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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Governació, Administracions Públiques  
i Habitatge
410-00001/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT  

I DE LA SECRETÀRIA 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament de l’1 
de desembre de 2015, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata
Lluís M. Corominas i Díaz
Jordi Cuminal i Roquet
Chakir el Homrani Lesfar
Lluís Guinó i Subirós
Neus Lloveras i Massana
Marc Sanglas i Alcantarilla
Sergi Sabrià i Benito
Marc Solsona i Aixalà
Roger Torrent i Ramió
Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
Joan García González
Sergio Sanz Jiménez
Sonia Sierra Infante
Grup Parlamentari Socialista
Rosa Maria Ibarra Ollé
Eva Martínez Morales
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Josep Lluís Franco Rabell
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
M. José García Cuevas
Alberto Villagrasa Gil
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres
El Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, al 

qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del 
Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de gener de 2016, ha designat presi-
dent el diputat Joan Garriga Quadres, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Sergi Sabrià i Benito, i secretària, la diputada 
Sonia Sierra Infante.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió, Joan 
Garriga Quadres
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Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Afers Institucionals.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament de l’1 
de desembre de 2015, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Albert Batalla i Siscart
David Bonvehí i Torres
Montserrat Candini i Puig
Anna Caula i Paretas
Neus Lloveras i Massana
Fabian Mohedano Morales
Marta Pascal i Capdevila
Sergi Sabrià i Benito
Roger Torrent i Ramió
Jordi Turull i Negre
Grup Parlamentari de Ciutadans
Inés Arrimadas García
Carlos Carrizosa Torres
Jean Castel Sucarrat
Fernando de Páramo Gómez
Grup Parlamentari Socialista
Miquel Iceta i Llorens
Ferran Pedret i Santos
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Josep Lluís Franco Rabell
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Xavier García Albiol
Andrea Levy Soler 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté
El Grup Parlamentari de Ciutadans, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Jean Castel Sucarrat, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Anna Caula i Paretas, i secretària, la dipu-
tada Neus Lloveras i Massana.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Comissió, 
Jean Castel Sucarrat

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Economia i Hisenda.
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La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 49.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas
Albert Batet i Canadell
Muriel Casals i Couturier
Antoni Castellà i Clavé
Carmina Castellví i Vallverdú
Jordi Munell i Garcia
Maria Senserrich i Guitart
Bernat Solé i Barril
Roger Torrent i Ramió
Alba Vergés i Bosch
Grup Parlamentari de Ciutadans
Antonio Espinosa Cerrato
Javier Rivas Escamilla
Alfonso Sánchez Fisac
Laura Vílchez Sánchez
Grup Parlamentari Socialista
Òscar Ordeig i Molist
Alicia Romero Llano
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Àngels Martínez Castells
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Josep Enric Millo i Rocher
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura
Anna Gabriel i Sabaté
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Antoni Castellà i Clavé, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Eulàlia Reguant i Cura, i secretària, la dipu-
tada Muriel Casals i Couturier.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Muriel Casals i Couturier; el president de la Comissió, 
Antoni Castellà i Clavé

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència
410-00004/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ 

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Albert Batalla i Siscart
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Muriel Casals i Couturier
Magda Casamitjana i Aguilà
Ferran Civit i Martí
Lluís Llach i Grande
Neus Lloveras i Massana
Jordi Orobitg i Solé
Marta Pascal i Capdevila
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Jordi Turull i Negre
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Susana Beltrán García
Marina Bravo Sobrino
David Mejía Ayra
Grup Parlamentari Socialista
Esther Niubó Cidoncha
Ferran Pedret i Santos
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Joan Josep Nuet i Pujals
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol
Fernando Sánchez Costa
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Marta Pascal i Capde-
vila, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Marina Bravo Sobrino, i secretària, la dipu-
tada Magda Casamitjana i Aguilà.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la Comis-
sió, Marta Pascal i Capdevila

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DEL SECRETARI

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Ensenyament.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Antoni Balasch i Parisi
Ramona Barrufet i Santacana
Violant Cervera i Gòdia
Chakir el Homrani Lesfar
Anna Figueras i Ibàñez
Josep Maria Forné i Febrer
Maria Senserrich i Guitart
Anna Simó i Castelló
Bernat Solé i Barril
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Teresa Vallverdú Albornà
Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López
Susana Beltrán García
Sonia Sierra Infante
Jorge Soler González 
Grup Parlamentari Socialista
Rafel Bruguera Batalla
Esther Niubó Cidoncha
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
María José García Cuevas
Fernando Sánchez Costa
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa
El Grup Socialista, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de conformi-

tat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de gener 
de 2016, ha designat president el diputat Rafel Bruguera Batalla, el qual ha estat ratificat 
per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Maria Senserrich i Guitart, i secretari, el 
diputat Fernando Sánchez Costa.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió, Rafel 
Bruguera Batalla

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Salut.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Montserrat Candini i Puig
Anna Caula i Paretas
Violant Cervera i Gòdia
Lluís Llach i Grande
Jordi Orobitg i Solé
Irene Rigau i Oliver
Meritxell Roigé i Pedrola
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Alba Vergés i Bosch
Montserrat Vilella Cuadrada
Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López
David Mejía Ayra
Alfonso Sánchez Fisac
Jorge Soler González
Grup Parlamentari Socialista
Assumpta Escarp Gibert
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Raúl Moreno Montaña
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Marta Ribas Frías
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Marisa Xandri Pujol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Alba Vergés i Bosch, 
la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Martín Eusebio Barra López, i secretària, la 
diputada.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella i Cuadrada; la presidenta de la Comis-
sió, Alba Vergés i Bosch

