Procediments davant el Tribunal Constitucional
(Versió actualitzada a març 2021)

Tipus

Núm.

Any

Contingut

Resolució

CPC

406

1984

Promogut respecte del Decret 94/1983, de 22 de desembre, de regulació
d'avals de la Comunitat Autònoma.

La Sentència 179/1987, de 12 de novembre (BOE núm. 295 sup., de 10
de desembre), declara que la titularitat de la competència controvertida
correspon a la Comunitat Autònoma.

Promogut respecte de la Resolució de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de
17 de febrer de 1984, per la qual s’estableixen les bases per l’execució per al La Sentència 14/1989, de 26 de gener (BOE núm. 43 sup., de 20 de
1984 finançament al porcicultor de la immobilització de carn porcina durant la
febrer), declara que la titularitat de la competència controvertida
correspon a la Comunitat Autònoma.
campanya de 1984.

CPC

553

CPC

658

Promogut respecte del Decret 25/1984, de 5 d'abril, sobre règim de
1984 computabilitat de títols de renda fixa en el coeficient de fons públics de les
Caixes d'Estalvis.

La Interlocutòria 1311/1988, de 13 de desembre, acorda el desistiment.

RI

184

Interposat contra l’incís segon de l’article 3 a i 3 g de la Llei 6/1984, de 15 de
1985 novembre, del Consell Assessor de Radio-Televisió Espanyola a les Illes
Balears.

La Interlocutòria 635/1985, de 26 setembre, acorda el desistiment.

CPC

825

1985

Promogut respecte del Decret 29/1985, de 18 d'abril, sobre constitució i
funcionament d'associacions juvenils.

La Sentència 157/1992, de 22 d’octubre (BOE núm. 276, de 17
novembre), declara que correspon a l’Estat la competència
controvertida i declara nul el Decret.

RI

977

1985

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 29/1985, de 2 d’agost,
d'aigües.

La Sentència 227/1988, de 29 de novembre (BOE núm. 307, de 23 de
desembre), estima parcialment el recurs.

955

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de
1986
normalització lingüística a les Illes Balears.

RI

La Sentència 123/1988, de 23 de juny (BOE núm. 166, de 12 de juliol),
estima parcialment el recurs; es declaren inconstitucionals i nuls
l’apartat 2 de l’article 5, l’incís segon de l’article 7, l’article 13 i l’apartat 2
de l’article 20 de la Llei 3/1986, i es desestima la resta.
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CPC

180

Promogut respecte del Decret 106/1986, d'11 de desembre, pel qual
1987 s'adscriuen a la Conselleria de l'Interior les competències i funcions en
matèria de Casinos, Jocs i Apostes.

RI

365

1987

RI

744

Interposat contra determinats preceptes de la Llei 1/1987, de dia 18 de
1987 febrer, de Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.

IDA

1504

1988

CPC

1524

Promogut en relació amb els dos darrers apartats de la clàusula quarta 3
del Conveni entre el Ministeri d’Educació i Ciència i el de Defensa sobre
1988
règim, promoció i funcionament de centres d’ensenyament aprovat pel
Reial decret 295/1988, de 28 de març.

La Sentència 134/1997, de 17 de juliol (BOE núm. 187 sup., de 6
d’agost), declara que la competència controvertida correspon a la CAIB.

RI

1708

1988 Interposat contra la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

La Sentència 149/1991 de 4 de juliol (BOE núm. 180 sup., de 29 de
juliol), estima parcialment el recurs.

RI

257

1989

Interposat contra l’article 3 i la disposició addicional primera de la
Llei 10/1988, de 26 d’octubre, de coordinació de policies locals.

La Sentència 49/1993, d’11 de febrer (BOE núm. 60, d’11 de març),
estima el recurs i declara inconstitucionals i nuls l’últim incís de
l’article 3 i la disposició addicional primera de la Llei 10/1988.

CPC

1056

1990

Promogut respecte del Decret 146/1989, de 30 de novembre, relatiu a
societats cooperatives.

La Interlocutòria 136/1993, de 27 d’abril, acorda el desistiment.

Interposat contra l’article 12.2 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Promoguda en relació amb el Decret 48/1988, de dia 28 d'abril, de pesca
d'arrossegament de fons a les Illes Balears.

Resolució

La Interlocutòria 156/1993, de 25 de maig, acorda el desistiment.

