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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 7/2007, de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya, per a l’ordenació 
dels cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència
Tram. 200-00032/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 55, 03.06.2015, DSPC-P 109

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de 
juny de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost referent al Projecte 
de llei d’ordenació dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 
200-00032/10), i les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de modificació de la Llei 7/2007, de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya, per a l’ordenació dels cossos tributa-
ris d’adscripció exclusiva a l’Agència

Preàmbul

L’Agència Tributària de Catalunya, ens amb persona-
litat jurídica pròpia amb plena capacitat i autonomia 
per a organitzar i exercir les funcions que té encoma-
nades, fou creada per la Llei 7/2007, del 17 de juli-
ol, amb l’objecte de donar compliment a l’article 204 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que regula la 
constitució d’una administració tributària de Catalu-
nya que es pugui encarregar de la gestió, la recaptació, 
la liquidació i la inspecció de tots els impostos vigents 
a Catalunya.

La implantació d’aquesta administració tributària va 
comportar un canvi fonamental en la gestió dels tributs 
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. La nova agèn-
cia pública es va poder fer càrrec de la gestió pròpia dels 
tributs, i va absorbir també funcions que corresponien a 
diferents unitats del departament de finances.

L’esmentada llei de creació de l’Agència Tributària de 
Catalunya va ésser modificada per la Llei 2/2014, del 
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, finan-
ceres i del sector públic, que, entre altres modificacions, 
va incorporar-hi la disposició addicional quinzena, 
per a crear el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 

Generalitat de Catalunya; en va modificar la disposi-
ció addicional quarta, amb relació a l’accés a l’escala 
d’inspecció tributària del Cos Superior d’Inspecció i 
Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya; hi 
va afegir la disposició transitòria sisena, per a establir 
un sistema d’habilitació temporal perquè funcionaris 
d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o 
d’altres administracions públiques poguessin exercir 
transitòriament funcions pròpies dels cossos tributaris, 
i hi va afegir la disposició addicional setzena, que im-
posa al Govern el deure de presentar al Parlament, en 
el termini de sis mesos, un projecte de llei sobre l’or-
denació dels cossos i les escales d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya, amb la finalitat 
d’adequar les estructures corporatives a les diferents 
funcions i competències que té assignades i a les que 
hagi d’assumir.

La present llei, en compliment d’aquest mandat legal, 
i per mitjà de la modificació de la dita Llei 7/2007, do-
ta l’Agència Tributària de Catalunya dels recursos hu-
mans necessaris per a gestionar la totalitat de les fun-
cions i competències que li són pròpies i estableix les 
prescripcions normatives necessàries per a dissenyar i 
planificar el desenvolupament i el creixement ordenat 
de les estructures corporatives d’adscripció exclusiva a 
l’Agència, de manera que aquesta pugui assumir ple-
nament les competències de gestió, inspecció i recap-
tació de tots els tributs vigents a Catalunya i es pugui 
augmentar així el grau de compliment de les obliga-
cions tributàries per part dels ciutadans, les empreses 
i les entitats de Catalunya i combatre amb eficàcia el 
frau fiscal.

En virtut de les competències que l’article 136 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Genera-
litat en matèria de funció pública, específicament pel 
que fa al règim estatutari del personal al servei de les 
administracions públiques catalanes i a l’ordenació i 
l’organització de la funció pública, aquesta llei renova 
el model de l’estructura organitzativa de l’Agència, per 
permetre el desplegament correcte de l’Administració 
tributària catalana, i incorpora mesures orientades a 
augmentar la dotació de personal de l’Agència. Amb 
aquest objectiu, per facilitar l’accés de personal qua-
lificat als cossos tributaris, d’acord amb els principis 
de mèrit, de capacitat i de transparència, i poder donar 
una resposta àgil i eficaç a l’increment significatiu del 
volum de feina i a les necessitats canviants de l’Agèn-
cia, es regula un règim transitori d’accés als cossos 
tributaris i es permet l’habilitació temporal perquè 
membres d’altres cossos de l’Administració de la Ge-
neralitat o d’altres administracions públiques puguin 
exercir funcions dels cossos tributaris d’adscripció ex-
clusiva a l’Agència.

El text de la llei s’estructura en dos capítols: el capítol I 
conté les disposicions generals, relatives a l’àmbit d’apli-
cació i l’objecte de la Llei, i el capítol II agrupa els pre-
ceptes que modifiquen el contingut de la Llei 7/2007.
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La modificació afecta en primer lloc el capítol III de 
la llei original, i introdueix canvis en la regulació dels 
principis d’actuació del personal de l’Agència, el rè-
gim que li és aplicable, l’oferta pública d’ocupació, els 
processos de selecció de personal i les condicions la-
borals.

En segon lloc, s’afegeixen a la llei modificada dos nous 
capítols, el VII i el VIII, el primer dels quals regula els 
cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència, les 
regles d’accés a aquests cossos i determinades especia-
litats pel que fa a la promoció professional dels funcio-
naris, i el segon dels quals incorpora disposicions co-
munes aplicables al personal d’aquests cossos, com les 
qüestions relatives al règim d’incompatibilitats.

Finalment, es modifica la part final de la Llei 7/2007: 
d’una banda, s’hi afegeixen set disposicions addicio-
nals, que tenen per objecte la creació del Cos Supe-
rior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Ca-
talunya, la supressió del Cos Superior d’Inspecció i 
Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya, la 
supressió del Cos Tècnic de Valoració Tributària de la 
Generalitat de Catalunya, el règim d’integració en els 
cossos de l’Agència, un règim específic de retribucions 
variables i la reformulació del desplegament territori-
al de l’Agència Tributària de Catalunya; d’altra ban-
da, s’intervé també en les disposicions transitòries, per 
establir el règim aplicable a l’escala tècnica tributària 
del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de 
la Generalitat de Catalunya, cos que perviurà mentre 
pervisqui la dita escala, i per regular les garanties de 
promoció interna i el compliment de funcions de cos-
sos tributaris per part de membres d’altres cossos de 
l’Administració de la Generalitat o d’altres adminis-
tracions públiques.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és establir l’estructura, les fun-
cions i el règim jurídic específic dels cossos tributaris 
d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, amb la finalitat de garantir l’exercici de les fun-
cions pròpies d’aquest ens, per mitjà de la modificació 
de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya.

Capítol II. Modificació de la Llei 7/2007, del 17 
de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya

Article 2. Modificació del capítol III de la Llei 
7/2007

Es modifica el capítol III de la Llei 7/2007, del 17 de 
juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent: 

«Capítol III. Personal de l’Agència Tributària de Ca-
talunya 

»Article 12. Personal al servei de l’Agència Tributària 
de Catalunya

»1. L’Agència Tributària de Catalunya compta amb 
personal funcionari i personal laboral per a l’exercici 
de les funcions que té atribuïdes. Es reserven al perso-
nal funcionari, en salvaguarda dels interessos generals 
de l’Administració, els llocs de treball de l’Agència 
que comporten l’exercici de potestats públiques.

»2. Els funcionaris dels cossos tributaris d’adscripció 
exclusiva a l’Agència Tributària de Catalunya tenen la 
consideració d’agents de l’autoritat en l’exercici de les 
funcions respectives, en els termes que estableix la nor-
mativa tributària. Quan actuen com a agents de l’autori-
tat fora de les oficines públiques, davant de terceres per-
sones, els funcionaris han d’acreditar aquesta condició, 
i poden sol·licitar el suport, l’empara i la protecció de les 
autoritats públiques, que estan obligades a prestar-los-hi.

»3. Correspon al president o presidenta de l’Agència 
Tributària de Catalunya d’aprovar la relació de llocs de 
treball, a proposta del director o directora i amb l’in-
forme previ no vinculant del departament competent 
en matèria de funció pública, dins el marc establert pel 
contracte programa en matèria de recursos humans, 
d’acord amb la normativa general de funció pública de 
l’Administració de la Generalitat.

»4. El departament competent en matèria de funció 
pública ha d’informar amb caràcter previ i no vincu-
lant de les previsions màximes de plantilla, els recur-
sos personals i el marc d’actuació en matèria de recur-
sos humans i d’altres qüestions relatives a la política 
de recursos humans de l’Agència Tributària de Cata-
lunya, que s’han d’incorporar al contracte programa.

»Article 12 bis. Règim aplicable al personal

»1. El personal al servei de l’Agència Tributària de 
Catalunya resta subjecte al que disposa la normati-
va reguladora de la funció pública de l’Administració 
de la Generalitat, amb les especialitats establertes per 
aquesta llei i la seva normativa de desenvolupament.

»2. El règim retributiu dels funcionaris dels cossos tri-
butaris de l’Agència Tributària de Catalunya és el pre-
vist amb caràcter general per als funcionaris de l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya, amb un 
règim específic de percepció de retribucions variables 
que correspon de regular al Govern.

»Article 12 ter. Principis d’actuació

»Els membres dels cossos tributaris de l’Agència Tri-
butària de Catalunya han d’ajustar en tot moment llur 
actuació al codi de conducta següent: 

»a) Han d’actuar d’acord amb els principis de legalitat, 
objectivitat i generalitat en l’aplicació de la normativa 
tributària, amb ple respecte a l’ordenament jurídic.
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»b) Han d’actuar amb professionalitat, imparcialitat 
i responsabilitat en el compliment de llurs funcions i 
han de gestionar amb sigil la informació i guardar re-
serva rigorosa respecte a les dades de què tinguin co-
neixement en l’exercici de llur activitat.

»c) Han de sotmetre llur gestió als principis d’avalu-
ació i de transparència i al principi de garantia de la 
seguretat jurídica dels obligats tributaris.

»d) Han d’atenir-se al principi de jerarquia i han 
d’obeir les instruccions professionals dels superiors, 
llevat que puguin constituir una infracció de l’ordena-
ment jurídic.

»e) Han de prestar el màxim servei als ciutadans, amb 
una atenció especial a les tasques d’assistència tècnica 
als contribuents i de promoció de la consciència fiscal.

»f) Han d’actuar amb la màxima celeritat i amb la mà-
xima proporcionalitat en la gestió dels assumptes que 
els siguin encomanats.

»g) Han de subjectar-se al principi de coordinació i 
cooperació amb el personal de les altres administra-
cions públiques i de les entitats que actuen en l’àmbit 
tributari.

»h) Han d’adaptar llur gestió de manera continuada als 
canvis de l’entorn econòmic i social i han d’actualitzar 
permanentment llurs coneixements tributaris.

»i) Han d’actuar d’acord amb la resta de principis a 
què resten subjectes en virtut de llur condició d’em-
pleats públics.

»Article 13. Oferta pública d’ocupació

»L’Agència Tributària de Catalunya ha de sotmetre a 
l’aprovació del Govern, amb l’informe previ no vincu-
lant del departament competent en matèria de funció 
pública, l’oferta pública d’ocupació en relació amb els 
llocs de treball reservats a funcionaris dels cossos tri-
butaris que té adscrits.

»Article 14. Processos selectius, provisió de llocs de 
treball i condicions de treball

»1. Correspon a l’Agència Tributària de Catalunya, 
amb l’informe previ no vinculant del departament 
competent en matèria de funció pública, la convoca-
tòria i la resolució dels processos de selecció i provi-
sió dels llocs de treball reservats a personal funcionari 
dels cossos tributaris que té adscrits.

»2. Els òrgans competents de l’Agència Tributària de 
Catalunya dissenyen el pla anual de formació del per-
sonal que hi és adscrit, i poden signar convenis amb 
aquest objecte amb altres entitats, sens perjudici de les 
competències de l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya o del departament competent en matèria de 
finances.

»3. El president o presidenta de l’Agència Tributària de 
Catalunya estableix, a proposta del director o directo-

ra, el règim de prestació de serveis i les altres condici-
ons laborals del personal al servei de l’Agència.»

Article 3. Addició dels capítols VII i VIII a la 
Llei 7/2007

S’afegeixen dos capítols, el VII i el VIII, a la Llei 
7/2007, amb el text següent: 

«Capítol VII. Cossos tributaris d’adscripció exclusiva 
a l’Agència Tributària de Catalunya

»Article 24. Cossos tributaris de l’Agència Tributària 
de Catalunya

»Són cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya: 

»a) El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Ge-
neralitat de Catalunya.

»b) El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Genera-
litat de Catalunya.

»Article 25. Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

»1. El Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la Ge-
neralitat de Catalunya, dins el grup de classificació A, 
subgrup A1, és adscrit a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

»2. Les funcions pròpies del Cos Superior d’Inspec-
tors Tributaris de la Generalitat de Catalunya són les 
següents: 

»a) Planificar i dirigir les tasques pròpies dels procedi-
ments d’aplicació dels tributs adreçades a regularitzar 
les conductes defraudadores i els incompliments fis-
cals, i controlar-ne l’execució.

»b) Acomplir les tasques d’investigació i comprova-
ció tributàries i les tasques pròpies del procediment 
de constrenyiment que tinguin una major complexitat 
i que comportin l’exercici de les facultats més àmpli-
es d’inspecció i recaptació tributàries, complexitat que 
s’ha de valorar en funció de la dificultat tècnica de les 
tasques i l’especificitat de la qualificació i la quantifi-
cació dels fets, els actes, les activitats, els valors i els 
altres elements determinants de l’obligació tributària.

»c) Practicar les liquidacions tributàries que regularit-
zin la situació tributària dels obligats tributaris i impo-
sar sancions tributàries.

»d) Controlar i supervisar les actuacions pròpies dels 
procediments de revisió en via administrativa.

»e) Informar els obligats tributaris sobre llurs drets i 
obligacions de naturalesa tributària amb motiu de les 
actuacions inspectores i sobre el procediment per a sa-
tisfer els deutes tributaris que en puguin derivar.

»f) Elaborar informes i emetre dictàmens en matèria 
tributària adreçats a les administracions públiques, i 
prestar-los l’assistència i l’ajuda necessàries.
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»g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per re-
glament.

»Article 26. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya

»1. Per a accedir al Cos Superior d’Inspectors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya cal posseir el títol 
universitari de doctor o doctora, de grau, de llicenciat 
o llicenciada, d’enginyer o enginyera o d’arquitecte o 
arquitecta.

»2. L’ingrés al Cos Superior d’Inspectors Tributaris de 
la Generalitat de Catalunya es fa per mitjà dels siste-
mes d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés 
lliure i de promoció interna.

»3. Les convocatòries d’accés al Cos Superior d’Ins-
pectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han 
de garantir la reserva de com a mínim el 50% de les 
places convocades per al torn de promoció interna, en 
el qual tenen dret a participar: 

»a) Els funcionaris del Cos Superior d’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, del Cos d’Intervenció de la 
Generalitat de Catalunya i del Cos d’Advocacia de la Ge-
neralitat de Catalunya que compleixin els requisits i les 
condicions establerts per la normativa general en matèria 
de promoció interna.

»b) Els funcionaris de l’escala tècnica tributària del Cos 
Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Genera-
litat de Catalunya.

»c) Els funcionaris del Cos Tècnic de Gestors Tributa-
ris de la Generalitat de Catalunya.

»d) Els funcionaris que pertanyin a cossos o escales 
d’altres administracions públiques del subgrup A2 que 
tinguin assignades funcions tributàries substancialment 
coincidents amb les del Cos Tècnic de Gestors Tributa-
ris de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
determinin les bases de la convocatòria respectiva.

»Article 27. Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya

»1. El Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, dins el grup de classificació A, 
subgrup A2, és adscrit a l’Agència Tributària de Cata-
lunya, de la qual depèn orgànicament i funcionalment.

»2. Les funcions pròpies del Cos Tècnic de Gestors 
Tributaris de la Generalitat de Catalunya, en el marc 
dels procediments tributaris existents, són les se-
güents: 

»a) Efectuar les actuacions de detecció de l’incompli-
ment d’obligacions tributàries formals, inclosa la pre-
sentació de declaracions i autoliquidacions tributàries, 
i impulsar i supervisar les tasques de formació i con-
servació dels censos tributaris.

»b) Efectuar les actuacions pròpies dels procediments 
d’aplicació dels tributs, dels procediments sanciona-

dors en matèria tributària i dels procediments de revi-
sió en via administrativa.

»c) Dur a terme tasques de suport a les actuacions prò-
pies dels procediments d’inspecció i constrenyiment 
que tinguin una major complexitat i que comportin 
l’exercici de les facultats més àmplies d’inspecció i re-
captació tributàries.

»d) Proposar la pràctica de liquidacions derivades dels 
procediments tributaris i la imposició de sancions tri-
butàries.

»e) Efectuar les actuacions d’obtenció d’informació re-
lacionades amb l’aplicació dels tributs que li hagin es-
tat assignades.

»f) Prestar assistència tributària als contribuents i in-
formar-los de llurs obligacions i drets.

»g) Les altres que li siguin atribuïdes per llei o per re-
glament.

»Article 28. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris 
de la Generalitat de Catalunya

»1. Per a accedir al Cos Tècnic de Gestors Tributa-
ris de la Generalitat de Catalunya cal posseir el títol 
universitari de diplomat o diplomada de primer cicle, 
d’enginyer tècnic o enginyera tècnica o d’arquitecte 
tècnic o arquitecta tècnica o un grau equivalent.

»2. L’ingrés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya es fa per mitjà dels sistemes 
d’oposició o de concurs oposició, en torns d’accés lliu-
re i de promoció interna.

»3. Les convocatòries d’accés al Cos Tècnic de Ges-
tors Tributaris de la Generalitat de Catalunya han de 
garantir la reserva de com a mínim el 50% de les pla-
ces convocades per al torn de promoció interna, en el 
qual tenen dret a participar: 

»a) Els funcionaris de la Generalitat que pertanyin al 
Cos de Gestió d’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i compleixin els requisits i les condicions 
establerts per la normativa general en matèria de pro-
moció interna.

»b) Els funcionaris del Cos Administratiu de la Gene-
ralitat de Catalunya que ocupin amb caràcter definitiu 
llocs de treball amb funcions de suport directe a l’àm-
bit tributari, d’acord amb el que determinin les bases 
de la convocatòria respectiva.

»Capítol VIII. Disposicions comunes per als cossos 
tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya

»Article 29. Organització i funcionament dels cossos 
tributaris de l’Agència Tributària de Catalunya 

»Correspon al director o directora de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya de concretar els aspectes d’organització 
i de funcionament de les actuacions que duguin a terme 
en els àmbits d’actuació respectius els membres dels cos-
sos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència.
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»Article 30. Règim d’incompatibilitats dels membres 
dels cossos tributaris de l’Agència Tributària de Ca-
talunya 

»Els membres del Cos Superior d’Inspectors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya i del Cos Tècnic 
de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya 
compleixen llurs funcions en règim de dedicació ex-
clusiva, incompatible amb qualsevol altra activitat pro-
fessional. S’exceptuen d’aquest règim d’incompatibili-
tats les activitats que estableix com a compatibles el 
capítol II de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d’in-
compatibilitats del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat. També se n’exceptuen l’exercici 
de la docència com a professors universitaris associats 
a temps parcial i les activitats de preparació per a l’ac-
cés a la funció pública, sempre que no impedeixin el 
compliment del règim de dedicació horària que sigui 
establert per l’Agència.

»Article 31. Accés als cossos tributaris de l’Agència 
Tributària de Catalunya 

»S’han d’establir per reglament el contingut general de 
les proves per a l’accés als cossos tributaris de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya i les altres característiques 
principals dels sistemes d’accés. Correspon al presi-
dent o presidenta de l’Agència Tributària de Catalunya 
d’aprovar, per mitjà de resolució, els temaris i la du-
rada de les proves selectives, i també el contingut i la 
durada dels cursos selectius de formació.»

Article 4. Addició de les disposicions 
addicionals divuitena a vint-i-quatrena  
a la Llei 7/2007

S’afegeixen set disposicions addicionals, de la divui-
tena a la vint-i-quatrena, a la Llei 7/2007, amb el text 
següent: 

«Divuitena. Creació del Cos Superior d’Inspectors 
Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»Es crea el Cos Superior d’Inspectors Tributaris de la 
Generalitat de Catalunya, amb subjecció a les pres-
cripcions dels capítols VII i VIII.

»Dinovena. Supressió de l’escala d’inspecció tributària 
del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la 
Generalitat de Catalunya

»Se suprimeix l’escala d’inspecció tributària del Cos 
Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya. El personal funcionari d’aquesta 
escala s’integra en el Cos Superior d’Inspectors Tribu-
taris de la Generalitat de Catalunya.

»Vintena. Supressió del Cos Tècnic de Valoració Tri-
butària de la Generalitat de Catalunya

»1. Se suprimeix el Cos Tècnic de Valoració Tributària 
i les escales de valoració urbana i de valoració rústica 
d’aquest cos.

»2. El personal funcionari que va accedir a l’escala de 
valoració urbana del Cos Tècnic de Valoració Tributà-
ria per la via de la integració disposa d’un mes des de 
l’entrada en vigor d’aquesta disposició per a sol·licitar 
el reingrés en el cos o l’escala de procedència. Si fa 
efectiu el reingrés, el lloc de treball que ocupava se-
rà objecte de reclassificació; en cas contrari, quedarà 
adscrit al mateix lloc de treball, que es declara extin-
gible.

»Vint-i-unena. Integració voluntària en el Cos Supe-
rior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya

»1. Poden optar per integrar-se en el Cos Superior 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, 
per mitjà de convocatòries específiques, els funciona-
ris que tinguin assignades funcions substancialment 
coincidents amb les pròpies del Cos i que tinguin des-
tinació definitiva en l’àmbit territorial de Catalunya o 
que en el moment de la convocatòria prestin serveis a 
l’Administració de la Generalitat o als ens del sector 
públic que en depenen, si pertanyen a cossos i esca-
les del subgrup A1 d’altres administracions públiques.

»2. Abans del 30 de juny de 2021 s’han de dur a ter-
me les convocatòries necessàries, fins a un màxim de 
quatre, per al procés d’integració a què fa referència 
l’apartat 1. Les convocatòries han de determinar els 
requisits específics per a participar-hi, el procediment 
que s’ha de seguir, la taula d’homologacions que s’ha 
d’aplicar i els llocs de treball que s’han d’adjudicar, i 
han de preveure una llista de reserva perquè funciona-
ris que, tot i complir els requisits exigits per la convo-
catòria, no s’hagin pogut integrar en el Cos, per insufi-
ciència del nombre de places convocades, s’hi puguin 
integrar més endavant, en ocasió de vacant, sense ha-
ver de concórrer a una nova convocatòria. La resolució 
d’integració, que correspon al president o presidenta 
de l’Agència Tributària de Catalunya, comporta l’adju-
dicació del lloc de treball corresponent.

»Vint-i-dosena. Integració voluntària en el Cos Tècnic 
de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya

»1. Poden optar per integrar-se en el Cos Tècnic de 
Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalunya, per 
mitjà de convocatòries específiques, els funcionaris 
que tinguin assignades funcions substancialment co-
incidents amb les pròpies del Cos i que tinguin des-
tinació definitiva en l’àmbit territorial de Catalunya o 
que en el moment de la convocatòria prestin serveis a 
l’Administració de la Generalitat o als ens del sector 
públic que en depenen, si pertanyen a cossos i esca-
les del subgrup A2 d’altres administracions públiques.

»2. Abans del 30 de juny de 2021 s’han de dur a ter-
me les convocatòries necessàries, fins a un màxim de 
quatre, per al procés d’integració a què fa referència 
l’apartat 1. Les convocatòries han de determinar els 
requisits específics per a participar-hi, el procediment 
que s’ha de seguir, la taula d’homologacions que s’ha 
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d’aplicar i els llocs de treball que s’han d’adjudicar, i 
han de preveure una llista de reserva perquè funciona-
ris que, tot i complir els requisits exigits per la convo-
catòria, no s’hagin pogut integrar en el Cos, per insufi-
ciència del nombre de places convocades, s’hi puguin 
integrar més endavant, en ocasió de vacant, sense ha-
ver de concórrer a una nova convocatòria. La resolució 
d’integració, que correspon al president o presidenta 
de l’Agència Tributària de Catalunya, comporta l’adju-
dicació del lloc de treball corresponent.

»Vint-i-tresena. Adaptació de la relació de llocs de tre-
ball

»El president o presidenta de l’Agència Tributària de 
Catalunya, amb l’informe previ del departament com-
petent en matèria de funció pública, ha d’adaptar la 
relació de llocs de treball a la nova estructura corpo-
rativa de l’Agència, per mitjà d’una resolució en què 
han de constar els llocs de treball que tenen assignats 
l’exercici de funcions de gestió, inspecció i recapta-
ció de tributs i l’exercici de la potestat sancionadora 
en matèria tributària i que són reservats a funcionaris 
dels cossos tributaris de l’Agència.»

»Vint-i-quatrena. Desplegament territorial

»El Govern ha d’impulsar, abans del 30 de juny de 
2016, les mesures necessàries per a reformular l’exer-
cici de les seves competències en matèria tributària, en 
el marc d’un nou model de desplegament territorial de 
l’Agència Tributària de Catalunya.»

Article 5. Modificació de la disposició 
transitòria sisena de la Llei 7/2007

Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei 
7/2007, que resta redactada de la manera següent: 

«Sisena. Compliment de funcions de cossos tributaris 
per part de membres d’altres cossos de l’Administració 
de la Generalitat o d’altres administracions públiques

»1. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, 
en publicar-se el nomenament de funcionaris corres-
ponent, el segon dels processos selectius a què fa re-
ferència la disposició transitòria vuitena, les funcions 
que té atribuïdes l’escala tècnica tributària del Cos Su-
perior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Genera-
litat de Catalunya poden ésser exercides, amb pleni-
tud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos Superior 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per 
funcionaris de cossos i escales del subgrup A1 d’al-
tres administracions públiques que hagin estat habili-
tats, en entrar en vigor aquesta disposició, per resolu-
ció del director o directora de l’Agència Tributària de 
Catalunya.

»2. Amb caràcter transitori, fins que no hagi finalitzat, 
en publicar-se el nomenament de funcionaris correspo-
nent, el segon dels processos selectius a què fa referèn-
cia la disposició transitòria novena, les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la Ge-

neralitat de Catalunya poden ésser exercides, amb ple-
nitud d’efectes jurídics, per funcionaris del Cos de Ges-
tió d’Administració de la Generalitat de Catalunya i per 
funcionaris de cossos i escales del subgrup A2 d’altres 
administracions públiques, per mitjà d’habilitació eme-
sa a aquest efecte pel director o directora de l’Agència 
Tributària de Catalunya, d’acord amb procediments ob-
jectius que garanteixin els principis de mèrit, de capa-
citat i d’igualtat.

»3. Els funcionaris del Cos Superior d’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya, del Cos de Gestió 
d’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
cossos i les escales d’altres administracions públiques 
que exerceixin funcions pròpies dels cossos tributaris 
de l’Agència Tributària de Catalunya per mitjà de l’ha-
bilitació temporal que regulen els apartats 1 i 2 han de 
complir llurs funcions en règim de dedicació exclusiva 
i resten subjectes al mateix règim d’incompatibilitats 
que el que s’aplica als membres dels dits cossos tribu-
taris.»

Article 6. Addició de les disposicions 
transitòries setena a desena a la Llei 7/2007

S’afegeixen quatre disposicions transitòries, de la se-
tena a la desena, a la Llei 7/2007, amb el text següent: 

«Setena. Escala tècnica tributària del Cos Superior 
d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de 
Catalunya

»1. Les funcions pròpies de l’escala tècnica tributària 
del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària són 
les següents: 

»a) Informar i assistir els contribuents amb relació a 
llurs drets i obligacions de naturalesa tributària.

»b) Efectuar el control del compliment de l’obligació 
de presentar declaracions tributàries i altres obligaci-
ons formals.

»c) Efectuar el reconeixement i la comprovació de la 
procedència de beneficis fiscals.

»d) Acomplir tràmits i executar les devolucions deter-
minades per la normativa tributària.

»e) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquida-
cions derivades de procediments iniciats per mitjà de 
declaració.

»f) Efectuar la comprovació i la pràctica de liquidacions 
derivades de procediments de verificació de dades de les 
declaracions i autoliquidacions.

»g) Acomplir les actuacions corresponents a procedi-
ments de comprovació limitada i la pràctica de les li-
quidacions que en derivin.

»h) Efectuar la comprovació de valors mobiliaris.

»i) Acomplir actuacions de recaptació dels deutes tri-
butaris.
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»j) Assessorar, assistir i informar en matèria tributària 
els òrgans de l’Administració pública.

»k) Acomplir la resta de tasques d’aplicació dels tri-
buts que no estiguin integrades en les funcions d’ins-
pecció i li siguin atribuïdes per la normativa o li siguin 
assignades pels òrgans competents.

»2. Es garanteix el dret a la promoció interna del per-
sonal funcionari de l’escala tècnica tributària del Cos 
Superior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Gene-
ralitat de Catalunya al Cos Superior d’Inspectors Tri-
butaris de la Generalitat de Catalunya.

»3. No es poden dur a terme noves convocatòries d’ac-
cés a l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Ins-
pecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Cata-
lunya.

»4. Els membres l’escala tècnica tributària del Cos Su-
perior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Genera-
litat de Catalunya que no accedeixin a un altre cos o 
una altra escala poden continuar exercint les funcions 
pròpies de l’escala esmentada, amb subjecció al règim 
d’incompatibilitats que estableix l’article 30, i poden 
participar en altres processos de provisió, d’acord amb 
el que sigui establert per les relacions de llocs de tre-
ball i les convocatòries respectives.

»5. Els llocs de treball que en la relació de llocs de tre-
ball corresponent siguin assignats amb exclusivitat als 
funcionaris de l’escala tècnica tributària del Cos Supe-
rior d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat 
de Catalunya i tinguin la consideració de llocs base 
s’amortitzaran automàticament en el moment en què 
restin vacants amb caràcter definitiu.

»Vuitena. Accés al Cos Superior d’Inspectors Tributa-
ris de la Generalitat de Catalunya

»L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar 
entre el 2015 i el 2020, amb caràcter excepcional, dos 
processos selectius exclusius de promoció interna pel 
sistema de concurs oposició per a l’accés al Cos Supe-
rior d’Inspectors Tributaris de la Generalitat de Cata-
lunya, en els quals poden participar els membres de 
l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció 
i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i 
els membres del Cos Superior d’Administració de la 
Generalitat de Catalunya que hagin exercit durant un 
mínim de dos anys, per mitjà d’habilitació temporal, 
les funcions que estableix l’apartat 1 de la disposició 
transitòria setena.

»Novena. Accés al Cos Tècnic de Gestors Tributaris 
de la Generalitat de Catalunya

»L’Agència Tributària de Catalunya ha de convocar 
entre el 2015 i el 2020, amb caràcter excepcional, dos 
processos selectius exclusius de promoció interna pel 
sistema de concurs oposició per a l’accés al Cos Tèc-
nic de Gestors Tributaris de la Generalitat de Catalu-
nya, en els quals poden participar els membres del Cos 

de Gestió d’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya que hagin exercit durant un mínim de dos anys, 
per mitjà d’habilitació temporal, les funcions que té 
atribuïdes el Cos Tècnic de Gestors Tributaris de la 
Generalitat, i també els funcionaris de l’escala admi-
nistrativa del Cos Administratiu de la Generalitat de 
Catalunya que hagin exercit durant un mínim de dos 
anys funcions de suport directe en l’àmbit tributari, 
d’acord amb el que sigui determinat per les bases de 
la convocatòria.

»Desena. Règim transitori d’accés als cossos tributaris 
de l’Agència

»Els processos selectius per a l’accés als cossos tribu-
taris d’adscripció exclusiva a l’Agència Tributària de 
Catalunya que es convoquin abans de l’entrada en vi-
gor del Reglament a què fa referència l’article 31 s’han 
de dur a terme d’acord amb el que estableix el Decret 
2/2010, del 12 de gener, pel qual es regula el règim 
de personal i dels processos de selecció i provisió en 
l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya.»

Disposició derogatòria

Resten derogades les disposicions addicionals quar-
ta, cinquena, sisena, quinzena i setzena i la disposició 
transitòria cinquena de la Llei 7/2007, del 17 de juliol, 
de l’Agència Tributària de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu-
blicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2015

El secretari segon La presidenta
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei d’incorporació de la propie-
tat temporal i de la propietat compartida al 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 200-00022/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 592)

Al BOPC 592, a la pàg. 23, al termini de presentació d’es- 
menes a l’articulat,

Hi ha de dir:
«Termini: atesa la tramitació d’urgència extraor-
dinària acordada, 4 dies hàbils (del 09.06.2015 al 
12.06.2015).
Finiment del termini: 15.06.2015; 09:30 h.»

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10

Termini de presentació d’esmenes subsegüents 
al Dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries

Finiment del termini: 12.06.2015; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.06.2015.

N. de la R.: El Dictamen del Consell de Garanties Es-
tatutàries es reprodueix a la secció 4.75.

Projecte de llei del Pla estadístic de Cata-
lunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 
23/1998, de 30 de desembre, d’estadística 
de Catalunya
Tram. 200-00044/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 118489; 118624).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 10.06.2015 al 11.06.2015).
Finiment del termini: 12.06.2015; 09:30 h.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’eleccions al Centre de la Propietat Forestal
Tram. 250-01614/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118334; 
118363; 118502).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de la Fundació Acció Natura i de l’Institut de 
Medi Ambient de la Universitat de Girona a 
la Comissió de Seguiment de l’Inventari de 
Boscos Singulars
Tram. 250-01615/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118335; 
118364; 118503).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Tordera
Tram. 250-01616/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 118365; 118504).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la compensació 
als ramaders pels perjudicis que els causa la 
fauna salvatge i sobre el control de la pobla-
ció d’espècies cinegètiques
Tram. 250-01617/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 118366; 118505).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la coordinació 
amb l’Ajuntament de Sant Fost de Camp-
sentelles amb relació als casos d’immobles 
ocupats que es lloguen a tercers
Tram. 250-01618/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118336; 
118367; 118506).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incoació d’un 
expedient sancionador a l’empresa Puigfel i 
la declaració de caducitat de la concessió a 
Almar del 1963
Tram. 250-01619/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 118368; 118507).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el recompte 
anual de les persones que no tenen un espai 
físic per a viure-hi
Tram. 250-01620/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 118375).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de les accepcions dels termes «subnormal», 
«mongolisme» i «mongòlic» en els dicciona-
ris normatius català i espanyol i en el tesau-
rus europeu
Tram. 250-01621/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118337; 
118369; 118508).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el concurs de 
trasllat de personal estatutari aprovat per 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01622/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118338; 
118370; 118509).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la preservació 
de la documentació judicial en suport mag-
nètic o en altres suports que permetin de re-
cuperar-la
Tram. 250-01623/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118339; 
118371; 118510).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la disponibilitat 
d’un ambulatori obert les vint-i-quatre hores 
del dia a tots els municipis
Tram. 250-01624/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 118372; 118511).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els informes 
d’avaluació de la disminució de càrregues 
administratives i de la implantació de l’admi-
nistració electrònica per a empreses
Tram. 250-01625/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118340; 
118373; 118512).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat al 
barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-01626/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118341; 
118376; 118513).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’espai d’interès 
natural de Gallecs, a Mollet del Vallès
Tram. 250-01627/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118342; 
118377; 118514).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
sardana a la Llista representativa del patri-
moni cultural immaterial de la humanitat
Tram. 250-01628/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 118378; 118515).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el model urba-
nístic de l’ordenació del sector del barri de la 
Bleda, a Sant Martí Sarroca
Tram. 250-01629/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU (reg. 118343; 118379).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’ex-
pressió o manifestació en una llengua deter-
minada
Tram. 250-01630/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118344; 
118380; 118516).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació il-
legal d’habitatges al barri de la Trinitat Vella, 
de Barcelona
Tram. 250-01631/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118345; 
118381; 118517).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la consideració 
de la Coordinadora Catalana per a la Pre-
venció i Denúncia de la Tortura com a orga-
nisme de cooperació penitenciària
Tram. 250-01632/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU (reg. 118346; 118382).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Montgat
Tram. 250-01633/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118347; 
118383; 118518).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Tribunal La-
boral de Catalunya
Tram. 250-01634/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP PPC; GP CiU; GP ERC (reg. 118348; 
118385; 118519).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió de la 
crisi en el mercat comunitari de fruita i hor-
talisses
Tram. 250-01635/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 118384; 118520).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 12.06.2015 al 17.06.2015).
Finiment del termini: 18.06.2015; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS  
A INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les desigualtats i l’índex de pro-
grés social
Tram. 302-00294/10

Presentació
GP ICv-EUiA

Reg. 118622 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les desigual-
tats i l’índex de progrés social (tram. 300-00313/10).

Moció

La finalitat d’aquesta moció és situar com a priori-
tat, tant el debat polític com en l’acció de Govern, les 
desigualtats socials i el desenvolupament sostenible 
tal i com d’altres països del nostre entorn han apro-
vat, l’exemple més recent és la LOI n° 2015-411 du 13 
avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux in-

dicateurs de richesse dans la définition des politiques 
publiques, però també existeix legislació a Alemanya, 
Austràlia, Escòcia, Bèlgica i Nova Zelanda.

Totes les experiències parteixen de la idea de que els 
indicadors macroeconòmics, com el PIB, són insufici-
ents per mesurar el rendiment econòmic i el progrés 
social i l’impacte real de les mesures aprovades pel 
Govern. Es tracta d’avaluar el veritable estat de ben-
estar de la ciutadania i no només l’avaluació macro de 
l’economia.

També l’estratègia de la UE pel 2020 requereix de nous 
instruments per conèixer el compliment dels objectius 
mediambientals i d’inclusió social.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat: 

1. Presentar anualment l’informe del progrés social 
de Catalunya basat en indicadors socials i ambientals, 
com pot ser l’índex de progrés social o altres indica-
dors sobre la qualitat de vida i el desenvolupament 
sostenible, amb l’objectiu d’avaluar els resultats de les 
polítiques públiques del Govern i la incidència de les 
lleis aprovades pel Parlament en el benestar de la ciu-
tadania I la lluita contra les desigualtats.