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Interior.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amorós i March
Natàlia Figueras i Pagès
Montserrat Fornells i Solé
Germà Gordó i Aubarell
Lluís Guinó i Subirós
Jordi Orobitg i Solé
Eduardo Reyes i Pino
Maria Rosell i Medall
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Marc Solsona i Aixalà
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Jean Castel Sucarrat
Jesús Galiano Gutierrez
Carlos Sánchez Martín
Grup Parlamentari Socialista
Carles Castillo Rosique
Assumpta Escarp Gibert
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez
Joan Josep Nuet i Pujals
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Alberto Villagrasa Gil
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys
El Grup Parlamentari de Ciutadans, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Matías Alonso Ruiz, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Montserrat Fornells i Solé, i secretària, la 
diputada Assumpta Escarp Gibert.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Comissió, Ma-
tías Alonso Ruiz

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Justícia.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Antoni Balasch i Parisi
David Bonvehí i Torras 
Carmina Castellví i Vallverdú
Germà Gordó i Aubarell 
Lluís Guinó i Subirós
Lluís Llach i Grande
Jordi Orobitg i Solé
Maria Rosell i Medall
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla
José María Espejo-Saavedra Conesa
Jesús Galiano Gutierrez
Lorena Roldán Suárez
Grup Parlamentari Socialista
Rosa Maria Ibarra Ollé
Ferran Pedret i Santos
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Joan Giner Miguélez
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Alberto Villagrasa Gil
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar
El Grup de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-

formitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de 
gener de 2016, ha designat president el diputat Germà Gordó i Aubarell, el qual ha estat 
ratificat per la Comissió.
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Ferran Pedret i Santos i secretària, la diputada 
Maria Rosell i Medall.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Maria Rosell i Medall; el president de la Comissió, Germà 
Gordó i Aubarell

Composició de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
410-00012/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ 

DE LA SECRETÀRIA

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Afers Socials i Famílies.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Germà Bel Queralt
Magda Casamitjana i Aguilà
Chakir el Homrani Lesfar
Anna Figueras i Ibàñez
Natàlia Figueras i Pagès
Josep Maria Forné i Febrer
David Rodríguez i González
Meritxell Roigé i Pedrola
Alba Vergés i Bosch
Montserrat Vilella Cuadrada
Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré
Carmen de Rivera i Pla
Antonio Espinosa Cerrato
Elisabeth Valencia Mimbrero
Grup Parlamentari Socialista
Eva Granados Galiano
Raúl Moreno Montaña
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot
Marta Ribas Frías
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa
Marisa Xandri Pujol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Gabriela Serra Frediani
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26.01.2016, ha designat presidenta la diputada Magda Casamitjana i Aguilà, la 
qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero, i secretària, 
la diputada Meritxell Roigé i Pedrola.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola; la presidenta de la Comissió, 
Magda Casamitjana i Aguilà



BOPC 47
2 de febrer de 2016

4.45.05. Comissions legislatives 11 

Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DEL SECRETARI

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Empresa i Coneixement.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas
Montserrat Candini i Puig
Joan Ramon Casals i Mata
Antoni Castellà i Clavé
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Fabian Mohedano Morales
Jordi Munell i Garcia
Montserrat Palau Vergés
David Rodríguez i González
Maria Senserrich i Guitart
Grup Parlamentari de Ciutadans
Antonio Espinosa Cerrato
Joan García González
Jorge Soler González
Laura Vílchez Sánchez
Grup Parlamentari Socialista
Alícia Romero Llano
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Santi Rodríguez i Serra 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa 
El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, al qual ha correspost la presidèn-

cia de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 26 de gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Hortènsia 
Grau Juan, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Joan Ramon Casals i Mata, i secretari, el dipu-
tat Jordi Terrades i Santacreu.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Jordi Terrades i Santacreu; la presidenta de la Comissió, 
Hortènsia Grau Juan

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
410-00014/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ 

DEL SECRETARI

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 49.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Albert Batalla i Siscart
Carmina Castellví i Vallverdú
Anna Caula i Paretas
Violant Cervera i Gòdia
Montserrat Fornells i Solé
Lluís Llach i Grande
Meritxell Roigé i Pedrola
Maria Rosell i Medall
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Grup Parlamentari de Ciutadans
Marina Bravo Sobrino
Jean Castel Sucarrat
Francisco Javier Domínguez Serrano
Javier Rivas Escamilla
Grup Parlamentari Socialista
Rafel Bruguera Batalla
Òscar Ordeig i Molist
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Hortènsia Grau Juan
Àngels Martínez Castells
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Marisa Xandri Pujol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Sergi Saladié Gil
El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al qual ha correspost la pre-

sidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 26 de gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Marisa 
Xandri Pujol, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Violant Cervera i Gòdia, i secretari, el dipu-
tat Javier Rivas Escamilla.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; el president de la Comissió, Marisa 
Xandri Pujol

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ DEL 

SECRETARI

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Ramona Barrufet i Santacana
Germà Bel Queralt
Montserrat Candini i Puig
Carmina Castellví i Vallverdú
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Ferran Civit i Martí
David Rodríguez i González 
Meritxell Roigé i Pedrola
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Marc Sanglas i Alcantarilla
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Grup Parlamentari de Ciutadans
Susana Beltrán García
Marina Bravo Sobrino
Francisco Javier Domínguez Serrano
Lorena Roldán Suárez
Grup Parlamentari Socialista
Marta Moreta Rovira
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres 
Hortènsia Grau Juan
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Santi Rodríguez i Serra
Marisa Xandri Pujol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet
El Grup de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-

formitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de 
gener de 2016, ha designat president el diputat Germà Bel Queralt, el qual ha estat rati-
ficat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Jéssica Albiach Satorres i secretari, el dipu-
tat David Rodríguez i González.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Comissió, 
Germà Bel Queralt