La Sentència 45/1992, de 2 d’abril (BOE núm. 109, de 6 de maig),
desestima el recurs.
La Interlocutòria 99/1991, de 21 de març, acorda el desistiment.
La Sentencia 184/1996, de 14 de novembre (BOE núm. 303, de 17 de
desembre), declara que correspon a l’Estat la titularitat de la
competència exercida en el Decret 48/1988.
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RI

2401

1990

Interposat contra l’article únic del text refós de la Compilació del Dret Civil
de les Illes Balears aprovat pel Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre.

La Sentència 156/1993, de 6 de maig (BOE núm. 127, de 28 de maig),
estima en part el recurs i declara inconstitucional el precepte.

RI

2902

1990

Interposat contra la Llei 12/1990, de 28 de novembre, d’impost sobre les
loteries (acumula el CPC 357/1991 contra el Decret 103/1990).

La Sentència 49/1995, de 16 de febrer (BOE núm. 66, de 18 de març),
estima el recurs i declara la nul·litat de la norma.

QI

278

Plantejada en relació amb la Llei 1/1984, de 14 de març, d'ordenació i
protecció d'àrees naturals d'interès especial i la Llei 3/1984, de 31 de maig,
La Sentència 28/1997, de 13 de febrer (BOE núm. 63, de 14 de març),
1991
de declaració d’“Es Trenc-Salobrar de Campos” com a àrea natural d’especial desestima la qüestió.
interès.

CPC

357

Interposat contra el Decret 103/1990, de 13 de desembre, d'aprovació del
1991 Reglament que desplega la Llei 12/1990, de 28 de novembre, d'Impost
sobre Loteries (acumulat al RI 2902/1990).

RI

358

1991

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de
disciplina urbanística.

La Interlocutòria 260/1999, de 10 de novembre, acorda el desistiment.

RI

838

1992

Interposat contra la Llei 12/1991, de 20 de desembre, reguladora de
l'impost sobre instal·lacions que incideixin en el medi ambient.

La Sentència 289/2000, de 30 de novembre (BOE núm. 4, de 4 de gener
de 2001), declara la inconstitucionalitat de la norma.

RI

2337

1992

Interposat conra el Reial decret legislatiu 1/1992, de 26 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei sobre el règim del sòl i l’ordenació urbana.

La Sentència 61/1997, de 20 de març (BOE núm. 99, de 25 d’abril),
estima parcialment el recurs.

3828

Plantejada en relació amb la Llei 1/1984, de 14 de març, d'ordenació i
protecció d'àrees naturals d'interès especial i la Llei 8/1985, de 17 de juliol,
1994
de declaració de Sa Punta de n'Amer, del terme municipal de Sant Llorenç
d'es Cardassar com a àrea natural d'especial interès.

QI

La Sentència 49/1995, de 16 de febrer (BOE núm. 66, de 18 de març),
estima el recurs i declara la nul·litat de la norma.

La Sentència 248/2000, de 19 d’octubre (BOE núm. 276, de 17 de
novembre), desestima la qüestió.
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RI

2375

Interposat contra diversos articles de la Llei 6/1995, de 21 de març,
1995 d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'aplicació de
les mesures judicials sobre menors infractors.

La Sentència 243/2004, de 16 de desembre (BOE núm. 18, de 21 de
gener de 2005), estima en part el recurs.

RI

3492

Interposat contra la Llei 26/1995, de 31 de juliol, per la qual es declara
1995 reserva natural Les Salines d’Eivissa, les illes des Freus i les Salines de
Formentera.

La Sentència 97/2002, de 25 d’abril (BOE núm. 122, de 22 de maig),
declara inconstitucional i nul·la la Llei 26/1995.

RE

1429

Recurs d’empara contra la Sentència de la Sala Tercera del TS de 24 de
1996 gener de 1996 que inadmet el recurs de cassació promogut contra la
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB.

La Sentència 119/1998, de 4 de juny (BOE núm. 158 sup., de 3 de juliol),
desestima el recurs.

QI

2177

1998

RI

3165

La Sentència 46/2007, d’1 de març (BOE núm. 74, de 27 de març),
Interposat contra els articles 64.1 i 79.2 i la disposició addicional vigèsima
declara inconstitucionals i nuls l’article 64.1, el caràcter vinculant de
1999 segona de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial
l’informe previst en l’article 79.2 i la disposició addicional vigèsima
de les Illes Balears i de mesures tributàries.
segona de la Llei 6/1999.