Aquest informe ha de servir com a referència per ela-
borar i avaluar els pressupostos de la Generalitat i el 
conjunt de la normativa del Govern i del Parlament, 
complementant les dades macroeconòmiques que 
s’utilitzen habitualment.

2. Constituir, en el termini de 2 mesos, una comissió 
científica integrada per una representació de l’Idescat, 
de les universitats catalanes i altres professionals de 
reconegut prestigi en l’àmbit de les ciències socials i 
ambientals per elaborar els indicadors pertinents i la 
realització de l’informe de progrés social.

El Parlament de Catalunya acorda: 

3. Celebrar amb caràcter anual un debat sobre els re-
sultats socials i ambientals de les polítiques del Go-
vern i la legislació aprovada pel Parlament a partir de 
l’informe de progrés social.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la Inspecció d’Educació
Tram. 302-00295/10

Presentació
GP PPC

Reg. 118627 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre la Inspecció d’Educació (tram. 
300-00317/10).

Moción

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Garantizar y fomentar la independencia de los Ins-
pectores de Educación para realizar su función con 
objetividad e imparcialidad.

2. Garantizar la provisión de plazas de la Inspección 
de Educación mediante la convocatoria de las corres-
pondientes oposiciones al Cuerpo de Inspectores de 
Educación como la vía habitual de acceso, para co-
bertura de vacantes o de nuevas plazas que pudieran 
crearse.

3. Mantener el concurso de méritos como el sistema 
accidental y transitorio de acceso a la Inspección pre-
visto en la LEC, para situaciones excepcionales.

4. En los concursos de méritos para seleccionar ins-
pectores en comisión de servicios mantener, de acu-
erdo con la legalidad vigente, en concreto el Decreto 
123/1997, la valoración de los méritos acreditados por 
los candidatos como la primera fase eliminatoria, al 
margen de otras pruebas posteriores que puedan pro-
ponerse.

5. Garantizar la bajada progresiva del porcentaje de 
provisionalidad en el cuerpo de Inspectores de Educa-
ción desde el 71% actual, mediante la convocatoria ur-
gente y continuada de oposiciones, de manera que en 
cinco años el porcentaje de inspectores accidentales 
por comisión de servicios no supere el 15% del total.

6. En cualquier caso, convocar oposiciones de acceso 
al cuerpo de Inspectores de Educación antes de finali-
zar 2015, con el número de plazas suficiente para que 
el porcentaje de inspectores de carrera no sea inferior 
al 50% una vez resuelto este concurso de oposición.

7. Garantizar que la cobertura de vacantes de inspec-
ción se ajustará a la normativa vigente, en concreto al 
RD 276/2007, de 23 de febrero, en relación a la selec-

ción y composición de los miembros de comisiones y 
tribunales.

Palacio del Parlamento, 3 de junio de 2015

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz GP PPC Diputada GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la signatura del Pacte per a la 
lluita contra la pobresa a Catalunya
Tram. 302-00296/10

Presentació
GP PPC

Reg. 118628 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
la signatura del Pacte per a la lluita contra la pobresa a 
Catalunya (tram. 300-00316/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció a les polítiques de lluita contra la desigualtat, ex-
clusió i pobresa, a: 

a. Impulsar i concretar, abans del finiment de la legis-
latura actual, un pacte per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa, que comprometi tots els agents 
socials, les administracions i els grups parlamentaris i 
que permeti dissenyar eines per a prevenir el risc d’ex-
clusió social, establir els mecanismes d’intervenció i, 
sobretot, fixar un horitzó per a reduir al màxim la po-
bresa a Catalunya tal i com es va aprovar a la resolució 
255/IX d’aquest Parlament.

b. Donar compliment a les resolucions i mocions de 
lluita contra la pobresa i les desigualtats aprovades per 
aquest Parlament en la present legislatura, sobretot 
pel que fa a la Resolució 577/X i a les Mocions 10/X, 
16/X, 26/X, 34/X, 35/X, 42/X, 52/X, 55/X, 56/X, 
60/X, 67/X, 74/X, 84/X, 92/X, 93/X, 107/X, 108/X, 
110/X, 117/X, 118/X, 127/X, 128/X, 136/X, 142/X, 
151/X, 162/X, 163/X, 176/X, 184/X, 187/X, 188/X, 
189/X, 192/X, 195/X, 196/X, 210/X i 212/X.

c. Impulsar en l’horitzó de 2020 una estratègia cata-
lana d’inversió en família i infància que ens permeti 
assolir en el període de cinc anys una inversió en in-
fància del 2,2% del nostre PIB.

d. Convocar i celebrar abans de finalitzar la legislatura 
una Cimera Social amb la presència dels actors socials, 
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econòmics, institucionals i polítics més representatius 
de Catalunya amb l’objectiu de definir un marc comú 
social més enllà d’alternatives polítiques i cicles elec-
torals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció a les ajudes de caràcter social, a: 

a. Estudiar la introducció de l’índex AROPE com a 
criteri bàsic i fonamental en l’atorgament de les aju-
des de caràcter social, donat que aquest contempla, a 
banda del criteri monetari, altres aspectes d’exclusió, 
combinant factors de renda (pobresa relativa), privació 
material severa i baixa intensitat del treball i s’inscriu 
en l’Estratègia EU2020 el que permet harmonitzar les 
polítiques d’inclusió a nivell europeu.

b. Actualitzar l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya per tal que recuperi la devaluació econòmica 
que ha patit en els darrers anys tal i com es va aprovar 
en aquest Parlament.

c. Incrementar els recursos destinats als ens locals per 
permetre la dotació de fons suficients als ajuts d’ur-
gència social municipals per a fer front a les necessi-
tats reals actuals, flexibilitzant la partida, adaptant-la 
a l’augment de la pobresa, l’exclusió social i les desi-
gualtats a Catalunya.

d. Recuperar de manera progressiva les prestacions fa-
miliars per infant a càrrec, tot recuperant el llindar de 
renda dels 12.000 euros.

e. Fer efectius els pagaments pendents de les presta-
cions familiars per infant a càrrec, tot prioritzant les 
famílies que presentin una situació de vulnerabilitat 
econòmica, d’acord amb l’interès superior dels infants.

f. Impulsar, amb una partida pressupostària oberta, 
una renda infantil garantida a tot Catalunya de 100 eu-
ros mensuals per totes aquelles famílies que es troben 
en situació de vulnerabilitat social.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció al dret a l’alimentació i al lleure, a: 

a. Establir una partida oberta de beques de menjador 
per a donar compliment als acords del Pacte per la In-
fància de Catalunya amb l’objectiu que totes els famí-
lies que ho necessitin puguin rebre l’ajut sense limita-
cions pressupostàries i que les famílies amb situació 
de vulnerabilitat rebin el 100% de la beca.

b. Garantir l’accés al servei de menjador escolar du-
rant el període d’estiu i altres períodes no lectius, a to-
tes les famílies que ja tene l’accés durant el període 
lectiu, per donar compliment al dret a l’alimentació de 
totes les famílies, en especial als infants i als adoles-
cents.

c. Presentar al Parlament de Catalunya en el termini d’un 
mes un informe on s’especifiqui l’estratègia, polítiques, 
accions i pressupostos que destinarà el Govern de Cata-
lunya per garantir el dret a l’alimentació suficient i ade-

quada i el dret al lleure durant els períodes no lectius de 
2015, tal i com es configuren a la legislació, mocions i 
resolucions aprovades per aquest Parlament.

d. Garantir el dret al lleure inclòs en els articles 13, 
15,57 i 77 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, espe-
cialment a l’estiu, amb una dotació suficient de places 
de colònies, casals, campament, rutes i activitats de 
lleure per a infants i adolescents de famílies en situa-
ció de vulnerabilitat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en rela-
ció a l’actualització legislativa, a: 

a. Presentar al Parlament de Catalunya un informe d’e-
xecució pressupostària 2005-2015 de les mesures com-
promeses als pactes, acords, plans, mocions i resolucions 
aprovats en relació a la política d’inclusió social, pobresa 
i desigualtat que permeti analitzar l’evolució de les polí-
tiques i estratègies de lluita contra l’exclusió social, així 
com del compromís pressupostari previst, executat i li-
quidat.

b. Presentar en el termini de tres mesos al Parlament 
de Catalunya per al seu debat, l’Informe d’avaluació de 
les polítiques i l’estat de la inclusió social a Catalunya.

c. Presentar el calendari de desplegament dels aspec-
tes pendents de la legislació social a Catalunya sobre-
tot pel que fa referència a la Llei 12/2007, d’11 d’octu-
bre, de serveis socials de Catalunya, la Llei 13/2006, 
de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter eco-
nòmic, la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i 
les oportunitats en la infància i l’adolescència, la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista i normativa que se’n deriva i la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i la 
Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

d. Presentar, abans de finalitzar la legislatura, l’avant-
projecte de la nova llei de suport a les famílies, que 
ampliï la legislació actual de la Llei 18/2003 amb l’ac-
tualització de les noves situacions, atenent especial-
ment les famílies en situació de vulnerabilitat, les fa-
mílies nombroses i les monoparentals.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda
Portaveu GP PPC Diputat GP PPC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures estratègi-
ques
Tram. 302-00297/10

Presentació
GP SOC

Reg. 118639 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre les infraes-
tructures estratègiques (tram. 300-00312/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al Govern de l’Estat: 

a) L’acceleració de la construcció del corredor medi-
terrani com a element dinamitzador de l’economia de 
la península Ibèrica, d’acord amb l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani.

b) La construcció dels accessos viaris i ferroviaris en 
ample internacional als ports de Barcelona i de Tar-
ragona.

c) L’impuls d’una gestió pròpia de l’aeroport de Barce-
lona, autònoma respecte als altres aeroports dels siste-
ma d’AENA.

d) L’executació abans de 2017 del Pla de millora del 
servei de Rodalies a Catalunya.

e) L’inici de les obres de desdoblament de l’A-7 (Au-
tovia de l’Interior) al seu pas per les Terres de l’Ebre.

f) A dur a terme les actuacions necessàries per al des-
doblament de la N-II al seu pas per les Comarques Gi-
ronines i demanar la cessió de la titularitat de la matei-
xa del tram Tordera a Maçanet.

g) L’estudi del rescat de l’autopista AP-2 entre Mont-
blanc i Lleida per tal de descongestionar la carretera 
N-240 i millorar la connexió entre el Port de Tarrago-
na i les comarques de Lleida, com l’opció més econò-
mica i viable a curt i mig termini.

h) La continuació de manera immediata de l’obra de 
l’autovia A27 en el tram Valls-Montblanc.

i) La resolució de la connexió ferroviària amb ample 
mixt –tercer fil– des de Figueres fins a Portbou.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que destini a les polítiques de recerca i des-
envolupament, en el pressupost de l’any 2016, recur-
sos equivalents al 2% del PIB previst a Catalunya, atès 

que les infraestructures del coneixement són impres-
cindibles per aportar competitivitat a les empreses.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, amb l’objectiu de dotar al territori de les 
condicions que permetin el desenvolupament d’actua-
cions que es consideren estratègiques ateses les seves 
potencialitats de dinamització econòmica i la capaci-
tat de projecció internacional del país, aprovar al llarg 
de l’any 2015 els Plans Directors Urbanístics de: 

a) el Circuit Barcelona - Catalunya.
b) la Gran Via - Llobregat.
c) del Delta del Llobregat.
d) del sector Riera de Caldes sud.
e) de reordenació de l’àmbit del Centre recreatiu i tu-
rístic de Vila-seca i Salou.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a dur a terme les actuacions necessàries per 
posar en marxa el Polígon Logis Penedès i el Logis In-
termodal Empordà.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir el Pla Director Urbanístic del Sis-
tema Costaner com a element essencial per la conser-
vació del nostre territori i paisatge. En el cas que sigui 
necessària alguna adequació puntual, és condició ne-
cessària buscar el consens en el territori i amb totes les 
administracions afectades.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a l’alliberament del peatge de l’autopista C-32 
pels municipis del Maresme i del Baix Penedès i Gar-
raf amb el rescabalament de la concessió no més enllà 
de l’any 2016.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a recuperar els nivells d’aportació econòmica 
al transport públic de l’any 2011, així com accelerar 
els treballs per posar en marxa al més aviat possible 
els trams pendents de la L9/L10 de la xarxa de metro 
de Barcelona, especialment pel que fa a la posada en 
marxa dels trams i estacions que permetin la connexió 
dels barris de La Marina del Port i La Marina del Prat 
Vermell amb la resta de xarxa de metro, i la connexió 
amb l’Aeroport de Barcelona-El Prat.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu GP SOC Diputat GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les disposicions addicionals vint-
i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de 
l’11 de març, de mesures fiscals, financeres 
i administratives
Tram. 302-00298/10

Presentació
GP ERC

Reg. 118647 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, J. Lluís Salvadó i 
Tenesa, portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre les disposicions addicionals 
vint-i-unena i vint-i-sisena de la Llei 3/2015, de l’11 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
(tram. 300-00314/10).

Moció

Durant les darreres dècades, Catalunya ha fet passos 
transcendents en la creació i en la gestió d’algunes es-
tructures d’estat fonamentals per al país. Passos que 
ens han permès als catalans gestionar alguns serveis 
públics de forma més democràtica, més compromesa 
amb la nostra identitat, i de forma més propera i efi-
cient.

Estructures que la gran majoria de ciutadans, malgrat 
totes les crítiques legítimes, valorem globalment de 
forma molt positiva, en l’àmbit dels mitjans de comu-
nicació públics, de la seguretat pública, de l’educació 
o de la sanitat.

Contra aquesta percepció majoritària, el Govern de l’Es-
tat evidencia de forma reiterada la seva voluntat de la-
minar sistemàticament les competències del Govern ca-
talà, amb la col·laboració d’un poder judicial que actua 
arbitràriament amb una interpretació a la baixa del marc 
competencial definit. Una asfixia competencial que ve 
acompanyada per una asfixia econòmica, que mitjan-
çant una distribució arbitrària del sostre de dèficit, pre-
tén debilitar i desautoritzar la gestió dels governs auto-
nòmics, i especialment, la de les institucions catalanes.

En bona part, el procés nacional cap a la independèn-
cia de Catalunya s’accelera com a reacció a aquesta si-
tuació, i és en aquest marc que és necessari transmetre 
confiança a la ciutadania del país, i al mateix temps, a 
la comunitat internacional. Confiança derivada de la 
credibilitat de l’acció de les institucions catalanes, i 
principalment per part del Govern català, en assegurar 
que durant la transició nacional es garantirà la conti-
nuïtat del funcionament de l’administració i de la resta 
d’àmbits de la nostra societat.

Davant del procés que s’obre a partir del 27 de setem-
bre, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a: 

1. Denunciar i difondre la naturalesa i les conseqüèn-
cies d’aquest ofec competencial i econòmic que pateix 
el nostre país per part del Govern de l’Estat, i les seves 
afectacions socials sobre la ciutadania.

2. Accelerar la implementació dels mandats derivats 
de la llei de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives en les seves disposicions addicionals 22ena, 
23ena, 24ena, 25ena i 26ena, referents a l’impuls a les 
estructures d’estat.

3. Desplegar en accions operatives, mitjançant el Co-
missionat per a la transició nacional, els informes ela-
borats pel Consell Assessor per a la transició nacional, 
així com comunicar públicament en el marc del Par-
lament de Catalunya el seu contingut dins de l’actual 
període de sessions.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2015

Marta Rovira i Vergés J. Lluís Salvadó i Tenesa
Portaveu GP ERC Portaveu adjunt GP ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00299/10

Presentació
GP C’s

Reg. 118652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa To-
rres, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
de comunicació (tram. 300-00315/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Derogar la ley 2/2000, del 4 de mayo, del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, por ser el CAC un or-
ganismo censor que no responde a los criterios de in-
dependencia y de pluralidad para los que fue creado.

2. Informar por escrito a los grupos parlamentarios de 
las medidas concretas tomadas hasta el momento para 
promover la pluralidad en los espacios informativos y 
de tertulias de actualidad política que tienen lugar en 
medios de comunicación públicos, así como de las ac-
tuaciones llevadas a cabo por los medios de comunica-
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ción públicos ante las quejas de falta de pluralidad por 
parte de algunos de los partidos políticos presentes en 
esta Cámara.

3. Reducir anualmente en un 25% las aportaciones de 
la Generalitat de Catalunya a los medios de comunica-
ción públicos y sus organismos reguladores.

4. Suprimir todas las subvenciones que reciben los 
medios de comunicación privados, con el fin de garan-
tizar la independencia y la objetividad informativa, y 
destinar el importe de estas partidas presupuestarias al 
mantenimiento del sistema de prestación de servicios 
sociales básicos.

5. Establecer criterios claros y transparentes por los 
que se otorguen y se adjudiquen, en igualdad de condi-
ciones, a los medios de comunicación la publicidad de 
campañas institucionales, y dar a conocer los importes 
y los criterios de adjudicación en el portal de transpa-
rencia de la Generalitat.

6. Informar en sede parlamentaria de 

a. Los medios de prensa escrita adquiridos por parte 
de t o dos los organismos y entes públicos dependien-
tes de la Generalitat, con expresión de sus concretas 
cabeceras

b. Número de ejemplares y coste anual de las adquisi-
ciones referidas en el punto anterior.

c. Lugares de distribución de los ejemplares adquiri-
dos.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2015

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President GP C’s Diputat GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les externalitzacions, els subcon-
tractes i les privatitzacions dels serveis pú-
blics
Tram. 302-00300/10

Presentació
Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

Reg. 118653 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, diputat del Grup Mixt, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent moció, subsegüent a la 
Interpel·lació al Govern sobre les externalitzacions, els 
subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics 
(tram. 300-00311/10).

Moció

Transparència i recuperació del valor del sector públic

1. Iniciar una campanya de publicitat per prestigiar els 
serveis públics amb l’objectiu de contrarestar el mis-
satge que persegueix justificar-ne el desmantellament 
a favor de potenciar serveis privats i de pagament.

2. Redactar un informe detallat dels contractes de con-
cessió, concert i conveni signats entre la Generalitat 
de Catalunya i l’empresa privada. Aquest informe ha 
de contenir com a mínim la següent informació: ter-
mini del contracte; condicions; grau de compliment; 
avaluació del servei prestat i beneficis per a l’adminis-
tració i els usuaris. En el cas que es demostri que les 
empreses concessionàries, concertades o conveniades 
han incomplert les condicions dels contractes signats, 
resoldre’ls immediatament.

3. Fixar l’obligació que un any abans no acabi el con-
tracte de concessió, concert o conveni amb una empre-
sa privada per prestar serveis públics, s’ha de redactar 
un informe que inclogui com a mínim la següent in-
formació: (1) costos del contracte externalitzat i com-
parar-los amb el que hagués costat la gestió pública; 
(2) avaluar els beneficis socials de l’externalització; i 
(3) comptabilitzar el benefici empresarial.

De l’àmbit municipal

4. Facilitar als municipis els mitjans necessaris (le-
gals, materials i econòmics) perquè puguin iniciar els 
processos d’estudi i avaluació i, si s’escau, de remuni-
cipalització dels serveis bàsics privatitzats o d’aquells 
que se n’ha externalitzat la prestació.

5. Garantir l’autonomia local, la suficiència finance-
ra dels ajuntaments i reconèixer el paper clau que ju-
guen a l’hora de garantir la protecció social i la igual-
tat d’oportunitats.

6. Constituir una societat pública de serveis que, amb 
caràcter subsidiari, operi ens el municipis o ens supra-
municipals que en contractin el serveis.

7. Fixar les bases per establir línies de crèdit als mu-
nicipis i als ens supramunicipals que transcendeixin 
l’àmbit de les operacions incloses en els plans de sane-
jament econòmic i financer. Aquestes línies de crèdit, 
a un tipus d’interès del 0%, tindran caràcter regular i 
s’articularan en el marc de l’ICF constituït com opera-
dor bancari normalitzat.

Mesures del Govern de la Generalitat

8. Instar el Govern de la Generalitat a demanar la reti-
rada per part del govern espanyol de la llei 27/2013, de 
27 de desembre per a la «racionalización y sostenibili-
dad de la administración local».

9. Retirar el «Projecte de llei de simplificació de l’ac-
tivitat administrativa de l’Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica».
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10. Recuperar la titularitat pública de l’empresa Ai-
gües Ter Llobregat (ATLL).

11. Aturar la privatització dels serveis d’intermediació 
laboral.

12. Desplegar l’Agència Tributària de Catalunya amb 
la plena assumpció de les competències i capacitats de 
gestió, liquidació i recaptació dels tributs.

13. Establir l’obligació legal que en els supòsits de pri-
vatització de serveis bàsics o d’externalització de la 
prestació del servei es convocarà una consulta popular 
per referendar la decisió i fer-ho en el marc de la Llei 
10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana.

Dels contractes de l’Administració Pública

14. Establir legalment que tots els contractes que l’ad-
ministració pública de la Generalitat firmi amb em-
preses privades hauran de respectar els drets laborals 
dels treballadors i treballadores, ja siguin directes o 
subcontractats, la qual cosa implica establir una jor-
nada màxima de 40 hores setmanals i dos dies de des-
cans, i que se’ls retribueixi amb un salari digne, que 
serà igual per un mateix tipus de feina. L’incompli-
ment d’aquestes condicions suposa la suspensió imme-
diata del contracte.

15. Prohibir la contractació d’empreses privades per 
prestar serveis públics que tinguin la seu social o soci-
etats que formen part de la matriu industrial domicili-
ada en paradisos fiscals.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2015

Quim Arrufat Ibáñez
Diputat del Grup Mixt

4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions del 
president de la Generalitat per la vicepresi-
denta del Govern
Tram. 330-00105/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 118680 / Coneixement: 08.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda Presidenta,

Em plau donar-vos compte que durant la meva absèn-
cia des del dia 5 fins al dia 7 de juny de 2015, i de 
conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Ge-
neralitat i del Govern, exercirà la suplència en l’exerci-
ci de les funcions de la presidència de la Generalitat la 
vicepresidenta del Govern.

Cordialment,

Barcelona, 4 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 92/2015, de 4 de juny, pel qual 
es determina la persona que exercirà la suplència en 
l’exercici de les funcions de la Presidència de la Gene-
ralitat des del dia 5 fins al dia 7 de juny de 2015 és pu-
blicat al DOGC 6886, del 5 de juny de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller de Jus-
tícia a la consellera de Benestar Social i Fa-
mília
Tram. 330-00106/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 118681 / Coneixement: 08.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
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la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Justícia, des del 
dia 5 fins al dia 7 de juny de 2015, ambdós inclosos, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament la con-
sellera de Benestar Social i Família.

Cordialment,

Barcelona, 28 de maig de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 89/2015, de 28 de maig, d’en-
càrrec del despatx del conseller de Justícia a la conse-
llera de Benestar Social i Família des del dia 5 fins al 
dia 7 de juny de 2015, ambdós inclosos, És publicat al 
DOGC 6886, del 5 de juny de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller d’Eco-
nomia i Coneixement a la consellera d’Ense-
nyament
Tram. 330-00107/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 118682 / Coneixement: 08.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Economia i Co-
neixement des del dia 6 fins al dia 14 de juny de 2015, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament la con-
sellera d’Ensenyament.

Cordialment,

Barcelona, 2 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 90/2015, de 2 de juny, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Economia i Coneixement a 
la consellera d’Ensenyament des del dia 6 de juny fins 
al dia 14 de juny de 2015, ambdós inclosos, és publicat 
al DOGC 6886, del 5 de juny de 2015.

Suplència en l’exercici de les funcions de la 
vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals pel 
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00108/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 118706 / Coneixement: 08.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern 
i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
el dia 8 de juny de 2015, exercirà la seva suplència el 
conseller del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cordialment,

Barcelona, 28 de maig 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 91/2015, de 28 de maig, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals el 8 de juny de 2015, és 
publicat al DOGC 6887, del 8 de juny de 2015.
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Encàrrec del despatx del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat al conseller d’Empresa 
i Ocupació
Tram. 330-00109/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 118707 / Coneixement: 08.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Territori i Sos-
tenibilitat els dies 5 i 6 de juny de 2015, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament el conseller d’Empre-
sa i Ocupació.

Cordialment,

Barcelona, 4 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 93/2015, de 4 de juny, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Territori i Sostenibili-
tat al conseller d’Empresa i Ocupació els dies 5 i 6 de 
juny de 2015, és publicat al DOGC 6887, de 8 de juny 
de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller d’Empre-
sa i Ocupació al conseller de Territori i Sos-
tenibilitat
Tram. 330-00110/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 118708 / Coneixement: 08.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocu-
pació, del 7 a l’11 de juny de 2015, ambdós inclosos, 
s’encarregarà del despatx del seu Departament el con-
seller de Territori i Sostenibilitat.

Cordialment,

Barcelona, 4 de juny de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat

N. de la R.: El Decret 94/2015, de 4 de juny, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació al con-
seller de Territori i Sostenibilitat, del 7 a l’11 de juny, 
ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6887, el 8 de 
juny de 2015.

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

Projecte de llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya
Tram. 200-00029/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 118741 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia certificada del Dictamen 9/2015, 
d’aquest Consell, emès el 4 de juny, sobre el Projecte 
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de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.

Atentament,

Barcelona, 8 de juny de 2015

Joan Egea Fernàndez
President del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 9/2015, de 4 de juny, sobre el Projecte 
de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistèn-
cia del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresi-
dent Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc 
Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secreta-
ri Àlex Bas Vilafranca, i dels consellers Francesc de 
Paula Caminal Badia, Joan Ridao Martín i Carles Jau-
me Fernández, ha acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya i també per quatre grups par-
lamentaris, respecte al Dictamen de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació sobre el Projecte de llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya (BOPC núm. 560, de 30 d’abril de 2015).

Antecedents

1. El dia 6 de maig de 2015 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries (Reg. 
núm. 4765) un escrit en què es comunicava la Reso-
lució de la presidència del Parlament, de la mateixa 
data, d’admissió a tràmit de dues sol·licituds de dicta-
men presentades, d’una banda, pels grups parlamenta-
ris Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa, Ciutadans i Mixt (Reg. Parlament 
núm. 116118) i, de l’altra, per més d’una desena part 
dels diputats, del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya (Reg. Parlament núm. 116119), sobre 
el Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya.

2. El dia 7 de maig de 2015 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries (Reg. 
núm. 4767) un escrit en què es comunicaven dues reso-
lucions de la presidència del Parlament, del mateix dia 
7 de maig, relatives, la primera, a la retirada de la sol-
licitud de dictamen presentada pels grups parlamenta-
ris Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa, Ciutadans i Mixt (Reg. Parlament 
núm. 116118) i, la segona, a l’admissió a tràmit d’una 
nova sol·licitud de dictamen, dels mateixos grups (Reg. 
Parlament núm. 116138), que substituïa l’anterior.

3. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 7 de maig de 2015, després d’examinar la legitima-

ció i el contingut de les dues sol·licituds, les va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre els dic-
tàmens corresponents, d’acord amb els articles 23 a 25 
de la seva Llei reguladora.

4. En la sessió de la mateixa data, segons el que es-
tableixen els articles 19.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, i 31 del 
Reglament d’organització i funcionament del Con-
sell, i en vista que les dues sol·licituds tenien objec-
tes connexos que justificaven la unitat de la tramitació 
i decisió, ja que requeien sobre el mateix Projecte de 
llei, es va acordar obrir el tràmit d’audiència perquè 
els sol·licitants formulessin les al·legacions que consi-
deressin oportunes sobre la possibilitat d’acumulació, 
per part del Consell, dels dos dictàmens. Així mateix, 
es va acordar designar ponent del Dictamen de la pri-
mera sol·licitud el conseller secretari senyor Àlex Bas 
Vilafranca, i va quedar pendent l’assignació de ponent 
per al Dictamen de la segona sol·licitud, en espera de la 
resposta dels sol·licitants sobre la possible acumulació 
dels procediments.

Finalment, en aplicació de l’article 25, apartats 4 i 5 
de la seva Llei reguladora, es va acordar adreçar-se als 
sol·licitants, al Parlament, a tots els grups parlamenta-
ris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la informa-
ció i la documentació complementàries de què dispo-
sessin sobre la norma sotmesa a dictamen.

5. En la sessió del dia 14 de maig de 2015, un cop 
transcorregut el termini per dur a terme el tràmit d’au-
diència, sense que els sol·licitants fessin al·legacions, 
el Consell va acordar acumular la sol·licitud presenta-
da pels grups parlamentaris Socialista, Iniciativa per 
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Ciuta-
dans i Mixt a la sol·licitud presentada per més d’una 
desena part dels diputats, del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Igualment, va acordar 
que el conseller secretari senyor Àlex Bas, ponent per 
al Dictamen de la primera sol·licitud, assumís també la 
ponència del Dictamen de la segona.

6. En data 18 de maig de 2015 es va rebre en el Regis-
tre del Consell (Reg. núm. 4785) un escrit de la vice-
presidenta del Govern de la Generalitat, que adjuntava 
com a documentació complementària un informe pre-
liminar, un altre d’actualitzat i un de final, en relació 
amb l’Avantprojecte de llei d’ocupació de Catalunya i 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, elaborats per la 
Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, en dates 
5 de juny, 15 de juliol i 1 de setembre de 2014, respec-
tivament.

7. En data 19 de maig de 2015 es va rebre en el Regis-
tre del Consell (Reg. núm. 4787) un escrit de la Se-
cretaria General del Parlament, que adjuntava, com a 
informació complementària, la documentació aporta-
da pel Govern amb relació al Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya.
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8. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per 
a l’aprovació del Dictamen el dia 4 de juny de 2015.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Com s’acaba d’exposar, se sol·licita el parer del Con-
sell amb relació al Dictamen de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació sobre el Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (en endavant Projecte de llei) i, en concret, 
respecte dels articles 1.b, 2 (darrer incís), 4.2.b, 15, 
24.t.quater, 27.t.bis, 35.1.a i les disposicions addicio-
nal tercera i transitòria única. També es qüestionen les 
esmenes reservades per defensar en el Ple proposades 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya núm. 7, 155, 292 i 334.

Abans d’analitzar els preceptes esmentats, exposa-
rem breument l’objecte del Projecte de llei, així com el 
context normatiu en el qual s’insereix.

1. En l’àmbit estatal, a l’efecte del que ara interessa, 
cal destacar, principalment, la Llei 56/2003, de 16 de 
desembre, d’ocupació, que ha estat objecte de la STC 
22/2014, de 13 de febrer, i que ha sofert repetides mo-
dificacions, algunes de les quals a través de la figura 
dels reials decrets llei, cosa que ha provocat una nom-
brosa conflictivitat constitucional i els corresponents 
pronunciaments d’aquest Consell previs a la interven-
ció del Tribunal Constitucional. A més, i quant a les 
prestacions i subsidis per desocupació que, com veu-
rem, seran també objecte exprés del Dictamen, hem 
de mencionar el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei ge-
neral de la Seguretat Social. Tot això emmarcat en 
les disposicions del Reial decret 751/2014, de 5 de se-
tembre, pel qual s’aprova l’Estratègia espanyola d’ac-
tivació per a l’ocupació 2014-2016 i, en l’àmbit con-
cret de la col·laboració de la Generalitat de Catalunya 
i el Servei Públic d’Ocupació Estatal, el Conveni de 
col·laboració entre ambdues institucions signat en da-
ta 14 de novembre de 2011, i publicat per la Resolució 
EMO/3125/2011, de 14 de desembre.

Pel que fa a l’ordenament jurídic català, hem de partir 
de la Llei 17/2002, de 5 de juliol, d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (en endavant, SOC), a la qual pretén subs-
tituir la iniciativa legislativa que examinem, i que, te-
nint com a precedent els reials decrets de traspassos en 
matèria de formació professional ocupacional, primer, 
i en relació amb la intermediació, la gestió i el control 
de les polítiques d’ocupació i l’exercici de la potestat 
sancionadora, posteriorment, va regular l’ordenació 
bàsica del sistema ocupacional de Catalunya i va cre-
ar i regular el SOC, com a òrgan per a la gestió i inte-
gració del conjunt d’actuacions i serveis ocupacionals. 
Recentment s’ha dut a terme la seva reforma orgànica 

mitjançant el Decret 71/2015, de 12 de maig. Cal fer 
avinent també que l’acció de la Generalitat en aques-
ta matèria se situa en el marc del Pla de desenvolupa-
ment de polítiques d’ocupació de Catalunya 2014-2016 
(aprovat pel Consell de Direcció del SOC del 21 de 
maig de 2014), que constitueix l’instrument de planifi-
cació i programació de les accions del SOC, i en el Pla 
general d’Ocupació-Estratègia catalana per a l’ocupa-
ció 2012-2020, que determina els criteris i les direc-
trius de la política ocupacional establerts pel Govern 
per als propers anys.

Finalment, i fora de l’àmbit estrictament normatiu, hi 
ha dues mocions del Parlament de Catalunya que, per 
raó del seu objecte, pot resultar útil mencionar a tall 
de contextualització: d’una banda, la 17/X, sobre la re-
forma del SOC, aprovada a la sessió del 9 de maig de 
2013, i, de l’altra, la 107/X, relativa a la inserció labo-
ral de les persones amb més dificultats, aprovada a la 
sessió del 25 d’abril de 2014 on, entre altres requeri-
ments, s’insta el Govern a presentar un projecte de llei 
d’ocupació i del SOC.

2. Si atenem el seu contingut i la seva finalitat, segons 
disposa el legislador mateix en el preàmbul, el Pro-
jecte de llei «té per objecte ordenar el sistema d’ocu-
pació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i 
programes necessaris per promoure i desenvolupar la 
política d’ocupació [...]; establir el marc d’ordenació de 
les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya, i re-
gular el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya» (en 
endavant, també, SOC). Aquest últim és l’organisme 
de la Generalitat que «exerceix les competències en 
matèria de polítiques d’ocupació i d’intermediació, i 
és el centre de governança del sistema» (par. dissetè).

A aquests efectes, el Projecte de llei s’estructura en 
quatre títols que contenen quaranta-un articles, sis dis-
posicions addicionals, una de transitòria, una de dero-
gatòria i quatre de finals. El títol primer (art. 1 a 11) 
conté les disposicions generals, d’entre les quals cal 
destacar la previsió d’instruments estratègics que de-
fineixen el marc d’actuació i la concreció de les po-
lítiques ocupacionals: l’estratègia catalana per a 
l’ocupació (art. 6) i el Pla de desenvolupament de les 
polítiques d’ocupació de Catalunya (art. 7), com tam-
bé una sèrie d’instruments operatius que s’hi regulen i 
que contenen la informació de les diferents polítiques 
d’ocupació, com ara el sistema d’informació comú del 
SOC (art. 10) o l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
(art. 11).

El títol segon (art. 12 a 21) s’estructura en tres capítols 
que tracten, respectivament, del sistema d’ocupació 
de Catalunya (cap. I), com a conjunt d’entitats, serveis 
i programes per promoure i desenvolupar la política 
d’ocupació (art. 12) i dins del qual destaquen les en-
titats que en formen part (art. 14) i la previsió de la 
concertació territorial del SOC amb les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives de Cata-
lunya, les administracions locals i, si escau, les entitats 
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més representatives de cada territori (art. 15); el capí-
tol II, que es refereix als serveis ocupacionals i la carta 
de serveis, i el capítol III, relatiu als drets i les obliga-
cions dels usuaris i de les entitats que formen part del 
sistema d’ocupació de Catalunya.

El títol tercer (art. 22 a 38) regula el SOC en set ca-
pítols. En el capítol primer en preveu la naturalesa, la 
missió, les finalitats, les funcions i l’organització. En 
els capítols II i III es regulen, respectivament, les fun-
cions i la naturalesa de la Direcció del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, així com també les del Con-
sell de Direcció de l’esmentat Servei. Els capítols IV, 
V i VI tracten dels òrgans de participació, de l’estruc-
tura territorial i del règim jurídic del SOC, dins del 
qual hi ha els seus drets econòmics i el règim pressu-
postari (art. 35), com també el règim de contractació 
i patrimonial (art. 36). A l’últim, el capítol VII es re-
fereix a l’avaluació, el seguiment i el control d’aquest 
organisme.

El títol quart (art. 39 a 41) fixa el règim sancionador 
del SOC, incloent-hi la inspecció i la competència san-
cionadora.

3. Una vegada exposat el contingut i la finalitat de la 
norma objecte de dictamen, com també el context nor-
matiu de referència, a continuació farem un esment 
breu als preceptes i les esmenes sol·licitats, als dubtes 
expressats pels peticionaris i als motius que els fona-
menten, que seran tractats amb més detall en el fona-
ment jurídic tercer.

Com ja hem indicat en els antecedents, en data 6 de 
maig van ser lliurades al Consell dues sol·licituds de 
dictamen, presentades, d’una banda, pels grups par-
lamentaris Socialista, Iniciativa per Catalunya Verds-
Esquerra Unida i Alternativa, Ciutadans i Mixt i, de 
l’altra, per més d’una desena part dels diputats, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Posteriorment, en data 7 de maig, la primera sol·licitud 
va ser retirada i va ser substituïda per una de nova que, 
malgrat ser presentada pels mateixos grups parlamen-
taris, en el seu text fa una diferenciació a l’hora de 
concretar els preceptes sol·licitats, que, en un cas, són 
objecte de qüestió per part de tots els grups parlamen-
taris esmentats i, en els altres, només ho són per part 
de dos grups parlamentaris, amb l’abast que exposa-
rem a continuació.