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Peticions.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Ramona Barrufet i Santacana
Germà Bel Queralt
Violant Cervera i Gòdia
Ferran Civit i Martí
Anna Figueras i Ibàñez
David Rodríguez i González
Maria Rosell i Medall
Marc Sanglas i Alcantarilla
Bernat Solé i Barril
Montserrat Vilella Cuadrada
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Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González
David Mejía Ayra
Alfonso Sánchez Fisac
Sergio Sanz Jiménez
Grup Parlamentari Socialista
Rosa Maria Ibarra Ollé
Marta Moreta Rovira
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez
Àngels Martínez Castells
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol
Alberto Villagrasa Gil
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Sergi Saladié Gil
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Marc Sanglas i Alcantari-
lla, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta Maria Rosell i Medall, i secretària, la diputada Àngels 
Martínez Castells.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Àngels Martínez Castells; el president de la Comissió, 
Marc Sanglas i Alcantarilla

Composició de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades
412-00003/11

CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DEL SECRETARI 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Matèries Secretes o Reservades.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb els articles 48.1 i 69.1 del Reglament del Parlament, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís Guinó i Subirós 
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz 
Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Josep Lluís Franco Rabell 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Josep Enric Millo i Rocher
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Boya e Busquet 
La presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 69 del Reglament, cor-

respon a la presidenta del Parlament.
La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-

lament, ha elegit secretari, el diputat Matías Alonso Ruiz.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Matías Alonso Ruiz; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT  

I ELECCIÓ DEL SECRETARI 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió del Síndic de Greuges.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament de l’1 
de desembre de 2015, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Antoni Balasch i Parisi
Josep Maria Forné i Febrer
Germà Gordó i Aubarell
Lluís Llach i Grande
Fabian Mohedano Morales
Eduardo Reyes i Pino
Irene Rigau i Oliver
Meritxell Roigé i Pedrola
Alba Vergés i Bosch
Montserrat Vilella Cuadrada
Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré
Carmen de Rivera i Pla
Jesús Galiano Gutierrez
Elisabeth Valencia Mimbrero
Grup Parlamentari Socialista
Rosa Maria Ibarra Ollé
Marta Moreta Rovira
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Àngels Martínez Castells
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol 
Fernando Sánchez Costa
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys
El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, 

de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 
26 de gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Rosa Maria Ibarra Ollé, la qual 
ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Josep Maria Forné i Febrer, i secretari, el dipu-
tat Juan Milián Querol.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Juan Milián Querol; la presidenta de la Comissió, Rosa Ma-
ria Ibarra Ollé

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DEL SECRETARI 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió Sindicatura de Comptes.
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La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 49.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Oriol Amat i Salas
Albert Batet i Canadell
David Bonvehí i Torras
Carmina Castellví i Vallverdú
Neus Lloveras i Massana
Eduardo Reyes i Pino
Meritxell Roigé i Pedrola
Maria Senserrich i Guitart
Anna Simó i Castelló
Roger Torrent i Ramió
Grup Parlamentari de Ciutadans
Antonio Espinosa Cerrato
Jesús Galiano Gutierrez
Lorena Roldán Suárez
Sergio Sanz Jiménez
Grup Parlamentari Socialista
Rafel Bruguera Batalla
Òscar Ordeig i Molist
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Àngels Martínez Castells
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
María José Garcia Cuevas
Esperanza García González
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar
El Grup Parlamentari de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Oriol Amat i Salas, el 
qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada María José Garcia Cuevas, i secretari, el 
diputat Eduardo Reyes i Pino.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Eduardo Reyes i Pino; el president de la Comissió, Oriol 
Amat i Salas

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA  

I ELECCIÓ DE LA SECRETÀRIA 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament de l’1 
de desembre de 2015, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Antoni Balasch i Parisi
Albert Batalla i Siscart



BOPC 47
2 de febrer de 2016

4.45.12. Comissions específiques de seguiment 17 

Antoni Castellà i Clavé
Jordi Cuminal i Roquet
Natàlia Figueras i Pagès
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Marta Pascal i Capdevila
Sergi Sabrià i Benito
Roger Torrent i Ramió
Teresa Vallverdú Albornà
Grup Parlamentari de Ciutadans
Carlos Carrizosa Torres
Fernando de Páramo Gómez
David Mejía Ayra
Sonia Sierra Infante
Grup Parlamentari Socialista
Assumpta Escarp Gibert
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres
Marta Ribas Frías
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Andrea Levy Soler
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa
El Grup Parlamentari de Ciutadans, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat David Mejía Ayra, el qual 
ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Teresa Vallverdú Albornà, i secretària, la 
diputada Natàlia Figueras i Pagès.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Natàlia Figueras i Pagès; el president de la Comissió, Da-
vid Mejía Ayra

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Igualtat de les Persones.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Germà Bel Queralt
Magda Casamitjana i Aguilà
Anna Caula i Paretas 
Violant Cervera i Gòdia
Jordi Cuminal i Roquet 
Natàlia Figueras i Pagès
Montserrat Palau Vergés
Irene Rigau i Oliver
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Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Anna Simó i Castelló
Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré
Carmen de Rivera i Pla
Sergio Sanz Jiménez 
Elisabeth Valencia Mimbrero
Grup Parlamentari Socialista
Raúl Moreno Montaña
Marta Moreta Rovira
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot
Marta Ribas Frías
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol
Marisa Xandri Pujol
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Anna Gabriel i Sabaté
El Grup Parlamentari de Ciutadans, al qual ha correspost la presidència de la Co-

missió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parla-
ment del 26.01.2016, ha designat president el diputat Sergio Sanz Jiménez, el qual ha 
estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresidenta la diputada Anna Caula i Paretas, i secretària, la dipu-
tada Anna Gabriel i Sabaté.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Co-
missió, Sergio Sanz Jiménez

