateixos s’han de distribuir entre el conjunt de la 
societat.



La Responsabilitat derivada de la 
prestació dels serveis públics.

� Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les AAPP de 
tota lesió que pateixin en els seus bens i drets, sempre que la 
lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, excepte en els supòsits de força major. 



La Responsabilitat derivada de la 
prestació dels serveis públics

� Subjecte actiu 
� Subjecte passiu 
� La Responsabilitat dels contractistes i/o concessionaris
� La responsabilitat concurrent de les Administracions Públiques



El Dany o Lesió en sentit 
tècnic jurídic.

� El dany, per tal de que tingui la consideració de lesió, i pugui donar lloc 
a indemnització haurà de ser:

� Efectiu

� Avaluable econòmicament

� Individualitzable en una persona o grup de persones

� Antijurídic, es a dir que el particular no tingui el deure jurídic de 
suportar-lo

� Tipus de danys



La Relació de Causalitat

� És “la qüestió essencial en tot el sistema de responsabilitat patrimonial” 

(González Pérez).

� Consisteix en la connexió entre els danys soferts i l’activitat administrativa.

� La Força Major



La Indemnització

� Principi de plena reparació del dany

� Criteris valoratius (art.141.2);
� LEF
� Legislació fiscal
� Resta de normatives aplicables
� Sempre es ponderaran amb les valoracions predominants en el mercat



Els Procediments de 
Responsabilitat Patrimonial

� El Reial Decret 429/1993 preveu ;
� Un Procediment General (art. 4  a 13)

� Un Procediment Abreujat (art. 14 a 17)

� Així com per remissió als anteriors ;
– El procediment per les actuacions dels contractistes. (art. 2.3)
– El procediment per a la determinació de responsabilitat derivada de 

fórmules col·legiades d’actuació. (art. 18)
– El procediment per a la responsabilitat patrimonial d’autoritats i personal 

al servei de les Administracions Públiques.(art. 19 a 21)



Els Procediments de 
Responsabilitat Patrimonial

� El termini per a l’inici d’ofici o per a l’exercici de l’acció (art.142.5 de la 
Llei 30/1992) ;
� 1 any a comptar des de;

– Que es produí el fet o acte que motiva la reclamació.

– Que es manifesta l’efecte lesiu.

– En el cas de danys, físics o psíquics a partir de la seva curació 
o de la determinació de l’abast de les seqüeles.

– En els supòsits d’anul·lació d’actes o disposicions de caràcter 
general des de la data en que la declaració de nul·litat esdevé 
ferma.



Els Procediments de 
Responsabilitat Patrimonial

� El dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.

– Resulta preceptiu sobre els expedients la quantia dels quals sigui 
igual o superior a 50.000 euros (art.8.3 de la Llei 5/2005, de 2 de 
maig).

– Sol·licitud del dictamen (art. 10 Llei 5/2005)

– Suspensió del termini per resoldre (art.11 Llei 5/2005)

– Termini d’emissió del dictamen (art.15 Llei 5/2005)

– Comunicació de la resolució adoptada (art.13.5 Llei 5/2005)

– Motivació pel no seguiment del sentit del dictamen en la resolució 
finalitzadora del procediment (art.13.6 Llei 5/2005)



Moltes gràcies 

http://cja.gencat.cat

wgcapilla@gencat.cat