La sol·licitud dels diputats del Grup Parlamentari Po-
pular qüestiona la disposició addicional tercera, rela-
tiva a l’assumpció per part del SOC de la gestió inte-
gral de les polítiques actives i passives d’ocupació, així 
com també, amb el mateix objecte, les esmenes pre-
sentades per defensar en el Ple núm. 7, 155, 292 i 334, 
que són totes esmenes d’addició, concretament i res-
pectiva a l’article 1.b, d’una lletra a bis a l’article 16, a 
l’apartat 2 de l’article 32 i d’una disposició addicional 
nova. L’escrit de petició expressa dubtes sobre la cons-
titucionalitat i l’estatutarietat de la disposició sobre la 

base dels articles 149.1.17 CE i 170 EAC, atès que con-
sidera que la gestió integral de polítiques d’ocupació 
no pot incloure les competències exercides per l’Estat 
relatives als subsidis i les prestacions per desocupació 
que formen part del règim econòmic de la Seguretat 
Social. Aquesta argumentació es fa extensiva també a 
les esmenes citades.

Per la seva banda, pel que fa a la segona sol·licitud, 
presentada pels grups parlamentaris Socialista, Inici-
ativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Ciutadans i Mixt, els grups parlamentaris Socia-
lista i Ciutadans qüestionen els articles 1.b i 2 (darrer 
incís), relatius, respectivament, a l’objecte del Projec-
te de llei d’establir el marc d’ordenació de les políti-
ques públiques d’ocupació a Catalunya i les finalitats 
del sistema d’ocupació de Catalunya en relació amb la 
gestió integral de totes les polítiques d’ocupació; l’ar-
ticle 4.2.b, sobre la previsió d’un expedient únic i co-
mú de l’usuari en tot el sistema d’ocupació; els articles 
24.t.quater i 27.t.bis, en relació amb les competències 
del SOC sobre les prestacions i subsidis per desocupa-
ció, i la disposició addicional tercera, a la qual ja ens 
hem referit.

En tots els casos, amb caràcter general, addueixen la 
possible vulneració dels articles 170 EAC i 149.1.7 CE 
perquè entenen que s’atribueixen a la Generalitat unes 
facultats que excedeixen les seves competències exe-
cutives en matèria de treball i ocupació segons el mo-
del establert pel bloc de la constitucionalitat.

Així mateix, respecte de l’article 35.1.a, relatiu als 
drets econòmics i règim pressupostari del SOC, quant 
a la previsió que els ingressos es vehiculin per mitjà 
del tresor de la Generalitat, els sol·licitants consideren 
que, si bé en el supòsit de les subvencions comunità-
ries territorialitzades la competència correspondria a 
la Generalitat, en el cas d’altres tipus d’operacions fi-
nanceres reconegudes al pressupost de la institució eu-
ropea seria qüestionable que poguessin ser vehicula-
des directament per l’esmentat tresor atès que, d’acord 
amb els articles 97 i 149.1.3 CE, és a l’Estat a qui cor-
respon dirigir la política exterior i les relacions inter-
nacionals.

D’altra banda, i en la mateixa sol·licitud, els grups 
parlamentaris Socialista, Iniciativa-Verds-Esquerra 
Unida i Alternativa, Ciutadans i Mixt posen en dub-
te l’article 15 i la disposició transitòria única per pos-
sible vulneració dels articles 83, 84, 86 i 87.2 EAC i 
per atemptar contra el principi d’autonomia local, en la 
mesura que s’obvia l’organització territorial bàsica en 
minimitzar el paper dels municipis. Així mateix, con-
sideren que l’apartat 7 de l’article 15, en connexió amb 
l’article 29.1 del Projecte de llei, també podria atemp-
tar contra el principi esmentat quan fixa que les estra-
tègies territorials que resultin de la concertació terri-
torial han de ser aprovades pel Consell de Direcció del 
Servei Públic d’Ocupació i en cas de no preveure la 
participació dels consells comarcals en aquest òrgan. 
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No es fa un raonament específic en relació amb la dis-
posició transitòria única.

4. Per tal de donar resposta als peticionaris, el present 
Dictamen adoptarà l’estructura següent: al fonament 
jurídic segon, d’acord amb l’enquadrament competen-
cial de la norma, s’exposarà el cànon de constituciona-
litat i d’estatutarietat en matèria de treball i de políti-
ques d’ocupació, com també el del règim econòmic de 
la Seguretat Social, i al fonament jurídic tercer s’apli-
carà el paràmetre als preceptes sol·licitats i a les esme-
nes reservades per defensar en el Ple, amb la finalitat 
de concloure respecte del seu examen d’adequació al 
bloc de la constitucionalitat.

Segon. El model de distribució de competències en ma-
tèria de treball i ocupació, i del règim econòmic de la 
Seguretat Social

Un cop hem exposat l’objecte de les dues sol·licituds 
d’origen parlamentari, ens pertoca identificar i des-
criure el cànon de constitucionalitat i d’estatutarietat 
que correspon ser aplicat per raó de la matèria. I per 
fer-ho, amb caràcter previ hem d’enquadrar competen-
cialment el Projecte de llei que estem examinant.

Tal com indica el seu preàmbul, els títols competen-
cials en els quals la Generalitat s’empara per dictar la 
present regulació són els dels articles 152 i 170 EAC. 
D’una banda, «[l]’article 152 [...] estableix la compe-
tència de la Generalitat per a la promoció de l’activitat 
econòmica a Catalunya i la competència compartida 
sobre l’ordenació d’aquesta activitat». De l’altra, «l’ar-
ticle 170 reconeix a la Generalitat la competència exe-
cutiva en matèria de treball i relacions laborals, que in-
clou en tot cas les polítiques actives d’ocupació, amb la 
formació de les persones demandants d’ocupació i dels 
treballadors en actiu, i també la gestió de les subven-
cions corresponents; les qualificacions professionals a 
Catalunya; la intermediació laboral, que inclou la re-
gulació, l’autorització i el control de les agències de 
col·locació amb seu a Catalunya, i la potestat sanciona-
dora de les infraccions de l’ordre social, en l’àmbit de 
les seves competències» (par. sisè).

Un enquadrament, aquest, que efectivament reflecteix, 
amb caràcter general i prevalent, l’objecte, la finalitat 
i el contingut material de les normes que integren el 
conjunt del Projecte de llei. Això, sens perjudici de les 
puntualitzacions que realitzarem en el següent fona-
ment jurídic, amb motiu de l’anàlisi de determinats 
preceptes susceptibles d’incidir en les competències 
en l’àmbit de la Seguretat Social.

1. En conseqüència, d’acord amb aquesta valoració, 
centrarem la nostra exposició del paràmetre de cons-
titucionalitat i d’estatutarietat en el títol competencial 
dels articles 149.1.7 CE i 170 EAC (legislació laboral 
i treball), així com, i amb la finalitat de distingir-los, 
en el dels articles 149.1.17 CE i del 165 EAC (Segure-
tat Social).

Quant a la matèria de treball i les polítiques actives 
d’ocupació, tant la jurisprudència del Tribunal Cons-
titucional com la doctrina consultiva d’aquest Consell 
han estat nombroses i convenientment recollides en di-
versos dictàmens emesos recentment. A tall de síntesi, 
podem fer esment als DCGE 3/2013, de 26 de febrer 
(FJ 3), i 26/2014, de 18 de desembre (FJ 4). En els pre-
citats pronunciaments, juntament amb d’altres, vam 
recordar que la doctrina constitucional ha prescrit que 
la plena capacitat normativa en l’àmbit de la legislació 
laboral pertoca a l’Estat, i que corresponen a l’esfera 
de les competències autonòmiques les funcions exe-
cutives, incloses «“la emanación de reglamentos inter-
nos de organización de los servicios necesarios (SSTC 
249/1988, de 20 de diciembre, FJ 2, y 158/2004, de 21 
de septiembre, FJ 5) y de regulación de la propia com-
petencia funcional de ejecución (STC 51/2006, de 16 
de febrero, FJ 4) y, en general, ‘el desarrollo del con-
junto de actuaciones preciso para la puesta en prácti-
ca de la normativa reguladora del conjunto del sistema 
de relaciones laborales’(STC 194/1994, de 23 de junio, 
FJ 3), así como la potestad sancionadora en la materia 
(SSTC 87/1985, de 16 de julio, FJ 1 y 2; 195/1996, de 
28 de noviembre, FJ 8 y 9, y 81/2005, de 6 de abril, FJ 
11)”» (DCGE 3/2013, FJ 3.3).

Respecte de l’abast del concepte de legislació laboral, 
contingut en l’article 149.1.7 CE, tal com vam dir en el 
DCGE 26/2014 (FJ 4), tot i que la jurisprudència ini-
cial i bona part de la desenvolupada en la dècada dels 
noranta i dels dos mil pel Tribunal Constitucional ha 
configurat un concepte acotat a la regulació dels ele-
ments que integren la relació entre treballadors i em-
presaris, també ha validat en certs casos l’ampliació 
del seu abast a espais vinculats a les polítiques de di-
namització del mercat de treball i a la implementació 
de determinades polítiques actives d’ocupació, especí-
ficament en l’àmbit dels programes formatius.

En aquest sentit, sobre el catàleg de supòsits inclosos 
en la competència estatal, resulta il·lustratiu el llis-
tat recollit en el fonament jurídic tercer de la STC 
228/2012, de 29 de novembre, en el qual no únicament 
es preveuen els aspectes indiscutiblement propis de la 
normativa de les relacions laborals, com són els dife-
rents tipus de contracte o el règim jurídic de la nego-
ciació col·lectiva, sinó també elements com «la colo-
cación, en sus diversas fases o estadios, el empleo, las 
ayudas de fomento del empleo y la formación profesi-
onal ocupacional, así como las acciones de estímulo 
a la contratación laboral en sus distintas modalidades 
[...], la formación profesional continua [...]».

I, per tant, tal com afirmàvem també en el nostre 
DCGE 26/2014, la delimitació de l’abast de l’article 
149.1.7 CE ha desbordat en determinats àmbits, limí-
trofs però no exactament coincidents amb la legisla-
ció laboral, la concepció restrictiva fixada des dels pri-
mers estadis de la jurisprudència constitucional.
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Paral·lelament a aquesta tendència expansiva i, fins a 
cert punt, de forma contradictòria amb la concepció 
inicial, hem de recordar que la mateixa jurisprudència 
constitucional (per totes, STC 22/2014, de 13 de febrer, 
FJ 4) ha reconegut i insistit en el fet que una part de les 
polítiques actives, quan comporten un impacte econò-
mic rellevant, en l’òrbita de l’economia general, perquè 
es tracta de mesures que incideixen en el mercat de 
treball globalment considerat, s’insereixen, per la part 
estatal, en la competència de l’article 149.1.13 CE i, en 
el cas de la Generalitat, troben el seu encaix en el títol 
de la promoció econòmica previst a l’article 152 EAC.

Dit això, i deixant de banda que en un cas o altre l’en-
quadrament d’una regulació pugui situar-se en una 
competència econòmica o en la més específica de la 
matèria laboral, el que resulta clar i inqüestionable és 
que en ambdós supòsits la Generalitat és la institució 
titular de les competències executives, amb l’abast que 
acabem de precisar, segons la jurisprudència constitu-
cional. Per contra, la diferència se situaria en el ves-
sant de la potestat normativa que, mentre que en l’àm-
bit de l’article 149.1.13 CE consent un cert marge de 
desenvolupament normatiu autonòmic, quan ens si-
tuem en la matèria de la legislació laboral, ex article 
149.1.7 CE, aquesta no ho permet, en la mesura que 
s’atribueix amb caràcter exclusiu a l’Estat.

2. Una vegada hem resumit breument el cànon de dis-
tribució de competències d’acord amb el bloc de la 
constitucionalitat configurat pels articles 149.1.7 i .13 
CE i 170 i 152 EAC en matèria de legislació laboral 
i polítiques actives d’ocupació, l’hem de distingir res-
pecte de la matèria limítrof de la Seguretat Social.

En relació amb aquesta competència, de titulari-
tat eminentment estatal, també hem tingut ocasió de 
manifestar-nos, tant des del vessant de la delimita-
ció competencial (DCGE 3/2015, de 26 de febrer, FJ 
3.2.D, i 8/2013, de 8 d’agost, FJ 2 i 3) com des del 
punt de vista de la seva garantia institucional (DCGE 
10/2014, de 27 de febrer, FJ 2).

En el mateix sentit que ens vam pronunciar en els pre-
citats dictàmens, als efectes del present fonament ju-
rídic, ens és suficient de recordar que, segons l’article 
149.1.17 CE, l’Estat és competent per a l’aprovació de 
la legislació bàsica en la matèria i les comunitats au-
tònomes són titulars del desenvolupament normatiu, 
quan s’escaigui, i de les funcions executives. En el cas 
de Catalunya, les competències són detallades a l’arti-
cle 165 EAC.

No obstant el seu caràcter compartit, hem de preci-
sar que, en l’àmbit o subsector específic del règim eco-
nòmic de la Seguretat Social, la jurisprudència del 
Tribunal Constitucional ha reiterat que les capacitats 
estatals no únicament comprenen el conjunt de les po-
testats normatives en la seva integritat sinó que també 
inclouen les funcions executives que afecten la unitat 
econòmica i de gestió del sistema, com a garantia del 
tractament en condicions d’igualtat, ex article 149.1.1 

CE, de tots els ciutadans espanyols (STC 124/1989, de 
7 de juliol, FJ 3).

I, específicament, aquestes es projecten sobre les ano-
menades polítiques passives d’ocupació i, de manera 
destacada, sobre les prestacions i els subsidis econò-
mics en situacions de desocupació o atur, que són con-
siderades expressament i explícita com a elements in-
tegrants del sistema de la Seguretat Social (art. 41 CE) 
(STC 195/1996, FJ 10, i 104/2013, de 25 d’abril, FJ 4).

D’acord amb el precitat model, tal com hem exposat 
en el fonament jurídic primer, l’ordenament estatal, 
mitjançant el Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de 
juny, ha desplegat el règim jurídic del sistema de la 
Seguretat Social. Aquesta norma, a l’article 226, esta-
bleix que les funcions executives relatives a la gestió 
de les prestacions i els subsidis (gestió de les funcions 
i serveis derivats de les prestacions de protecció per 
desocupació i declaració de reconeixement, suspensió, 
extinció i represa de les prestacions) corresponen al 
Instituto Nacional de Empleo (actualment Servei Pú-
blic d’Ocupació Estatal). En el mateix sentit s’expres-
sa l’article 13.j de la Llei 56/2003, de 15 de desembre, 
d’ocupació, el qual, a més, preveu l’articulació de sis-
temes de cooperació amb els serveis competents de les 
comunitats autònomes per tal de garantir la coordina-
ció entre les esmentades prestacions i les polítiques ac-
tives d’ocupació.

En el cas de Catalunya, com hem indicat i veurem més 
endavant, el marc de col·laboració s’ha formalitzat mit-
jançant la signatura, el 14 de novembre de 2011, d’un 
conveni entre el Servei Públic d’Ocupació Estatal (en 
endavant, SEPE) i la Generalitat de Catalunya, publicat 
per la Resolució EMO/3125/2011, de 14 de desembre.

En conseqüència, i a tall de resum del paràmetre que 
acabem de sintetitzar en matèria de treball, polítiques 
actives d’ocupació i Seguretat Social, hem de conclou-
re que, amb caràcter general, les potestats normatives 
en aquest àmbit material corresponen principalment a 
l’Estat i les funcions executives a la Generalitat.

Aquesta preeminència estatal, a l’hora de comptar 
amb la plena capacitat per homogeneïtzar el sector, ha 
de comportar, però, com ha indicat el mateix Tribunal 
Constitucional (STC 95/2013, de 23 d’abril, FJ 9), que 
l’atribució als organismes estatals de determinades 
competències de gestió es limiti únicament als supò-
sits imprescindibles per garantir l’eficàcia de l’article 
149.1.1 CE (principi d’igualtat en relació amb l’exercici 
dels drets dels ciutadans), com és el cas de les funcions 
connexes amb el règim econòmic de la Seguretat Soci-
al, articulat en compliment de la garantia institucional 
prevista a l’article 41 CE (sistema de la Seguretat So-
cial). No obstant això, la participació de la Generalitat 
en la gestió seria possible sempre que la legislació es-
tatal ho preveiés de forma expressa perquè considerés 
que la seva atribució executiva és compatible amb els 
requeriments d’unitat i d’uniformitat del sistema.
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Tercer. L’examen de la constitucionalitat i de l’estatu-
tarietat dels preceptes sol·licitats del Projecte de llei

Un cop hem enquadrat i exposat el paràmetre de cons-
titucionalitat i d’estatutarietat aplicable al Projecte de 
llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya, hem de procedir a 
resoldre els dubtes plantejats per les dues sol·licituds 
de dictamen. A efectes de la nostra anàlisi, amb inde-
pendència dels grups parlamentaris o dels diputats que 
formulen les distintes qüestions que han de ser trac-
tades, la nostra argumentació seguirà l’ordre numèric 
dels preceptes que integren la regulació i, en darrer 
terme, examinarem les esmenes reservades per defen-
sar en el Ple del Parlament.

1. En primer lloc, analitzarem conjuntament l’apartat 
b de l’article 1 del Projecte de llei i l’article 2, que han 
estat sol·licitats pels grups parlamentaris Socialista i 
de Ciutadans, en la mesura que els dubtes expressats 
respecte de l’un i de l’altre són coincidents.

Aquests preceptes, el contingut dels quals consisteix 
en la regulació de l’objecte del Projecte de llei i les fi-
nalitats del sistema d’ocupació en el seu conjunt, tenen 
el redactat següent (la cursiva és nostra):

«Article 1. Objecte.

Aquesta llei té per objecte:

[...]

b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques pú-
bliques d’ocupació a Catalunya, per a cobrir la gestió 
de serveis i programes adreçats a millorar les opor-
tunitats d’inserció laboral de les persones, millorar la 
competitivitat de les empreses, promoure el desenvo-
lupament local i, en general, millorar el funcionament 
del mercat de treball.

Article 2. Finalitats

Les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya són 
promoure el ple desenvolupament del dret a l’ocupa-
ció, estable i de qualitat, i afavorir la configuració d’un 
mercat de treball que contribueixi de manera eficient 
a garantir l’ocupabilitat de les persones, cobrir les ne-
cessitats de personal adaptat als requeriments de les 
empreses, i també afavorir la cohesió social i territori-
al, mitjançant la gestió integral de totes les polítiques 
d’ocupació que competencialment li puguin corres-
pondre.»

Els retrets dels sol·licitants se sustenten en l’argument 
principal que, de la literalitat de la seva redacció, in-
terpretada sistemàticament amb la disposició addicio-
nal tercera –que examinarem més endavant, en aquest 
mateix fonament–, es desprèn que el Projecte de llei 
atribueix a la Generalitat unes capacitats que desbor-
den el model de distribució de competències que pres-
criu el bloc de la constitucionalitat en la matèria de 
treball i ocupació. Així, a tall de síntesi, resulta prou 

clarificadora de l’opinió dels esmentats grups parla-
mentaris l’afirmació:

«Examinat el contingut d’aquestes tres disposicions, 
s’arriba a la conclusió que qui no conegui el marc 
competencial, estatal i autonòmic, en matèria laboral, 
així com la doctrina del Tribunal Constitucional po-
dria pensar que la Generalitat té competències tant le-
gislatives, com executives, quan en realitat només té 
competències executives (art. 170 de l’EAC), ja que 
les legislatives continuen pertanyent única i exclusiva-
ment al legislador estatal.»

Doncs bé, un cop exposada la qüestió, per tal de donar 
resposta als arguments precitats, hem de recórrer al 
cànon de constitucionalitat i d’estatutarietat recollit al 
fonament jurídic segon d’aquest Dictamen. Efectiva-
ment, les competències de la Generalitat en la matèria 
del treball i l’ocupació consisteixen fonamentalment 
en les funcions executives recollides a l’article 170 
EAC i, en el camp de les polítiques actives que puguin 
incidir en la dinamització econòmica mitjançant les 
accions adreçades a l’ocupació i el mercat de treball, 
també disposaria d’un marge de desplegament norma-
tiu, segons l’esquema, assenyalat en el fonament an-
terior, de bases-desenvolupament ex article 152 EAC.

D’acord amb aquest model de repartiment de compe-
tències, si acudim al text dels articles 1 i 2 del Projec-
te de llei, podem comprovar com la dicció del primer 
precepte, formulada necessàriament en termes amplis, 
en la mesura que descriu l’objecte de la norma, es li-
mita a fer referència a «la gestió de serveis i programes 
adreçats a millorar les oportunitats d’inserció laboral 
de les persones, millorar la competitivitat de les em-
preses, promoure el desenvolupament local i, en ge-
neral, millorar el funcionament del mercat de treball». 
Aquesta configuració incorpora els elements propis 
del que són les actuacions de programació i d’execució 
de les polítiques adreçades al foment de l’ocupació i la 
dinamització econòmica.

La dita lectura estaria reforçada, d’una banda, per la 
redacció del mateix preàmbul del Projecte de llei, que 
assenyala en aquesta direcció i que, com hem vist an-
teriorment en la fase de l’enquadrament, s’empara en 
els títols propis i eminentment executius de la Gene-
ralitat (art. 152 i 170 EAC). Així mateix, també con-
firma aquesta interpretació el fet que la regulació del 
conjunt de la llei –llevat de determinats incisos o dis-
posicions puntuals en l’àmbit de les polítiques passives 
d’ocupació, que seran objecte del nostre examen més 
endavant– se centra en els elements i procediments ca-
racterístics de l’ordenació d’un sistema de gestió de les 
polítiques actives d’ocupació.

En la mateixa línia apunta l’article segon, en referir-se 
a les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya, 
sense que el darrer incís, «mitjançant la gestió integral 
de totes les polítiques d’ocupació que competencial-
ment li puguin correspondre», incorpori cap motiu de 
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retret en el sentit de vulnerar l’ordre de distribució de 
competències ex articles 149.1.7 CE i 170 EAC.

En efecte, per tal de determinar l’abast del seu contin-
gut, n’hi ha prou de referir-nos al títol II del Projecte 
de llei dedicat al sistema d’ocupació de Catalunya, i 
en concret als articles 13 (objectius del sistema) i 16 
(serveis ocupacionals). Així, d’una banda, els primers 
són fonamentalment d’impuls, foment i potenciació de 
l’ocupació. I de l’altra, els segons, definits pel mateix 
precepte com «el conjunt de serveis i de programes 
públics que integren les polítiques d’ocupació de Ca-
talunya», cobreixen els àmbits de l’orientació professi-
onal, la gestió de la col·locació en el mercat de treball, 
la qualificació professional, el foment de l’ocupació, 
l’atenció a les empreses, la promoció de la creació 
d’ocupació i el foment de la contractació, el foment de 
l’emprenedoria i l’autoocupació i el foment de la mo-
bilitat geogràfica. Elements, tots aquests, que s’inse-
reixen en l’espai de les polítiques d’ocupació que són 
competència de la Generalitat.

Per tant, l’argumentació dels sol·licitants, segons el nos-
tre parer, més enllà de constituir una valoració pro-
jectiva, no troba fonamentació des d’un punt de vista 
juridicoconstitucional. Així, el concepte de «gestió in-
tegral» de les polítiques d’ocupació, en la mesura en 
què està acotat a les competències que corresponen a la 
Generalitat, és a dir, les funcions executives d’organit-
zació i prestació dels serveis d’ocupació que li són atri-
buïdes pel marc constitucional i estatutari, no planteja 
cap problema d’adequació a l’ordenament jurídic.

En tot cas, des del punt de vista de la tècnica legisla-
tiva, podria ser convenient, per contribuir a fixar més 
correctament el sentit de l’expressió del darrer incís 
de l’article 2, substituir la forma en temps subjuntiu 
que empra la norma per referir-se a la titularitat de les 
competències («que li puguin correspondre») per la 
fórmula jurídicament més habitual i precisa del temps 
present d’indicatiu («que competencialment li corres-
ponen» o que «competencialment té atribuïdes»).

En conseqüència, l’apartat b de l’article 1 i el darrer in-
cís de l’article 2 del Projecte de llei d’ordenació del sis-
tema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya no són contraris a la Constitució ni a l’Estatut.

2. En aquest epígraf abordarem la lletra b de l’article 
4.2, que disposa que els instruments estratègics i ope-
ratius del SOC han de garantir:

«El tractament individualitzat de l’usuari mitjançant 
un expedient únic i comú a tot el sistema d’ocupació 
de Catalunya, que integri la informació personal i pro-
fessional relacionada amb les polítiques d’ocupació, i 
també les prestacions i els subsidis de què pugui ésser 
beneficiari, dins del marc de la normativa en matèria 
de protecció de dades.»

En relació amb aquest precepte, els peticionaris, dels 
grups parlamentaris Socialista i de Ciutadans, consi-
deren que contravé l’ordre constitucional perquè pot 

suggerir que «la Generalitat té competència en matèria 
de protecció econòmica en supòsits de desocupació».

Quant a aquest retret, ens és suficient indicar que, pel 
que fa a la lletra b, hem d’entendre que no es tracta 
d’una atribució competencial sinó de la mera organit-
zació del sistema de relacions del SOC amb els usuaris.

En altres paraules, aquesta norma estableix que la in-
formació relativa als usuaris del sistema d’ocupació es 
durà a terme de manera unificada i individualitzada 
en un únic expedient, el qual inclourà un seguit d’in-
formació necessària per a la prestació del servei pú-
blic que el Projecte de llei li encomana i que, alho-
ra, respon als principis d’eficàcia i eficiència que han 
de presidir l’actuació administrativa (art. 3 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, i 31 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya).

Les dades que conté l’expedient, de manera natural 
i lògica, s’entén que són rellevants per a les funcions 
que ha d’exercir aquest sistema, orientat, entre altres 
objectius, a assolir la integració laboral efectiva de les 
persones que busquen feina. De fet, el Conveni entre el 
SEPE i la Generalitat de Catalunya, signat el 14 de no-
vembre de 2011, ja preveu la col·laboració entre amb-
dues institucions en l’àmbit de subministrament d’in-
formació relacionada amb la coordinació de la gestió 
de l’ocupació i la formació professional de l’ocupa-
ció i la gestió de les prestacions per desocupació. En 
concret, la clàusula cinquena disposa que es facilita-
rà mútuament, amb periodicitat mensual, la informa-
ció bàsica i individualitzada relativa a les seves activi-
tats respectives que afectin les persones demandants 
d’ocupació beneficiàries de prestacions.

Per tant, es tracta d’una informació de la qual es dis-
posa amb una finalitat legítima emparada per una nor-
ma amb rang de llei, i que, segons menciona expres-
sament el precepte, ha de ser tractada amb totes les 
garanties jurídiques que estableix la legislació orgàni-
ca de protecció de dades.

En relació amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem- 
bre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), 
resulta oportú recordar que l’article 6.1 preveu la utilit-
zació legítima de les dades quan existeix el consenti-
ment del titular, d’acord amb el dret a l’habeas data, 
entès en el sentit estricte de dret a l’autodeterminació 
informativa (art. 18.4 CE i 31 EAC), consentiment que 
pot ser exceptuat en certs supòsits com ara en el cas 
que les dades es recullin per a l’exercici de les funcions 
pròpies de les administracions públiques en l’àmbit de 
les seves competències (art. 6.2 LOPD). Així mateix, 
la norma, en l’article 21, inclou la possibilitat de comu-
nicació de les dades entre administracions per tal de 
donar compliment a les competències que tenen enco-
manades. Sobre la doctrina del tractament de les dades 
personals i el seu règim de comunicació o cessió, ens 
remetem al que vam dir, per tots, en els DCGE 20/2010, 
de 27 de juliol, FJ 2, i 6/2012, d’1 de juny, FJ 5.
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D’acord amb els arguments que acabem d’exposar, 
hem de concloure que la lletra b, concretament en l’in-
cís «i també les prestacions i els subsidis de què pugui 
ésser beneficiari» de l’article 4.2 del Projecte de llei, 
no és contrària a la Constitució ni a l’Estatut.

3. A continuació, tractarem l’examen de constituciona-
litat i d’estatutarietat de l’article 15 del Projecte de llei 
i, per connexió material, de la disposició transitòria 
única, sol·licitats pels grups parlamentaris Socialista, 
Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Al-
ternativa, Ciutadans i Mixt.

El contingut d’aquest article versa sobre la regulació 
de l’ordenació territorial de les actuacions i dels ser-
veis de la Generalitat en matèria de polítiques ocu-
pacionals i les seves relacions amb el món local, així 
com amb les organitzacions sindicals i empresarials 
amb implantació en els territoris corresponents. El 
model es denomina de concertació territorial i adopta 
com a referència les comarques (apt. 2) i els municipis 
de més de 50.000 habitants (apt. 2 bis) a l’hora d’es-
tablir els interlocutors i dissenyar els distints plans i 
estratègies d’actuació. Per la seva banda, la disposició 
transitòria esmentada fixa que les fórmules organitza-
tives existents a l’entrada en vigor de la norma s’han 
d’adaptar als requeriments de l’article 15.6 en el termi-
ni d’un any. Aquest últim precepte prescriu que la con-
certació territorial ha de comptar com a mínim amb 
els municipis que formen part de l’estratègia territori-
al i les organitzacions sindicals i empresarials més re-
presentatives de Catalunya, tenint en compte que cap 
ajuntament pot donar suport a més d’una estratègia 
territorial i que només n’hi pot haver una per comarca, 
excepte en els casos de l’article 15.2 bis.

Respecte d’aquesta articulació, els diputats sol·licitants 
manifesten els seus dubtes sobre la possible afectació 
a l’autonomia dels ens locals, en el sentit d’una even-
tual vulneració de les seves capacitats d’intervenció 
en matèria de promoció econòmica i ocupació. Així 
mateix, consideren que s’obvia l’organització territori-
al bàsica regulada en l’Estatut d’autonomia, minimit-
zant el paper dels ens territorials bàsics –municipis i 
vegueries– i elevant la categoria dels no bàsics –co-
marques–, la qual cosa «pot comportar una manca ab-
soluta de garantia institucional» per als primers. En 
conseqüència, s’al·lega la possible infracció dels arti-
cles 83, 84, 86 i 87.2 EAC.

Per tal de resoldre aquesta qüestió, en primer lloc, hem 
de fer esment, doncs, al cànon de constitucionalitat i 
d’estatutarietat pel que fa a la garantia institucional de 
l’autonomia local. I aquesta exigència ens remet ne-
cessàriament al Dictamen 8/2014, de 27 de febrer, que 
vam emetre amb motiu de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Admi-
nistració local (en endavant, LRSAL).

Sintèticament, en el fonament jurídic tercer, vam expo-
sar que, tot i la previsió expressa de l’autonomia local 
que conté el nou Estatut, amb la finalitat de reforçar-la 

(art. 84.1 i 86.1 EAC), aquesta és, segons la interpreta-
ció de la justícia constitucional, de configuració emi-
nentment legal i la seva delimitació correspon al legis-
lador ordinari, estatal o autonòmic, en l’àmbit de les 
seves competències respectives.

No obstant això, vam afirmar també que, d’acord amb 
la mateixa doctrina jurisprudencial consolidada, la ga-
rantia institucional de l’autonomia local s’ha d’identi-
ficar amb els elements essencials o el nucli primari de 
l’autogovern dels ens locals territorials, que han de ser 
respectats pel legislador perquè aquestes administra-
cions siguin recognoscibles com a ens dotats d’auto-
govern. I concloíem que tot i que l’alt tribunal «ha in-
sistit que l’autonomia local no assegura “un status quo 
organizativo” (STC 214/1989, FJ 13) ni un “haz míni-
mo de competencias”, paral·lelament, ha entès que la 
competència municipal per prestar els serveis mínims 
obligatoris (art. 26 LRBRL) formava part del contingut 
essencial d’aquesta», com també la prohibició que el 
legislador reguli «la capacitat decisòria dels ens locals 
territorials respecte dels assumptes del seu interès (art. 
25.2 LRBRL), de manera “que se sitúe por debajo de 
ese umbral mínimo que les garantiza su participación 
efectiva en los asuntos que les atañen y, por consigui-
ente, su existencia como reales instituciones de autogo-
bierno” (STC 159/2001, FJ 4)» (DCGE 8/2014, FJ 3).

Centrant-nos en l’àmbit competencial del treball i l’o-
cupació, i com a punt de partida, cal dir que la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases del règim 
local (LRBRL) –tant en la seva redacció inicial, com 
en la modificada per la LRSAL– no fa menció expres-
sa a aquesta matèria entre els serveis mínims obliga-
toris de l’article 26 ni entre les capacitats pròpies dels 
municipis previstes a l’article 25.2. Així mateix, tam-
poc no està inclosa en la llista de competències sus-
ceptibles de delegació per part de l’Estat o les comuni-
tats autònomes (art. 27).

D’altra banda, si ens traslladem a l’àmbit territorial ca-
talà, l’Estatut, en l’article 84.2, lletra i, preveu, com 
a exercici de la competència pròpia, una clàusula en 
favor dels governs locals de promoció econòmica que 
inclou l’incís del «foment de l’ocupació», però emmar-
cada i condicionada als «termes que determinin les 
lleis». Així mateix, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 
71.1, inclou «[l]’ocupació i la lluita contra l’atur» (lle-
tra g) com a activitats complementàries que poden dur 
a terme els municipis respecte de «les pròpies d’altres 
administracions públiques».

En conseqüència, i ara ja aplicant el paràmetre en el 
sentit estricte configurat pels articles 149.1.7 CE i 152 
i 170 EAC, la regulació que conté l’article 15 del Pro-
jecte de llei que estem analitzant constitueix una ma-
nifestació legítima i ajustada al bloc de constitucio-
nalitat de les competències i l’ordenació dels serveis 
de la Generalitat en la matèria. I en cap cas comporta 



10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 595

4.75. INFORMACIó 30

una afectació ni una vulneració de l’autonomia local 
dels municipis, entesa com a element essencial o nucli 
primari de l’autogovern d’aquests ens locals que els fa 
recognoscibles com a ens dotats d’autogovern. Ans al 
contrari, el seu contingut articula un marc de relacions 
en l’espai territorial, comarcal i municipal que és com-
patible i coherent amb el sistema de repartiment de 
competències i, alhora, de cooperació entre les diver-
ses administracions catalanes concernides, així com 
amb els operadors econòmics implicats en les políti-
ques públiques d’ocupació.

Finalment, i com a darrera consideració, hem d’afegir 
que el fet que el Projecte de llei prengui com a refe-
rència de la concertació territorial les comarques i els 
municipis de més de 50.000 habitants és una opció le-
gítima del legislador que no contravé la regulació de 
l’organització territorial local del capítol VI del títol 
II de l’Estatut, el qual preveu tant la prestació de ser-
veis i funcions per part dels municipis, com de les co-
marques, les vegueries o d’altres ens supramunicipals, 
d’acord amb el sistema de distribució de competències 
descrit anteriorment i en els termes de la legislació que 
el desenvolupa.

Dit això, i tornant a la literalitat de l’article 15 del Projec-
te de llei, també cal tenir present que preveu expressa-
ment mecanismes de flexibilització que faciliten la mo-
dulació de l’àmbit territorial del model de concertació 
sobre la base de determinades condicions. Així, l’apar-
tat 2 bis diu: «La concertació territorial es pot donar en 
àmbits diferents a la comarca, sempre que se’n justifiqui 
la realitat econòmica i ocupacional diferenciada».

Per tant, d’acord amb els raonaments més amunt re-
produïts, hem de concloure que l’article 15 i la dispo-
sició transitòria única del Projecte de llei no vulneren 
l’autonomia local garantida per la Constitució (art. 
137.1 CE) i l’Estatut (art. 84 i 86.1 EAC).

4. Seguidament, examinarem de manera conjunta, 
per raó de la coincidència material del seu contingut, 
l’apartat t.quater de l’article 24 i el t.bis de l’article 27.

El primer precepte estableix que el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya té atribuïda la funció de «[r]
econèixer, controlar, gestionar i complementar les 
prestacions i els subsidis per desocupació i integració 
laboral en el marc de competències pròpies de la Ge-
neralitat», mentre que el segon preveu, en aquest cas, 
com a funció de la Direcció del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya: «[r]econèixer les prestacions i els 
subsidis en el marc de les competències que li corres-
ponguin a la Generalitat de Catalunya».

Els motius del retret dels sol·licitants, en aquest cas 
dels diputats dels grups parlamentaris Socialista i de 
Ciutadans, se sustenten en el fet que les esmentades 
previsions són inconstitucionals i també contràries a 
l’Estatut, perquè atribueixen a organismes de la Ge-
neralitat competències que són de titularitat estatal, 
d’acord amb l’article 149.1.7 CE.

Per tal de donar resposta a la qüestió, en aquest punt 
ens resulta suficient de remetre’ns al cànon de constitu-
cionalitat i d’estatutarietat que hem descrit amb detall 
en el fonament jurídic segon. D’acord amb aquest, en 
l’actualitat, les competències executives en l’àmbit del 
règim econòmic de la Seguretat Social, segons la juris-
prudència constitucional i la legislació estatal de des-
envolupament de l’article 149.1.17 CE, corresponen als 
organismes estatals. Específicament, els són atribuïdes 
les facultats que poden afectar o pertorbar el funciona-
ment uniforme del sistema, tant pel que fa a la titula-
ritat i disposició dels fons, com també en relació amb 
l’exercici dels drets i les obligacions en condicions d’i-
gualtat dels ciutadans sobre el seu règim econòmic.