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Polítiques de Joventut.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 49.2 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Chakir el Homrani Lesfar
Anna Figueras i Ibàñez
Natàlia Figueras i Pagès
Montserrat Fornells i Solé
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Fabian Mohedano Morales
Jordi Munell i Garcia
Marta Pascal i Capdevila
Montserrat Vilella Cuadrada en substitució de Meritxell Roigé i Pedrola
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López
David Mejía Ayra
Lorena Roldán Suárez
Laura Vílchez Sánchez
Grup Parlamentari Socialista
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Carles Castillo Rosique
Pol Gibert Horcas
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez
Marta Ribas Frías
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol
Fernando Sánchez Costa
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Joan Garriga Quadres
El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, al qual ha correspost la presidèn-

cia de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa 
del Parlament del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Joan Giner Mi-
guélez, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Carles Castillo Rosique, i secretària, la diputa-
da Meritxell Roige i Pedrola.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió en funcions, Montserrat Vilella Cuadrada; el president de 
la Comissió, Joan Giner Miguélez

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DE LA SECRETÀRIA 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de la Infància.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Magda Casamitjana i Aguilà
Anna Caula i Paretas
Anna Figueras i Ibàñez
Montserrat Palau Vergés 
Eduardo Reyes i Pino
Maria Rosell i Medall
Maria Dolors Rovirola i Coromí
Maria Senserrich i Guitart
Marc Solsona i Aixalà
Montserrat Vilella Cuadrada
Grup Parlamentari de Ciutadans
Noemí de la Calle Sifré
Carlos Sánchez Martín 
Elisabeth Valencia Mimbrero
Laura Vílchez Sánchez
Grup Parlamentari Socialista
Eva Martínez Morales 
Raúl Moreno Montaña
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Jéssica Albiach Satorres
Gemma Lienas Massot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa
Marisa Xandri Pujol
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Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Gabriela Serra Frediani
El Grup de Junts pel Sí, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-

formitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de 
gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Montserrat Palau Vergés, la qual ha 
estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Carlos Sánchez Martín i secretària, la diputada 
Eva Martínez Morales.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comissió, 
Montserrat Palau Vergés

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DEL SECRETARI 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió de Seguretat Viària.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Antoni Balasch i Parisi
David Bonvehí i Torras
Montserrat Candini i Puig
Montserrat Fornells i Solé
Germà Gordó i Aubarell
Fabian Mohedano Morales
Meritxell Roigé i Pedrola
Marc Sanglas i Alcantarilla
Jordi-Miquel Sendra Vellvè
Bernat Solé i Barril
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Alfonso Sánchez Fisac
Carlos Sánchez Martín
Jorge Soler González
Grup Parlamentari Socialista
Carles Castillo Rosique
David Pérez Ibáñez
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Giner Miguélez
Hortènsia Grau Juan
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González
Alberto Villagrasa Gil
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Mireia Vehí i Cantenys
El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al qual ha correspost la pre-

sidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la 
Mesa del Parlament del 26 de gener de 2016, ha designat president el diputat Alberto 
Villagrasa Gil, el qual ha estat ratificat per la Comissió.
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La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Joan Giner Miguélez, i secretari, el diputat Al-
fonso Sánchez Fisac.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Alfonso Sánchez Fisac; el president de la Comissió, Alberto 
Villagrasa Gil

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra  
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
406-00001/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DEL PRESIDENT, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT I ELECCIÓ  

DEL SECRETARI 

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a 
la Regeneració Democràtica.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Lluís M. Corominas i Díaz
Gerard Gómez del Moral i Fuster
Lluís Guinó i Subirós
Grup Parlamentari de Ciutadans
Matías Alonso Ruiz
Antonio Espinosa Cerrato
Jesús Galiano Gutierrez
Grup Parlamentari Socialista
David Pérez Ibáñez
Jordi Terrades i Santacreu
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Esperanza García González
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Eulàlia Reguant i Cura
Benet Salellas i Vilar
El Grup de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, al qual ha corres-

post la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i 
l’acord de la Mesa del Parlament del 26 de gener de 2016, ha designat president el dipu-
tat Benet Salellas i Vilar, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Lluís Guinó i Subirós i secretari, el diputat Je-
sús Galiano Gutierrez.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Jesús Galiano Gutierrez; el president de la Comissió, Benet 
Salellas i Vilar
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Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials  
en el Sector de l’Automoció
406-00003/11

CONSTITUCIÓ, RATIFICACIÓ DE LA PRESIDENTA, ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT  

I ELECCIÓ DEL SECRETARI

El dia 28 de gener de 2016, en la sessió que ha convocat la presidenta del Parlament, 
s’ha constituït la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Auto-
moció.

La Comissió és integrada, en representació dels grups parlamentaris, de conformitat 
amb l’article 48.1 del Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Parlament del 26 
de gener de 2016, pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Joan Ramon Casals i Mata
Fabian Mohedano Morales
Grup Parlamentari de Ciutadans
Joan García González
Alfonso Sánchez Fisac
Grup Parlamentari Socialista
Pol Gibert Horcas
Eva Granados Galiano
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Coscubiela Conesa
Marc Vidal i Pou
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alejandro Fernández Álvarez
Santi Rodríguez i Serra
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Albert Botran i Pahissa
Joan Garriga Quadres
El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost la presidència de la Comissió, 

de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Parlament del 
26 de gener de 2016, ha designat presidenta la diputada Eva Granados Galiano, la qual 
ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió, d’acord amb l’article 49.1 i 2 i els concordants del Reglament del Par-
lament, ha elegit vicepresident el diputat Alejandro Fernández Álvarez, i secretari, el 
diputat Fabian Mohedano Morales.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
El secretari de la Comissió, Fabian Mohedano Morales; la presidenta de la Comissió, 
Eva Granados Galiano
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4292/2015, interposat pel president  
del Govern de l’Estat contra els articles 1.1.c i 21 a 30 de la Llei 12/2014, 
del 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost 
sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear
381-00012/10

INTERLOCUTÒRIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA SUSPENSIÓ

Reg. 1521 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.12.2015

Auto
Pleno. Auto 202/2015, de 1 de diciembre de 2015
Auto: 202/2015
Fecha: 01/12/2015
Sala: Pleno
Magistrados: Excms. Srs. don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela 

Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernan-
do Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, 
don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo 
Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez

Núm. registro: 4292-2015
Asunto: Recurso de inconstitucionalidad 4292-2015
Fallo: Levantar la suspensión de los arts. 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de 

Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitró-
geno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión 
de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Auto

Antecedentes
1. El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, median-

te escrito presentado en este Tribunal el día 17 de julio de 2015, planteó recurso de in-
constitucionalidad contra los arts. 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la at-
mósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y 
partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción 
de energía eléctrica de origen nuclear.