QI

4891

1999

CPC

367

Interposat contra l’Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 1999
2000 que aprova la concessió d’ajuda econòmica a determinats beneficiaris de
pensions assistencials i no contributives.

Plantejada respecte de l’article 6.6 de la Llei 5/1996, de 18 de desembre, de
diverses mesures tributàries i administratives.

Plantejada respecte de l’article 6.5 de la Llei 5/1996, de 18 de desembre, de
diverses mesures tributàries i administratives.

Resolució

La Sentència 330/2005, de 15 de desembre (BOE núm. 10, de 12 de
gener de 2006), desestima la qüestió d’inconstitucionalitat.

La Sentència 110/2004, de 30 de juny (BOE núm. 180, de 27 de juliol),
estima la qüestió i declara inconstitucional i nul el precepte.
La Interlocutòria de 22 de novembre de 2005 (BOE núm. 294, de 9 de
desembre) acorda el desistiment de l’advocat de l’Estat i declara extingit
el procés.
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CDAL

3179

2000

Interposat contra l’article 17 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública i econòmiques.

La Interlocutòria 513/2004, de 14 de desembre, declara l’extinció del
conflicte per pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs per
modificació normativa.

RI

5019

Interposat contra diversos preceptes del Reial decret llei 6/2000, de 23 de
2000 juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència en mercats de
béns i serveis.

La Sentència 233/2012, de 13 de desembre (BOE núm. 10, d'11 de gener
de 2013), declara l’extinció del recurs per pèrdua sobrevinguda de
l’objecte del recurs respecte de l’article 43 i del paràgraf 8 de la
disposició final segona, estima parcialment respecte dels apartats a i c
de la disposició transitòria primera declarant que són contraris a l’ordre
constitucional i desestima la resta.

RI

5099

Interposat contra l’article 1.3 i 1r paràgraf de la disposició addicional
2000 segona del Reial decret llei 4/2000, de 23 de juny, de mesures urgents de
liberalització en els sectors immobiliari i de transports.

La Interlocutòria 150/2011, de 7 de novembre, declara l’extinció del
recurs.

RI

6433

2000

RI

1670

Interposat contra l’article 1 apartats 5, 6, 9 i 16 de la Llei orgànica 8/2000, de
La Interlocutòria d'1 de febrer de 2006 (BOE núm. 44, de 21 de febrer
2001 22 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre
de 2006) acorda el desistiment de la CAIB i declara extingit el procés.
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

CPC

2055

Interposat contra l’Acord de Consell de Govern de 29 de desembre de 2000
2001 pel qual s’aprova la concessió d’una ajuda econòmica per determinats
beneficiaris de pensions assistencials i no contributives.

Interposat contra determinats articles de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
Consells Insulars.

La Sentència 132/2012, de 19 de juny (BOE núm. 163, de 9 de juliol),
estima parcialment el recurs i declara inconstitucional l’article 8.2 i el 2n
paràgraf de l’article 15.2, i desestima la resta.

La Interlocutòria de 22 de novembre de 2005 (BOE núm. 294, de 9 de
desembre) acorda el desistiment de la CAIB i declara extingit el procés.
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CDAL

3640

Interposat contra l’article únic de la Llei 9/2000, de 27 d'octubre, de
2001 modificació de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública i econòmiques.

La Interlocutòria 326/2007, de 12 de juliol, declara extingit el conflicte
per pèrdua sobrevinguda de l'objecte.

RI

4407

Interposat contra la Llei 7/2001, de 23 d'abril, de l'impost sobre les estades
2001 a empreses turístiques d'allotjament, destinat a la dotació del fons per a la
millora de l'activitat turística i la preservació del medi ambient.

La Interlocutòria 43/2004, de 10 de febrer, acorda el desistiment.

QI

4764

2001

RI

5061

Interposat contra els articles 4.2, 14.1, 18, 20, 21.1 b, 22.1 en el seu incís
2001 final, 27 a; 28; 35.2 i 54.1 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de
l'activitat comercial a les Illes Balears.

QI

5810

2001

RI

1762

Interposat per la CAIB contra els articles 4.3; 9.2; 15.2; 17; 18; 19; 20.4; 24;
2002 25; 26; 35.6; 42.3; 46.3; 51; 63.1; disposicions addicionals 4.2; 7, 9.3; 14 i 15
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

La Interlocutòria d’1 de febrer de 2006 (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
acorda el desistiment de la CAIB.