Així, la gestió de les prestacions i els subsidis de deso-
cupació, com a elements nuclears del règim econòmic 
de la Seguretat Social (STC 195/1996, FJ 10), en tant 
que integrants de la seva caixa única (STC 104/2013, 
FJ 4), a data d’avui, correspon al SEPE, segons preve-
uen la secció segona del capítol V (articles 226 a 229) 
del Text refós de la Llei general de la Seguretat Social 
i l’article 13 de la Llei 56/2003, d’ocupació, sens perju-
dici del corresponent marc de col·laboració amb els or-
ganismes autonòmics que hagin assumit competències 
en l’àmbit de les polítiques actives.

D’acord amb l’anterior, el Conveni actualment vigent 
de col·laboració entre el SEPE i la Generalitat de Ca-
talunya, abans esmentat, recull explícitament que la 
totalitat de les funcions de gestió i control relatives a 
les prestacions per desocupació les realitza el personal 
propi del SEPE (clàusula segona, apartat 3), malgrat 
que aquest es troba situat físicament en les oficines de 
Treball de la Generalitat de Catalunya.

D’aquesta manera, les tasques que el citat Conveni 
atribueix a l’organisme català es limiten a: la facilita-
ció d’impresos i de documentació informativa del SE-
PE als ciutadans; la comunicació de determinats fets 
dels quals tingui coneixement i que siguin susceptibles 
de ser constitutius d’infraccions greus o molt greus de 
l’ordre social (previstes als articles 25.3 i 26 del Re-
ial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost); el trasllat de 
la informació del canvi de situació com a demandants 
d’ocupació de les persones sol·licitants i/o beneficiàri-
es de prestacions, i al registre de la documentació que 
es presenti a les oficines, exclosa explícitament la que 
afecti la tramitació de sortida dels documents en matè-
ria de prestacions per desocupació.

En conseqüència, l’apartat t.quater de l’article 24 i el 
t.bis de l’article 27 del Projecte de llei d’ordenació del 
sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, en la mesura que atribueixen funcions exe-
cutives de gestió i control sobre prestacions i subsidis 
de desocupació al Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya i a la Direcció del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, són contraris a l’article 149.1.17 CE.

Arribats a aquest punt, hem de recordar que la Gene-
ralitat, sobre la base de les seves competències en ma-
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tèria de serveis socials, té la capacitat d’establir subsi-
dis d’inserció o salaris socials ex article 166 EAC, com 
seria el supòsit de la renda mínima d’inserció, actual-
ment gestionada pel mateix departament competent en 
matèria de treball i ocupació, en la mesura que les ad-
ministracions tendeixen a integrar en un mateix siste-
ma o concepció el conjunt d’ajuts econòmics orientats 
a proveir de cobertura econòmica als sectors de la ciu-
tadania amb més necessitats. I, per descomptat, aquest 
tipus d’ajuts, legítimament i de manera convenient, po-
den tenir entre les seves finalitats incorporar les per-
sones al mercat de treball per tal que es valguin per si 
mateixes. Ara bé, en el cas que vulguin ser recollides 
pel legislador en la norma que regula el sistema i el 
servei d’ocupació, la seva dicció ha de ser precisa per 
tal d’evitar la possible confusió i la consegüent invasió 
competencial, respecte de les prestacions i els subsidis 
que, de manera directa o indirecta, deriven del règim 
econòmic de la Seguretat Social.

5. En aquest epígraf examinarem la lletra a de l’apar-
tat primer de l’article 35 del Projecte de llei, pel qual 
es regulen els drets econòmics i el règim pressupostari 
del SOC. Concretament, el precitat article diu:

«1. Per al compliment de les seves funcions, el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya compta amb els béns 
i els recursos econòmics següents:

a) Les assignacions anuals dels pressupostos de la Ge-
neralitat, de l’Estat i de la Unió Europea. Aquests dar-
rers ingressos s’han de vehicular per mitjà del tresor 
de la Generalitat.»

Els diputats dels grups parlamentaris Socialista i de 
Ciutadans manifesten els seus dubtes de constitucio-
nalitat sobre la base de l’argument que el darrer incís 
de la lletra a pot constituir un supòsit de vulneració de 
les competències estatals en la gestió dels fons econò-
mics provinents de la Unió Europea, atès que interpre-
ten que la Generalitat s’atribueix la recepció directa 
dels fons socials europeus destinats a finançar projec-
tes en matèria de polítiques d’ocupació.

Un cop exposat l’esmentat retret, per la nostra part i 
a l’efecte del seu examen de constitucionalitat i d’es-
tatutarietat, entenem que la interpretació correcta del 
precitat incís consisteix a considerar que els fons euro-
peus que rep la Generalitat, a través dels mecanismes 
articulats pel dret europeu i per l’ordenament jurídic 
estatal, un cop estan a la seva disposició, són gestio-
nats pel tresor de la Generalitat i no pel SOC. En altres 
paraules, que és el Departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria d’hisenda i finan-
ces, és a dir el d’Economia, qui en vehicula l’ingrés i 
les ordres de pagament corresponents.

Aquesta interpretació, a banda de ser coherent amb 
l’anàlisi sistemàtica de la norma i amb la seva posició 
en el si de l’ordenament jurídic, també es dedueix de la 
documentació que acompanya l’avantprojecte de llei, 
a la qual ha tingut accés el Consell. Concretament, en 

la nota complementària a l’Informe d’impacte pressu-
postari, de 13 de juny de 2014, sobre l’avantprojecte de 
llei, elaborada per la Direcció General de Pressupos-
tos del Departament d’Economia i Coneixement, el 14 
de juliol de 2014, s’indicava, en relació amb la referèn-
cia als ingressos provinents de l’Estat espanyol i de la 
Unió Europea de l’article 35.1.a que: «ens reiterem en 
la necessitat d’incloure [...] la frase referida [“Aquests 
darrers ingressos s’han de vehicular a través del Tresor 
de la Generalitat de Catalunya”, segons se sol·licitava 
en l’informe previ de 13 de juny de 2014], atès que 
amb la redacció actual es dedueix que les aportacions 
de l’Estat seran consignades directament al SOC i han 
de ser consignades al Tresor de la Generalitat».

Arribats a aquest punt, convé subratllar que la Llei ca-
talana en tramitació necessàriament resta sotmesa al 
marc de distribució de competències integrat pel bloc 
de la constitucionalitat, així com també a les pres-
cripcions de la normativa europea. En aquest àmbit, a 
més d’iniciatives concretes, com ara el Programa per a 
l’ocupació i la innovació social (EaSI), aprovat pel Re-
glament (UE) núm. 1296/2013, del Parlament Europeu 
i del Consell, d’11 de desembre de 2013 (amb vigència 
2014-2020), hem de fer esment a les disposicions que 
regulen els mecanismes de distribució dels fons estruc-
turals europeus amb caràcter general i específicament 
en l’àmbit social. En concret, ens referim essencial-
ment al Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel 
qual s’estableixen disposicions comunes relatives al 
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons so-
cial europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrí-
cola de desenvolupament rural i al Fons europeu marí-
tim i de la pesca, i pel qual es deroga el Reglament (CE) 
núm. 1083/2006 del Consell. Aquesta norma ha estat 
concretada, pel que ara interessa, pel Reglament (UE) 
núm. 1301/2013, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 17 de desembre de 2013, sobre el Fons europeu de 
desenvolupament regional i sobre disposicions especí-
fiques relatives a l’objectiu d’inversió en creixement i 
ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 
1080/2006, i pel Reglament (UE) núm. 1304/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 
2013, relatiu al Fons social europeu i pel qual es deroga 
el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell.

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 fixa a l’article 4.4 
que els estats membres «al nivel territorial apropiado, 
de conformidad con su marco institucional, jurídico 
y financiero, y los organismos por ellos designados al 
efecto serán responsables de elaborar y ejecutar los 
programas y realizar las tareas [...], de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Reglamento y en las 
normas específicas de los Fondos». Per tant, respec-
tant allò que s’hi preveu, difereix a l’àmbit de configu-
ració i organització interna dels estats l’establiment del 
sistema per elaborar i executar els programes, que hem 
d’entendre que inclou també la gestió i la distribució 
de l’import dels fons corresponents.
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En aquest sentit, en l’àmbit estatal, el títol III de la Llei 
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, 
articula el sistema de relacions financeres entre l’Es-
tat i les altres administracions, distingint en el capítol 
I les operacions amb la Unió Europea (art. 82 a 84) 
i en el II (art. 85 i 86) les que es duen a terme amb 
les comunitats autònomes. En el cas dels fons euro-
peus adreçats a l’ocupació, hi ha una sèrie de previ-
sions específiques sobre la distribució dels fons en la 
Llei 56/2003, d’ocupació. Així, entre d’altres, l’article 
13.c atribueix al SEPE la competència sobre percep-
ció de fons europeus per al cofinançament d’accions a 
càrrec del seu pressupost i la seva justificació, a través 
de l’autoritat de gestió designada per la normativa de 
la Unió. En el cas del Fons social europeu, l’autoritat 
de gestió i certificació de tots els programes operatius 
és la Unitat Administradora del Fons Social Europeu, 
adscrita a la Secretaria d’Estat d’Ocupació del Minis-
teri d’Ocupació i Seguretat Social. Així mateix, l’arti-
cle 15 de la Llei 56/2003 esmentada disposa, pel que 
ara ens concerneix, que, en la distribució dels fons que 
han de gestionar les comunitats autònomes «segons el 
procediment que preveu la Llei general pressupostà-
ria», s’han d’identificar els programes cofinançats pels 
fons de la Unió Europea.

Per la seva banda, l’Estatut, a l’article 190, atribueix ex-
pressament a la Generalitat la gestió dels fons europeus 
en les matèries de la seva competència, però en els ter-
mes que estableixen els articles 114 i 210 EAC, els quals, 
si escau, ens remeten als corresponents mecanismes de 
repartiment entre l’Estat i les comunitats autònomes.

Un cop esbossat sintèticament el marc constitucional 
i europeu al qual resten subjectes els fons procedents 
de la Unió Europea que la Generalitat és susceptible 
de rebre, per raó de les competències que té atribuïdes 
en matèria de treball i ocupació, no hi ha dubte pos-
sible sobre la interpretació vàlida i ajustada a dret de 
l’article 35.1.a del Projecte de llei. D’aquesta manera, 
esdevé innecessari, en l’articulat del text, la reproduc-
ció o la referència a les esmentades fonts del dret per 
interpretar de manera simple i inequívoca que l’incís 
«s’han de vehicular per mitjà del tresor de la Genera-
litat», referit als fons procedents de la Unió europea, 
s’està referint al mecanisme interior de gestió dels fons 
esmentats, per part de l’Administració catalana, un 
cop aquests han estat rebuts.

En conseqüència, la lletra a de l’apartat 1 de l’article 35 
del Projecte de llei no vulnera la Constitució ni l’Estatut.

No obstant aquesta valoració, i des d’un punt de vis-
ta de la tècnica legislativa, podria resultar convenient, 
per fixar amb major precisió el significat de la norma, 
especificar a quins ingressos fa referència l’expressió 
«[a]quests darrers ingressos» perquè, tal com està for-
mulada, es pot entendre que fa esment únicament als 
fons europeus o bé que també inclou els estatals.

6. Tot seguit, analitzarem la disposició addicional ter-
cera, respecte de la qual tant els grups parlamentaris 

Socialista i Ciutadans com els diputats del Grup Po-
pular han manifestat els seus reprotxes d’inconstitu-
cionalitat i d’antiestatutarietat fonamentant-se en el fet 
que la norma preveu l’assumpció de la integritat de les 
competències en polítiques d’ocupació per part de la 
Generalitat, incloses les exercides per l’Estat.

Així, la norma diu:

«D’acord amb l’objecte de la Llei d’establir el marc 
d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a 
Catalunya, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
com a centre de governança del nou sistema d’ocupa-
ció de Catalunya, ha d’assumir, d’acord amb la norma-
tiva vigent, la gestió integral de les polítiques d’ocu-
pació, incloses les competències exercides per l’Estat, 
establint una vinculació eficient i coresponsable dels 
recursos destinats a les polítiques actives i passives 
d’ocupació que suposi un model i un referent en l’àm-
bit europeu amb relació a la millora de l’ocupabilitat 
de les persones i de la competitivitat de les empreses.»

Reprenent els arguments exposats anteriorment amb 
motiu de l’anàlisi dels epígrafs corresponents dels ar-
ticles 24 i 27, d’acord amb el cànon de constituciona-
litat i d’estatutarietat de distribució de competències, 
ex article 149.1.7 i .17 CE, així com el dels articles 170 
i 152 EAC, hem de concloure sense més dificultat que 
les previsions de la disposició addicional en qüestió no 
s’adeqüen a l’ordre constitucional vigent.

I això és així perquè aquesta norma del Projecte de 
llei català, en la seva regulació, preveu l’assumpció per 
part de la Generalitat de la integritat de les competèn-
cies estatals en matèria de treball, ocupació i seguretat 
social, les quals únicament podrien ser transferides o 
delegades a la institució catalana mitjançant els meca-
nismes que preveu l’ordenament constitucional.

Per contra, la disposició addicional tercera, a través 
d’una literalitat en forma imperativa («ha d’assumir»), 
seguida d’una clàusula merament ritual («d’acord 
amb la normativa vigent»), configura una norma que 
desborda una simple projecció o previsió eventual o 
condicionada a un futur procés de transferència o de-
legació substanciat per la via constitucionalment ha-
bilitada. D’aquesta manera el seu redactat assumeix 
com a premissa certa que el conjunt de les polítiques 
d’ocupació, tant les actives com les passives, han de 
ser competència de la Generalitat.

Recentment, en el nostre DCGE 3/2015, de 26 de fe-
brer, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, fi-
nanceres i administratives i amb motiu de l’esmena re-
servada número 429, ja vam indicar que les capacitats 
executives de la Generalitat en l’àmbit de les presta-
cions socials, en l’actualitat, es limiten a les vincula-
des a les polítiques de benestar o serveis socials, ex 
article 166 EAC, que no han de ser confoses amb les 
pròpies del sistema de la Seguretat Social (FJ 3.2.D). 
D’acord amb això, i per raó de la denominació que 
preveia la disposició de l’«Agència Catalana de la Se-
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guretat Social», recomanàvem: «atès que es proposa 
que l’Agència dugui a terme funcions que pertanyen 
tant a la matèria de “serveis socials” com a la matèria 
de “seguretat social”, dins de la competència de la Ge-
neralitat, i en els termes abans indicats, estimem que 
seria més adequat que aquesta adoptés una intitulació 
que no induís a cap mena de confusió en l’esfera com-
petencial d’ambdues administracions».

I, a més, cal tenir present que, en aquell cas, el redac-
tat, formulat com un mandat no vinculant del legisla-
dor al Govern, es limitava a incloure una referència 
«eminentment organitzativa i estructural», per al cas 
eventual en el qual la Generalitat assumís determi-
nades competències com a resultat d’un procediment 
de transferències acordat amb l’Estat. I recordàvem, 
respecte d’aquesta darrera possibilitat, que «només es 
pot operar a través dels corresponents mecanismes de 
transferència o delegació [per part de l’Estat] a les co-
munitats autònomes».

Certament, l’opció que la Generalitat pugui assumir 
determinades tasques executives consistents en l’apli-
cació de la normativa d’origen estatal sobre les presta-
cions i els subsidis d’atur, sense comprometre la uni-
tat i la solidaritat del sistema, és legítima i té cabuda 
en l’actual marc constitucional i estatutari (art. 165.1.b 
EAC). Ara bé, aquest plantejament, per ser viable ju-
rídicament, exigeix, com a mínim, la modificació de 
determinada legislació estatal, com ara la Llei general 
de la Seguretat Social i la Llei 56/2003, d’ocupació, i 
l’articulació, si s’escau, dels corresponents instruments 
de col·laboració com són els convenis bilaterals.

Unes condicions, aquestes, que, a hores d’ara, no es 
donen i que, per tant, comporten que la fórmula d’as-
sumpció de competències, recollida en la disposició 
addicional tercera del Projecte de llei, esdevingui in-
compatible amb l’actual configuració constitucional 
de la matèria.

Finalment, sobre el fet que l’esmentada previsió adop-
ti la forma de disposició addicional, cal fer la següent 
consideració. Si bé és cert que aquest tipus de normes 
habitualment se singularitza nominalment i sistemàti-
cament en el si d’una llei, per raó de l’heterogeneïtat o 
per l’especificitat de la matèria que tracta respecte del 
conjunt de l’articulat, també resulta inqüestionable que 
la regulació que incorpora té el mateix valor normatiu 
que la resta de preceptes i, per tant, també li és exigi-
ble la corresponent adequació a l’ordre constitucional 
i estatutari.

Per això, a efectes del nostre examen, la disposició ad-
dicional tercera no pot ser considerada com un simple 
mandat de contingut polític mancat de conseqüències 
jurídiques, com és el cas d’altres iniciatives parlamen-
tàries de naturalesa no legislativa.

En conseqüència, la disposició addicional tercera del 
Projecte de llei és contrària a l’article 149.1.17 CE.

7. A l’últim, i en darrer lloc del present Dictamen, trac-
tarem les esmenes reservades per defensar en el Ple 
núm. 7, 155, 292 i 334, que han estat sol·licitades pels 
diputats pertanyents al Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, perquè consideren que pateixen 
dels mateixos motius d’inconstitucionalitat que la dis-
posició addicional tercera.

Quant al seu examen, ens és suficient de remetre’ns a 
la fonamentació i, per tant, a la mateixa conclusió que 
hem adoptat respecte dels apartats t.quater de l’article 
24 i el t.bis de l’article 27, així com de la disposició ad-
dicional tercera.

Així, les referències i els incisos que incorporen les 
precitades esmenes sobre l’atribució o assumpció de 
funcions per part de la Generalitat en l’àmbit de les 
polítiques passives d’ocupació i, concretament, sobre 
la gestió de les prestacions i els subsidis per desocu-
pació, no troben adequació constitucional en l’actual 
marc de distribució de competències.

En conclusió, les esmenes reservades núm. 7, 155, 292 
i 334 són contràries a l’article 149.1.17 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem les següents

Conclusions

Primera. Els articles 1.b, 2, 4.2.b, 15, 35.1.a i la dis-
posició transitòria única del Projecte de llei d’ordena-
ció del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya no són contraris a la Constitució 
ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

Segona. Els articles 24.t.quater, 27.t.bis i la disposició 
addicional tercera del Projecte de llei són contraris a 
l’article 149.1.17 CE. Així mateix, també ho són les es-
menes reservades per defensar en el Ple del Parlament 
núm. 7, 155, 292 i 334.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, eme-
tem i signem al Palau Centelles en la data indicada a 
l’encapçalament.

Àlex Bas Vilafranca, conseller secretari del Consell 
de Garanties Estatutàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica 
de l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 8 de juny de 2015

 Vist i plau
Àlex Bas Vilafranca El president
Conseller  secretari Joan Egea Fernàndez
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Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 4/2015, del 30 de març, de protecció 
de la seguretat ciutadana
Tram. 212-00013/10, 212-00014/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàri-
es
Reg. 118688 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.06.2015

A la presidenta del Parlament 

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia certificada del Dictamen 7/2015, 
d’aquest Consell, emès el 5 de juny, sobre la Llei orgà-
nica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la segure-
tat ciutadana.

Atentament,

Barcelona, 5 de juny de 2015

Joan Egea Fernàndez
President del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 7/2015, de 4 de juny, sobre la Llei 
orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de 
la seguretat ciutadana

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistèn-
cia del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresi-
dent Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc 
Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secreta-
ri Àlex Bas Vilafranca, i dels consellers Francesc de 
Paula Caminal Badia, Joan Ridao Martín i Carles Jau-
me Fernández, ha acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, sobre la Llei orgànica 4/2015, 
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
(BOE núm. 77, de 31 de març de 2015).

Antecedents

1. El dia 5 de maig de 2015 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit 
de la presidenta del Parlament de Catalunya (reg. núm. 
4760) en què es comunicava al Consell l’Acord de la 
Mesa del Parlament, del mateix dia 5 de maig, en el 
qual, segons el que preveuen els articles 16.2.a i 23.f 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, es va admetre a tràmit la sol·licitud 
de dictamen presentada el 30 d’abril de 2015 per més 
d’una desena part dels diputats, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 

Alternativa i la diputada no adscrita senyora Marina 
Geli i Fàbrega, sobre la Llei orgànica 4/2015, de 30 de 
març, de protecció de la seguretat ciutadana.

L’òrgan sol·licitant demana d’aquest Consell el dicta-
men, que té caràcter preceptiu segons l’article 76.3 
EAC, per al cas que s’acordés interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat.

2. El dia 7 de maig de 2015 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit 
de la presidenta del Parlament de Catalunya (reg. núm. 
4766) en què es comunicava al Consell l’acord de la 
Presidència del Parlament, del mateix dia 6 de maig, 
en el qual, segons el que preveuen els articles 16.2.a i 
23.f de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de 
Garanties Estatutàries, es va admetre a tràmit la sol-
licitud de dictamen presentada el 6 de maig de 2015 
per més d’una desena part dels diputats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, so-
bre la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protec-
ció de la seguretat ciutadana.

L’òrgan sol·licitant demana d’aquest Consell el dicta-
men, que té caràcter preceptiu segons l’article 76.3 
EAC, per al cas que s’acordés interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat.

3. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 7 de maig de 2015, després d’examinar la legitima-
ció i el contingut de les dues sol·licituds, les va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre els dic-
tàmens corresponents, d’acord amb l’article 24.2 de la 
seva Llei reguladora. Es van designar com a ponents el 
president senyor Joan Egea Fernàndez per al dictamen 
de la primera sol·licitud i el vicepresident senyor Pere 
Jover Presa per al dictamen de la segona sol·licitud.

4. En la mateixa sessió del dia 7 de maig de 2015, 
segons el que estableixen els articles 19.2 de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, i 31 del Reglament d’organització i funcio-
nament del Consell, i en vista que les dues sol·licituds 
tenen objectes connexos que justifiquen la unitat de la 
tramitació i decisió, ja que recauen sobre la mateixa 
norma legal i coincideixen en part de les disposicions 
qüestionades, es va acordar obrir el tràmit d’audiència 
perquè els sol·licitants formulessin les al·legacions que 
consideressin oportunes sobre la possibilitat d’acumu-
lació, per part del Consell, dels dos dictàmens.

Altrament, en aplicació de l’article 25, apartats 4 i 5, 
de la seva Llei reguladora, va acordar adreçar-se als 
sol·licitants, al Parlament, a tots els grups parlamenta-
ris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la informa-
ció i la documentació complementàries de què dispo-
sessin sobre la norma sotmesa a dictamen.

5. En la sessió del dia 14 de maig de 2015, un cop trans-
corregut el termini per dur a terme el tràmit d’audi-
ència, sense que els sol·licitants fessin al·legacions, el 
Consell va acordar acumular la sol·licitud presentada 
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per més d’una desena part dels diputats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la 
sol·licitud presentada per més d’una desena part dels di-
putats, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la diputada 
no adscrita senyora Marina Geli i Fàbrega. Així ma-
teix, es va acordar que el president senyor Joan Egea, 
ponent de la primera sol·licitud, i el vicepresident se-
nyor Pere Jover, ponent de la segona sol·licitud, realit-
zessin una ponència conjunta del Dictamen, amb els 
terminis d’elaboració del dictamen i el calendari de de-
bats previstos inicialment per al dictamen de la prime-
ra sol·licitud.

6. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per 
a l’aprovació del Dictamen el dia 4 de juny de 2015.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Com s’ha indicat en els antecedents, una desena part 
de diputats del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA i la 
diputada no adscrita, així com una desena part de di-
putats, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, han demanat dictamen al Consell so-
bre determinats preceptes de la Llei orgànica 4/2015, 
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
(en endavant, Llei orgànica 4/2015 o LOPSC), prèvia-
ment, i amb caràcter preceptiu, a l’eventual interposi-
ció d’un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribu-
nal Constitucional (art. 76.3 EAC i 16.2.a i 30.1 Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries).

En aquest primer fonament jurídic, delimitarem l’ob-
jecte del Dictamen, exposant, en primer lloc, el con-
tingut de la Llei orgànica 4/2015, així com el context 
normatiu en el qual s’insereix. Seguidament, descriu-
rem de forma succinta el contingut dels preceptes que 
susciten dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat, 
així com l’argumentació en la qual es fonamenten. Fi-
nalment, indicarem l’estructura que adoptarà el Dicta-
men a fi i efecte de donar complida resposta a aquestes 
qüestions.

1. Segons l’apartat 2 de l’article 1, la Llei orgànica 
4/2015 té per objecte la regulació d’un conjunt d’actu-
acions de diferent naturalesa orientades a tutelar la se-
guretat ciutadana, mitjançant la protecció de persones 
i béns, i el manteniment de la tranquil·litat dels ciuta-
dans. Al seu torn, l’apartat 1 d’aquest mateix article 
considera la seguretat ciutadana com «un requisit in-
dispensable per al ple exercici dels drets fonamentals i 
les llibertats públiques, i la seva salvaguarda, com a bé 
jurídic de caràcter col·lectiu».

La Llei té cinquanta-quatre articles dividits en cinc 
capítols, set disposicions addicionals, una disposició 
transitòria, una de derogatòria i cinc de finals. D’acord 
amb la disposició final cinquena, entrarà en vigor l’1 

de juliol de 2015, llevat de la seva disposició final pri-
mera, que modifica la Llei orgànica 4/2000, d’11 de 
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya 
i la seva integració social, que ho fa l’endemà de la se-
va publicació al BOE.

El capítol I (art. 1 a 7) defineix l’objecte de la Llei, 
estableix els fins i els principis que regeixen l’actua-
ció dels poders públics en matèria de seguretat ciu-
tadana, determina les autoritats i els òrgans compe-
tents i regula la cooperació administrativa i el deure 
de col·laboració d’autoritats, funcionaris, particulars i 
empreses de seguretat privada amb les autoritats i els 
òrgans competents per a la seguretat ciutadana. El ca-
pítol II (art. 8 a 13) fa referència al deure de documen-
tació i identificació dels ciutadans mitjançant el docu-
ment nacional d’identitat i el passaport. Els articles 14 
a 24, integrats sota el capítol III, regulen les potestats 
generals de policia de seguretat i tipifiquen diferents 
mesures i actuacions limitatives dels drets dels ciuta-
dans, com ara ordres i prohibicions, entrada i registre 
domiciliari, identificació de persones, restriccions de 
trànsit i controls en les vies públiques, comprovacions 
i escorcolls en llocs públics, escorcolls personals ex-
terns, ús de videocàmeres i actuacions en relació amb 
l’exercici del dret de reunió i de manifestació.

El capítol IV (art. 25 a 29) conté mesures de control 
administratiu de determinades activitats rellevants per 
a la seguretat ciutadana, com ara les activitats relaci-
onades amb armes, explosius, cartutxeria i productes 
pirotècnics, així com les relatives a l’allotjament o la 
compravenda de joies i metalls, objectes o obres d’art.

Finalment, el capítol V (art. 30 a 54) estableix el règim 
sancionador en l’àmbit de la seguretat ciutadana. Es ti-
pifiquen les infraccions distingint-les entre molt greus, 
greus i lleus (art. 35, 36 i 37, respectivament) i les cor-
responents sancions (art. 39) i es regulen determina-
des especialitats respecte del procediment sanciona-
dor previst amb caràcter general al títol IX de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre.

D’acord amb la disposició final segona, la Llei es dicta 
a l’empara del títol competencial de l’Estat en matèria 
de seguretat pública reconegut en l’article 149.1.29 CE, 
així com, en relació amb els articles 28 i 29, a l’empara 
de l’article 149.1.26 CE, que atribueix a l’Estat la com-
petència sobre el règim de producció, comerç, tinença 
i ús d’armes i explosius.

2. La Llei orgànica 4/2015 deroga la Llei orgànica 
1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat 
ciutadana (en endavant Llei orgànica 1/1992 o LOPSC 
1/1992), que des de la seva promulgació ha estat la 
norma de referència en aquesta matèria. Segons el pre-
àmbul de la Llei orgànica 4/2015, la necessitat de la 
modificació legislativa deriva de diferents factors com 
ara els canvis socials i les noves formes de posar en 
risc la seguretat ciutadana que han aparegut el trans-
curs del temps, així com la conveniència d’incorporar 
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la jurisprudència constitucional rellevant per a la segu-
retat ciutadana i actualitzar-ne el règim sancionador.

S’ha de recordar que determinats preceptes de la Llei 
orgànica 1/1992 van ser impugnats mitjançant un re-
curs d’inconstitucionalitat que va resoldre la STC 
341/1993, de 18 de novembre. Aquesta Sentència va 
declarar inconstitucional i nul l’article 21.2 perquè 
vulnerava el dret fonamental a la inviolabilitat del do-
micili reconegut en l’article 18.2 CE, atès que la deli-
mitació del concepte de delicte flagrant realitzada pel 
precepte legal era contrària a la noció del que és fla-
grant emprada pel constituent com a límit del dret a la 
inviolabilitat domiciliària.

Un element rellevant del context normatiu en el qual 
s’insereix la LOPSC és la recent reforma del Codi pe-
nal aprovada mitjançant la Llei 1/2015, de 30 de març. 
Aquesta reforma, que entrarà en vigor com el gruix de 
la Llei orgànica 4/2015, l’1 de juliol de 2015, incorpo-
ra, entre altres novetats, l’eliminació de les faltes del 
Codi penal. Segons l’exposició de motius de la norma, 
la supressió definitiva del catàleg de faltes que recollia 
en el llibre III del Codi penal es justifica per la ne-
cessitat de reduir l’elevada litigiositat que recau sobre 
els jutjats i tribunals de l’ordre penal i de donar com-
pliment al principi d’intervenció mínima, d’acord amb 
el qual s’ha d’evitar la sanció penal de les conductes 
d’escassa gravetat. En aquest sentit, les accions tipifi-
cades com a faltes i que presenten un grau suficient de 
gravetat des del punt de vista del principi d’interven-
ció mínima passen a tipificar-se com a delictes lleus 
(categoria aquesta de nova incorporació), conservant 
les garanties pròpies del procés penal; en canvi, les 
conductes que no superen aquest llindar de gravetat 
es recondueixen a altres àmbits de l’ordenament jurí-
dic com ara el civil o el sancionador administratiu. En 
coherència amb aquest plantejament, la Llei incorpora 
com a infraccions conductes que fins ara estaven tipi-
ficades com a faltes en el Codi penal.

3. La sol·licitud de dictamen formulada per una dese-
na part de diputats pertanyents al Grup Parlamenta-
ri d’ICV-EUiA i la diputada no adscrita qüestiona de-
terminats preceptes de la Llei orgànica 4/2015 relatius 
a les mesures de limitació de drets en exercici de les 
potestats generals de la policia de seguretat i al règim 
d’infraccions i sancions, així com el precepte que mo-
difica la Llei orgànica 4/2000. En efecte, els diputats 
consideren que l’article 17 LOPSC, que regula la res-
tricció del trànsit i els controls a les vies públiques, 
i l’article 23, relatiu a les mesures d’intervenció res-
pecte de manifestacions i reunions, infringeixen els 
drets a la llibertat personal, a la llibertat d’expressió i 
al dret de reunió i de manifestació reconeguts, respec-
tivament, en els articles 17, 20 i 21 CE. Així mateix, 
en connexió amb l’article 23 es qüestiona l’article 37.3 
que tipifica com a infracció lleu «[l]’incompliment de 
les restriccions de circulació de vianants o itinerari 
amb ocasió d’un acte públic, una reunió o una mani-

festació, quan provoquin alteracions menors en el seu 
desenvolupament normal». Consideren els sol·licitants 
que amb aquesta regulació «[l]’espai públic deixa de 
ser un espai de participació política».

Pel que fa al règim d’infraccions i sancions, la sol-
licitud formula un retret general en considerar que la 
tipificació com a infraccions administratives de con-
ductes sancionades fins ara com a faltes penals supo-
sa sostreure aquest tipus d’infraccions de l’àmbit de la 
jurisdicció penal i minva les possibilitats de defensa 
perquè en l’àmbit administratiu es parteix de la pre-
sumpció de veracitat de les declaracions dels agents de 
l’autoritat, la qual cosa vulnera el principi de presump-
ció d’innocència.

Juntament amb aquest retret general, els diputats en 
formulen tres d’específics. D’una part, consideren que 
la conducta tipificada com a infracció molt greu, con-
sistent en les reunions o manifestacions no comuni-
cades o prohibides en infraestructures o instal·lacions 
on es prestin serveis bàsics per a la comunitat (art. 
37.1), té una sanció desproporcionada amb una multa 
de 30.000 a 600.000 euros; el mateix s’al·lega respecte 
de la infracció greu, relativa a la pertorbació greu de 
la seguretat pública produïda amb ocasió de les mani-
festacions o reunions davant les seus de les Corts Ge-
nerals o de les assemblees legislatives autonòmiques 
(art. 36.2), que se sanciona amb una multa de 601 a 
30.000 euros, i també quant a la tipificada com a in-
fracció lleu a l’article 37.7, que consisteix, segons la 
descripció dels sol·licitants, en «intentar impedir un 
desnonament» i que se sanciona amb una multa de 100 
a 600 euros.

En relació amb determinades infraccions, i sota la rú-
brica «Forces i cossos de seguretat amb poders no li-
mitats», a més de l’esmentat article 36.2 LOPSC, qües-
tionen l’article 37.4, que tipifica com a infracció lleu les 
faltes de respecte i consideració dirigides a un membre 
de les forces o els cossos de seguretat en l’exercici de 
les seves funcions, perquè vulnera el principi d’inter-
dicció de l’arbitrarietat (art. 9.3 CE) i el dret a la tutela 
judicial efectiva i a la presumpció d’innocència (art. 24 
CE), en entendre que «la persona multada haurà de de-
mostrar la seva innocència davant l’ampli marge d’in-
terpretació que es concedeix a l’Administració». Tam-
bé critica l’article 36.23 LOPSC perquè tipifica com 
a infracció lleu l’ús no autoritzat d’imatges o dades 
personals o professionals d’autoritats o membres de 
les forces i els cossos de seguretat que pugui posar en 
perill la seguretat personal o familiar dels agents, de 
les instal·lacions protegides o posar en risc l’èxit d’una 
operació, la qual cosa vulnera el dret fonamental a co-
municar informació (art. 20.1 CE).

Finalment, els sol·licitants demanen dictamen sobre 
la disposició final primera, que afegeix una disposi-
ció addicional desena a la Llei orgànica 4/2000, d’11 
de gener, que sota el títol «Règim especial de Ceuta i 
Melilla» regula el rebuig dels estrangers que es trobin 



10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 595

4.75. INFORMACIó 37

en la línia fronterera de demarcació de Ceuta i Meli-
lla mentre intenten superar els elements de contenció 
fronterera a fi i efecte d’impedir que entrin il·legalment 
a Espanya. Segons la petició, aquesta regulació és con-
trària als articles 13 i 17 CE i als tractats i instruments 
de dret internacional ratificats per Espanya, com ara la 
Convenció de Ginebra sobre asil.

La segona sol·licitud, formulada per un desena part de 
diputats, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, qüestiona diferents preceptes de 
la Llei orgànica 4/2015, que poden agrupar-se en qua-
tre grups. En primer lloc, considera que determinades 
mesures de limitació de drets previstes al capítol III de 
la Llei són contràries als drets fonamentals reconeguts 
en els articles 17, 20 i 21 CE.

En particular, els preceptes denunciats són l’article 
16, que regula la identificació de persones i disposa 
que en els casos que no sigui possible, el particular ha 
d’acompanyar els membres de les forces i els cossos 
de seguretat a dependències policials per tal de practi-
car-la; l’article 17, que preveu mesures de restriccions 
del trànsit i controls en les vies públiques; l’article 18, 
que habilita els agents de l’autoritat per realitzar com-
provacions i registres en persones, béns i vehicles en 
llocs públics per tal d’impedir l’ús o la tinença d’ar-
mes, explosius, substàncies perilloses o objectes que 
puguin generar un risc potencialment greu per a les 
persones; l’article 19, que declara que les diligències 
d’identificació, registre i comprovació previstes en els 
preceptes anteriors no estaran subjectes a les matei-
xes formalitats que la detenció; l’article 20, que regula 
la pràctica de registres corporals externs i superficials 
de la persona quan existeixin indicis racionals per su-
posar que aquesta diligència pot conduir a la troballa 
d’instruments o objectes rellevants per a l’exercici de 
les funcions d’indagació i prevenció que corresponen 
a les forces i els cossos de seguretat, i l’article 23, que 
estableix les mesures que poden adoptar les autoritats 
respecte de reunions i manifestacions per mantenir 
o restablir la seguretat ciutadana. En connexió amb 
aquest últim precepte, també es critiquen les infrac-
cions previstes en els articles 35.1, 36.2 i 37.1 perquè 
vulneren el dret de reunió i de manifestació.

Un segon grup de preceptes sol·licitats és el relatiu al 
règim d’infraccions i sancions que preveu la LOPSC. 
Amb caràcter general, els diputats sol·licitants consi-
deren que els articles 35, 36 i 37, que tipifiquen, res-
pectivament, les infraccions molt greus, greus i lleus, 
són contraris a la Constitució perquè, d’una banda, 
vulneren l’article 24 CE perquè a les conductes tipifi-
cades «se’ls treu la garantia que atorga un judici penal, 
per traslladar-ho a l’àmbit administratiu on les garan-
ties són menors i on recórrer a l’àmbit jurisdiccional 
suposa unes despeses extraordinàries que desincenti-
ven el ciutadà a exercir el seu dret de defensa». I, de 
l’altra, perquè es vulneren els articles 9.3, 25 i 103 CE 
en establir «una definició oberta i ambigua de les in-

fraccions» contrària al principi de seguretat jurídica i 
de legalitat. Amb caràcter específic, també es qüestio-
na l’article 30.3, que determina la responsabilitat dels 
organitzadors i promotors de les reunions o manifes-
tacions perquè pot vulnerar el principi de culpabilitat 
i d’individualització de la sanció, així com els prin-
cipis de legalitat (art. 25.1 CE) i de seguretat jurídica 
(art. 9.3 CE). Pel que fa a l’article 39, que estableix 
les sancions corresponents a cada tipus d’infracció, els 
sol·licitants consideren que podria vulnerar els princi-
pis de legalitat i de seguretat jurídica perquè «la gran 
diferència entre els límits mínims i els màxims de les 
sancions previstes [...] obre la porta a una enorme dis-
crecionalitat dels òrgans administratius». Finalment, 
se sol·licita l’article 33.2, que estableix els graus mà-
xim, mitjà i mínim de les multes corresponents a cada 
tipus d’infracció perquè els criteris fixats per imposar 
el grau màxim són poc precisos, la qual cosa pot vul-
nerar el principi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE).