El Abogado del Estado sostiene que el impuesto autonómico sobre la producción de 
energía eléctrica de origen nuclear vulnera el art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 
de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), porque su 
hecho imponible y demás elementos son coincidentes con los del impuesto estatal sobre 
la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la 
generación de energía nucleoeléctrica, regulado en los arts. 15 a 18 de la Ley 15/2012, 
de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

En el escrito se hizo invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución, al objeto 
de que fuese ordenada la suspensión de la citada Ley.

2. El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante la providencia de 21 de julio de 
2015, acordó la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad y el traslado de 
la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así 
como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al ob-
jeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las 
alegaciones que estimaren convenientes. Asimismo, se acordó tener por invocado el art. 
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161.2 CE, lo que, conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigen-
cia y aplicación de la Ley impugnada desde la fecha de interposición del recurso para 
las partes del proceso –17 de julio de 2015– y desde el día en que aparezca publicada 
la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. Por último, también se 
ordenó publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, lo que se llevó a efecto, respectivamente, en los 
núm. 176, de 24 de julio de 2015, y en el 6.926, de 3 de agosto de 2015.

3. El 14 de agosto de 2015 la Abogada de la Generalitat de Cataluña se personó en 
el presente recurso de inconstitucionalidad interesando la desestimación íntegra del re-
curso. En otrosí al citado escrito de alegaciones, solicitó el levantamiento inmediato, 
antes del transcurso del plazo de cinco meses, de la suspensión acordada. En apoyo de 
su solicitud, recuerda que es doctrina consolidada de este Tribunal que el plazo de cinco 
meses previsto en el art. 161.2 CE opera como límite máximo para ratificar o levantar 
la suspensión, pero que entre las potestades del Tribunal Constitucional se encuentra la 
de pronunciarse al respecto antes del transcurso de esos cinco meses, exponiendo se-
guidamente la doctrina de este Tribunal acerca del marco en el que debe encuadrarse la 
decisión sobre la ratificación o el levantamiento de la suspensión, que en concreto debe 
tener en cuenta la presunción de legitimidad de las leyes y la ponderación de los intere-
ses que se pudieran ver perjudicados por la suspensión.

A continuación, alega que el levantamiento de la suspensión de los preceptos de la 
Ley de Catalunya 12/2014 impugnados no produciría perjuicios ni daría lugar a situa-
ciones consolidadas e irreversibles. En concreto, y por lo que se refiere al tributo del 
Estado con el que se alega que coincide, hace constar que la aplicación del tributo auto-
nómico no interfiere en la exigibilidad del impuesto estatal sobre el combustible nuclear 
gastado, que se seguirá devengando sin que el Estado deje de percibir ingresos por el 
mismo.

Añade que el levantamiento de la suspensión tampoco generaría daños a los sujetos 
pasivos del impuesto en el hipotético caso de que, al resolver el fondo, este Tribunal de-
clarara la inconstitucionalidad del mismo, toda vez que se trata de sujetos identificados 
por lo que no habría dificultad para proceder a la devolución. Según la doctrina del Tri-
bunal en incidentes similares, este dato abogaría por el levantamiento de la suspensión 
(se citan entre otros los AATC 417/1997, 173/2002 y 123/2013).

Por el contrario, se sostiene, el mantenimiento de la medida cautelar de suspensión 
sí ocasionaría graves perjuicios a la hacienda pública de la Generalitat de Cataluña, ya 
que supondría una disminución de sus ingresos. Se cita en este sentido el informe de la 
Dirección General de Tributos de la Generalidad de Cataluña, de 10 de agosto de 2015, 
según el cual la recaudación en concepto del impuesto sobre la utilización del combus-
tible nuclear para la producción de energía eléctrica estimado en la memoria de evalua-
ción de impacto ascendía a 43.193.556 € anuales, de suerte que la pérdida de esta fuente 
de ingresos contribuiría a agravar la situación de las finanzas de la Generalitat de Cata-
luña, cuyo déficit público ascendió el año 2013 al 1,96 por 100 del PIB, frente al límite 
fijado por el Gobierno del 1,58 por 100; y en el año 2014 al 2,13 por 100 del PIB, más 
del doble del 1 por 100 fijado como objetivo por el Ministerio de Hacienda. A este per-
juicio añade el derivado de la pérdida de ingresos correspondientes al gravamen sobre 
elementos patrimoniales afectos a actividades, regulado en la Ley 4/1997 de protección 
civil, al que están sujetas las centrales nucleares y del que han quedado exentas a raíz 
de la disposición adicional segunda de la Ley 12/2014, que exime de pago para evitar la 
doble tributación a que de otro modo estarían sujetas las centrales nucleares. Estos in-
gresos se cuantifican en 385.731 € anuales.

4. Por escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 26 de agosto de 2015, el 
Presidente del Senado comunica que, por acuerdo de la Mesa de la Cámara, se da por 
personada a la misma en este procedimiento y se ofrece su colaboración a los efectos 
del art. 88.1 LOTC.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 3 de septiembre de 2015, el Letrado del 
Parlament de Cataluña, en la representación que ostenta, comparece en el proceso y 
formula alegaciones interesando la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. 
Igualmente solicita por otrosí el levantamiento inmediato de la citada suspensión, sin 
dejar transcurrir el plazo de cinco meses previsto en el art. 161.2 CE.