RI

4917

Interposat per la CAIB contra determinats preceptes del Reial decret
2002 llei 5/2002, de 24 de maig, de mesures urgents per a la reforma del sistema
de protecció per desocupació i millora de l’ocupabilitat.

La Interlocutòria d’1 de febrer de 2006 (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
acorda el desistiment de la CAIB.

Plantejada en relació amb l’article 6.5 de la Llei 5/1996, de 18 de desembre,
de diverses mesures tributàries i administratives.

Plantejada en relació amb l’article 11. 1, 11.3 i 11.4 de la Llei 9/1997, del 22
de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

Resolució

La Interlocutòria 381/2008, de 15 de desembre, acorda declarar
l’extinció de la qüestió de constitucionalitat per desaparició
sobrevinguda del seu objecte.
La Sentència 26/2012, d’1 de març (BOE núm. 75, de 28 de març), estima
parcialment el recurs i declara inconstitucionals i nuls els articles 4.2,
18.2, 27 a, 28, i 35.2; així mateix, declara que la redacció inicial dels
incisos dels articles 14.1 i 21.1 b resulten contraris a l’ordre
constitucional, i desestima la resta.
La Sentència 55/2009, de 9 de març (BOE núm. 91, de 14 d’abril), estima
parcialment el recurs i declara inconstitucional i nul l’apartat 4 de
l’article 11 de la Llei 9/1997 i desestima la resta.
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RI

5536

Interposat contra l’article 16.4 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre,
electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la redacció
2002
donada per l’article 1 de la Llei 6/2002, de 21 de juny, de modificació de la
Llei 8/1986.

RI

1663

2003

Interposat contra determinats preceptes de la Llei orgànica 10/2002, de 23
de desembre, de qualitat de l'educació.

La Interlocutòria de 31 de gener de 2006 (BOE núm. 44, de 21 de febrer)
declara el desistiment de la CAIB.

QI

4848

2004

Plantejada sobre l’article 181.1 i 2 de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

La Interlocutòria 60/2005, de 2 de febrer, inadmet a tràmit la qüestió.

RI

2045

2005

Interposat contra determinats preceptes de la Llei 1/2004, de 21 de
desembre, d’horaris comercials.

La Sentència 140/2011, de 14 de setembre (BOE núm. 245, d'11
d’octubre), desestima el recurs.

QI

3210

Plantejada respecte de l’article 18.1 i 18.2 de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
2005
d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears.

QI

5384

2005

7355

Plantejat en relació amb el Reial decret 716/2005, de 20 de juny, pel qual es
restableix el funcionament d’apostes hípiques externes d’àmbit nacional i
2005
La Interlocutòria 119/2006, de 28 de març, inadmet a tràmit el conflicte.
s’autoritza l’explotació a l’entitat pública empresarial Loterías y Apuestas del
Estado.

CPC

Contingut

Plantejada en relació amb l’article 11.4 de la Llei 9/1997, del 22 de
desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

Resolució

La Interlocutòria 359/2006, de 10 d’octubre, acorda el desistiment.

La Sentència 86/2012, de 18 d’abril (BOE núm. 117, de 16 de maig),
declara la desaparició sobrevinguda de l’objecte de la qüestió respecte
de l’article 18.2 de la Llei 11/2001 i desestima la qüestió plantejada
respecte de l’article 18.1.
La Interlocutòria 45/2010, de 14 d’abril, acorda l’extinció de la qüestió
d’inconstitucionalitat per pèrdua sobrevinguda del seu objecte.

7

Procediments davant el Tribunal Constitucional
(Versió actualitzada a març 2021)

Tipus

Núm.

Any

RI

9568

Interposat contra el precepte de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de
2006 reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, sobre els fons de la Corona
d’Aragó que s’integren en el sistema d’arxius de Catalunya.

La Sentència 47/2010, de 8 de setembre (BOE núm. 246, d'11 d’octubre),
desestima el recurs.

RE

4510

Recurs d’empara contra la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJIB de 20 de febrer de 2007, per la qual es desestima el recurs
contenciós administratiu interposat davant la resolució del Tribunal
2007 Econòmic Administratiu Regional de les Illes Balears de 29 d’octubre de
2004, que inadmet el recurs d’anul·lació interposat contra una decisió
anterior del mateix òrgan de 29 de juliol de 2004, relativa a la liquidació de
l'impost sobre transmissions patrimonials.

La Sentència 23/2011, de 14 de març (BOE núm. 86, d'11 d'abril), atorga
l’empara sol·licitada.