Un tercer àmbit de la Llei orgànica 4/2015 que es cri-
tica és la modificació de la Llei orgànica 4/2000, d’11 
de gener, introduïda per la disposició final primera 
LOPSC. Els diputats consideren que la regulació del 
rebuig dels estrangers detectats en la línia fronterera 
de Ceuta i Melilla vulnera els articles 9.1, 9.3, 10.2, 13 
i 24 de la Constitució, així com els articles 1, 5 i 6 del 
Conveni europeu de drets humans i els articles 18 i 19 
de la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea.

En darrer lloc, la sol·licitud suscita dubtes respecte de 
l’article 27.1 LOPSC, que atribueix a l’Estat la compe-
tència per dictar les normes de seguretat pública per 
als edificis i les instal·lacions on se celebrin espectacles 
i activitats recreatives, perquè pot vulnerar la compe-
tència de la Generalitat prevista en l’article 141 EAC.

4. Una vegada exposat el contingut de la Llei objec-
te de dictamen i dels preceptes sol·licitats i els dub-
tes que susciten, indicarem l’estructura que adoptarà 
el Dictamen per tal de donar-hi resposta adequada. 
En el fonament jurídic segon tractarem l’examen de 
la constitucionalitat dels preceptes objectats que re-
gulen actuacions per mantenir i restablir la seguretat 
ciutadana (art. 16, 17, 18, 19, 20 i 23) i, per connexió 
amb aquests, les infraccions previstes als articles 36.7 
i 37.3, així com estudiarem el dubte competencial sus-
citat per l’article 27.1 LOPSC. En el fonament jurídic 
tercer delimitarem el marc constitucional del règim 
administratiu sancionador i l’aplicarem a les infrac-
cions i sancions previstes als articles 35, 36, 37 i 39 
LOPSC, com també a alguns aspectes generals sobre 
els subjectes responsables i la graduació de les san-
cions, continguts als articles 30.3 i 33.2. En el fona-
ment jurídic quart exposarem el marc constitucional 
en el qual s’insereix la infracció administrativa de l’ar-
ticle 36.23 LOPSC i, seguidament l’hi aplicarem. Fi-
nalment, en el fonament jurídic cinquè, analitzarem 
la constitucionalitat de la regulació prevista a la dis-
posició addicional desena de la Llei orgànica 4/2000, 
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d’11 de gener, introduïda per la disposició final prime-
ra LOPSC.

Segon. L’examen de la constitucionalitat dels arti-
cles 16, 17, 18, 19, 20, 23 i 27, referits a actuacions 
per mantenir i restablir la seguretat ciutadana, i de les 
infraccions administratives previstes als articles 36.7 i 
37.3 de la Llei orgànica 4/2015

En el present fonament jurídic examinarem l’adequa-
ció al bloc de la constitucionalitat dels articles 16, 17, 
18, 19, 20 i 23, relatius a les actuacions de les autoritats 
competents per mantenir i, si escau, restablir la segu-
retat ciutadana (capítol III de la Llei que dictaminem) 
així com els articles 36.7 i 37.3, directament connec-
tats amb els articles 17 i 23, abans esmentats. També 
examinarem l’article 27, inclòs al capítol IV (potestats 
especials de policia administrativa de seguretat), refe-
rit als espectacles i les activitats recreatives, tot això 
d’acord amb les peticions expressades pels diputats sol-
licitants.

A aquests efectes, dedicarem sengles apartats a ca-
dascun d’aquests preceptes, començant amb un breu 
resum del seu contingut i dels motius al·legats pels 
sol·licitants; posteriorment, analitzarem el marc cons-
titucional i estatutari que els és aplicable, tal com es 
desprèn del bloc de la constitucionalitat interpretat en 
vista de la jurisprudència constitucional i europea; fi-
nalment resoldrem els dubtes de constitucionalitat 
i d’estatutarietat plantejats pels diputats mitjançant 
l’aplicació del marc mencionat.

Abans d’iniciar aquest examen, hem de fer dues con-
sideracions addicionals. En primer lloc, recordar que 
la major part dels articles sol·licitats són reproducció 
o modificació d’altres anteriorment vigents, continguts 
en la Llei orgànica 1/1992, de vegades de forma gai-
rebé literal i d’altres amb modificacions que només en 
algun supòsit són rellevants. Una vegada resolta la im-
pugnació plantejada contra aquesta Llei orgànica per 
la STC 341/1993, de 18 de novembre, que examinarem 
amb detall, els preceptes esmentats han mantingut 
la seva vigència i aplicació efectives des d’aleshores. 
Consegüentment, la doctrina constitucional establerta 
en aquesta Sentència i en d’altres de posteriors, en la 
mesura en què sigui aplicable a les previsions norma-
tives respecte d’aquest Dictamen, constitueix paràme-
tre de constitucionalitat als efectes del nostre examen.

En segon lloc, cal tenir present que, tot i que la se-
guretat ciutadana és un bé jurídic protegit constituci-
onalment ex article 104 CE, el seu abast material ha 
de ser interpretat de manera acotada. Tal com va ma-
nifestar des del principi el Tribunal Constitucional, la 
seguretat ciutadana, inserida en la matèria de la segu-
retat pública, ha substituït en l’ordenament constituci-
onal la noció predemocràtica de l’ordre públic (STC 
325/1994, de 12 de desembre, FJ 2). D’aquesta mane-
ra, el seu contingut, entès com el conjunt d’actuacions 
adreçades a la protecció de les persones i dels béns 

i al manteniment de la tranquil·litat ciutadana, majo-
ritàriament executades per les forces i els cossos de 
seguretat, en la mesura que pot arribar a comprendre 
un ventall molt ampli d’accions, ha de ser convenient-
ment precisat pel legislador (STC 86/2014, de 29 de 
maig, FJ 4). Així, la normativa que la preveu com a bé 
susceptible de limitar l’exercici de determinats drets i 
llibertats constitucionals ha de ser especialment curo-
sa en la fixació de criteris o en la determinació dels su-
pòsits en els quals actua com a premissa habilitant i, a 
més, ha d’observar la deguda proporcionalitat pel que 
fa a la correspondència de la idoneïtat de la mesura 
restrictiva adoptada i la finalitat protectora d’aquesta.

1. L’article 16 LOPSC, relatiu a la identificació de les 
persones, ha estat qüestionat a la sol·licitud de dicta-
men presentada per una desena part dels diputats del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.

A) Aquest precepte regula les situacions i les circums-
tàncies en què els agents de les forces i els cossos de 
seguretat poden requerir la identificació de persones, 
bé en la via pública, bé en altres llocs públics. Així 
mateix, estableix els supòsits en què es pot requerir 
a aquestes persones l’acompanyament a dependències 
policials pròximes que disposin de mitjans adequats 
per a la pràctica de la diligència d’identificació, en els 
casos en què no sigui possible realitzar-la al lloc en 
què s’hagi sol·licitat, o bé quan la persona es nega a 
identificar-se.

Així mateix, l’article 19 estableix que les diligències 
d’identificació abans indicades no estan subjectes a les 
mateixes formalitats que la detenció, que tampoc són 
aplicables a les comprovacions en llocs públics previs-
tes a la mateixa secció primera del capítol III.

Els diputats sol·licitants consideren que l’article 16 vul-
nera la Constitució, perquè «no preveu la no-obligació 
de declarar per part de la persona retinguda o detingu-
da, ni l’assistència lletrada, sobretot quan la persona 
s’ha negat a identificar-se i es trasllada a dependències 
policials contra la seva voluntat». Entenen que el tras-
llat a dependències policials és una detenció, ja que 
no existeixen «situacions intermèdies entre la deten-
ció i la llibertat que puguin abstreure’s de les garanties 
constitucionals». Concretament, entre aquestes garan-
ties recorden les relatives al dret a no declarar, al dret 
a l’assistència lletrada i al control judicial sobre les ac-
tuacions policials.

En conseqüència, també consideren que l’article 19, 
apartat 1, que precisament exclou l’aplicació d’aques-
tes formalitats a les diligències d’identificació, vulnera 
la Constitució. L’escrit de sol·licitud no conté cap re-
ferència a les altres diligències esmentades en aquest 
precepte (comprovacions i registres), i tampoc critica 
el seu apartat 2 (aprehensions d’objectes perillosos i 
presumpció de veracitat de l’acta policial estesa, llevat 
de prova en contra). És per això que entenem que no-
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més qüestionen la no-aplicació de les formalitats de la 
detenció a les diligències d’identificació.

B) Tot i que la sol·licitud no menciona explícitament 
quin es el precepte constitucional que es considera vul-
nerat en aquest supòsit concret, de l’argumentació apor-
tada es desprèn clarament que és l’article 17 CE, refe-
rent al dret a la llibertat i a les garanties en els casos de 
detenció preventiva, el que resulta directament afectat.

Com dèiem abans, la regulació ara analitzada con-
serva els aspectes essencials de l’article 20 LOPSC 
1/1992, amb algunes modificacions. Aquest precep-
te va ser objecte d’examen per la STC 341/1993, an-
teriorment citada (FJ 3 a 6), en la qual es va establir 
una doctrina sobre la matèria que s’ha mantingut des 
d’aleshores.

La llibertat és un dret fonamental per excel·lència, un 
dels que expressen millor el principi de dignitat de la 
persona, i és per això que la Constitució l’ha elevat al 
rang de valor superior del nostre ordenament. Ja de 
forma primerenca, la jurisprudència constitucional la 
va definir com la capacitat reconeguda a tota persona 
per autodeterminar una conducta lícita, i va afegir que 
«en un régimen democrático, donde rigen derechos 
fundamentales, la libertad de los ciudadanos es la re-
gla general y no la excepción, de modo que aquéllos 
gozan de autonomía para elegir entre las diversas op-
ciones vitales que se les presentan», com ha recordat 
més recentment la STC 82/2003, de 5 de maig (FJ 3).

És per això que les persones només poden ser privades 
de la seva llibertat «en els casos i en la forma previstos 
en la llei», com recorda l’article 17.1 CE. Com veurem 
posteriorment, la regla indicada no ha de ser interpre-
tada de forma literal, ja que no es pot acceptar que el 
legislador, fins i tot amb el caràcter d’orgànic, quedi 
apoderat per establir qualsevol supòsit de privació de 
llibertat (aspecte aquest relatiu a la «qualitat de la llei» 
exigida per la jurisprudència constitucional i europea, 
a la qual ens referirem posteriorment). Sobre aquestes 
qüestions, la jurisprudència mencionada anteriorment, 
molt particularment la STC 341/1993, ha arribat a una 
doble conclusió.

D’una banda, el nostre ordenament ha previst diverses 
formes i modalitats de privació de llibertat. La deten-
ció preventiva n’és una i, de fet, és la que pot limi-
tar més el dret a la llibertat personal, per dues raons: 
d’una banda perquè és decidida pels agents de les for-
ces i els cossos de seguretat de forma autònoma, de 
manera que només transcorregut el termini temporal 
establert per la Constitució s’ha de posar el detingut a 
disposició de l’autoritat judicial i, de l’altra, perquè, es 
tracta d’una privació de llibertat «de carácter penal», 
de la qual pot derivar-se el màxim càstig que és possi-
ble en un estat de dret. És per això que la Constitució 
l’ha tractat específicament i l’ha dotat de les màximes 
garanties, tal com apareixen en els apartats 2 i 3 de 
l’article 17 CE: 

«Los derechos y garantías que dispone el art. 17 (núm. 
2 y 3) de la Constitución corresponden al afectado por 
una “detención preventiva”. El “detenido” al que se re-
fieren estas previsiones constitucionales es, en princi-
pio, el afectado por una medida cautelar de privación 
de libertad de carácter penal y así hemos tenido ya 
ocasión de advertir que “las garantías exigidas por el 
art. 17.3 –información al detenido de sus derechos y de 
las razones de su detención, inexistencia de cualquier 
obligación de declarar y asistencia letrada– hallan [...] 
su sentido en asegurar la situación de quien, privado 
de su libertad, se encuentra ante la eventualidad de 
quedar sometido a un procedimiento penal, procuran-
do así la norma constitucional que aquella situación 
de sujeción no devenga en ningún caso en productora 
de la indefensión del afectado” (STC 107/1985, funda-
mento jurídico 3º).» (STC 341/1993, FJ 6)

Així s’explica, afegim nosaltres, que la detenció pre-
ventiva estigui regulada de forma precisa i completa 
en la Llei d’enjudiciament criminal, que li dedica un 
capítol específic (articles 489 a 501), sempre en conne-
xió amb fets presumptament delictius.

Consegüentment, en aquesta Sentència es deia que la 
conducció a dependències policials d’una persona no-
més als efectes d’identificar-la, quan no és possible fer-
ho al lloc en què se li hagi requerit, regulada a l’article 
20 LOPSC 1/1992, no podia ser considerada com la 
detenció preventiva a què es refereix l’article 17.2 CE, 
i per això no exigia la concurrència estricta de totes i 
cadascuna de les garanties previstes en els apartats 2 i 
3 de l’esmentat article 17 CE.

Però, d’altra banda, això no significa que la conducció 
a dependències policials no sigui una privació de lli-
bertat, com s’argumentava en les al·legacions presenta-
des en el procés constitucional resolt per la Sentència 
anteriorment citada, basant-se en la suposada «volun-
tariedad» de l’afectat. Al contrari, el Tribunal Consti-
tucional va deixar clar que aquest «acompañamiento», 
tal com apareixia configurat en la norma qüestionada, 
en absolut podia considerar-se com un acte lliure. I, 
s’afegia que, encara que ho fos, no per això deixava de 
limitar el dret a la llibertat, ja que «una privación de 
libertad no deja de serlo por el mero hecho de que el 
afectado la acepte (Sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de 18 de junio de 1971, Caso de 
Wilde, Ooms y Versyp, II, 65)» (FJ 4).

Per tant, com a tal privació de llibertat que és, la conduc-
ció a dependències policials, fins i tot als únics efectes de 
practicar les esmentades diligències d’identificació, no-
més serà adequada a la Constitució si supera el doble test 
requerit per a tota restricció d’un dret fonamental.

En primer lloc, ha d’estar prevista en la llei, i només per 
als casos en què sigui necessària i adequada per a la pro-
tecció d’altres béns, drets o valors constitucionalment re-
coneguts, en estricta aplicació del principi de proporcio-
nalitat. Així: 
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«Vale aquí recordar lo que ya dijimos en la STC 
178/1985, esto es, que debe exigirse “una proporcio-
nalidad entre el derecho a la libertad y la restricción 
de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previs-
tas en la Ley– privaciones de libertad que, no siendo 
razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su 
limitación” (fundamento jurídico 3).» (STC 341/1993, 
citada, FJ 5)

I, a més, ha de «tener en cuenta» les garanties esta-
blertes pels apartats 2 i 3 de l’article 17 CE, si no en 
els seus propis termes sí almenys en la mesura que li 
siguin aplicables.

És per això que la Sentència que comentem va con-
cloure la plena conformitat a la Constitució de l’es-
mentat article 20 LOPSC 1/1992, en entendre que les 
restriccions que imposava a la llibertat eren necessàri-
es i adequades per a la finalitat perseguida de protec-
ció de la seguretat ciutadana («impedir la comisión de 
un delito o falta, o al objeto de sancionar una infrac-
ción»). I, a més, es va interpretar que també es tenien 
en compte les garanties previstes en els apartats 2 i 3 
de l’article 17 CE, tant en el pla temporal (conducció 
«por el tiempo imprescindible», només a l’efecte de re-
alitzar la diligència d’identificació) com en el de la in-
formació dels seus drets a l’interessat, encara que no 
constessin expressament en el text del precepte.

En canvi, es concloïa, les garanties relatives al dret a 
no declarar i a l’assistència d’advocat no «son indis-
pensables para la verificación de unas diligencias de 
identificación que, vale reiterar, no permiten interro-
gatorio alguno que vaya más allá de la obtención de 
los “datos personales” a los que se refiere el repetido 
art. 9.3 de la LOPSC» (FJ 6.C).

C) D’acord amb aquesta doctrina, la conducció a les 
dependències policials que preveu l’article 16 LOPSC 
no és una detenció, sempre que resulti necessària per 
a les finalitats de protecció de la seguretat ciutadana i 
que es compleixin totes les altres circumstàncies allà 
exigides. Per tant, en contra del que consideren els sol-
licitants, no són estrictament exigibles en aquests su-
pòsits les garanties pròpies de la detenció, com són 
l’assistència d’advocat i el dret a no declarar; a dreta 
llei, les garanties mencionades no són pertinents, per-
què durant aquestes diligències d’identificació no pot 
haver-hi interrogatori ni, en conseqüència, cap decla-
ració a què negar-se. Les úniques dades que es poden 
sol·licitar a l’interessat són les relatives a la seva iden-
titat.

No obstant això, la situació així generada sí que és una 
privació de llibertat, ja que s’imposa a l’afectat una 
conducció a dependències policials contra la seva vo-
luntat, quan no hagi estat possible fer la identificació al 
lloc en què se li hagi fet el requeriment, i una perma-
nència a les dites dependències que pot prolongar-se 
durant hores. És per aquest motiu que el precepte exa-
minat ha d’incorporar els requisits i les garanties a què 

ens referíem anteriorment, tal com van ser exposats 
per la STC 341/1993.

Doncs bé, un examen comparatiu demostra que l’ar-
ticle 16 que dictaminem no només manté aquestes 
garanties, sinó que les reforça. En realitat, el legis-
lador ha seguit la línia allà establerta i ha incorporat 
previsions que faltaven al text de l’article 20 LOPSC 
1/1992 i que s’entenien presents per via interpretati-
va. Així, es precisen els supòsits que justifiquen la sol-
licitud d’identificació en la via pública (apartat 1.a i 
b); s’esmenta expressament el respecte als principis 
de proporcionalitat, igualtat de tracte i no-discrimina-
ció (apartat 1, paràgraf final); s’imposa la informació 
a l’afectat de manera immediata i comprensible sobre 
les raons de la identificació (apartat 2), i se li lliura un 
volant acreditatiu del temps de permanència en les de-
pendències policials, de la seva causa i de la identitat 
dels agents actuants (apartat 4).

Només dues novetats, presents en el text del precepte 
analitzat, requereixen la nostra atenció, encara que no 
constin a l’escrit de sol·licitud.

La primera la trobem a l’apartat 2, que estableix un lí-
mit temporal màxim de permanència en dependències 
policials de sis hores. Aquest límit no existia a l’abans 
citat article 20 LOPSC 1/1992, que només utilitzava 
l’expressió «por el tiempo imprescindible» per a la re-
alització de les esmentades diligències d’identificació. 
En aquest sentit, actua com una garantia addicional, ja 
que introdueix un termini màxim absolut a la perma-
nència de l’interessat a les dependències policials.

Ara bé, allò que importa destacar és que la norma ana-
litzada preveu que la conducció a dependències poli-
cials es fa únicament «durant el temps estrictament 
necessari» per a la realització de la diligència d’identi-
ficació de l’afectat. És a dir, el que determina aquesta 
conducció és únicament la seva identificació, quan no 
pot ser efectuada en el lloc on s’ha produït el requeri-
ment, i no cap altra cosa. Això significa, d’una banda, 
que la seva estada en aquestes dependències s’ha de 
dedicar exclusivament a la citada identificació, i no a 
finalitats distintes, i, de l’altra, que una vegada realit-
zada ha de ser posat en llibertat sense més dilacions.

Qualsevol altra actuació del agents de les forces i els 
cossos de seguretat, com podria ser postergar la po-
sada en llibertat de l’afectat una vegada realitzada la 
identificació, encara que no hagin transcorregut les sis 
hores, hauria de ser considerada com una privació de 
llibertat mancada de cobertura legal i constitucional i, 
per tant, mereixedora de la responsabilitat correspo-
nent, inclosa la penal. En aquestes condicions, és obvi 
que l’interessat disposa de tots els mitjans previstos a 
l’ordenament per defensar els seus drets, inclosa la sol-
licitud de l’habeas corpus.

La segona de les novetats indicades estableix que 
els assentaments del llibre registre a què es refereix 
l’apartat 3 s’han de cancel·lar d’ofici una vegada trans-
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correguts tres anys. L’article 20 LOPSC 1/1992, que 
regulava també aquesta qüestió, no havia previst res 
sobre això, circumstància aquesta que no va ser tracta-
da a la STC 341/1993.

L’obligació de portar l’esmentat llibre registre a les de-
pendències policials s’ha de considerar igualment com 
una garantia per al respecte als drets de les persones 
afectades, ja que ha de recollir «les diligències d’iden-
tificació practicades, així com els motius, les circums-
tàncies i la durada d’aquestes». Però també és cert que 
sembla excessiu que s’hagin d’esperar tres anys per a 
la seva cancel·lació, amb el perill que aquest llibre re-
gistre pugui utilitzar-se per a finalitats no volgudes per 
la llei.

Nogensmenys, amb relació a aquesta qüestió, l’arti-
cle 16 ha experimentat dos canvis que en resolen els 
dubtes que podia generar el text vigent fins aleshores. 
D’una banda, s’imposa la remissió mensual al Minis-
teri Fiscal d’un extracte de les diligències d’identifi-
cació amb expressió del temps utilitzat en cadascu-
na, i, el que és més important, les dades contingudes 
en aquest llibre registre «només es poden comunicar 
a l’autoritat judicial competent i al Ministeri Fiscal», 
exigència aquesta que faltava al text de l’article 20 
LOPSC 1/1992.

En tot cas, hem de recordar que aquest llibre registre 
és un fitxer que conté dades personals, per la qual co-
sa està subjecte a les garanties i previsions de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, inclosos els drets d’accés, 
de rectificació i de cancel·lació reconeguts a l’interes-
sat. Concretament, resulta aplicable a aquest supòsit 
l’article 22 de l’esmentada Llei orgànica, sobre fitxers 
de les forces i els cossos de seguretat que, al seu apar-
tat 4, estableix que «[l]es dades personals registrades 
amb finalitats policials s’han de cancel·lar quan no si-
guin necessàries per a les investigacions que n’hagin 
motivat el seu emmagatzematge».

És per això que, fins i tot els antecedents policials des-
favorables, categoria aquesta no assimilable en res al 
llibre registre a què ens referim, estan subjectes als 
drets d’accés i de cancel·lació reconeguts a la citada 
normativa sobre dades personals.

Per tant, entenem que el precepte que examinem no-
més estableix un termini màxim per a la cancel·lació 
dels assentaments fets al llibre registre, sens perjudici 
que aquesta cancel·lació s’hagi de fer abans si es donen 
altres circumstàncies, com ara les anteriorment indi-
cades. Així mateix, el fet que la norma examinada im-
posi la cancel·lació d’ofici confirma aquesta interpre-
tació.

Quant a l’apartat 1 de l’article 19 LOPSC, no vulne-
ra l’article 17 CE, malgrat el seu caràcter redundant. 
Aquest precepte es limita a recordar que la conduc-
ció a dependències policials d’una persona, només als 
efectes d’identificar-la, quan no és possible fer-ho al 

lloc en què se li hagi requerit, no està subjecta a les 
mateixes formalitats que la detenció. I, com acabem 
de veure, es tracta d’una previsió que coincideix amb 
la doctrina constitucional que hem exposat més amunt.

D’altra banda, les formalitats al·ludides, que són, 
d’acord amb el que preveu l’article 17 CE, el dret a 
no declarar i l’assistència d’advocat en les diligències 
policials, així com també altres garanties, com ara la 
necessitat que la privació de llibertat no duri més del 
temps necessari, i la informació immediata i compren-
sible a la persona dels seus drets i de les raons de la 
privació de llibertat, ja estan incloses expressament a 
l’article 16 LOPSC, que regula aquesta qüestió.

En conclusió, els articles 16 i 19, apartat 1, LOPSC no 
vulneren l’article 17 CE.

2. L’article 17 LOPSC (restriccions de trànsit i controls 
a les vies públiques) ha estat sol·licitat per una desena 
part de diputats, del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA i 
la diputada no adscrita, i també per una desena part de 
diputats, pertanyents al Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

A) Segons el precepte mencionat, els agents de les for-
ces i els cossos de seguretat poden restringir o limitar 
el trànsit en la via publica en supòsits d’alteració de la 
seguretat ciutadana, o quan hi hagi indicis racionals 
que pugui produir-se aquesta alteració, així com ocu-
par preventivament els efectes i els instruments sus-
ceptibles d’utilitzar-se per a accions il·legals. També 
poden establir controls en les vies i els llocs públics 
per prevenir delictes d’especial gravetat o generadors 
d’alarma social i per detenir-ne els autors.

Els diputats signants de la primera sol·licitud es limi-
ten a considerar de forma general que «[l]’espai públic 
deixa de ser un espai de participació política». No obs-
tant això, a continuació connecten aquest retret amb la 
crítica a l’article 37.3 LOPSC, que castiga com a falta 
lleu l’incompliment de les esmentades restriccions a 
la circulació per als vianants. Per la seva part, l’escrit 
presentat pels diputats signants de la segona sol·licitud 
critica la indeterminació de l’expressió «indicis racio-
nals que pugui produir-se una alteració de la seguretat 
ciutadana» com a causa habilitant per a la limitació o 
restricció de la circulació o permanència en les vies o 
els llocs públics.

D’acord amb l’anterior, entenem que ambdues sol-
licituds qüestionen l’apartat primer de l’article 17 i no 
l’apartat segon que, en canvi, es refereix als controls 
establerts en les vies públiques «[p]er prevenir delictes 
d’especial gravetat o generadors d’alarma social, així 
com per descobrir i detenir els qui hagin participat en 
la comissió d’aquests delictes».

B) Al nostre parer, el dret fonamental afectat i limitat 
per aquest precepte de forma prevalent és el reconegut 
a l’article 19 CE (llibertat de circulació i residència), 
en el seu vessant relatiu a la lliure circulació per tot el 
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territori de l’Estat, i no els altres drets mencionats en 
les corresponents sol·licituds.

Tanmateix, la petició signada per més d’una desena 
part de diputats, del Grup Parlamentari d’ERC, al·lega 
també la vulneració del principi de seguretat jurídica, 
reconegut a l’article 9.3 CE. Entenem que aquesta al-
legació, encara que no referida a cap precepte concret 
sinó invocada de forma genèrica, va dirigida a l’article 
17 que examinem, en la mesura en què critica la utilit-
zació d’un «element indeterminat». I també als articles 
18 («conceptes indeterminats») i 20 («termes poc pre-
cisos i subjectes a discrecionalitat»).

El Tribunal Constitucional recorda que «[l]a exigen-
cia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica 
implica que el legislador debe perseguir la claridad y 
no la confusión normativa, debe procurar que acerca 
de la materia sobre la que legisle sepan los operado-
res jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe 
huir de provocar situaciones objetivamente confusas». 
Per tant, s’infringeix aquest principi constitucional 
quan «se introducen perplejidades difícilmente sal-
vables respecto a la previsibilidad de cuál sea el De-
recho aplicable, cuáles las consecuencias derivadas de 
las normas vigentes, incluso cuáles sean éstas» (STC 
46/1990, de 15 de març, FJ 4).

Certament, la indeterminació normativa de la causa 
que habilita els membres de les forces i els cossos de 
seguretat per limitar l’exercici d’un dret fonamental 
com són la llibertat de circulació o la intimitat perso-
nal pot constituir una vulneració de l’article 9.3 CE. 
Malgrat això, entenem que, en aquests supòsits, el que 
és realment rellevant és la vulneració del precepte 
constitucional que reconeix aquests drets fonamentals, 
ja que, com exigeix l’article 53.1 CE i també la doctri-
na del Tribunal Europeu de Drets Humans (en enda-
vant TEDH), qualsevol límit o ingerència sobre algun 
d’aquests drets ha ser necessàriament prevista a la llei 
amb un grau suficient de certesa i claredat.

Més concretament, quan la llei atorga una facultat 
d’actuació a les autoritats del poder executiu «debe in-
dicar con la suficiente claridad el alcance de dicho po-
der discrecional conferido a las autoridades competen-
tes y la forma de ejercerlo» (STEDH, assumpte Gillan 
i Quinton c. Regne Unit, 12 de gener de 2010, § 77, que 
cita doctrina consolidada).

En conseqüència, tant en el supòsit que examinem 
com respecte de les al·legacions relatives als articles 
18 i 20, centrarem el nostre examen en la hipotètica 
vulneració del dret fonamental implicat, sens perjudici 
d’apreciar, si escau, l’eventual afectació al principi de 
seguretat jurídica.

La doctrina jurisprudencial sobre l’article 19 CE és 
escassa, i la que existeix es refereix substancialment 
al dret a triar lliurement la residència, per la qual co-
sa no resulta aplicable a la matèria regulada per l’arti-
cle 17 LOPSC. No obstant això, la STC 84/2013, d’11 

d’abril, va resumir de forma concisa la doctrina refe-
rent a la legitimitat constitucional de les restriccions al 
trànsit de vehicles de motor. També van ser rellevants 
les consideracions establertes anteriorment en la STC 
66/1991, de 22 de març, que, si bé es referien a un pro-
blema de lliure circulació de béns, han estat aplicades 
a la lliure circulació de persones.

En la seva condició de dret fonamental, la llibertat de 
circulació només pot ser restringida o limitada mitjan-
çant llei, la qual, en la mesura que afecti el seu desen-
volupament directe, ha de ser llei orgànica. Però, una 
vegada més, això no significa que el legislador pugui 
establir lliurement qualsevol limitació, sinó que ha 
de fer-ho només quan la mesura restrictiva sigui ade-
quada i necessària per a la preservació d’altres drets o 
béns constitucionals en conflicte i sigui proporcionada 
a la finalitat perseguida (en aquest sentit, STEDH de 9 
de novembre de 2010, assumpte Deés c. Hongria).

Així, la STC 66/1991 afirmava que: 

«Este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar que no 
toda medida que incida en la libre circulación de bie-
nes –y personas– por el territorio nacional es necesa-
riamente contraria al art. 139.2 C.E., sino que única-
mente lo será cuando persiga de forma intencionada la 
finalidad de obstaculizar la libre circulación o genere 
consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento 
de obstáculos que no guarden relación y sean despro-
porcionados respecto del fin constitucionalmente lícito 
que pretenda la medida adoptada (STC 37/1981, fun-
damento jurídico 2°) (STC 66/1991, FJ 2).»

En aplicació d’aquesta doctrina, la STC 84/2013 (FJ 
6), ja citada anteriorment, havia avalat les restricci-
ons imposades a la circulació de vehicles de motor 
quan resultessin útils i necessàries per a la preservació 
d’un bé constitucional expressament reconegut o per a 
l’exercici d’altres drets constitucionals.

Igualment, hem de considerar la posició mantinguda 
pel TEDH a la Sentència dictada a l’assumpte Austin i 
altres c. Regne Unit, Gran Sala, 15 de març de 2012. 
Els demandants denunciaven «su encierro, durante 
una protesta en el centro de Londres, en el interior de 
un cordón policial (una medida designada con el tér-
mino “kettling”-“enchaudronnement”) durante un pe-
ríodo que pudo ser de hasta siete horas» (§ 3).

En la seva decisió, el TEDH va considerar que no s’ha-
via produït violació de l’article 5 CEDH, ja que les me-
sures adoptades «eran necesarias para evitar daños 
graves a personas o bienes» (§ 68).

C) L’aplicació del paràmetre exposat a l’article 17.1, 
objecte de dictamen, permet concloure que les restric-
cions que s’imposen a la llibertat de circulació de les 
persones («limitar o restringir la circulació o perma-
nència en vies i llocs públics i establir zones de segu-
retat») supera el test d’adequació constitucional anteri-
orment exposat.
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En primer lloc, les limitacions citades només es po-
den imposar «en supòsits d’alteració de la seguretat 
ciutadana o de la convivència pacífica, o quan hi ha-
gi indicis racionals que es pugui produir l’alteració 
esmentada». La seguretat ciutadana, amb l’abast que 
hem exposat a l’inici d’aquest mateix fonament jurí-
dic, és, com sabem, un bé constitucional expressament 
previst a l’article 104 CE, que encarrega precisament 
a les forces i els cossos de seguretat la missió de ga-
rantir-la. De la mateixa manera que la jurisprudència 
constitucional i europea ha acceptat que la protecció 
de béns constitucionals, com ara el medi ambient, jus-
tifica l’establiment de límits a la llibertat de circulació, 
hem d’entendre que els límits mencionats són justifi-
cats quan siguin útils i necessaris per a la preservació 
de la seguretat ciutadana i la convivència pacífica en 
tant que es tracta, també, com hem dit a l’inici d’aquest 
fonament, d’un bé constitucionalment protegit, indis-
pensable per l’exercici dels drets fonamentals.

Els diputats del Grup Parlamentari d’ERC no qüestio-
nen aquesta necessitat, sinó el fet que les restriccions 
les puguin decidir els agents de les forces i els cos-
sos de seguretat «quan hi hagi indicis racionals que 
es pugui produir l’alteració de la seguretat ciutadana». 
Certament, aquesta expressió deixa marge d’aprecia-
ció a l’autoritat policial. No obstant això, entenem que 
aquest no és excessiu, i que malgrat la seva relativa 
indeterminació no és sinònim d’arbitrarietat o caprici 
prohibits constitucionalment (art. 9.3 CE).

Primerament, perquè els termes «indicis racionals» 
són prou coneguts i utilitzats en les nostres lleis per 
justificar actuacions d’intervenció molt diverses, de 
manera que disposem d’amplis criteris interpretatius 
sobre el seu abast i significat, tant a la jurisprudència 
del Tribunal Suprem com a la del Tribunal Constituci-
onal. Així, entre moltes d’altres, podem citar les STC 
197/2009, de 28 de setembre (FJ 4); 299/2000, d’11 de 
desembre (FJ 4, 9 i 10); 253/2006, d’11 de setembre 
(FJ 2), o 26/2010, de 27 d’abril (FJ 2 i 6). A tall de sín-
tesi, els esmentats pronunciaments exigeixen que els 
«indicis» per poder justificar l’adequació d’aquestes 
actuacions han de reunir principalment dos requisits: 
han de ser accessibles per a tercers i han de propor-
cionar una base real de la qual es pugui inferir que 
s’ha perpetrat un delicte o que es perpetrarà. Per tant, 
no poden basar-se en valoracions globals de la perso-
na o en circumstàncies anímiques ni en meres hipòte-
sis subjectives, sinó que consisteixen en bones raons o 
fortes presumpcions que les infraccions estan a punt 
de cometre’s.

Només a títol d’exemple i limitant-nos al procés penal, 
la Llei d’enjudiciament criminal justifica els «indicis» 
com a element que permet l’obertura i l’examen de la 
correspondència privada, per a la intervenció de les co-
municacions telefòniques (article 579.1, 2 i 3), per a la 
imposició de fiances i embargaments (article 589) i per 
al sobreseïment lliure (article 637.1r), entre d’altres.

La majoria d’aquests preceptes ni tan sols qualifiquen 
els indicis de «racionals», com sí que ho fa l’article 17 
que examinem, però el cert és que, per la seva pròpia 
naturalesa, un indici és el resultat d’un raonament lò-
gic, en el qual s’arriba a conèixer l’existència d’un fet 
que no es pot percebre, mitjançant un procés d’infe-
rència a partir d’un altre fet conegut. Un indici, per 
tant, no és una mera sospita, ni menys encara una in-
tuïció, sinó que ha de ser el resultat d’un raonament 
obtingut a partir d’una base fàctica suficient. Entenem, 
doncs, que l’expressió analitzada significa que l’autori-
tat policial haurà de valorar adequadament en cada cas 
l’existència del perill d’alteració de la seguretat ciuta-
dana o de la convivència pacífica, abans referit.

Segonament, no tindria sentit que les esmentades res-
triccions a la circulació no poguessin establir-se fins al 
moment en què l’alteració de la seguretat ciutadana és 
efectiva i present, amb el risc que això suposaria. Al 
contrari, un simple examen de la pràctica utilitzada en 
aquests casos demostra que és habitual el tancament a 
la circulació de vehicles, i fins i tot de persones, en su-
pòsits en els quals no s’ha produït cap alteració, i que 
les mesures sovint són necessàries fins i tot per assegu-
rar l’adequat i normal exercici del dret de manifestació.

Finalment, hem de tenir en compte que la restricció 
ha de fer-se únicament «durant el temps que sigui im-
prescindible per mantenir o restablir la seguretat ciu-
tadana».

En conseqüència, l’article 17.1 LOPSC imposa una sè-
rie de restriccions al dret de la lliure circulació que són 
raonables, proporcionades a la finalitat i a la protecció 
d’altres béns i que, per tant, compleixen els requisits 
de qualitat de la llei exigibles per a titllar de legítima 
qualsevol restricció legal de drets constitucionals.