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=17619
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=23479
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El Letrado del Parlament inicia su alegato recordando la naturaleza excepcional de 
la suspensión de la vigencia y aplicación de las leyes, consecuencia de la presunción de 
constitucionalidad de las mismas, y del propio principio democrático. En ese sentido, 
insiste en que debe ser el Gobierno quien aporte los razonamientos y pruebas que per-
mitan justificar la suspensión, según la doctrina de este Tribunal que cita en su escrito.

Por lo que se refiere en concreto al impuesto impugnado en este proceso, alega que 
de hecho los daños y perjuicios irreparables sólo tendrían lugar si se mantuviese la sus-
pensión, pero no si se alzase la medida. En este punto, razona que el impuesto recurri-
do viene a aumentar las fuentes de ingresos de la Generalitat de Cataluña, por lo que el 
mantenimiento de la suspensión pondría en peligro el propio cumplimiento de las obli-
gaciones derivadas de la estabilidad presupuestaria, recogidas en el vigente art. 135 CE.

Añade a lo anterior que el impuesto actualmente suspendido refuerza de hecho las 
fuentes de financiación en materia medioambiental, ya que el art. 22 de la Ley 12/2014 
establece la afección de su recaudación para atender la financiación de los medios y las 
actividades de protección civil, así como disminuir los riesgos derivados de la activi-
dad gravada. Asimismo, el hecho de que la misma Ley haya eximido del gravamen de 
protección civil a las centrales nucleares, para evitar que se produzca doble imposición, 
provoca que, de mantenerse la suspensión, dichas centrales no vayan a contribuir a su-
fragar los dispositivos y planificación de protección, ni por tanto se grave el potencial 
riesgo para el medio ambiente de ser usado el combustible nuclear.

6. El Pleno, por providencia de 10 de septiembre de 2015, acordó incorporar a los 
autos los escritos presentados por la Abogada de la Generalitat y el Letrado del Parla-
ment de Cataluña y, atendida la solicitud de levantamiento inmediato de la suspensión 
acordada contenida en esos escritos, otorgar al Abogado del Estado un plazo de cinco 
días para que expusiera lo que estimara procedente acerca del mantenimiento o levanta-
miento de la suspensión.

7. El 21 de septiembre de 2015 tuvo entrada en el Tribunal el escrito de alegaciones 
del Abogado del Estado, interesando, con apoyo en la doctrina de este Tribunal, el man-
tenimiento de la suspensión de los preceptos impugnados.

Tras recordar la doctrina de este Tribunal en los incidentes de suspensión, destaca 
que el principal perjuicio que produciría el levantamiento de la misma causaría una gra-
ve disfunción en la aplicación del régimen económico del sistema eléctrico.

Se refiere a continuación a los perjuicios alegados por la Generalitat de Cataluña, re-
firiéndose en concreto al argumento de que este tributo tendría un reducido número de 
afectados, por lo que de acuerdo con la doctrina de este Tribunal debería levantarse la 
suspensión. Frente a ello, considera que no son trasladables a este caso los criterios que 
sirvieron para la adopción del ATC 123/2013 y equivalentes. Es cierto que los sujetos 
pasivos del impuesto son identificables, como se comprueba en el informe de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, de 16 septiembre 2015, que se adjunta y al 
que se remite. En este sentido los sujetos pasivos son dos empresas, Endesa Generación, 
S.A., e Iberdrola Generación, S.A. Ahora bien, el problema no puede limitarse, a su jui-
cio, a este hecho ya que no se trata sólo del interés de dichas empresas sino en concreto 
de su repercusión en los costes del sistema eléctrico, en todos los consumidores de elec-
tricidad en España, afectando así por tanto al interés general. En tal sentido recoge una 
cita literal del informe anterior en el que se concluye que el devengo y pago del impues-
to establecido por la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014 repercutiría finalmente 
sobre el conjunto de los consumidores del sistema eléctrico, dado su carácter unificado 
a nivel nacional, trasladándose esta carga impositiva autonómica a nivel nacional, lo 
que supondría un incremento en el precio de la electricidad.

Seguidamente expone el sistema de formación de precios en el mercado mayorista 
de electricidad, tras lo que considera evidente que este impuesto será repercutido por 
las empresas productoras de energía eléctrica obtenida en las centrales nucleares en la 
fijación de sus ofertas. No se dan por tanto las circunstancias que dieron lugar a la adop-
ción del ATC 123/2013 en el que era factible la devolución de las cuotas a los afectados 
por el impuesto en dicho momento enjuiciado. Por el contrario, la medida impugnada en 
este proceso incide sobre un servicio de interés económico general tan básico como es 
el suministro eléctrico, afectando a todos los consumidores en España y que tiene como 
efecto el incremento del precio de dicho suministro eléctrico. Concluye que las canti-

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=23479
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dades devengadas e ingresadas podrán ser devueltas a las empresas eléctricas, pero no 
a los consumidores. Por ello, el perjuicio irreversible que se alega en los escritos de la 
Comunidad Autónoma por la eventual pérdida de ingresos no es comparable con la dis-
función que este tributo crea en el régimen económico del sistema eléctrico. Adicional-
mente se refiere también al perjuicio que la medida impugnada produce al interés par-
ticular de las empresas eléctricas porque se concentra en sólo dos empresas una cuota 
tributaria media anual de 43,19 millones de euros.

Fundamentos jurídicos
1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si procede levantar o 

mantener la suspensión de la vigencia que afecta a los arts. 1.1 c); y 21 a 30 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión 
de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto 
sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del im-
puesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

Los preceptos impugnados contienen la regulación del impuesto sobre la producción 
de energía eléctrica de origen nuclear, cuya aplicación se encuentra suspendida como 
consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE por el Presidente del Gobierno en su es-
crito de interposición del recurso de inconstitucionalidad.