RI

7696

Interposat contra l’article 12.4 de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació
2007 de l'activitat comercial a les Illes Balears, redactat per la Llei del 25/2006, de
27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.

La Sentència 204/2013, de 5 de desembre (BOE núm. 7, de 8 de gener
de 2014), estima el recurs i declara la nul·litat del precepte.

996

Plantejada respecte l’apartat segon de la disposició addicional trigèsima
quarta de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, en la redacció donada per la Llei 25/2006,
2010
de 17 de juliol, per la qual es modifica el règim fiscal de les reorganitzacions
empresarials i del sistema portuari i s'aproven mesures tributàries per al
finançament sanitari i per al sector del transport per carretera.

La Sentència 74/2010, de 18 d’octubre (BOE núm. 279, de 18 de
novembre), declara inconstitucional i nul el precepte.

4264

Recurs d’empara contra la Sentència de la secció segona de la Sala
Contenciosa Administrativa del TS, de 30 d’octubre de 2009, que va
2010 desestimar el recurs de cassació interposat contra la Sentència del TSJIB, de
24 d’octubre de 2003, sobre providència de constrenyiment de liquidació
tributària.

La Sentencia 13/2012, de 30 de gener (BOE núm. 47, de 24 de febrer),
denega l’empara sol·licitada.

QI

RE

Contingut

Resolució
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7969

Interposat contra l’article 1 del Decret llei 1/2010, de 26 de març, de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general i contra l’article 1 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de
2010
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a
la inversió.

CDAL

259

Interposat contra l’article 1 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments d'interès
La Interlocutòria 178/2013, de 10 de setembre, declara extingit el
2011
general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió conflicte per pèrdua de l’objecte.
(s’acumula al Conflicte 7969/2010).

RI

5868

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de
2012 modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

QI

2285

2013

7084

Interposat contra el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s'adopten
determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs
La Sentència 38/2016, de 3 de març (BOE núm. 85, de 8 d’abril) estima
2013
2013-2014, del sistema de tractament integrat de les llengües als centres
parcialment el recurs.
docents no universitaris de les Illes Balears.

CDAL

RI

Contingut

Plantejada respecte del primer incís de l’article 24.5 de la Llei 7/1998, de 12
de novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears.

Resolució

La Interlocutòria 178/2013, de 10 de setembre, declara extingit el
conflicte per pèrdua de l’objecte.

La Sentència 165/2013, de 26 de setembre (BOE núm. 254, de 23
d’octubre), desestima el recurs.
La Sentència 41/2015, de 2 de març (BOE núm. 85, de 9 d’abril), estima
la qüestió d’inconstitucionalitat i declara inconstitucional el primer incís
de l’article 24.5 de la Llei 7/1998.
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QI

4913

Plantejada respecte de l’article 9.3 del Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció
2014
del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i d'altres institucions autonòmiques.

CDAL

432

2015

QI

451

Plantejada respecte de la disposició addicional dinovena de la Llei 8/2004,
2015 de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció
pública.

QI

2194

2015

Plantejada respecte de l’article 47 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.

La Sentència 235/2015, de 5 de novembre (BOE núm. 296, d’11 de
desembre), estima la qüestió d’inconstitucionalitat i declara
inconstitucional i nul l’article 47 de la Llei 13/2005.

CDAL

3974

2015

Interposat respecte de diverses preceptes de la Llei 12/2014, de 16 de
desembre, agrària de les Illes Balears.

La Interlocutòria 149/2015, de 10 de setembre, inadmet a tràmit el
conflicte.

RI

4051

2015

Interposat contra l’article 23.1 de la Llei 10/2014, d’1 d’octubre, d’ordenació
minera de les Illes Balears.

La Sentència 260/2015, de 3 de desembre (BOE núm. 10, de 12 de gener
de 2016), estima el recurs d’inconstitucionalitat.

RI

4315

2015

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears.

La Interlocutòria 169/2015, de 6 d’octubre, acorda el desistiment del
recurs d’inconstitucionalitat.

Interposat respecte de l’article 186.1 de la Llei 4/2014, de 20 de juny, de
transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

Resolució

La Interlocutòria 101/2015, de 9 de juny, acorda la inadmissió a tràmit
de la qüestió.

La Interlocutòria 70/2015, de 14 d’abril, inadmet a tràmit el conflicte.
La Sentència 122/2016, de 23 de juny (BOE núm. 181, de 28 de juliol),
estima la qüestió d’inconstitucionalitat i declara la inconstitucionalitat i
nul·litat de la disposició.
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Tipus

Núm.