Per la seva part, l’article 37.3 LOPSC tipifica com a in-
fracció lleu l’incompliment d’aquestes restriccions a la 
circulació, encara que no ho fa en tots els casos, sinó 
únicament quan afectin vianants o l’itinerari en oca-
sió d’un acte públic, una manifestació o una reunió i, 
a més, provoquin alteracions menors en el seu normal 
desenvolupament. El tipus constitutiu de la infracció 
no presenta problemes de determinació, ja que es fo-
namenta en fets constatables i no en apreciacions sub-
jectives, com són l’existència d’una restricció de pas 
decidida pels agents de l’autoritat in situ o bé prèvia-
ment, i en el seu incompliment material.

Per tant, l’article 17, apartat 1, LOPSC no vulnera l’ar-
ticle 19 CE i l’apartat 3 de l’article 37 LOPSC no vul-
nera l’article 25 CE. En ambdós casos, tampoc no hi 
ha vulneració de l’article 9.3 CE.

3. L’article 18 LOPSC ha estat qüestionat a la segona 
sol·licitud, remesa per una desena part dels diputats, 
del Grup Parlamentari d’ERC.

A) Aquest precepte, en el seu primer apartat, regula 
les comprovacions i els registres realitzats pels agents 
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de l’autoritat sobre persones, béns i vehicles a les vi-
es, els llocs i els establiments públics amb la finalitat 
d’impedir la utilització o la possessió il·legal d’armes, 
explosius o altres instruments que generin un risc po-
tencialment greu per a les persones, quan es tinguin 
indicis de la seva presència eventual als llocs esmen-
tats. L’apartat segon faculta aquests agents per inter-
venir temporalment qualsevol objecte, instrument o 
mitjà d’agressió, si es considera necessari per tal de 
prevenir la comissió de delictes o quan hi hagi perill 
per a la seguretat de les persones o dels béns.

Els diputats peticionaris qüestionen la indeterminació 
amb què es regula l’actuació dels agents de l’autoritat, 
tant pel que fa a la naturalesa dels objectes i instru-
ments que poden ser comprovats i intervinguts (qual-
sevol instrument susceptible de ser utilitzat per come-
tre un delicte o alterar la seguretat ciutadana), com de 
les circumstàncies que justifiquen aquesta comprova-
ció (que es tinguin indicis de la seva eventual presèn-
cia en aquells llocs). Segons això, plantegen els seus 
dubtes només en relació amb la previsió normativa 
continguda en l’apartat 1 de l’article 18.

B) Aquest precepte, tot i el seu títol genèric, «[c]om-
provacions i registres en llocs públics», no preveu cap 
tipus de registre corporal de les persones. El seu text 
literal es refereix únicament a les «comprovacions» i 
són aquestes, per tant, les que interessen als efectes 
del nostre examen de constitucionalitat, ja que la de-
nominació que encapçala l’article («[c]omprovacions i 
registres») no té efectes normatius quan no coincideix 
amb l’enunciat del precepte. En tot cas, una interpreta-
ció sistemàtica dels articles inclosos en aquesta secció 
1a («Potestats generals de policia de seguretat») ens 
porta a considerar que les comprovacions a què fa re-
ferència l’article 18.1 LOPSC no poden ser en cap cas 
escorcolls personals externs i superficials, els quals es-
tan expressament previstos a l’article 20, com dèiem 
abans. En conseqüència, considerem que, de manera 
semblant al que disposa l’article 17.2 LOPSC, les com-
provacions regulades en aquest precepte només inclo-
uen, quan afecten les persones, el registre de vehicles i 
el control superficial dels seus efectes personals.

Sens dubte, és el dret a la intimitat personal reconegut 
a l’article 18.1 CE el que pot resultar afectat més direc-
tament per aquesta regulació legal, encara que no esti-
gui citat en l’escrit dels sol·licitants. És doctrina consti-
tucional consolidada que l’objecte protegit pel dret a la 
intimitat personal és «la existencia de un ámbito pro-
pio y reservado frente a la acción y el conocimiento 
de los demás, necesario, según las pautas de nuestra 
cultura para mantener una calidad mínima de la vida 
humana» (per totes, STC 231/1988, de 2 de desembre, 
FJ 3). Els registres i les comprovacions de vehicles i 
béns constitueixen una ingerència en aquest àmbit pro-
pi i reservat de la persona. La mateixa conclusió es 
deriva de la jurisprudència del Tribunal Europeu de 
Drets Humans, que afirma que: «[c]on independencia 

de que en cualquier caso la correspondencia, los diari-
os u otros documentos privados personales, se hallen 
o se lean, o se encuentren otros objetos íntimos duran-
te el registro, el Tribunal considera que el uso de los 
poderes coercitivos conferidos por la legislación, para 
exigir a una persona a someterse a un registro deta-
llado, de su persona, su ropa y sus objetos personales, 
equivale a una clara injerencia en el derecho al respe-
to de la vida privada. [...]» (STEDH de 12 de gener de 
2010, assumpte Gillan i Quinton c. Regne Unit, § 63).

La jurisprudència constitucional relativa al dret a la 
intimitat personal, quan resulta afectat per aquest ti-
pus de registres i comprovacions en la via pública i 
en llocs i establiments públics, és certament escassa. 
Nogensmenys, la STC 70/2002, de 3 d’abril, va tractar 
aquesta qüestió de forma detallada, i va fixar una línia 
doctrinal que s’ha mantingut des de llavors. Ara bé, no 
podem oblidar que el supòsit fàctic tractat en la citada 
Sentència era molt diferent del que apareix a la norma 
que examinem, ja que es referia a un registre d’efec-
tes personals amb ocasió d’una detenció per delicte de 
tràfic de drogues. Per tant, als efectes del present Dic-
tamen, d’aquesta resolució només resulta rellevant la 
doctrina establerta de forma general sobre les restric-
cions del dret a la intimitat, així com les consideraci-
ons que es feien respecte dels requisits exigibles a la 
norma que autoritzava les dites restriccions.

Segons aquesta doctrina, la limitació de l’esmentat dret 
fonamental exigeix els requisits següents, a més de 
l’existència d’un «fin constitucionalmente legítimo»: 

«que la medida limitativa del derecho esté prevista en 
la ley (principio de legalidad); que como regla general 
se acuerde mediante una resolución judicial motivada 
(si bien reconociendo que debido a la falta de reserva 
constitucional a favor del Juez, la Ley puede autorizar 
a la policía judicial para la práctica de inspecciones, 
reconocimientos e incluso de intervenciones corpora-
les leves, siempre y cuando se respeten los principios 
de proporcionalidad y razonabilidad) y, finalmente, la 
estricta observancia del principio de proporcionalidad, 
concretado en tres requisitos o condiciones: idoneidad 
de la medida, necesidad de la misma y proporcionali-
dad en sentido estricto.» (FJ 10.a)

Tenint en compte que l’objecte del nostre examen és, 
precisament, la Llei que habilita els integrants de les 
forces i els cossos de seguretat per realitzar les com-
provacions, haurem de prestar especial atenció a allò 
que en la doctrina del TEDH es coneix com la «qua-
litat de la llei». Així, a l’esmentada Sentència llegim: 

«Y, profundizando en esa exigencia, en la STC 
169/2001, 16 de julio, FJ 6, sostuvimos, con abundante 
cita de Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en cuanto a las características exigidas por 
la seguridad jurídica respecto de la calidad de la ley 
habilitadora de las injerencias en un derecho recono-
cido en el Convenio, que “la ley debe definir las mo-
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dalidades y extensión del ejercicio del poder otorga-
do con la suficiente claridad para aportar al individuo 
una protección adecuada contra la arbitrariedad”.» (FJ 
10.a)

C) Si apliquem la tècnica d’anàlisi descrita a l’examen 
de l’article 18.1 LOPSC, veiem que els sol·licitants no 
qüestionen l’existència d’una finalitat constitucional-
ment legítima per dur a terme les comprovacions a què 
fa referència el seu apartat primer, ni tampoc l’absèn-
cia d’autorització judicial. El que critiquen, com dè-
iem abans, és la qualitat de la norma habilitadora de 
la ingerència, atesa l’excessiva indeterminació amb 
què defineix els objectes i els instruments que poden 
ser comprovats i intervinguts (a més d’armes i explo-
sius, qualsevol instrument susceptible de ser utilitzat 
per cometre un delicte o alterar la seguretat ciutada-
na), així com les circumstàncies que justifiquen aques-
ta comprovació (que es tinguin indicis de la seva even-
tual presència en aquells llocs).

Per tant, cenyirem el nostre examen als aspectes qües-
tionats expressament a l’escrit de sol·licitud.

a) Quant al primer dels dubtes plantejats (el registre i, 
si escau, la intervenció, es pot fer sobre «altres objec-
tes [...] susceptibles d’utilitzar-se per cometre un de-
licte o alterar la seguretat ciutadana»), no compartim 
l’al·legació realitzada pels diputats peticionaris. Inde-
pendentment del fet que el text inclou expressions com 
«armes, explosius, substàncies perilloses», que per-
meten interpretar de manera sistemàtica la voluntat 
del legislador, hem d’insistir en dues consideracions 
suplementàries que, al nostre entendre, aclareixen de 
manera substancial la naturalesa de l’expressió critica-
da pels sol·licitants.

La primera requereix que els objectes o els instruments 
que justifiquen la comprovació i, si és procedent, la se-
va intervenció, «generin un risc potencialment greu per 
a les persones». No és aquesta una expressió mancada 
de claredat, i les paraules utilitzades («risc potencial-
ment greu», «persones») ajuden a determinar de ma-
nera més precisa els altres elements de la definició. No 
n’hi ha prou, doncs, que aquests objectes o instruments 
puguin ser utilitzats per alterar la seguretat ciutadana, 
expressió excessivament oberta; és necessari, a més, 
que, per la seva naturalesa, generin el risc greu per als 
ciutadans, abans indicat.

La segona exigeix, de manera acumulativa, que els 
instruments afectats siguin susceptibles d’ésser utilit-
zats per «cometre un delicte o alterar la seguretat ciu-
tadana», cosa que limita també de forma notable quins 
objectes es poden incloure en aquesta categoria i, per 
tant, facultar l’actuació dels agents de l’autoritat per 
efectuar la comprovació i, si escau, la interceptació.

b) Amb relació al segon dels dubtes plantejats pels 
sol·licitants (que els agents de l’autoritat «tinguin in-
dicis de la presència eventual» d’aquests objectes pe-
rillosos als llocs on s’efectua la comprovació), sembla 

clar que el nostre examen s’ha de centrar en l’expressió 
«indicis». Com dèiem anteriorment, quan examinaven 
l’abast de les paraules «indicis racionals» a l’article 17 
LOPSC, ens trobem davant una expressió prou cone-
guda i utilitzada en les nostres lleis per justificar deter-
minades actuacions, de forma que ens remetem a l’ar-
gumentació exposada a l’apartat 2.C d’aquest mateix 
fonament jurídic.

Podria suposar-se que la circumstància que el precep-
te examinat no afegeixi la paraula «racionals», com sí 
que ho fa l’article 17 LOPSC, comporta un cert canvi 
en la seva consideració. Però no és així, ja que, com 
dèiem quan tractàvem aquest darrer, un indici és, per 
la seva pròpia naturalesa, el resultat d’un raonament 
lògic, en el qual s’arriba a conèixer l’existència d’un 
fet, que no es pot percebre, mitjançant un procés d’in-
ferència a partir d’un altre fet conegut. Un indici, per 
tant, no és una mera sospita, ni molt menys una intu-
ïció, sinó el resultat d’un raonament efectuat a partir 
d’una base fàctica suficient.

A partir del que hem exposat, podem considerar que 
el precepte sol·licitat reuneix els requisits de «qualitat» 
en la llei que s’han d’observar per restringir legítima-
ment l’exercici d’un dret constitucional. Així, d’una 
banda, persegueix una finalitat constitucionalment le-
gítima (la protecció de la seguretat de les persones i 
dels béns i la prevenció de la comissió de delictes) i de-
limita amb prou claredat i precisió els supòsits en què 
les forces i els cossos de seguretat poden realitzar les 
comprovacions sobre persones, béns i vehicles per tal 
de garantir aquella finalitat i, si escau, intervenir els 
objectes corresponents.

I de l’altra, es tracta de mesures adequades per asso-
lir l’esmentat objectiu que, a més, resulten necessàri-
es, en no apreciar-se de manera patent que existeixin 
altres mesures alternatives igualment idònies i menys 
restrictives del dret a la intimitat personal per garantir 
els béns de rellevància constitucional que protegeix el 
precepte.

Finalment, atesa la importància dels béns protegits 
(indemnitat i seguretat de les persones) i que l’afecta-
ció del dret a la intimitat personal no presenta un ni-
vell d’intensitat especialment greu, podem considerar 
que es respecta el principi de proporcionalitat en sen-
tit estricte. I això anterior perquè el sacrifici d’aques-
ta dimensió del dret fonamental afectat (protecció de 
l’espai personal consistent en els efectes i els béns per-
sonals) resulta justificat pel major pes dels béns pro-
tegits, donades les circumstàncies d’urgència de la 
intervenció que deriven de l’existència d’un risc po-
tencialment greu per a les persones, com a resultat de 
portar o utilitzar il·legalment en espais públics objectes 
susceptibles d’usar-se per a la comissió d’un delicte o 
per a l’alteració de la seguretat ciutadana.

En conseqüència, l’article 18, apartat 1, LOPSC no vul-
nera l’article 18.1 CE, ni tampoc l’article 9.3 CE.
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4. L’article 20 LOPSC ha estat qüestionat a la sol-
licitud presentada per una desena part de diputats, del 
Grup Parlamentari d’ERC.

A) Aquest precepte regula la pràctica de registres cor-
porals externs i superficials sobre les persones. Esta-
bleix com a causa habilitant l’existència d’indicis raci-
onals que permetin suposar la troballa de determinats 
objectes o instruments, i regula les formalitats amb les 
quals s’ha de fer l’escorcoll personal. Aquestes con-
dicions es poden exceptuar en situació d’urgència per 
risc greu i imminent per als agents, però en qualsevol 
cas els registres han de respectar el principi d’ingerèn-
cia mínima i s’han de fer de la manera que causin el 
mínim perjudici a la intimitat i a la dignitat de la per-
sona afectada.

Els diputats sol·licitants al·leguen en el seu escrit que 
utilitza termes imprecisos i subjectes a discrecionalitat 
pel que fa a la determinació tant de la causa habilitant 
de l’escorcoll com de la situació que justifica la no-
aplicació de les formalitats requerides per l’apartat 2 
per a la realització del registre («risc greu i imminent 
per als agents»).

B) Encara que la petició tampoc no menciona el pre-
cepte de la Constitució que s’estima vulnerat en aquest 
supòsit, podem considerar que és l’article 18.1 CE, el 
dret a la intimitat personal. La doctrina constitucional 
sobre el contingut d’aquest dret fonamental i sobre els 
límits que pot experimentar en els casos de registres 
personals realitzats pels agents públics ja va ser expo-
sada anteriorment, en tractar l’article 18, en particular 
a la STC 70/2002.

No obstant això, aquest article 20 LOPSC regula un 
tipus diferent de registres personals, ja que comporten 
la intervenció sobre el cos de les persones, tot i que de 
naturalesa «externa» i «superficial». És per això que 
la solució dels dubtes de constitucionalitat plantejats 
requerirà l’examen d’altres decisions jurisprudencials 
més rellevants que la citada anteriorment, que només 
tractava el supòsit produït per l’escorcoll dels béns 
personals de l’interessat i l’examen de la seva agenda. 
A aquest efecte, analitzarem específicament la STC 
207/1996, de 16 de desembre, que va establir la doctri-
na general sobre escorcolls i intervencions corporals, i 
la STC 57/1994, de 28 de febrer, entre d’altres. També 
és pertinent i de gran utilitat l’abundant jurisprudència 
del TEDH sobre el respecte al dret de la vida privada, 
reconegut a l’article 8 del Conveni europeu per a la 
protecció dels drets humans i les llibertats fonamen-
tals (en endavant CEDH).

L’esmentada STC 207/1996 va fer una completa clas-
sificació dels registres corporals que poden comportar 
ingerència sobre el dret a la intimitat, i va distingir-ne 
dos tipus clarament diferenciats: 

D’una banda, les anomenades «inspecciones y regis-
tros corporales», consistents en el reconeixement del 
cos humà sense que es produeixi cap menyscapte o le-

sió, que no afecten el dret a la integritat física però sí 
que poden comportar una ingerència sobre el dret a la 
intimitat personal en la seva vessant d’intimitat corpo-
ral, «si recaen sobre partes íntimas del cuerpo, como 
fue el caso examinado en la STC 37/1989 (examen gi-
necológico), o inciden en la privacidad» (FJ 2.a).

I, d’altra banda, les «intervenciones corporales» prò-
piament dites, en les quals s’extreuen determinats ele-
ments interns o externs del cos humà amb la finalitat 
de sotmetre’ls a informe pericial, en las que «el de-
recho que se verá por regla general afectado es el de-
recho a la integridad física (art. 15 CE) en tanto impli-
can una lesión o menoscabo del cuerpo, siquiera sea de 
su apariencia externa» (STC 207/1996, FJ 2.b).

En ambdós casos, el registre o la intervenció afecta 
el dret fonamental reconegut a l’article 18.1 CE. Pe-
rò, com vèiem anteriorment, hi ha situacions en què 
aquesta afectació incideix sobre un àmbit mes reduït 
i específic, denominat intimitat corporal. El Tribunal 
Constitucional distingeix, doncs, entre la lesió de la in-
timitat corporal i la que afecta de manera més genèri-
ca la intimitat personal. Aquesta distinció es basa en 
el fet que «el ámbito de la intimidad corporal consti-
tucionalmente protegido no es una entidad física, sino 
cultural, y en consecuencia determinada por el crite-
rio dominante en nuestra cultura sobre el recato cor-
poral». Per tant, la intimitat corporal resulta afectada 
quan les actuacions de registre, «por las partes del cu-
erpo humano sobre las que se operan o por los instru-
mentos mediante los que se realizan [...] constituyen, 
según un sano criterio, violación del pudor o recato de 
la persona» (STC 57/1994, FJ 5.B).

Aquesta última Sentència va tractar un supòsit especial-
ment greu de registre, ja que comportava el nu integral 
de la persona escorcollada, amb afectació al principi 
de dignitat de la persona reconegut a l’article 10.1 CE. 
La doctrina que va establir ha estat plenament confir-
mada, entre d’altres, per les STC 204/2000, de 24 de 
juliol (FJ 4), i 218/2002, de 25 de novembre (FJ 4).

En canvi, la intimitat personal té un contingut més am-
pli, ja que implica, com hem recordat abans, «la exis-
tencia de un ámbito propio y reservado frente a la ac-
ción y el conocimiento de los demás, necesario –según 
las pautas de nuestra cultura– para mantener una ca-
lidad mínima de la vida humana» (STC 231/1988, FJ 
3). El cos humà, més enllà de les seves parts íntimes, 
constitueix l’àmbit de definició de la pròpia persona i, 
sens dubte, té la cobertura del dret a la intimitat per-
sonal enfront d’intromissions o intrusions de tercers. 
Per això, la STC 207/1996 va considerar com a inspec-
cions o registres corporals «aquellas que consisten en 
cualquier género de reconocimiento del cuerpo huma-
no» (FJ 2.a).

Doncs bé, encara que la ingerència en el dret a la inti-
mitat no afecti la intimitat corporal ni pugui ser con-
siderada «intervenció corporal» (extracció d’elements 
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del cos humà), només serà constitucionalment lícita en 
els casos en què «el sacrificio de tales derechos funda-
mentales es susceptible de alcanzar una justificación 
constitucional objetiva y razonable» (STC 207/1996, 
FJ 4). En aquest sentit, la citada Sentència confirma 
els mateixos requisits exigits per als escorcolls no cor-
porals, que tractàvem anteriorment quan analitzàvem 
l’article 18 LOPSC, encara que aplicables en aquests 
casos amb més rigor, atesa la major intensitat i grave-
tat de la ingerència produïda.

En primer lloc, hi ha d’haver una finalitat constitucio-
nalment legítima, constituïda per «razones justificadas 
de interés general convenientemente previstas por la 
Ley, entre las que, sin duda, se encuentra la actuación 
del ius puniendi» (FJ 4.A).

En segon lloc, cal ple respecte al principi de legalitat, 
de manera que el registre ha d’estar previst i determi-
nat de forma expressa per una norma amb rang de llei 
(FJ 4.B). Posteriorment, tornarem sobre aquesta qües-
tió, ja tractada abans i especialment rellevant a l’efecte 
del nostre examen.

En els supòsits més greus (com ara l’afectació a la in-
timitat corporal o l’extracció d’elements externs o in-
terns del cos) el Tribunal exigeix l’autorització judicial 
prèvia, encara que «sin descartar la posibilidad de que, 
en determinados casos, y con la conveniente habilita-
ción legislativa (que en tal caso no se daba), tales actu-
aciones pudieran ser dispuestas por la policía judicial» 
(FJ 4.C).

Finalment, tota mesura que afecti el dret a la intimi-
tat personal, com a qualsevol altre dret fonamental, ha 
de respectar el principi de proporcionalitat, compro-
vat mitjançant els seus elements constitutius: idoneïtat, 
necessitat i proporcionalitat en sentit estricte, obtingu-
da aquesta a través de la ponderació entre els beneficis 
obtinguts per a l’interès general i els prejudicis causats 
sobre els béns o valors en conflicte (FJ 4.E).

C) D’acord amb el paràmetre constitucional exposat, 
hem d’entendre que els registres previstos en aquest 
article 20 LOPSC, malgrat la manca de concreció que 
presenten algunes de les expressions que conté, no po-
den ser qualificats com a «intervencions corporals», 
segons la terminologia emprada a la STC 207/1996, 
ja que no comporten l’extracció d’elements interns o 
externs del cos ni tampoc impliquen la seva «lesión 
o menoscabo» ni tan sols «de su apariencia externa». 
Sí que són, en canvi, «inspecciones o registros corpo-
rales», consistents en el reconeixement del cos humà 
sense que es produeixi cap menyscapte o lesió. Ens 
trobem, doncs, davant dels denominats escorcolls cor-
porals, és a dir, intervencions sobre el cos de la perso-
na destinades a la cerca d’objectes ocults.

Aquests registres incideixen directament sobre el dret 
a la intimitat personal. Més difícil és, en canvi, apre-
ciar el grau d’afectació que es produeix sobre la in-
timitat corporal. La frase «deixar a la vista parts del 

cos normalment cobertes per roba» manca de preci-
sió, i no permet extreure conclusions prou clares sobre 
l’abast de l’habilitació atorgada als agents de les forces 
i els cossos de seguretat. No obstant això, hem de re-
cordar que la intimitat corporal pot resultar lesionada 
quan les actuacions realitzades operen sobre parts ín-
times del cos, de manera que no podem excloure que, 
en el cas examinat, aquesta lesió pugui produir-se.

En canvi, entenem que el precepte examinat no auto-
ritza actuacions que comportin el nu integral. D’una 
banda, perquè l’expressió «registre corporal extern i 
superficial de la persona» no encaixa amb una inter-
venció tan invasiva de la intimitat corporal com és el 
nu integral, fins i tot quan es duu a terme en un lloc 
reservat i fora de la vista de tercers. I, de l’altra, per-
què l’exposició a la vista que preveu l’apartat 2.b es 
fa sobre «parts del cos» normalment cobertes per la 
roba, i no sobre la seva totalitat. És per això que no 
ens trobem davant els supòsits analitzats per la STC 
57/1994 ni per les que posteriorment van confirmar la 
seva doctrina, abans citades.

El que és segur és que la ingerència en el dret a la in-
timitat personal produïda per aquests registres és més 
intrusiva que la que pot resultar de les comprovacions 
previstes a l’article 18, anteriorment examinat, qüestió 
aquesta que haurem de tenir en compte en el nostre 
examen de constitucionalitat.

Els arguments aportats pels sol·licitants ens permeten 
centrar aquest examen en dos aspectes concrets, tots 
ells relacionats amb el mateix problema que havíem 
estudiat a l’article 18, relatiu a la «qualitat de la llei». 
En efecte, els diputats critiquen substancialment la uti-
lització de termes imprecisos i subjectes a discrecio-
nalitat, tant pel que fa a la determinació de la causa ha-
bilitant de l’escorcoll personal com de la situació que 
justifica la no-aplicació de les formalitats requerides 
per l’apartat 2 per a la realització del registre («risc 
greu i imminent per als agents»).

D’acord amb aquesta petició, analitzarem si les cita-
des expressions, que faculten els agents de les forces 
i els cossos de seguretat per realitzar el registre, com-
pleixen els requisits exigits per la jurisprudència cons-
titucional, abans exposats: existència d’una finalitat 
constitucionalment legítima i suficiència de la previsió 
legal habilitant.

a) Els agents de l’autoritat podran realitzar l’escorcoll 
corporal, segons llegim a l’apartat primer de l’article 
20, quan disposin d’«indicis racionals per suposar que 
pot conduir a la troballa d’instruments, efectes i altres 
objectes rellevants per exercir les funcions d’indagació 
i prevenció que encarreguen les lleis a les forces i els 
cossos de seguretat».

A parer nostre, el problema que presenta aquesta re-
dacció no és l’expressió «indicis racionals» perquè, 
com hem considerat anteriorment, quan hem examinat 
els articles 17 i 18, ofereix un grau raonable de deter-
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minació. La imprecisió i la discrecionalitat criticades 
pels peticionaris la trobem, en canvi, tant en la defini-
ció de la finalitat que es pretén aconseguir mitjançant 
l’escorcoll personal, com de la naturalesa dels objectes 
que s’han de trobar.

Pel que fa a la primera qüestió, l’actuació dels agents 
es basa en una simple suposició; és a dir, no serà ni 
tan sols necessari que disposin d’indicis racionals que 
trobaran els objectes cercats, sinó que bastarà que «ho 
suposin» i, a més, que aquesta suposició pugui con-
duir a la troballa. I, pel que respecta als objectes que 
es pretenen trobar («instruments, efectes o altres ob-
jectes rellevants per exercir funcions d’indagació i de 
prevenció»), la frase és incomprensible, ja que podria 
referir-se, fins i tot, a instruments que els agents matei-
xos poden utilitzar per exercir les seves tasques.

A més, falta en la norma dictaminada tota referència 
a alguns dels elements que la jurisprudència ha consi-
derat necessaris per justificar una ingerència en el dret 
a la intimitat personal, com la que es produeix com a 
resultat de la seva aplicació. Així, no trobem cap es-
ment a l’existència d’una situació d’excepcionalitat 
que, encara que fos valorada en cada cas pels agents 
de l’autoritat, permetés la ponderació de la mesura a 
través del judici de proporcionalitat i el seu posterior 
control jurisdiccional. També falten criteris adequats 
per a la individualització de l’aplicació del precepte a 
les concretes persones afectades, com exigia la STC 
218/2002. En aquest mateix sentit i «de acuerdo con la 
doctrina constitucional expuesta», la STS de 10 de fe-
brer de 2015 (Sala Tercera) va anul·lar l’article 55.2 del 
Reglament de funcionament i règim interior dels cen-
tres d’internament d’estrangers, precisament perquè 
permetia «registros de internos sin necesidad de que 
existan sospechas racionales de su justificación sobre 
las concretas personas afectadas».

b) Encara més greu és la indeterminació amb què es 
regula el tipus de registre previst en aquest precep-
te. L’expressió «registre corporal extern i superficial» 
sembla referir-se a l’anomenat «escorcoll corporal», en 
el que s’efectua una exploració soma o superficial del 
cos, ja sigui de forma manual o mitjançant detectors. 
Però, en canvi, l’apartat segon va més enllà, ja que per-
met el nu parcial i, el que és més preocupant, ho fa de 
tal manera que impedeix valorar quin serà el grau de 
la més que probable afectació a la intimitat corporal.

Fàcilment podem observar que els enunciats norma-
tius que acabem de transcriure no compleixen ni de 
bon tros les característiques de qualitat de la llei a què 
ens referíem anteriorment, tal com han estat defini-
des per la jurisprudència del TEDH. Així, a la STC 
169/2001, de 16 de juliol, resumint aquesta jurispru-
dència, llegim: 

«como ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos sobre las características exigidas por la se-
guridad jurídica respecto de la calidad de la ley habili-

tadora de las injerencias en un derecho reconocido en 
el Convenio (SSTEDH, 26 de abril de 1979, caso Sun-
day Times, § 49; 25 de marzo de 1983, caso Silver, § 85 
y siguientes; 2 de agosto de 1984, caso Malone, § 66 y 
siguientes [...]; 16 de febrero de 2000, caso Amann, §§ 
50, 55 y siguientes; 4 de mayo de 2000, caso Rotaru, § 
52 y siguientes), una norma es previsible cuando está 
redactada con la suficiente precisión que permite al in-
dividuo regular su conducta conforme a ella y predecir 
las consecuencias de la misma; de modo que la ley de-
be definir las modalidades y extensión del ejercicio del 
poder otorgado con la claridad suficiente para aportar 
al individuo una protección adecuada contra la arbi-
trariedad.» (FJ 6)

Entre les decisions del TEDH més recents sobre aques-
ta qüestió, resulta procedent citar la que va ser dictada 
en l’assumpte Gillan i Quinton c. Regne Unit (Secció 
Quarta, 12 de gener de 2010). Es tractava d’un cas en 
què un dels demandants va ser detingut i registrat per 
dos oficials de policia, i l’altre va ser registrat malgrat 
acreditar que era periodista mitjançant les seves cre-
dencials de premsa. En ambdós registres, els agents de 
policia van informar els afectats que actuaven d’acord 
amb els articles 44 i 45 de la Llei de terrorisme del pa-
ís on van tenir lloc les actuacions (§ 7 i 9).

Doncs bé, en els apartats 76 a 87, la Sentència consi-
dera que no n’hi ha prou amb què la Llei hagi previst 
aquests escorcolls corporals, sinó que és necessari que 
indiqui «con suficiente claridad el alcance de dicho 
poder discrecional conferido a las autoridades compe-
tentes y la forma de hacerlo», i menciona com a suport 
una àmplia doctrina anterior que es remunta, almenys, 
a l’any 1995.

L’article 44.4 de l’esmentada Llei sobre el terrorisme 
autoritzava qualsevol agent uniformat per detenir i es-
corcollar un vianant «si lo considera conveniente pa-
ra la prevención de actos terroristas». En la seva de-
cisió, el Tribunal va considerar que «conveniente» no 
equivalia a «necesario», i que en aquestes condicions 
quedava exclosa l’avaluació de la proporcionalitat de 
la mesura. És per això que va apreciar vulneració de 
l’article 8 CEDH (dret a la vida privada) per problemes 
en la «calidad de la ley» que havia autoritzat aquests 
registres personals.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, podem dir que 
la restricció del dret a la intimitat personal prevista a 
l’article 20 LOPSC no s’ajusta a la doctrina establerta 
pel Tribunal Constitucional i pel Tribunal Europeu de 
Drets Humans per poder-la considerar com a legítima. 
Així, sintèticament, hem constatat que la definició de 
la finalitat que es pretén assolir amb la seva aplicació 
és imprecisa, en la mesura que permet una actuació 
excessivament discrecional dels agents de l’autoritat, 
basada en meres suposicions personals i subjectives. 
De la mateixa manera, aquesta actuació es pot diri-
gir a la troballa d’una categoria amplíssima d’objec-
tes, que no s’especifiquen ni per la seva naturalesa, ni 



10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 595

4.75. INFORMACIó 49

per la seva perillositat. Igualment, el precepte objec-
te de dictamen manca d’elements que la jurisprudèn-
cia constitucional exigeix per delimitar aquesta mena 
d’intervencions, com ara que siguin excepcionals o es 
puguin dur a terme de forma individualitzada, segons 
les circumstàncies de cada cas. I, a l’últim, ambdós 
apartats 1 i 2 presenten una total indeterminació res-
pecte d’una qüestió tan cabdal com quin és el grau 
d’afectació sobre la intimitat personal que permeten 
els registres corporals que s’hi regulen que, tot i que es 
qualifiquen d’externs i superficials, poden comportar 
un nu parcial de la persona.

Els sol·licitants no qüestionen directament els apar-
tats 3 i 4. No obstant això, resulta evident que els vicis 
d’inconstitucionalitat que acabem de exposar es pro-
jecten sobre la totalitat de l’article 20 LOPSC, atesa 
l’evident connexió i la relació de necessitat existent en-
tre uns i altres.

En conclusió, l’article 20 LOPSC vulnera l’article 18.1 
CE, com també vulnera l’article 9.3 CE.

5. L’article 23 LOPSC és qüestionat a les dues sol-
licituds de dictamen.

A) Aquest precepte regula l’actuació de les autoritats 
competents en matèria de seguretat ciutadana per pro-
tegir la celebració de reunions i manifestacions, a fi 
d’impedir que aquella es pertorbi. Per això, es preveu 
la possibilitat de dissolució d’aquestes reunions i de 
les concentracions de vehicles en llocs de trànsit pú-
blic, com també l’adopció de les consegüents mesures 
d’intervenció de forma gradual i proporcionada a les 
circumstàncies i amb l’avís previ a les persones afecta-
des. La dissolució de les reunions i manifestacions ha 
de ser l’últim recurs.

L’escrit de petició presentat pels diputats del Grup Par-
lamentari d’ICV-EUiA i la diputada no adscrita al·lega 
que aquest precepte «permet la dissolució de reuni-
ons», de manera que «l’espai públic deixa de ser un es-
pai de participació política». Per la seva part, els dipu-
tats del Grup Parlamentari d’ERC entenen que el que 
preveu aquest article 23, i d’altres que també se citen, 
«poden suposar una restricció indeguda del dret a la 
llibertat de reunió pacífica i llibertat d’expressió». Ai-
xí mateix, consideren que «[e]n els articles citats s’ha-
bilita els cossos policials per actuar amb base a mers 
indicis, la qual cosa desplaça les garanties judicials, en 
favor d’una major discrecionalitat de la policia, i això 
pot vulnerar el dret a la llibertat previst a l’article 17 
CE i l’article 24 CE sobre tutela judicial efectiva».

B) Entenem que el dret fonamental directament afec-
tat per aquesta regulació és el dret de reunió i de ma-
nifestació, reconegut per l’article 21 CE. D’acord amb 
això, exposarem a continuació el marc constitucional 
aplicable a aquesta matèria, tractant en sengles apar-
tats els elements definidors i els límits constitucio-
nalment admissibles d’aquest dret fonamental, i dedi-
carem una especial atenció a les previsions sobre la 

suspensió i dissolució de manifestacions que deriven 
d’aquest marc constitucional, tenint en compte que 
aquest és el retret substancial que contenen els respec-
tius escrits de sol·licitud.

a) El dret de reunió és un instrument de participació 
imprescindible per al funcionament de tota societat 
lliure i democràtica, i presenta una especial transcen-
dència en un estat social i democràtic de dret per la 
seva doble dimensió objectiva i subjectiva. Tal com va 
ser definit per la STC 66/1995, de 8 de maig, que re-
collia doctrina constitucional establerta ben aviat, és 
un dret individual que s’exerceix de forma col·lectiva, 
«una manifestación colectiva de la libertad de expre-
sión ejercitada a través de una asociación transitoria 
de personas, que opera a modo de técnica instrumen-
tal puesta al servicio del intercambio o exposición de 
ideas, la defensa de intereses o la publicidad de proble-
mas y reivindicaciones» (FJ 3).

També es recordava en aquesta mateixa Sentència la 
importància dels seus elements configuradors: el sub-
jectiu (agrupació de persones), el temporal (durada 
transitòria), el finalista (licitud de la finalitat) i el real o 
objectiu (lloc de celebració).

b) Com tots els drets fonamentals, el dret de reunió i 
de manifestació no és absolut, i coneix uns límits que 
poden derivar tant del seu contingut com del conflicte 
que pot produir-se amb altres drets fonamentals. Al-
guns d’aquests límits ja estan expressament recollits a 
la Constitució, com són la necessitat de comunicació 
prèvia a l’autoritat en el cas de reunions en llocs de 
trànsit públic i manifestacions, i la possibilitat de pro-
hibir-les «quan hi hagi motius fonamentats d’alteració 
de l’ordre públic, amb perill per a persones o béns». 
D’acord amb el que estableix l’apartat 2 d’aquest arti-
cle 21 CE, només les reunions pacífiques i sense armes 
gaudeixen de la consideració de reunions realitzades a 
l’empara de la Constitució.

A més d’aquests límits, la llei pot establir restriccions 
suplementàries, encara que ho ha de fer d’acord amb 
els requisits i en les condicions que ha de complir to-
ta limitació de drets, tal com han estat establertes per 
la doctrina constitucional i europea. En aquest sentit, 
ens remetem al que hem exposat abans respecte d’al-
tres preceptes de la Llei dictaminada, si bé recordem 
que els esmentats requisits i condicions exigeixen que 
es persegueixi una finalitat legítima, que tinguin el seu 
origen en una habilitació legal i que respectin el prin-
cipi de proporcionalitat. Tots aquests límits van ser in-
corporats en la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, 
reguladora del dret de reunió (en endavant, LO 9/1983 
o LORDR), que des de la seva promulgació ha estat la 
norma principal de referència en aquesta matèria: 

– El primer, desenvolupat pels articles 8 i 9 LORDR, 
exigeix la comunicació prèvia a l’autoritat de la cele-
bració de manifestacions o reunions en llocs de trànsit 
públic. Aquesta comunicació no ha de ser considera-
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da com una sol·licitud d’autorització, prohibida per la 
mateixa Constitució, «sino tan sólo una declaración de 
conocimiento a fin de que la autoridad administrativa 
pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar 
tanto el ejercicio en libertad del derecho de los mani-
festantes, como la protección de derechos y bienes de 
titularidad de terceros» (STC 66/1995, de 8 de maig, 
FJ 2). Ara bé, l’incompliment d’aquesta comunicació 
«puede conducir a la prohibición del ejercicio de es-
te derecho, pues el único derecho de reunión que en 
lugar público se reconoce en el art. 21.2 es el que ne-
cesariamente se ha de ejercer comunicándolo previa-
mente a la autoridad» (STC 42/2000, de 14 de febrer, 
FJ 2). No obstant això, aquest incompliment, per se, no 
justifica la dissolució de la manifestació si no es donen 
les causes expressament previstes a la Constitució i en 
la LO 9/1983.