La demanda considera que el impuesto autonómico es contrario al art. 6.2 de la Ley 
Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), al recaer sobre 
un hecho imponible ya gravado por el impuesto estatal sobre la producción de com-
bustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía 
nucleoeléctrica, regulado en los arts. 15 a 18 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de 
medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

2. De acuerdo con nuestra reiterada doctrina, para decidir si procede el manteni-
miento o levantamiento de la suspensión acordada por invocación del art. 161.2 CE, es 
necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el ge-
neral y público como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de 
otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del manteni-
miento o levantamiento de la suspensión.

Hemos insistido en numerosas resoluciones en que tal valoración debe efectuarse 
mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la via-
bilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda. Asimismo, también he-
mos precisado que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a quien 
se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aquellos perjuicios, sino que es 
igualmente necesario demostrar o, al menos, razonar consistentemente su proceden-
cia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse en principio 
de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las normas o actos 
objeto de conflicto (en este sentido, AATC 24/2011, de 3 de marzo, FJ 2; 44/2011, de 
12 de abril, FJ 2; 239/2012, de 12 de diciembre, FJ 2; 60/2013, de 26 de febrero, FJ 2; 
157/2013, de 11 de julio, FJ 2, y 67/2015, de 14 de abril, FJ 1.

3. En este incidente nos corresponde únicamente determinar si los perjuicios que 
han sido alegados por el Abogado del Estado, sobre el que pesa la carga de acreditar la 
existencia de los perjuicios y la imposible o difícil reparación de los mismos, tienen la 
gravedad y consistencia necesarias como para prevalecer sobre la presunción de cons-
titucionalidad de los preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña que se impugna.

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado considera 
que el levantamiento de la suspensión y, por tanto, la aplicación del impuesto catalán, 
generaría una grave disfunción en el régimen económico del sistema eléctrico, ya que 
su exacción incrementaría sus costes, que serían repercutidos a todos los consumidores 
de España. Por ello, y pese a que el impuesto tiene como sujetos pasivos a dos entidades 
claramente identificadas, su repercusión a los consumidores haría muy difícil la devolu-
ción, de manera que no es posible aplicar la doctrina mantenida, entre otros, en el ATC 
123/2013, de 21 de mayo, en el que se levantó la suspensión del Decreto-ley de Cataluña 
5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

Añade a lo anterior el perjuicio que el impuesto supondría a las dos grandes empre-
sas citadas, que tendrían que soportar el pago de una cuota que asciende a cerca de 43 
millones de euros.

http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=22519
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=23344
http://tcdshj/HJ/RESOLUCIONES/Details.aspx?ID=24437


BOPC 47
2 de febrer de 2016

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 27 

Como exponen las partes en el proceso, este Tribunal ha tenido en cuenta con an-
terioridad el hecho de que el impuesto cuya constitucionalidad se examina afecte a un 
número reducido e identificable de afectados por el tributo autonómico, ya que ello 
“permite que, en caso de una eventual futura declaración de inconstitucionalidad de 
la norma legal impugnada, sea fácil la identificación de los afectados y la devolución 
del impuesto recaudado, razón por la cual las cargas y molestias que las operaciones 
de devolución pudieran producir respecto a los intereses particulares de las empresas 
afectadas deben ceder ante los más graves perjuicios que para los intereses generales 
de la Hacienda de la Comunidad Autónoma tendría la merma de los ingresos presu-
puestados” (AATC 173/2002, de 1 de octubre, FJ 3; 123/2013, de 21 de mayo, FJ 6; y 
154/2013, de 9 de julio, FJ 5). En aplicación de dicha doctrina este Tribunal resolvió, 
respectivamente, levantar la suspensión de la vigencia de la Ley de la Asamblea de Ex-
tremadura 14/2001, de 29 de noviembre, del impuesto sobre depósitos de las entidades 
de crédito (ATC 174/2002), así como del impuesto homónimo establecido por la misma 
Comunidad Autónoma de Cataluña (AATC 123 y 154 de 2013). Más recientemente, y 
establecido por esta misma Comunidad Autónoma, el impuesto sobre la provisión de 
contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y 
de fomento del sector y de la difusión de la cultura digital (ATC, de 18 de noviembre, 
recurso de inconstitucionalidad 4567-2015). A la misma conclusión se llegó, en el ATC 
253/1992, de 9 de septiembre, en relación con la Ley del Parlamento de las Illes Balears 
12/1991, de 20 de diciembre, reguladora del impuesto sobre instalaciones que incidan 
en el medio ambiente. En este caso se trataba también, como en el presente, de un tri-
buto que podía tener alguna incidencia sobre los costes del suministro eléctrico y ser 
trasladado a los consumidores finales, si bien entonces este Tribunal consideró que no 
se trataba de un riesgo efectivo, toda vez que “en su práctica totalidad se trata de precios 
autorizados, no fijados libremente por el mercado y, en consecuencia, la repercusión 
que, como riesgo, apunta el Abogado del Estado, de producirse, no tendrá lugar de for-
ma automática, ni inmediata, ni incontrolable por parte de los poderes públicos” (ATC 
253/1992, FJ 3).

Frente a ello, en aquellos casos en los que los afectados por la medida es mucho 
mayor, el carácter excesivamente oneroso de las cargas y costes que, en su caso, con-
llevarían las operaciones de devolución de las cantidades ya ingresadas, tanto para los 
sujetos afectados como para la propia Administración autonómica, sí pueden justificar 
la suspensión de la norma impugnada. Así se concluyó en los AATC 122/2013, de 21 
de mayo, FJ 5 b) y 142/2013, de 4 de junio, FJ 3 c), en relación con el “euro por receta”, 
en el que la decisión de mantener la suspensión se fundó en el coste que para la propia 
Comunidad Autónoma habría resultado a consecuencia del alto número de contribu-
yentes. En efecto, tuvimos allí en cuenta “no sólo el carácter excesivamente oneroso de 
las cargas, molestias y costes que, en su caso, conllevarían para los sujetos pasivos las 
operaciones de devolución de las cantidades ya ingresadas, sino también para la propia 
Administración autonómica, que se vería obligada a arbitrar un procedimiento de devo-
lución individualizado con unos costes de gestión que, incluso, podrían llegar a superar 
la cuantía recaudada por la propia exacción de la tasa” [ATC 122/2013, FJ 5 b)].