Any

Contingut

Resolució

QI

6600

Plantejada respecte de la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012,
2015 de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2013.

La Interlocutòria 55/2016, d’1 de març, inadmet a tràmit la qüestió.

RI

1572

Interposat contra la disposició addicional tretzena de la Llei 18/2016, de 29
2017 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2017.

La Sentència 99/2018, de 19 de setembre (BOE núm. 247, de 12
d'octubre), estima el recurs i declara la inconstitucionalitat i la nul·litat
del precepte.

RI

2540

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d'avaluació ambiental de les Illes Balears, per vulneració de la normativa
2017 bàsica estatal al introduir causes d’exempció de l’avaluació ambiental
estratègica, establir la nul·litat dels actes administratius per omissió
d’informes tècnics i permetre l’esmena de l’avaluació ambiental omesa.

La Sentència 109/2017, de 21 de setembre (BOE núm. 247, de 13
d’octubre), estima el recurs.

RI

5462

Interposat contra diversos preceptes de la Llei 9/2017, de 3 d'agost, de
2017 regulació de les corregudes de toros i de protecció dels animals a les Illes
Balears.

La Sentència 134/2018, de 13 de desembre (BOE núm. 13, de 15 de
gener de 2019), estima parcialment i declara la inconstitucionalitat de
diversos articles i preceptes.
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Tipus

Núm.

Any

QI

1461

Plantejada pel TSJIB en relació amb la disposició transitòria segona del
Decret llei 1/2017, de 13 de gener, de modificació de la Llei 20/2006, de 15
de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma
2019
de les Illes Balears, i de mesures en matèria de coordinació de les policies
locals de les Illes Balears, i a l’article 41 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, per possible vulneració
dels articles 149.1.1a i 149.1.18a de la Constitució espanyola.

La Sentència 106/2019, de 19 de setembre (BOE núm. 247, de 14
d'octubre), desestima la qüestió d’inconstitucionalitat.

RI

2056

2019

Interposat contra els articles 50.1 i 2 de la Llei 13/2018, de 28 de desembre,
de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca.

La Sentència 116/2019, de 16 d'octubre (BOE núm. 279, de 20 de
novembre), desestima el recurs d’inconstitucionalitat.

2882

Interposat contra els apartats 3 i 6 de l’article únic de la Llei 9/2018, de 31
2019 de juliol, per la qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental de les Illes Balears.

La Sentència 113/2019, de 3 d'octubre (BOE núm. 262, de 31 d'octubre),
estima en part el recurs i declara inconstitucional i nul l'incís «Consell de
Ministres» contingut a l’apartat primer de l’article 9 de la Llei 12/2016
amb la reforma realitzada per l’article únic tres de la Llei 9/2018.

5644

Recurs d’empara contra la Interlocutòria de la Sala Contenciosa
Administrativa del TSJIB de 10/09/2020 per la qual es va desestimar
l’incident de nul·litat d’actuacions promogut per la rep. legal de la CAIB
2020 contra prèvia Interlocutòria de la Sala de 10/07/2019 relativa a la peça
d’execució definitiva relativa a la Sentència 268/2016, de 18 de maig, de la
mateixa Sala dictada en el procediment PO 775/2009 sobre dret de
cobrament d’interessos de demora.

La inadmissió a tràmit es notifica d'ofici dia 23 de febrer de 2021.

RI

RE

Contingut

Resolució
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Tipus

RE

CPC
RI
IDA
QI
CDAL

Núm.

947

Any

Contingut

Resolució

Recurs d’empara contra providència de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJIB de 07/01/2021 per la qual es va inadmetre l’incident de nul·litat
d’actuacions promogut per la rep. legal de la CAIB contra prèvia
2021 Interlocutòria de la Sala de 10/07/2019 relativa a la peça d’execució
En tramitació
definitiva relativa a la Sentència 271/2016, de 18 de maig, de la mateixa Sala
dictada en el procediment PO 232/2010 sobre dret de cobrament
d’interessos de demora.

Conflicte positiu de competència
Recurs d’inconstitucionalitat
Impugnació de disposicions autonòmiques
Qüestió d'inconstitucionalitat
Conflicte en defensa de l'Autonomia Local
Promogut per CAIB
Recurs d’empara (RE)

SIGLES
CAIB
TS
TSJIB

Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Tribunal Suprem
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
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