– El segon d’aquests límits, incorporat als articles 5.b 
i 10 LORDR, és la prohibició de reunions o manifes-
tacions quan existeixin motius fonamentats d’alteració 
de l’ordre públic, amb perill per a les persones o els 
béns. La jurisprudència constitucional ha determinat 
l’abast d’aquesta restricció, que afecta tant la prohibi-
ció prèvia com la dissolució de les manifestacions la 
celebració de les quals ja s’ha iniciat.

D’una banda, «motius fonamentats» significa que no 
n’hi ha prou amb «la mera sospecha o la posibilidad de 
que la misma produzca esa alteración, sino que quien 
adopta esta decisión debe poseer datos objetivos sufi-
cientes, derivados de las circunstancias de hecho con-
currentes en cada caso, a partir de los que cualquier 
persona en una situación normal pueda llegar racio-
nalmente a la conclusión, a través de un proceso lógico 
basado en criterios de experiencia, que la concentra-
ción producirá con toda certeza el referido desorden 
público –naturalmente, con toda la certeza o la seguri-
dad que puede exigirse a un razonamiento prospectivo 
aplicado al campo del comportamiento humano–». En 
conseqüència, «si existen dudas sobre la producción 
de estos efectos, una interpretación sistemática del 
precepto constitucional lleva a la necesaria aplicación 
del principio de favor libertatis y a la consiguiente im-
posibilidad de prohibir la realización de la concentra-
ción» (STC 66/1995, FJ 3).

I, pel que fa a l’abast de l’expressió «alteració de l’or-
dre públic», la Sentència anteriorment citada va consi-
derar que «debe entenderse que esa noción de orden se 
refiere a una situación de hecho, el mantenimiento del 
orden en sentido material en lugares de tránsito públi-
co», i no en canvi a les idees o reivindicacions que es 
pretenguin expressar en aquesta manifestació, que no 
poden ser sotmeses a controls d’oportunitat política. 
Per tant, significa una situació de «desorden materi-
al», entenent-se com a tal «el que impide el normal de-
sarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que 
afectan a la integridad física o moral de personas o a la 
integridad de bienes públicos o privados» (FJ 3).

Ara bé, alteració d’ordre públic no és «sinónimo de 
utilización de la violencia sobre personas o cosas por 
parte de quienes participan en la concentraciones. Las 
reuniones no pacíficas –y así deben considerarse ca-
balmente a aquellas en las que los participantes llevan 
a cabo actos violentos– ya resultan excluidas del de-
recho de reunión por el primer párrafo de este precep-
to» (FJ 3).

Val a dir que la utilització o ocupació instrumental de 
les vies públiques al llarg d’un itinerari forma part del 
vessant dinàmic de l’exercici del dret de l’article 21 
CE, de manera que aquest element de mobilitat, que 
li és consubstancial, incideix directament en el dret de 
circulació d’altres ciutadans. És per això que l’esmen-
tada Sentència, tot i acceptar que aquests trastorns de 
la circulació són una conseqüència inherent de l’es-
mentat dret, a voltes no desitjada, va encunyar el con-
cepte de «colapso circulatorio» com a motiu extrem de 
prohibició, en el qual «puede resultar afectado el or-
den público con peligro para personas o bienes si, por 
ejemplo, resulta imposibilitada la prestación de servi-
cios esenciales con incidencia en la seguridad de per-
sonas o bienes, como son los servicios de ambulanci-
as, bomberos, policía o urgencias médicas» (FJ 3 i, en 
el mateix sentit, més recentment, STC 193/2011, de 12 
de desembre, FJ 4).

En tot cas, la prohibició ha de ser un recurs extrem, 
només utilitzat quan no hi hagi la possibilitat de co-
honestar l’exercici del dret fonamental de reunió i de 
manifestació amb el d’altres béns o drets igualment 
afectats, com pot ser la llibertat de circulació de les 
persones que no participen en la manifestació. En 
aquests supòsits, i molt especialment quan s’exerceix 
la potestat de dissolució, l’autoritat ha d’aplicar estric-
tament el principi de proporcionalitat, tenint en comp-
te «si la exclusiva protección de dicho derecho es un 
límite suficiente para negar el libre ejercicio del de-
recho de reunión pacífica y, si aquella restricción al-
canzó en la práctica el grado de intensidad suficiente 
para permitir el sacrificio del derecho contemplado en 
el art. 21 de la Constitución» (STC 59/1990, de 29 de 
març, FJ 7). Entre els exemples d’aplicació de l’esmen-
tat principi de proporcionalitat hem de recordar el que 
preveu l’article 10 LORDR, que també recull la juris-
prudència constitucional citada, consistent en propo-
sar als organitzadors canvis en la data, el lloc, l’itine-
rari i la durada de la manifestació.

En suma, la prohibició s’ha d’ajustar a uns requisits 
estrictes, com són la motivació de la resolució (expres-
sament recollida a l’article 10 LORDR), la seva fona-
mentació adequada i la justificació de la impossibili-
tat d’adoptar les mesures preventives necessàries per 
conjurar aquests perills i permetre l’exercici del dret 
fonamental (STC 42/2000, FJ 2, que confirma doctri-
na consolidada).

– Finalment, l’article 5, lletres c i d, de la LO 9/1983 
va afegir dues restriccions suplementàries, que operen 
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també com a causes de prohibició i de dissolució: quan 
els assistents utilitzin uniformes paramilitars o quan 
siguin organitzades per membres de les forces arma-
des o de la Guàrdia Civil i infringeixin les limitacions 
imposades per les lleis orgàniques reguladores dels 
drets i deures dels seus membres.

c) La decisió de prohibició o suspensió de la reunió o 
manifestació és immediatament revisable en via juris-
diccional i posteriorment, si escau, a través del recurs 
d’empara constitucional. L’article 11 LORDR va esta-
blir un procediment especial, basat en els principis de 
preferència i sumarietat exigits per l’article 53.2 CE, 
que actualment és substanciat davant de la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Jus-
tícia competent (art. 122 de la Llei 29/1988, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa).

C) A continuació, donarem resposta als motius d’in-
constitucionalitat en què es fonamenten ambdues sol-
licituds de dictamen, mitjançant l’aplicació del marc 
constitucional que acabem d’exposar. Pel que es refe-
reix a la primera, que critica que el precepte qüestionat 
«permet la dissolució de reunions», només direm que 
aquesta dissolució és expressament prevista a la Cons-
titució, per la qual cosa examinarem si l’article 23 ha 
incorporat causes de dissolució no admissibles d’acord 
amb el bloc de constitucionalitat, tal com l’hem expo-
sat anteriorment.

Quant a la segona de les peticions, s’afirma que la re-
gulació qüestionada pot «suposar una restricció inde-
guda del dret a la llibertat de reunió pacífica i llibertat 
d’expressió». Posteriorment, es precisa aquesta crítica 
mitjançant la consideració que en els «articles citats 
s’habilita a la policia per actuar partint de mers indi-
cis», amb la possible vulneració dels drets de llibertat i 
tutela judicial reconeguts als articles 17 i 24 CE.

L’article 23 LOPSC, examinat, reprodueix amb molt 
poques modificacions el contingut de l’article 16 
LOPSC 1/1992, si bé separa la matèria relativa als es-
pectacles públics, que aquest darrer precepte regula-
va conjuntament amb la celebració de reunions i ma-
nifestacions. El canvi més important el trobem en els 
apartats 2 i 3, referits a les mesures d’intervenció per 
mantenir o restablir la seguretat ciutadana, que subs-
titueixen a l’expressió «podran dissoldre, en la forma 
que menys perjudiquin», que figurava a l’esmentat ar-
ticle 16 LOPSC 1/1992. En tot cas, la regulació contin-
guda en la LO 9/1983 es manté íntegrament, i d’acord 
amb la seva disposició final primera, que no ha estat 
derogada, «té caràcter general i supletori respecte de 
qualssevol altres en què es reguli l’exercici del dret de 
reunió».

a) L’apartat 1 remet directament a l’article 5 de l’es-
mentada LO 9/1983, sobre els supòsits de dissolució 
de reunions en llocs de trànsit públic i manifestacions. 
Aquests supòsits són els que hem examinat anterior-

ment i, com hem vist, han estat prou tractats i interpre-
tats per la jurisprudència constitucional i no plantegen 
dubtes d’inconstitucionalitat. S’inclou una referència a 
les concentracions de vehicles en la via pública que ja 
apareixia a l’article 16 LOPSC 1/1992.

Sobre aquesta darrera qüestió, el paràgraf tercer del 
mateix apartat 1 de l’article 23 fa referència a la pos-
sibilitat de dissoldre les concentracions de vehicles a 
les vies públiques i retirar-los quan «posin en perill o 
dificultin» la circulació. Aquesta actuació de les forces 
i els cossos de seguretat s’ha d’entendre referida als su-
pòsits en què els vehicles afectats no s’estiguin utilit-
zant com a instrument per fer públiques les reivindica-
cions pròpies de la reunió o manifestació ja que, si fos 
aquest el cas, formarien part del contingut de l’exercici 
del dret fonamental de l’article 21 CE. En aquest sen-
tit, el Tribunal Constitucional ha dit que correspon als 
seus titulars decidir «cuáles han de ser los instrumen-
tos o vehículos materiales a través de los cuales tratan 
de hacer llegar su mensaje a los destinatarios» (STC 
195/2003, de 27 d’octubre, FJ 6, i 124/2005, de 23 de 
maig, FJ 4).

Si no fos així, pel sol fet que es «posi en perill» o es 
«dificulti la circulació per les vies», no seria consti-
tucionalment adequat adoptar la mesura de dissoldre 
una concentració de vehicles que constitueixi l’exerci-
ci legítim d’una reunió o manifestació, ja que la doc-
trina constitucional (per totes, STC 66/1995, FJ 3, i 
193/2011, FJ 4) ha reiterat que, per poder prohibir la 
concentració, s’haurà de produir l’obstrucció total de 
les vies de circulació que, pel volum de trànsit que su-
porten i per les característiques de la zona, provoquin 
el col·lapse circulatori a què hem fet referència abans 
(immobilització dels vehicles en un temps perllongat 
i impossibilitat d’accedir a determinades zones o bar-
ris de la ciutat pel fet que l’autoritat governativa no pot 
habilitar vies alternatives de circulació).

b) Els apartats 2 i 3, sobre la utilització de mesures 
d’intervenció per mantenir i restablir la seguretat ciu-
tadana, incorporen en gran manera la doctrina cons-
titucional anteriorment exposada sobre la prohibició i 
dissolució de reunions en llocs de trànsit públic. Així, 
es recorda que aquestes mesures han de ser graduals i 
proporcionades a les circumstàncies; es determina que 
la dissolució de manifestacions ha de ser l’últim re-
curs, i s’imposa a les unitats actuants de les forces i 
els cossos de seguretat l’obligació de l’avís prèviament 
a la utilització de les mesures d’intervenció abans in-
dicades, que s’haurà de fer de forma verbal només si 
la urgència de la situació ho fa imprescindible. Aquest 
preavís solament podrà exceptuar-se si l’alteració de 
la seguretat ciutadana es produeix «amb armes, arte-
factes explosius o objectes contundents o de qualsevol 
altra manera perillosa».

En suma, el precepte examinat no introdueix límits o 
restriccions a l’exercici del dret de reunió i de mani-
festació diferents dels ja previstos a la Constitució, tal 
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com han estat interpretats per la jurisprudència cons-
titucional.

Finalment, i per connexió amb l’article 23, ens hem 
de pronunciar sobre l’article 36.7 LOPSC, que tipifica 
com a infracció greu la negativa a la dissolució de reu-
nions i manifestacions en llocs de trànsit públic orde-
nada per l’autoritat competent en els supòsits previstos 
en l’article 5 LORDR, és a dir, quan sigui procedent la 
dissolució perquè es tracti de reunions i manifestaci-
ons il·lícites de conformitat amb les lleis penals, per-
què es produeixin alteracions de l’ordre públic, amb 
perill per a persones i béns, o perquè es faci ús d’uni-
formes paramilitars per part dels assistents. El precep-
te el qüestiona la segona sol·licitud, dels diputats del 
Grup Parlamentari d’ERC, per les mateixes raons que 
fonamentaven els dubtes en relació amb l’article 23 
LOPSC.

Es tracta d’una norma que sanciona una conducta que 
és clarament antijurídica com és la negativa a dissol-
dre reunions i manifestacions excloses de la protecció 
constitucional (art. 21.1 i 2 CE), les quals resulten iden-
tificades amb precisió a l’article 5 LORDR. D’aquesta 
manera, la infracció es suficientment precisa i clara i 
respecta el principi de tipicitat (art. 25.1 CE).

Per tot això, l’article 23 LOPSC no vulnera el dret de 
reunió i de manifestació reconegut per l’article 21 CE 
i l’apartat 7 de l’article 36 LOPSC no vulnera l’article 
25 CE.

6. L’article 27 LOPSC és qüestionat per la segona peti-
ció, presentada per una desena part dels diputats inte-
grants del Grup Parlamentari d’ERC.

A) Aquest precepte, sota el títol d’«Espectacles i acti-
vitats recreatives», atribueix a l’Estat, en el seu primer 
apartat, la competència per «dictar normes de segu-
retat pública per als edificis i les instal·lacions en què 
se celebrin espectacles i activitats recreatives». En el 
següent i segon apartat habilita les autoritats, o els 
seus delegats, per a l’adopció de diferents mesures per 
preservar la celebració pacífica d’espectacles públics, 
com ara la seva prohibició o suspensió quan hi hagi 
un perill cert per a persones i béns o s’esdevinguin o 
prevegin alteracions greus de la seguretat ciutadana. 
En l’apartat tercer remet a la normativa específica la 
determinació dels supòsits en què els delegats de l’au-
toritat han d’estar presents en els espectacles i les acti-
vitats recreatives, facultant-los per suspendre’ls per ra-
ons de màxima urgència quan concorrin les mateixes 
circumstàncies que en l’apartat anterior. I, en el quart 
i darrer, estableix el sotmetiment dels espectacles es-
portius a les mesures de prevenció de la violència que 
disposa la legislació específica en aquesta matèria.

Els diputats sol·licitants plantegen dubtes només res-
pecte de l’apartat primer, que és l’únic que expres-
sament atribueix funcions normatives a l’Estat en la 
matèria abans al·ludida. Consideren que realitza una 
atribució competencial genèrica a l’Estat per dictar 

qualsevol tipus de norma de seguretat pública per als 
edificis i les instal·lacions en què se celebrin espec-
tacles i activitats recreatives, de manera que aquesta 
atribució de competències pot vulnerar la competèn-
cia de la Generalitat prevista a l’article 141 EAC, espe-
cialment als apartats 1 i 3.

B) A fi de donar resposta a les al·legacions de l’escrit 
de petició, en primer lloc enquadrarem competencial-
ment el contingut del precepte segons el seu objecte i 
la seva finalitat, i tot seguit exposarem el cànon de dis-
tribució de competències que li és aplicable.

Per tal de delimitar el seu abast, l’hem de connectar 
necessàriament amb l’article 2.2 de la mateixa Llei or-
gànica 4/2015, que exclou expressament del seu àm-
bit d’aplicació «les prescripcions que tenen per objecte 
vetllar pel bon ordre dels espectacles i la protecció de 
les persones i els béns per mitjà d’una acció adminis-
trativa ordinària encara que aquesta pugui comportar 
la intervenció de les forces i cossos de seguretat, sem-
pre que l’acció es concebi com un element integrant 
del sistema preventiu habitual de l’espectacle».

Tenint en compte l’anterior, podem afirmar que ens 
situem en l’espai material concurrent o limítrof en-
tre la competència de seguretat pública (art. 149.1.29 
CE i article 164 EAC) i la de joc i espectacles (art. 
141.3 EAC). En altres paraules, la norma que estem 
examinant incidiria en la regulació dels edificis i les 
instal·lacions que acullen espectacles i esdeveniments 
públics que, per la seva naturalesa, poden afectar la 
seguretat pública, és a dir la protecció de les persones 
i els béns.

Ambdós títols competencials comparteixen la finalitat 
comuna de consistir en una activitat de protecció de 
persones i béns, la qual cosa determina que ens tro-
bem en un supòsit de juxtaposició o confluència que 
requereix l’ús de criteris suplementaris per tal de deli-
mitar l’àmbit propi de cadascun.

En relació amb aquest supòsit, hem de referir-nos a la 
STC 148/2000, d’1 de juny, que va distingir la com-
petència sobre seguretat pública de la d’espectacles a 
partir de la idea que aquesta darrera la integren aque-
lles activitats normatives i administratives, preventi-
ves i reactives, i de caràcter ordinari, dirigides a prote-
gir les persones i els béns en el desenvolupament dels 
espectacles públics, mentre que la competència en ma-
tèria de seguretat pública té per objecte intervenir en 
aquestes situacions quan existeixi un risc greu d’alte-
ració de la seguretat ciutadana.

Així, segons l’esmentat pronunciament, la policia d’es-
pectacles es caracteritza perquè «sus medidas o dispo-
siciones permitan el desarrollo ordenado del aconteci-
miento, según la naturaleza del espectáculo de que se 
trate, sin necesidad de recurrir a medidas extraordina-
rias, pues cuando aquéllas puedan resultar insuficien-
tes para garantizarlo será necesario arbitrar medidas de 
estricta “seguridad pública”». D’aquesta manera, resta-
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rien en l’espai propi de la competència estatal de la se-
guretat pública «todas aquellas medidas o cautelas que, 
dirigiéndose a la protección de personas y bienes, ten-
gan como finalidad aún más específica evitar graves ri-
esgos potenciales de alteración del orden ciudadano y 
de la tranquilidad pública» (STC 148/2000, FJ 10).

És a dir, mentre que les funcions de policia adminis-
trativa relatives a l’ordenació de la matèria d’especta-
cles s’insereixen de manera natural en aquesta compe-
tència, de titularitat de la Generalitat (art. 141 EAC), 
quan es tracta de casos en els quals, per raó de la natu-
ralesa de l’esdeveniment, s’originen situacions que de-
terminen la necessitat d’adopció de mesures preventi-
ves i coercitives de caràcter extraordinari, pel fet que 
les de caràcter normal i habitual resulten insuficients, 
la capacitat d’intervenció normativa de l’Estat s’empa-
ra en l’article 149.1.29 CE.

Exposat el cànon en els precitats termes, la jurispru-
dència constitucional també ha recordat que, a més, 
aquest s’ha d’integrar amb dos elements addicionals. 
D’una banda, l’existència inherent o complementària 
de determinades funcions no policials respecte de les 
estrictament policials en la matèria en qüestió. I de 
l’altra, la confluència de la competència de les comuni-
tats autònomes amb policia pròpia, com és la Genera-
litat, la qual transcendeix el vessant merament instru-
mental o organitzatiu i es projecta sobre les activitats 
connexes amb la funció que desenvolupen els agents 
de l’autoritat en la matèria d’espectacles i activitats re-
creatives (art. 164 EAC).

C) Un cop exposat el paràmetre, ens pertoca ara deter-
minar si l’article 27.1 LOPSC és conforme a l’ordre cons-
titucional i estatutari de distribució de competències.

Respecte de la dicció d’aquest precepte, hem de re-
marcar que es refereix a la potestat normativa de l’Es-
tat per elaborar normes de seguretat pública per als 
edificis i les instal·lacions en els quals tinguin lloc es-
pectacles i activitats recreatives, sense ulteriors espe-
cificacions.

D’acord amb la connexió indicada de l’article 2.2 
LOPSC, aquesta norma faculta els poders centrals per 
aprovar la regulació necessària en supòsits extraordi-
naris en els quals la seguretat pública es pugui veure 
compromesa, amb el corresponent risc de les persones 
i els béns, sense que pugui ser coberta pels mitjans or-
dinaris que regulen i disciplinen l’esdeveniment.

Per tant, a l’empara d’aquestes previsions sobre l’àmbit 
d’aplicació de la Llei orgànica 4/2015 i de la doctrina 
constitucional mateixa, l’atribució a l’Estat de potes-
tats normatives en matèria de seguretat pública per als 
edificis i les instal·lacions en què se celebrin especta-
cles i activitats recreatives ha de ser entesa de manera 
restrictiva, en el sentit que únicament pot incidir en el 
sistema preventiu i reactiu ordinari de control de l’es-
pectacle per part de la Generalitat quan esdevingui ne-
cessària per garantir el bé jurídic de la seguretat ciu-

tadana. En conseqüència, tan sols en un ventall força 
limitat i excepcional d’espais i de situacions, com ara 
per raó del volum de les persones assistents, la norma-
tiva estatal trobaria empara en el títol competencial ex 
article 149.1.29 CE.

Per contra, desbordaria el model de delimitació com-
petencial si el seu contingut incidís en l’esfera pròpia 
de la policia ordinària de joc i espectacles. I això seria 
així perquè, segons la norma estatutària, correspon a la 
Generalitat la competència exclusiva en aquest àmbit, 
que inclou, en tot cas, l’ordenació del sector, el règim 
d’intervenció administrativa i el control de tota mena 
d’espectacles en espais i locals públics (art. 141.3 EAC).

És cert que el precepte qüestionat només es refereix 
a «normes de seguretat pública», sense especificar ni 
precisar quin és l’abast d’aquesta possible normativa, 
però d’aquest silenci no es pot derivar, directament, 
un retret d’inconstitucionalitat, i més si interpretem el 
sentit de l’article 27.1 sistemàticament amb el que dis-
posa l’article 2.2 LOPSC.

Ara bé, en el cas que l’Estat, quan utilitzi aquesta ha-
bilitació legal, vagi més enllà del que li permet el marc 
constitucional i estatutari exposat, la vulneració de les 
competències de la Generalitat hauria de ser imputada 
a aquesta normativa de desenvolupament, i no a l’arti-
cle 27 LOPSC.

En conclusió, l’apartat 1 de l’article 27 LOPSC no vul-
nera les competències de la Generalitat reconegu-
des en l’article 141.3 EAC i troba empara en l’article 
149.1.29 CE.

Tercer. El marc constitucional del règim administratiu 
sancionador i la seva aplicació als articles 30.3, 33.2, 
35, 36, 37 i 39 de la Llei orgànica 4/2015

1. Segons ha quedat exposat en el fonament jurídic pri-
mer, pel que fa al règim sancionador previst al capítol 
V de la Llei que estem examinant, es plantegen els se-
güents dubtes de constitucionalitat.

D’una banda, la primera sol·licitud, presentada pels di-
putats del Grup Parlamentari d’ICV-EUiA i la dipu-
tada no adscrita, formula un retret general, que es 
fonamenta en el fet que «[l]a tipificació com a infracci-
ons administratives de conductes que fins ara eren pe-
nals, suposa sostreure del control judicial penal aquest 
tipus d’infraccions, minva la possibilitat de defensa 
dels possibles infractors i, en la mesura que s’atorga 
la presumpció de veracitat a les actuacions dels agents 
públics, es vulnera el principi de presumpció d’inno-
cència». Més específicament, consideren que incorren 
en aquesta infracció constitucional l’article 36.2, que 
és qüestionat també des de la perspectiva de la propor-
cionalitat, i l’article 37.4. Respecte de l’article 36.23, 
sostenen que podria limitar indegudament el dret a la 
informació protegit per l’article 20 CE.

El mateix retret sobre la disminució dels drets de de-
fensa el formulen els diputats pertanyents al Grup Par-

Fascicle segon
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lamentari d’ERC a la segona petició, en afirmar que 
«[a]ls articles 35, 36 i 37 de la Llei objecte de sol·licitud 
de dictamen es despenalitzen moltes conductes, i per 
tant se’ls treu la garantia que atorga un judici penal, 
per traslladar-ho a l’àmbit administratiu, on les garan-
ties són menors i on recórrer a l’àmbit jurisdiccional 
suposa unes despeses extraordinàries que desincenti-
ven el ciutadà a exercir el seu dret de defensa». D’aquí, 
en dedueixen que els esmentats preceptes podrien vul-
nerar el dret a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) i el 
principi de legalitat (art. 25.1 CE). A més, afegeixen, 
sense cap argumentació ulterior, que podrien vulne-
rar els principis de legalitat, tipicitat i proporcionali-
tat previstos als articles 9.3, 25 i 103 CE, tot i que no 
identifiquen quines de les infraccions que tipifiquen 
els articles 35, 36 i 37 són les que podrien incórrer en 
aquests vicis d’inconstitucionalitat. Sí que ho fa, en 
canvi, la primera sol·licitud que, centrant-se exclusiva-
ment en el principi de proporcionalitat de les sancions, 
qüestiona els articles 35.1, 36.2 i 37.3. A aquests dar-
rers, la sol·licitud del Grup Parlamentari d’ERC afe-
geix, a més, els articles 36.7 i 37.1, que qüestiona per 
raons de fons diferents, en la mesura que podrien vul-
nerar els drets de reunió i de manifestació (art. 21 CE) 
i que ja hem examinat en el fonament jurídic anterior.

D’altra part, aquesta segona sol·licitud formula també 
uns altres retrets específics que projecten sobre l’arti-
cle 30.3 LOPSC, en relació amb el qual afirmen que 
«en la mesura que amplia la consideració de subjecte 
responsable a qualsevol persona que per qualsevol fet 
pugui determinar-se com a director de reunions o ma-
nifestacions, pot vulnerar el principi de culpabilitat i 
d’individualització de la sanció, el principi de legalitat 
de l’article 25.1 CE i el de seguretat jurídica de l’arti-
cle 9.3 CE»; l’article 33.2 LOPSC, respecte del qual 
denuncien que la graduació que fa de les sancions en 
grau màxim podria vulnerar, pel seu caràcter genèric, 
el principi de seguretat jurídica, i l’article 39 LOPSC, 
que, segons diuen, obre la via a una enorme arbitra-
rietat.

2. Un cop delimitades les principals crítiques que sus-
cita el règim administratiu sancionador i els motius 
que les justifiquen, hem d’iniciar el nostre examen ex-
posant, en primer lloc, el cànon de constitucionalitat 
que ens ha de servir per donar-hi adequada resposta. 
En aquest sentit, haurem de recórrer, fonamentalment, 
a allò que, resumint la doctrina constitucional sobre 
la matèria, vàrem dir en el Dictamen 17/2014, de 14 
d’agost (FJ 2).

Aleshores recordàvem que l’ordenament constitucio-
nal es caracteritza per admetre una dualitat de siste-
mes sancionadors (penal i administratiu) que troba el 
seu fonament en l’article 25 CE (STC 77/1983, de 3 
de octubre, FJ 4). Afegíem també, que la Constitució 
no determina cap criteri de distribució entre allò que 
pugui correspondre a la potestat administrativa san-
cionadora i el que pertoca a la legislació penal. Això 

vol dir que competeix al legislador efectuar l’avant-
dita distribució, tenint en compte, però, d’una banda, 
que corresponen a la legislació penal les sancions pels 
il·lícits més greus i que consisteixen en la pèrdua de 
drets civils i polítics o en una pena privativa de lli-
bertat (art. 25.3 CE) i, de l’altra, que aquesta matei-
xa legislació penal està presidida pels principis de 
fragmentarietat i ultima ratio. És per aquesta raó que 
hom pot afirmar que el dret penal ha d’intervenir-hi al 
menys possible i tan sols per al control de conductes 
que d’una altra manera es farien insuportables per a la 
convivència social.

A) Entrant específicament en l’anàlisi del marc cons-
titucional que regeix per a la potestat administrativa 
sancionadora, convé retenir que, d’acord amb una ju-
risprudència constitucional completament consolida-
da, per tal de garantir els drets dels ciutadans, l’Ad-
ministració resta sotmesa, amb caràcter general, als 
mateixos límits i principis que regeixen per a l’ordre 
penal i que estan fixats pels articles 24 i 25 CE (STC 
18/1981, de 8 de juny, FJ 2). Però, com vàrem asse-
nyalar també en el precitat Dictamen (FJ 2), això no 
es tradueix en una estricta aplicació literal, sinó «en 
la medida necesaria para preservar los valores esen-
ciales que se encuentran en la base del precepto y la 
seguridad jurídica que garantiza el art. 9.3 CE» (STC 
70/2008, de 23 de juny, FJ 4).

En resum, com referíem aleshores, el primer dels prin-
cipis que calia tenir en compte, com a incardinat, de 
forma ineludible, en el règim administratiu sanciona-
dor, és el principi de legalitat penal (art. 25.1 CE), que 
incorpora la regla nullum crimen nulla poena sine le-
ge, i s’articula a través d’una doble garantia, material 
i formal.

Des de la perspectiva material, dèiem, equival a l’exi-
gència de la predeterminació normativa o, el que és 
el mateix, al principi de tipicitat o de taxativitat, que 
implica que la llei ha de descriure el supòsit de fet de-
limitat de forma estricta (lex certa), és a dir, ha de pre-
determinar les conductes il·lícites i les sancions que els 
són aplicables amb un grau de certesa, claredat i con-
creció suficients (STC 145/2013, d’11 de juliol, FJ 4, 
entre moltes d’altres). Aquesta exigència que, d’acord 
amb la mateixa jurisprudència, opera amb més rigor 
en els il·lícits penals que en els administratius s’erigeix, 
doncs, en un aspecte fonamental del principi de lega-
litat i significa que, constitucionalment, no es poden 
admetre formulacions tan obertes per la seva ampli-
tud, vaguetat o indefinició que la seva efectivitat acabi 
depenent d’una decisió pràcticament lliure i arbitrària 
de l’aplicador de la norma. Així, una formulació ex-
cessivament oberta comportaria el risc que es pogués 
modular l’exercici de determinats drets fonamentals, 
segons quina fos la conveniència que s’anés plantejant, 
amb el risc consegüent de minvar la seguretat jurídica.

Tot això, amb el benentès que el principi de determi-
nació de la llei no significa que la utilització de con-
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ceptes jurídics indeterminats, ni la raonabilitat del ju-
dici amb el qual han de procedir les forces i els cossos 
de seguretat, hagin de quedar proscrits. Ara bé, per tal 
que els dits conceptes siguin compatibles amb l’article 
25.1 CE cal que la seva concreció sigui raonablement 
possible en virtut de criteris lògics, tècnics o d’expe-
riència. És obvi que el legislador difícilment pot ar-
ribar a preveure amb tot detall les circumstàncies del 
cas, de manera que és adequat i raonable que hagi de 
ser l’aplicador de la norma –el jutge o l’autoritat admi-
nistrativa– el que necessàriament hagi d’apreciar-les, 
sense que això suposi incórrer en arbitrarietat. D’al-
tra banda, tampoc no hem d’oblidar que, d’acord amb 
el que preveu l’article 106.1 CE, els tribunals poden 
controlar la legalitat de l’actuació administrativa i si 
aquesta s’ha sotmès als fins que la justifiquen, donant 
així compliment al dret fonamental a la tutela judicial 
efectiva (art. 24 CE).

La garantia formal, per la seva banda, es refereix, 
com ja vàrem tenir ocasió d’assenyalar en el DCGE 
17/2010, de 15 de juliol (FJ 7), la doctrina del qual ara 
resumim, al rang normatiu dels preceptes que tipifi-
quen les infraccions i sancions, «que ha de ser legal y 
no reglamentario de conformidad con el término “le-
gislación vigente” contenido en el art. 25.1 CE» (STC 
145/2013, FJ 4). Respecte d’això, ens hem de remetre 
novament a aquesta mateixa jurisprudència, que ha-
via matisat, des de les seves primeres sentències, que 
l’abast de la reserva de llei no és tan rigorós en l’àm-
bit del dret administratiu sancionador com ho és en 
les sancions penals, tant per raons derivades del mo-
del constitucional de distribució de les potestats pú-
bliques, com pel fet que en aquest àmbit administratiu 
determinades matèries, pel seu caràcter, s’han de re-
gular per reglament (STC 242/2005, de 10 d’octubre, 
FJ 2). Nogensmenys, aquesta col·laboració del regla-
ment en la tasca de tipificació de les sancions adminis-
tratives, que no exclou «la posibilidad de que las Leyes 
contengan remisiones a normas reglamentarias», no 
permet que «tales remisiones hagan posible una regu-
lación independiente y no claramente subordinada a la 
Ley» (STC 16/2004, de 23 de febrer, FJ 5).

Integrat en aquest mateix principi de tipicitat i legalitat 
de les infraccions, i malgrat que l’article 25.1 CE no hi 
faci referència expressa, dèiem també que l’alt tribunal 
ha inclòs el principi non bis in idem, segons el qual, 
per tal d’evitar una reacció punitiva excessiva, resta 
vedada la imposició d’una dualitat de sancions «en los 
casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento» (STC 2/2003, de 16 de gener, FJ 3, entre 
moltes d’altres). Això vol dir que la garantia que repre-
senta la prohibició del bis in idem es configura com un 
dret fonamental (STC 154/1990, de 15 d’octubre, FJ 3, 
i 2/2003, FJ 3), que impedeix sancionar una persona 
en més d’una ocasió pel mateix fet amb el mateix fo-
nament, a través de la substanciació d’una dualitat de 
procediments sancionadors, i això abstracció feta de la 
seva naturalesa penal o administrativa.

A l’últim, altres límits que troba la potestat sanciona-
dora administrativa, alguns d’ells ja apuntats, són la 
interdicció d’establir sancions privatives de llibertat, el 
respecte als drets de defensa i la subordinació a l’auto-
ritat judicial (STC 77/1983, FJ 3).

B) Per l’estreta vinculació que té amb el principi de 
legalitat, ens referirem tot seguit a un altre princi-
pi constitucional d’especial rellevància en l’àmbit del 
dret sancionador, el de seguretat jurídica (art. 9.3 CE), 
que també ha estat al·legat com a infringit, per ambdu-
es sol·licituds.

Ja en les primeres sentències, el Tribunal Constitu-
cional (STC 27/1981, de 20 de juliol, FJ 10) va afir-
mar que la seguretat jurídica «es suma de certeza y 
legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroac-
tividad de lo no favorable, interdicción de la arbitra-
riedad, pero que, si se agotara en la adición de estos 
principios, no hubiera precisado de ser formulada ex-
presamente. La seguridad jurídica es la suma de estos 
principios, equilibrada de tal suerte que permita pro-
mover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, 
en libertad». És en aquest sentit que vàrem remarcar 
que el mateix Tribunal ha precisat que l’exigència de 
seguretat jurídica ex article 9.3 CE «implica que el le-
gislador debe perseguir la claridad y no la confusión 
normativa, debe procurar que acerca de la materia so-
bre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y 
los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar 
situaciones objetivamente confusas» (STC 46/1990, 
de 15 de març, FJ 4).

Per tant, als efectes d’aquest Dictamen, el principi de 
seguretat jurídica està indissolublement vinculat amb 
el principi de taxativitat, ja que es tradueix en el fet 
que el legislador ha de fer «el máximo esfuerzo posi-
ble en la definición de los tipos penales, promulgando 
normas concretas, precisas, claras e inteligibles» (STC 
185/2014, de 6 de novembre, FJ 8). D’aquesta mane-
ra, l’Administració, en l’exercici de la seva potestat, ha 
d’identificar el fonament legal de la sanció imposada 
en cada resolució administrativa.

C) Un altre dels principis penals que regeix també per 
a les sancions administratives és el principi de culpa-
bilitat, que suposa la imputació per dol o culpa de l’ac-
ció que se sanciona, i no és possible sustentar una res-
ponsabilitat per infracció que no sigui atribuïble als 
subjectes que directament han realitzat la conducta 
constitutiva. No hi caben criteris merament objectius 
o, el que és el mateix, s’exclou «la imposición de sanci-
ones por el mero resultado y sin atender a la conducta 
diligente» (STC 76/1990, de 26 d’abril, FJ 4.A).

Seguint amb l’exposició de la jurisprudència consti-
tucional relativa a aquest darrer principi, haurem de 
recordar, novament, que la STC 219/1988, de 22 de 
novembre, conclou que la culpabilitat impedeix un 
«indebido traslado de responsabilidad personal (no de 
responsabilidad civil subsidiaria), a persona ajena al 
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hecho infractor, al modo de una exigencia de respon-
sabilidad objetiva sin intermediación de dolo o culpa, 
sin practicarse la prueba de descargo propuesta por el 
recurrente» (FJ 3).

D) A banda de tot l’anterior, i en la mateixa línia de 
trasllat de les garanties penals al procediment admi-
nistratiu sancionador, el Tribunal Constitucional ha re-
marcat que també regeix el dret fonamental a la pre-
sumpció d’innocència, que suposa el dret a no patir 
una sanció que no tingui fonament en una activitat pro-
batòria sobre la qual l’òrgan competent pugui basar un 
judici raonable de culpabilitat (STC 212/1990, FJ 5). 
En concret, implica que correspon a l’Administració 
tant la prova de la comissió de l’il·lícit com de la parti-
cipació de l’expedientat, sense que se li pugui exigir a 
aquest una probatio diabolica dels fets negatius (STC 
272/2006, de 25 de setembre, FJ 3). I, així mateix, «la 
prohibición de la utilización de pruebas obtenidas con 
vulneración de derechos fundamentales; el derecho a 
no declarar contra sí mismo; y, en fin, el derecho a uti-
lizar los medios de prueba adecuados para la defensa, 
del que se deriva que la denegación inmotivada de me-
dios de prueba puede vulnerar el art. 24.2 CE» (STC 
272/2006, de 25 de setembre, FJ 2). Això vol dir que 
les resolucions sancionadores, siguin judicials o admi-
nistratives, exigeixen la certesa dels fets que s’impu-
ten, obtinguda a través de la prova de càrrec, i la certe-
sa sobre el judici de culpabilitat, al qual ens acabem de 
referir. En síntesi, i emprant paraules del mateix Tri-
bunal, «el art. 24.2 de la Constitución rechaza tanto la 
responsabilidad presunta y objetiva como la inversión 
de la carga de prueba en relación con el presupuesto 
fáctico de la sanción» (STC 76/1990, FJ 8.B).