4. Como ha quedado expuesto, en el presente proceso el Abogado del Estado consi-
dera que, si bien son sólo dos los sujetos pasivos del impuesto, su repercusión en la es-
tructura de costes del suministro eléctrico supondría que la afectación tuviera carácter 
masivo de los afectados, pues se procedería a repercutir el coste del impuesto, de suerte 
que todos los consumidores de electricidad de España verían incrementada su factura. 
Según este alegato, estaríamos por tanto ante un supuesto similar al decidido en los ci-
tados AATC 122 y 142 de 2013, ya que el coste de una eventual recuperación del im-
puesto superaría, con creces, la propia recaudación del impuesto.

Este argumento debe ser sin embargo desestimado partiendo del propio alegato del 
Abogado del Estado, que no prueba que la repercusión del coste a la factura de la elec-
tricidad resulte inmediata. Antes al contrario, el propio examen del sistema de retribu-
ción de los sujetos que operan en el sector eléctrico permite concluir que la afectación 
masiva a los consumidores, que el Abogado del Estado plantea como principal perjui-
cio, es sólo una posibilidad no inmediata. En efecto, lejos de ser un efecto automático, 
la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, establece que será el 
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Gobierno, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
el encargado de establecer la metodología de cálculo de los cargos que deberán satisfa-
cer los consumidores y, en su caso, los productores de energía eléctrica, y que cubrirán 
los costes del sistema que se determinen, sin perjuicio de lo dispuesto para los peajes de 
transporte y distribución. En la determinación de dichos cargos, los artículos 16 (“pea-
jes de acceso a las redes y cargos asociados a los costes del sistema”) y 17 (“precios 
voluntarios para el pequeño consumidor y tarifas de último recurso”) de la citada Ley 
prevén la posibilidad de que se pueda tener en cuenta, como suplemento territorial, el 
coste de los eventuales impuestos establecidos, en aquellos casos, como el presente, en 
los que las actividades eléctricas hubieran sido gravadas con un tributo autonómico (art. 
16.4 y 17.6 Ley 24/2013). En concreto, y como expusimos en la reciente STC 136/2015, 
de 11 de junio, FJ 6, en relación con la regulación, similar en este punto, contenida en 
la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la norma deja en manos del 
propio Estado la posibilidad de decidir si se mantiene un precio uniforme en todo el te-
rritorio nacional o si, por el contrario, se lleva a cabo una repercusión de los tributos, 
autonómicos o locales, que recaigan sobre las actividades eléctricas. Al mismo tiempo, 
el Estado puede optar entre que se repercuta o no el eventual tributo, en función por 
ejemplo de que estime que la misma resulta, o no, perjudicial para el régimen económi-
co del sector eléctrico (SSTC 136/2015, 168/2004, de 6 de octubre, FJ 11; y 148/2011, de 
28 de septiembre, FJ 5).

Debemos en consecuencia descartar que estemos ante un supuesto similar al deci-
dido en el ATC 122/2013, de 21 de mayo, en relación con las tasas sobre los actos pre-
paratorios y los servicios accesorios de mejora de la información inherentes al proceso 
para la prescripción y dispensación de medicamentos y productos sanitarios mediante 
la emisión de recetas médicas y órdenes de dispensación (el denominado “euro por re-
ceta”), y por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la admi-
nistración de la Administración de Justicia, en el que habida cuenta el gran número de 
sujetos pasivos afectados.

Por último, el Abogado del Estado invoca también como perjuicio la afectación que 
al interés particular de las dos empresas sujetos pasivos del impuesto supone la misma, 
toda vez que deberán afrontar, ellas dos, el pago de una cuota tributaria media anual de 
43,19 millones de euros.

Debemos también desestimar este argumento, pues como hemos afirmado en tantos 
incidentes similares sobre el levantamiento de la suspensión de tributos autonómicos, 
en tanto se produce una decisión sobre el fondo del asunto, estos supuestos perjuicios 
alegados por el Abogado del Estado no pueden prevalecer sobre la presunción de legi-
timidad de la Ley tributaria autonómica. A ello debe añadirse, como también se ha re-
iterado, que “el reducido número de afectados por el tributo autonómico permite que, 
en caso de una eventual futura declaración de inconstitucionalidad de la norma legal 
impugnada, sea fácil la identificación de los afectados y la devolución del impuesto 
recaudado, razón por la cual las cargas y molestias que las operaciones de devolución 
pudieran producir respecto a los intereses particulares de las empresas afectadas deben 
ceder ante los más graves perjuicios que para los intereses generales de la Hacienda de 
la Comunidad Autónoma tendría la merma de los ingresos presupuestados” (por todos, 
AATC 253/1992, de 9 de septiembre, FJ 3; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ 2; 72/1999, 
de 23 de marzo, FJ 4; 5/2002, de 15 de enero, FJ 5, y 173/2002, de 1 de octubre, FJ 4).

A partir de lo anterior, y de acuerdo con la decisión adoptada en tantos otros supues-
tos similares, procede levantar en este caso la suspensión.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
Levantar la suspensión de los arts. 1.1 c) y 21 a 30 de la Ley del Parlamento de Ca-

taluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno 
a la atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de 
gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la pro-
ducción de energía eléctrica de origen nuclear.

Madrid, a uno de diciembre de dos mil quince.
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