Precisament, sobre la presumpció de veracitat de les 
informacions aportades pels agents de l’autoritat, que 
es contenia a l’article 37 LOPSC 1/1992, fins ara vi-
gent, i la possible afectació a les garanties dels expe-
dientats sobre la base del fet que es pogués entendre 
que es produïa una inversió de la càrrega de la prova i, 
a partir d’aquí, la vulneració de l’article 24.2 CE, hem 
de recordar que la STC 341/1993, de 18 de novem-
bre, va validar la seva constitucionalitat. Així, després 
d’afirmar que la norma que estableix el valor de les 
informacions dels agents només regeix per als proce-
diments administratius sancionadors, sense afectar de 
manera directa els processos contenciosos administra-
tius de revisió de les sancions ni, lògicament, tampoc 
l’àmbit penal, on els atestats de la policia tan sols te-
nen el valor de denúncia (art. 297 LECr), resol que «[e]
ste reconocimiento de relevancia probatoria a lo ase-
verado, en debida forma, por los agentes solo sería in-
constitucional, sin embargo, en el caso de que la Ley 
otorgara a tales “informaciones” una fuerza de con-
vicción privilegiada que llegara a prevalecer, sin más, 
frente a lo alegado por el expedientado o frente a cu-
alesquiera otros medios de prueba o que se impusiera 
–incluso al margen de toda contraria alegación o pro-
banza– sobre la apreciación racional que acerca de los 

hechos y de la culpabilidad del expedientado se hubi-
era formado la autoridad llamada a resolver el expedi-
ente» (FJ 11). Dit molt resumidament, no es pot pre-
determinar el criteri de l’òrgan encarregat de resoldre 
l’expedient sancionador, el qual té llibertat de judici en 
la valoració dels fets.

E) Finalment, en la valoració de la constitucionalitat 
del règim administratiu sancionador, caldrà recordar, 
a més, el principi de proporcionalitat, tenint en comp-
te, però, que, en el nostre ordenament constitucional, 
l’al·legació de la proporcionalitat no es pot fer de ma-
nera aïllada respecte d’altres principis constitucionals. 
En efecte, tal com vàrem dir en el DCGE 17/2014 (FJ 
2), si es vol fer valer l’existència de desproporció, s’ha 
d’al·legar primer i enjudiciar després en quina mesu-
ra afecta el contingut dels preceptes invocats i «sólo 
cuando la desproporción suponga vulneración de es-
tos preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad» 
(STC 300/2005, de 21 de novembre, FJ 2, que en cita 
moltes altres d’anteriors).

Pel que ara interessa, quant a la doctrina constitucio-
nal sobre el tractament legislatiu de la pena amb rela-
ció amb la conducta incriminada, que entenem que és 
traslladable a la sanció administrativa, cal partir del 
marge de discrecionalitat de què disposa el legislador, 
atesa la seva legitimitat democràtica, per establir la re-
lació de proporció entre una i altra. Seguint la doctri-
na constitucional (per totes, STC 136/1999, de 20 de 
juliol, FJ 23), en aquest judici d’oportunitat, basat en 
factors tals com la gravetat del comportament que es 
pretén dissuadir, les possibilitats fàctiques de detecció 
i sanció i les percepcions socials relatives a l’adequa-
ció entre delicte i pena, per determinar si el legislador 
introdueix un sacrifici desproporcionat, cal dilucidar: 
si els fins immediats i mediats que persegueix la nor-
ma (be jurídic protegit) són suficientment rellevants; si 
la mesura limitativa és idònia i necessària per assolir 
aquests fins, amb el benentès que no ho és si existeix 
un mitjà alternatiu i igualment eficaç, menys restrictiu 
dels drets afectats i, finalment, el judici de proporci-
onalitat en sentit estricte, que determina si hi ha un 
desequilibri clar i excessiu entre la sanció i la finalitat 
de la norma a partir de les pautes axiològiques cons-
titucionalment indiscutibles i de la seva concreció en 
l’activitat legislativa (gravetat del comportament que 
es pretén impedir i efectes benèfics que genera la nor-
ma des del punt de vista dels valors constitucionals).

Val a dir que en l’àmbit dels drets fonamentals aquest 
principi és especialment aplicable i actua com a criteri 
de ponderació quan es tracti de la seva limitació. Ai-
xí, respecte a la proporcionalitat que ha d’existir en-
tre una infracció i la sanció que s’imposa, el Tribu-
nal Constitucional (STC 104/2011, de 20 de juny, FJ 6, 
amb abundant cita del mateix Tribunal i del TEDH) ha 
precisat que la dimensió objectiva dels drets fonamen-
tals i el seu caràcter d’elements essencials de l’ordena-
ment jurídic permet afirmar que no n’hi ha prou amb 
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la constatació que la conducta sancionada sobrepassa 
les fronteres de la protecció constitucional del dret, 
sinó que «ha de garantizarse que la reacción frente a 
dicha extralimitación no pueda producir, por su seve-
ridad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de 
la libertad de la que privan, o un efecto [...] disuasor o 
desalentador del ejercicio de los derechos fundamen-
tales implicados en la conducta sancionada».

Aquest efecte dissuasiu es podria veure agreujat en su-
pòsits en què el precepte, si bé no planteja problemes 
de taxativitat, presenta una certa indeterminació o un 
caràcter ampli derivats de la mateixa conducta pros-
crita. Així ho ha posat de manifest el Tribunal Consti-
tucional mateix, quan ha acceptat el «coste inevitable 
en lo que a la determinación de la conducta típica se 
refiere», entenent que «sólo resulta constitucionalmen-
te admisible en la medida en que la mencionada aper-
tura del tipo se vea acompañada de la consiguiente 
ampliación, por así decir, del marco punitivo, que ha-
ga a su vez posible la puesta a disposición del Juez de 
los resortes legales necesarios a la hora de determinar 
y adecuar la pena correspondiente en concreto a cada 
forma de manifestación de estas conductas». En cas 
contrari, s’hauria de concloure que el precepte vulnera 
el principi de legalitat penal en la mesura que compor-
ta una prohibició inconstitucional de penes despropor-
cionades (STC 136/1999, de 20 de juliol, FJ 30).

És sobre aquesta base que la jurisprudència constitu-
cional sosté que el règim sancionador ha de procurar 
que hi hagi proporcionalitat entre la gravetat dels com-
portaments prohibits i les conseqüències sancionado-
res que preveu la llei (STC 145/2013, FJ 6).

3. Examinarem tot seguit, a la vista dels paràmetres 
que acabem d’exposar, els articles de la Llei orgànica 
4/2015 relatius al règim administratiu sancionador que 
susciten dubtes de constitucionalitat.

A) En primer lloc, tractarem el retret general en què 
coincideixen ambdues peticions, consistent en el fet 
que la tipificació com a sancions administratives que 
fan els articles 35, 36 i 37 LOPSC de conductes que 
fins ara eren penals, suposa sostreure del control ju-
dicial penal aquest tipus d’infraccions i traslladar-lo 
a l’àmbit administratiu, on les garanties són menors i 
on, afegeixen, les despeses extraordinàries que supo-
sen les taxes judicials desincentiven el ciutadà d’exer-
cir el seu dret de defensa. Dit de forma més concisa, en 
aquest punt, el nostre judici de constitucionalitat ha de 
raure en si, com al·leguen els sol·licitants, el fet de san-
cionar administrativament conductes que abans cons-
tituïen il·lícits penals suposa, per si sol, una vulneració 
del dret a la tutela judicial efectiva i a la presumpció 
d’innocència.

Sobre la qüestió indicada, tal com hem exposat al co-
mençament d’aquest fonament jurídic, el Tribunal 
Constitucional ha caracteritzat el nostre sistema san-
cionador com un sistema dual (penal i administratiu), 

que troba empara en l’article 25 CE, i en el qual cor-
respon al legislador determinar quines són les conduc-
tes punibles penalment o administrativa. Això signifi-
ca que l’Administració, per donar compliment als seus 
fins (en el cas present, la protecció de la seguretat ciu-
tadana) i habilitada prèviament per la llei, pot imposar 
sancions, però, com també ha quedat dit, ho ha de fer 
respectant les mateixes garanties que regeixen per a 
l’àmbit penal. Això no vol dir, hem de tornar a insis-
tir-hi, que s’apliquin tots i cadascun dels principis o 
regles del dret penal, sinó només aquells que es vincu-
len a la satisfacció de l’estat de dret, que són els que la 
Constitució declara necessaris per garantir i preservar 
els drets dels ciutadans, als quals hem fet referència en 
l’apartat anterior. És en aquest sentit que es pot afirmar 
que el procés penal, formalment, reuneix més garan-
ties que un expedient sancionador administratiu (com 
ara, el dret a un jutge imparcial, a la publicitat del pro-
cés, a les garanties d’immediació i oralitat en la valo-
ració de la prova, o a la defensa lletrada). Però, aquesta 
circumstància, que no es dóna només en relació amb 
les infraccions i les sancions en matèria de seguretat 
ciutadana sinó que caracteritza qualsevol règim admi-
nistratiu sancionador, s’explica pel fet que, com també 
s’ha indicat, la infracció administrativa està revestida 
d’una menor complexitat estructural que la infracció 
penal, en el sentit que es té per quelcom menys greu i, 
al mateix temps, més simple. A banda d’això, des de 
la perspectiva de les càrregues que implica el procés 
penal, tampoc no es pot menystenir el fet que l’impa-
gament de les multes imposades per aquesta via poden 
donar lloc a la responsabilitat personal subsidiària, és 
a dir, a la privació de llibertat.

Per dir-ho de forma sumària, les garanties que el Tri-
bunal Constitucional ha declarat imprescindibles en 
qualsevol actuació sancionadora –sigui penal o ad-
ministrativa– es refereixen a la tipicitat i a la manera 
d’enjudiciar, és a dir, al dret a defensar-se, a ser escol-
tat, a proposar prova, a la presumpció d’innocència i a 
la tutela judicial efectiva.

A partir de les anteriors consideracions, podem afir-
mar que la tipificació com a infraccions administrati-
ves de conductes que fins ara havien estat constitutives 
d’il·lícits penals, per sí sola, no vulnera cap dels drets 
que tot just acabem d’esmentar. Com hem vist, és el 
legislador qui pot decidir si recorre al dret penal o a 
l’administratiu sancionador, amb el límit, sempre, que 
pertoquen exclusivament a la legislació penal les san-
cions consistents en la pèrdua de drets civils o polítics 
o en la privació de llibertat. Tot això sens perjudici, 
és clar, de l’examen específic que més endavant farem 
respecte del compliment dels principis de legalitat, se-
guretat jurídica i proporcionalitat.

Arribats a aquest punt, i atesa la rellevància que el 
principi de presumpció d’innocència té en totes les 
manifestacions del ius puniendi de l’Estat, examina-
rem separadament l’al·legació de la primera sol·licitud 
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que atribueix la vulneració del principi constitucio-
nal esmentat, sense citar-lo, a l’article 52 LOPSC, que 
atorga valor probatori a les denúncies, als atestats o als 
actes formulats pels agents de l’autoritat en l’exercici 
de les seves funcions que haguessin presenciat els fets, 
amb la ratificació prèvia, en el cas d’haver estat negats 
pels denunciats. En concret, els dubtes de constituci-
onalitat se centren en el fet que la presumpció de ve-
racitat que aquell precepte atribueix a les esmentades 
informacions comporta la inversió de la càrrega de la 
prova en perjudici de l’expedientat, el qual es veurà 
obligat a provar la seva innocència i, per tant, podria 
resultar conculcat l’article 24.2 CE.

La doctrina jurisprudencial que deriva de la STC 
341/1993 (FJ 11), exposada anteriorment en el present 
fonament jurídic, porta necessàriament a descartar 
que la regla que conté l’article 52 LOPSC incorri en 
la denunciada vulneració constitucional. En efecte, la 
presumpció de veracitat (que, d’altra banda, estableix 
també, amb caràcter general, l’art. 137.3 LRJPAC), tal 
com es formula al citat article, no comporta cap im-
posició, de forma incontrovertible, que allò que consti 
en les denúncies, atestats o actes sigui necessàriament 
cert (el mateix precepte admet la «prova en contra») i 
tampoc els atribueix, fins i tot encara que no hi hagi 
prova que ho contradigui, una eficàcia determinant per 
a la sanció de l’expedientat. És a dir, es tracta d’una 
presumpció iuris tantum que es basa en la pressuposi-
ció d’una major objectivitat dels agents de l’autoritat, 
però que en tot cas ha de ser objecte d’una interpreta-
ció restrictiva.

És en aquest sentit que el Tribunal Constitucional ha 
resolt els dubtes sobre la seva constitucionalitat afir-
mant que n’hi haurà prou que l’expedientat negui els 
fets perquè els agents hagin de ratificar-se en l’expe-
dient, ja que aquest tràmit permet que l’òrgan que ha 
d’adoptar la resolució ponderi degudament el contin-
gut de la informació policial. Va remarcar també que, 
del tenor literal de l’article 37 LOPSC 1/1992 (que era 
l’objecte del seu examen i que coincideix amb el que 
ara estem analitzant) es desprèn que, en el seu judici, 
l’òrgan sancionador en cap cas resta vinculat pel con-
tingut d’aquelles informacions, ratificades o no, ja que 
la Llei es limita a establir que allò declarat pels agents 
constituirà «base suficient per adoptar la resolució que 
sigui procedent». En aquest sentit, res exclou que l’ex-
pedient, en atenció a altres consideracions, pugui arri-
bar a acabar sense sanció. A més, com també passava 
en la norma enjudiciada pel Tribunal Constitucional, 
l’article 52 LOPSC estableix una inexcusable garantia 
addicional en imposar als agents el deure d’aportar a 
l’expedient «tots els elements probatoris disponibles».

Per dir-ho resumidament, i en paraules del Tribunal 
Constitucional, per bé que la Llei atorga una «relevan-
cia probatoria» als fets asseverats pels agents (al mar-
ge de les valoracions), no els atribueix una «fuerza de 
convicción privilegiada que llegara a prevalecer, sin 

más, frente a lo alegado por el expedientado», com 
tampoc es tracta d’una disposició que dispensi l’Admi-
nistració d’aportar totes les proves que hagi obtingut 
ni, en fi, que predetermini el criteri de l’autoritat que 
hagi de resoldre l’expedient sancionador, ja que «[e]
l expedientado no queda –en contra de lo que los re-
currentes creen– compelido a probar su inocencia pa-
ra evitar ser sancionado; bastará con que niegue los 
hechos para dar lugar a la ratificación de los agentes 
y ni siquiera en tal caso esas declaraciones policiales 
se impondrán necesariamente sobre la libre y racional 
valoración de la prueba –de toda la prueba practicada– 
que ha de llevar a cabo la autoridad administrativa. A 
falta de prueba en contrario, las informaciones de los 
agentes tampoco dan, por sí solas, base para “adoptar 
la resolución que proceda” (eventualmente sanciona-
toria), eficacia que sólo podrán llegar a alcanzar con 
el asentimiento tácito del expedientado al contenido 
fáctico del informe o, caso de negar éste los hechos, 
mediante la necesaria ratificación de los informantes 
en el expediente» (STC 341/1993, FJ 11).

En definitiva, la circumstància que els agents hagin 
presenciat els fets, i que es ratifiquin, en cas de contra-
dicció, en el contingut de la seva informació, com tam-
bé que es prevegi la possibilitat de prova en contra i de 
l’aportació de qualssevol altres proves i que la norma 
no condicioni en cap cas el contingut de la resolució a 
dictar, són garanties legals que impedeixen apreciar la 
vulneració de l’article 24.2 CE, ja que no es produeix 
la minva de la possibilitat de defensa dels possibles in-
fractors.

B) El següent retret que, en aquest cas, formula la peti-
ció dels diputats del Grup Parlamentari d’ERC és tam-
bé de caràcter general, ja que al seu parer, el conjunt 
de les infraccions (art. 35, 36 i 37 LOPSC) vulneraria 
els principis de legalitat, seguretat jurídica i propor-
cionalitat. Concretament, sense precisar quines de les 
quaranta-quatre infraccions relacionades en aquests 
preceptes serien les que incorren en els vicis d’incons-
titucionalitat indicats, ni els motius pels quals se sus-
citen aquests dubtes, la sol·licitud es limita a adduir 
que les infraccions «es relacionen en termes genèrics, 
mancats de les mínimes característiques de tipificació, 
graduació i proporcionalitat, la qual cosa vulnera el 
principi de seguretat jurídica previst en l’article 9 CE i 
el principi de legalitat dels articles 25 i 103 CE».

A banda d’això, vinculant-ho també a la infracció 
d’aquests mateixos principis, amb especial atenció al 
principi de proporcionalitat, consideren que l’article 
33.2 LOPSC «estableix com a element de graduació 
genèric per sancionar amb multa de grau màxim, un 
element poc precís com que “els fets siguin especial-
ment greus tenint en compte el nombre i l’entitat de les 
circumstàncies concurrents”». A partir d’aquí, entenen 
que la gran diferència entre límits mínims i màxims 
de les sancions previstes per a cada tipus d’infracció 
obre la porta a una enorme discrecionalitat i a una 
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possible vulneració del principi de seguretat jurídica 
(art. 9.3 CE), argument aquest darrer que també addu-
eixen en la crítica de l’article 39.

Així mateix, la primera sol·licitud denuncia una possi-
ble vulneració del principi de proporcionalitat i, vin-
culat amb aquest, del de seguretat jurídica que centra 
en tres preceptes. Concretament, sosté que són des-
proporcionades les sancions «[p]er participar en reu-
nions o manifestacions no comunicades o prohibides 
en instal·lacions en què es presten serveis bàsics (p. e. 
RTVE) (art. 35.1) de 30.000 a 600.000 euros, per ma-
nifestar-se davant del Congrés dels Diputats (art. 36.2) 
de 601 a 30.000 euros, per intentar impedir un desno-
nament (art. 37.7) de 100 a 600 euros, fets que vulne-
ren els articles 9.3 i 25.1 de la CE.»

Plantejat en aquests termes l’objecte d’ambdues peti-
cions de dictamen, començarem per donar resposta al 
retret, de caràcter general i indiscriminat, relatiu, en 
aquest punt, al fet que les conductes infractores es re-
lacionen en temes genèrics, mancats de les mínimes 
característiques de tipificació.

Tenint en compte que no ens correspon reconstruir la 
sol·licitud en allò que es refereix a identificar les con-
cretes infraccions que presenten dubtes de constitucio-
nalitat, que no especifica, ni tampoc, és clar, els motius 
que els fonamentarien, centrarem la nostra anàlisi en 
aquells apartats dels articles 35, 36 i 37 LOPSC que, 
segons el nostre parer, prima facie, podrien presentar 
algun tipus de dubte en relació amb la claredat amb 
què es descriu o es tipifica la infracció. Tot seguit, da-
vant el caràcter també genèric de l’al·legació, continu-
arem el nostre examen –ara des de la perspectiva de si 
es compleix o no el principi de proporcionalitat–, que 
projectarem sobre aquells apartats concrets respec-
te dels quals l’esmentada vulneració ha estat expres-
sament al·legada, i, finalment, examinarem la resta de 
preceptes del règim sancionador, la inconstitucionali-
tat dels quals ha estat qüestionada per altres motius.

a) Pel que fa al retret genèric de vulneració del principi 
de tipicitat i, vinculat amb ell, del de seguretat jurídi-
ca, la nostra anàlisi de constitucionalitat es projectarà 
sobre els apartats 1, 2, 8, 16, 18 i 22 de l’article 36, i els 
apartats 4 i 7 de l’article 37.

– L’apartat 1 de l’article 36 LOPSC, el tenor del qual 
reproduïm tot seguit (com farem també amb la resta 
de preceptes qüestionats) per a una millor comprensió 
del nostre raonament, considera que és infracció greu: 

«1. La pertorbació de la seguretat ciutadana en actes 
públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats 
i oficis religiosos o altres reunions a les quals assis-
teixin nombroses persones, quan no sigui constitutiva 
d’infracció penal.»

La tipicitat, com ja hem avançat, exigeix una descrip-
ció legal de la conducta específica per a la qual s’es-
tableix una sanció també específica. És a dir, el legis-

lador ha de configurar la norma sancionadora amb el 
màxim esforç possible de precisió (STC 62/1982, de 
15 d’octubre, FJ 7.C) per tal de donar compliment al 
principi de seguretat jurídica o, el que és el mateix, 
que els ciutadans puguin conèixer, per endavant, allò 
que està prohibit i preveure amb el grau suficient de 
seguretat la naturalesa i les característiques essencials 
de les conductes constitutives de la infracció tipificada 
(STC 218/2005, de 12 de setembre, FJ 4.a).

L’amplitud i la manca de concreció de la conducta tipi-
ficada a l’apartat 1 de l’article 36 no compleix aquests 
requisits de certesa i claredat que exigeix la jurispru-
dència constitucional, ja que omet qualsevol precisió 
sobre quin ha de ser el nivell de pertorbació que ha de 
tenir l’actuació infractora i sobre quin resultat ha de 
produir. En aquest sentit, tal com està formulat el pre-
cepte que estem dictaminant, que actua com a clàusu-
la oberta o «calaix de sastre», i que permet sancionar 
com a infracció greu qualsevol pertorbació, fins i tot 
lleu, a banda d’infringir, pel seu caràcter indeterminat, 
el principi de tipicitat, vulnera també el de la propor-
cionalitat que sempre ha d’existir entre la conducta i 
la sanció que s’imposa (art. 25.1). I això últim pel fet 
que, fins i tot la sanció mínima que mereix aquesta in-
fracció greu pot ser particularment elevada i, per tant, 
desproporcionada, si tenim en compte el caràcter om-
nicomprensiu del concepte del tipus «pertorbació de la 
seguretat ciutadana».

D’altra banda, cal recordar, com hem indicat en el fo-
nament jurídic anterior, que el Tribunal Constitucional 
ha insistit en el necessari caràcter acotat del concepte 
de «seguretat ciutadana», distingint-lo, ja des de l’ini-
ci, de l’ordre públic de concepció preconstitucional. 
Tot i així, la definició actual, entesa com a submatè-
ria de la seguretat pública, encara respon a una confi-
guració tan àmplia –la protecció de persones i béns i 
l’assegurament de la tranquil·litat ciutadana– que la ju-
risprudència constitucional mateixa ha acudit sovint a 
l’element instrumental –la funció policial– per identi-
ficar-lo. Aquesta circumstància, que comporta un evi-
dent pes del vessant administratiu i, fins i tot, gover-
natiu en relació amb la direcció dels serveis policials, 
reforça encara més la necessitat que el legislador, quan 
tipifiqui infraccions per raó de la seva pertorbació o al-
teració, sigui especialment precís a l’hora d’identificar 
les accions que constituirien el tipus. En cas contrari, 
tenint en compte la posició de preeminència de l’acció 
administrativa, tant en l’eventual denúncia que inicia 
el procés com en la fase de resolució per part de l’òr-
gan competent, les garanties per al ciutadà resultarien 
excessivament afeblides segons les exigències consti-
tucionals, aplicables també al règim sancionador ad-
ministratiu.

Per tot el que s’acaba de dir, atès que la tipicitat és un 
mitjà per garantir el principi constitucional de seguretat 
jurídica, en la mesura que allò que es persegueix amb 
la seva exigència és la claredat i la no-confusió norma-
tiva, vulnera també l’article 9.3 CE.
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En conseqüència, l’article 36.1 LOPSC és contrari als 
articles 25.1 i 9.3 CE.

– L’apartat 2 de l’article 36 LOPSC, considera infrac-
ció greu: 

«2. La pertorbació greu de la seguretat ciutadana que 
es produeixi en ocasió de reunions o manifestacions 
davant les seus del Congrés dels Diputats, el Senat i les 
assemblees legislatives de les comunitats autònomes, 
encara que no estiguin reunides, quan no constitueixi 
infracció penal.»

Els diputats signants de la primera sol·licitud entenen 
que aquest precepte podria ser inconstitucional per 
dos motius. El primer, el fonamenten en el caràcter 
desproporcionat de la sanció (d’acord amb l’article 39 
LOPSC pot anar des de 601 a 30.000 euros), que po-
dria vulnerar els articles 9.3 i 25.1 CE, i el segon, es 
refereix a la possible vulneració de l’article 24 CE en 
relació amb la tutela judicial efectiva i la presumpció 
d’innocència, en aquest cas sobre la base del fet que la 
persona multada haurà de demostrar la seva innocèn-
cia davant l’ampli marge d’interpretació que es conce-
deix a l’Administració.

La segona sol·licitud, a banda del retret general, ja re-
ferit, sobre el caràcter ambigu i indeterminat de la des-
cripció de la conducta sancionada, entén que també 
podria suposar una restricció indeguda del dret de reu-
nió pacífica i llibertat d’expressió.

Començarem el nostre examen per aquesta darrera 
crítica en relació amb el caràcter ambigu de la descrip-
ció legal de la conducta tipificada com a infracció. Per 
fer-ho, cal partir de la premissa que es tracta d’una re-
gulació que pressuposa que la celebració de reunions i 
de manifestacions en les zones circumdants a les seus 
parlamentàries és completament legítima. És a dir, en 
l’ordenament vigent, els ciutadans poden exposar pa-
cíficament les seves queixes i els seus anhels davant 
aquelles seus (llevat, no cal dir-ho, de la presentació 
de peticions per mitja de manifestacions ciutadanes, 
ja que està constitucionalment vedada per l’article 77.1 
CE). Sobre l’abast i l’exercici d’aquest dret fonamental 
previst a l’article 21 CE, ens remetem al que hem ex-
posat en el fonament jurídic anterior, apartat 5.B.

Així, doncs, davant la possible col·lisió entre el dret fo-
namental de reunió i de manifestació i allò que sig-
nifiquen els parlaments com a òrgans integrats per 
representants de la sobirania popular i el caràcter cen-
tral que tenen per a l’Estat democràtic, perquè és on 
s’aproven les lleis i les decisions d’especial rellevància, 
el legislador ha optat per no limitar l’exercici pacífic 
del dret de reunió i de manifestació davant d’aquests 
llocs emblemàtics. Es tracta d’un model que, sigui dit 
de passada, difereix del que regeix per a altres països, 
com ara Alemanya, Àustria, Bèlgica i, en certa mesu-
ra, també per als Estats Units, on es delimita una àrea 
al voltant de la qual s’exclou o es restringeix en gran 
mesura l’exercici del dret de reunió i de manifestació.

Pel que ara interessa, el precepte qüestionat introdueix 
una regulació específica que considera una infracció 
administrativa greu la conducta consistent en la cele-
bració de reunions i manifestacions que: a) pertorbin 
greument la seguretat ciutadana; b) tinguin lloc da-
vant de les seus parlamentàries, amb independència 
que estiguin reunides o no, i c) no siguin constituti-
ves d’infracció penal. A aquests efectes, assenyalarem 
que entre els delictes contra les institucions de l’Estat, 
els articles 494 i 498 del Codi penal castiguen els res-
ponsables de les reunions o manifestacions que alterin 
el normal funcionament de les assemblees legislatives 
quan estiguin reunides o bé els subjectes que impe-
deixen assistir-hi els seus membres o coartin la lliure 
manifestació de les seves opinions o l’emissió del seu 
vot, respectivament.

Dit això, crida l’atenció que, atès que es tracta de reu-
nions o manifestacions davant les cambres, no es tin-
gui en compte expressament que la pertorbació hagi 
d’afectar el seu funcionament (en el sentit, per exem-
ple, d’impedir-ne l’accés o la sortida dels representants 
populars per mitjans diferents a la utilització de la 
força, violència, intimidació o amenaça greu que són 
constitutius de la sanció penal). En aquest sentit, si bé 
hom podria pensar que l’afectació greu de la seguretat 
ciutadana a què fa referència el precepte porta implí-
cita, en alguns casos, l’alteració del funcionament de 
les cambres, aquesta presumpció es desdibuixa quan, 
per exemple, les assemblees legislatives no estan reu-
nides. D’aquí que entenguem que el tipus de l’article 
36.2 LOPSC planteja una indefinició sobre el bé jurí-
dic que, en realitat, es pretén protegir amb la conducta 
proscrita. En efecte, la individualització d’aquest tipus 
de desordre, a partir de la identificació d’un lloc tan 
rellevant com són els voltants de les seus de les cam-
bres parlamentàries, suggereix que el bé jurídic prote-
git hauria de ser el normal funcionament d’aquestes i 
la inviolabilitat dels seus membres (com, de fet, per-
metria deduir la referència que fa que la conducta no 
constitueixi infracció penal), però el precepte només 
es refereix, genèricament, a la seguretat ciutadana.

A més, la seva interpretació estricta, que és la que es-
cau en tractar-se d’una norma sancionadora, comporta 
que l’alteració greu de la seguretat ciutadana, amb mo-
tiu d’altres reunions o manifestacions, no estigui san-
cionada. Tot i això, podria tenir cabuda dins el tipus 
descrit en l’apartat 3, que qualifica també com a in-
fracció greu «[c]ausar desordres a les vies, espais o es-
tabliments públics, o obstaculitzar la via pública amb 
mobiliari urbà, vehicles, contenidors, pneumàtics o al-
tres objectes, quan en tots dos casos s’ocasioni una al-
teració greu de la seguretat ciutadana».

Per tant, pels motius exposats, no queda convenient-
ment explicitat quin és el bé jurídic protegit en el tipus 
de la infracció greu que descriu l’article 36.2 LOPSC, 
el qual tan sols al·ludeix a la protecció de la seguretat 
ciutadana, sense cap afectació a la funció parlamentà-
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ria. Aquesta situació, com hem dit, s’agreuja perquè el 
tipus emprat inclou també els supòsits en què les cam-
bres parlamentàries no estan reunides o, fins i tot, no 
estan en funcionament (p. e. dies festius).

A les anteriors consideracions hem d’afegir que la 
identificació del lloc on s’ha de produir la reunió o la 
manifestació, en ocasió de la qual es causen les pertor-
bacions i que resulta ser un element cabdal del tipus, 
no queda explicitada amb la precisió necessària que 
eviti l’ambigüitat i la confusió. En efecte, l’expressió 
«davant les seus» no permet identificar amb exactitud 
(a diferència del que passa en normes semblants del 
dret comparat, com ara la Police Reform and Social 
Responsability Act de 2011 per a Anglaterra i Gal·les), 
l’àrea o el perímetre on resulta aplicable la infracció.

Les consideracions anteriors ens permeten concloure 
que l’article 36.2 LOPSC configura un tipus excessi-
vament obert que vulnera els principis de legalitat (art. 
25.1 CE) i, en relació amb aquest, el de seguretat ju-
rídica (art. 9.3 CE) que, per aquesta mateixa raó, pot 
desincentivar indegudament l’exercici del dret fona-
mental de l’article 21 CE, element essencial del nostre 
ordenament jurídic (per totes, STC 88/2003, de 19 de 
maig, FJ 8).

Cal dir, finalment, que la conclusió a què hem arribat 
fa innecessari que entrem en l’examen del precepte des 
de la perspectiva de la proporcionalitat de la sanció que 
s’hi preveu, ni tampoc de la inversió de la càrrega de la 
prova i la possible vulneració de l’article 24 CE.

– L’apartat 8 de l’article 36 LOPSC considera infrac-
ció greu: 

«8. La pertorbació del desenvolupament d’una reunió 
o manifestació lícita, quan no constitueixi infracció 
penal.»

Aquesta norma presenta una formulació, quant a l’ele-
ment objectiu del tipus, idèntica a la que, segons hem 
vist, emprava l’apartat 1 del mateix precepte, en el 
sentit que es refereix tan sols a «[l]a pertorbació», en 
aquest cas, d’una reunió o manifestació, per tant, la 
conclusió ha de ser que incorre en el mateix vici d’in-
constitucionalitat que aquell.

Les normes sancionadores han de complir, en tot cas, 
la necessitat imperiosa de predeterminació normativa 
de les conductes il·lícites i de les sancions correspo-
nents, mitjançant preceptes que permetin predir, amb 
suficient grau de certesa, els comportaments constitu-
tius d’una infracció i les sancions que els són aplica-
bles. I això no canvia pel fet que, com succeeix en el 
present cas, es tracti d’una norma protectora de l’exer-
cici del dret fonamental de reunió i de manifestació.

En efecte, hom podria pensar que el caràcter ampli o 
poc concret de les conductes que aquí se sancionen, 
amb independència de la seva gravetat, estaria justifi-
cat perquè es tracta de la protecció d’un dret fonamen-
tal i la pretensió d’assegurar la plena indemnitat del 

seu exercici davant d’accions que en puguin alterar el 
desenvolupament normal. Aquesta finalitat tuïtiva, pe-
rò, ha d’aconseguir-se respectant el principi de segure-
tat jurídica, de manera que l’amplitud de les conduc-
tes sancionables derivada de la indefinició del tipus no 
impedeix sinó que, ans al contrari, reclama la precisió 
de la tipificació de la infracció administrativa. Dit amb 
unes altres paraules, el ciutadà ha de saber, amb cer-
tesa i en tot cas, els actes pels quals pot ser sancionat, 
requisit aquest darrer que, com ha quedat exposat, no 
compleix el precepte que estem examinant, atès que 
permetria que qualsevol pertorbació, fins i tot lleu, po-
gués ser sancionada com a infracció greu.

En conseqüència, l’apartat 8 de l’article 36 LOPSC és 
contrari als principis de legalitat (art. 25.1 CE) i de se-
guretat jurídica (art. 9.3 CE).

– L’apartat 16 de l’article 36 LOPSC considera infrac-
ció greu: 

«16. El consum o la tinença il·lícits de drogues tòxi-
ques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, enca-
ra que no estiguin destinades al tràfic, en llocs, vies, 
establiments públics o transports col·lectius, així com 
l’abandonament dels instruments o altres efectes utilit-
zats per a això en els llocs esmentats.»

Aquest precepte, a diferència del Codi penal, que cas-
tiga el cultiu, l’elaboració i el tràfic de drogues, sanci-
ona administrativament la conducta individual de ti-
nença o consum il·lícits en espais públics, excloent-ne 
per tant, el consum en àmbits privats. El principal 
dubte interpretatiu que posa de manifest la descrip-
ció d’aquesta infracció es relaciona amb la delimita-
ció d’allò que s’ha d’entendre per «tinença il·lícita». Al 
nostre entendre, però, el fet que no ho expliciti no su-
posa que la conducta tipificada com a infracció quedi 
indeterminada, és a dir, l’expressió «tinença il·lícita» 
com a element configurador de la conducta infractora 
no contravé les exigències del principi de legalitat (art. 
25.1 CE).

En aquest sentit mateix s’ha pronunciat el Tribunal 
Constitucional respecte de l’apartat 1 de l’article 25 
LOPSC 1/1992 –gairebé idèntic al que ara estem exa-
minant–, el qual no contenia cap remissió a una de-
terminació reglamentària d’aquesta expressió, que ha 
considerat que es tracta d’un «(concepto no tachable 
de impreciso y cuya determinación corresponderá a 
los tribunales), aunque sí será necesario acudir a otras 
reglas legales, como la Ley 17/1967, de 8 de abril, so-
bre normas reguladoras de estupefacientes, para iden-
tificar lo que sea tenencia lícita (art. 22 de dicha ley) 
y determinar por contraste con ellas la tenencia ilíci-
ta sancionable» (STC 341/1993, FJ 9.a). Dit resumi-
dament, estem davant d’una conducta fàcilment de-
terminable, perquè la seva concreció és raonablement 
factible.

A partir d’aquí, hom pot afirmar que la tinença d’a-
quest tipus de substàncies serà il·lícita sempre que no 
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estigui destinada a algun dels usos lícits que preveu 
l’article 22 de la Llei 17/1967, de 8 d’abril, per la qual 
s’actualitzen les normes vigents sobre estupefaents i 
s’adapten al que estableix el Conveni de 1961 de les 
Nacions Unides. Segons aquesta darrera norma, no se 
n’admeten altres usos que els industrials, terapèutics, 
científics i docents.

En conclusió, l’apartat 16 de l’article 36 LOPSC no és 
contrari a l’article 25.1 CE ni vulnera tampoc el prin-
cipi de seguretat jurídica (art. 9.3 CE).

– L’apartat 22 de l’article 36 LOPSC considera infrac-
ció greu: 

«22. L’incompliment de les restriccions a la navegació 
imposades per reglament a les embarcacions d’alta ve-
locitat i aeronaus lleugeres.»

Aquí analitzarem si la referència a les restriccions a la 
navegació «imposades per reglament» constitueix una 
clàusula de remissió en blanc que no permet identifi-
car quin tipus de conducta és objecte de sanció.

A aquest efecte convé recordar novament la doctrina 
del Tribunal Constitucional quan argumenta que la vi-
gència del principi nullum crimen nulla poena sine le-
ge comporta, a banda de la garantia material, consis-
tent, com hem vist, en la predeterminació normativa 
de les conductes il·lícites, la garantia formal, és a dir, 
«la suficiencia de rango de las normas tipificadoras y 
sancionadoras, pues la locución “legislación vigente” 
que emplea el art. 25.1 de la Constitución es expresiva 
de una reserva de Ley en materia sancionadora» (STC 
341/1993, FJ 10, amb cita de moltes altres d’anteriors). 
Tot això tenint en compte també que, com ha afirmat 
el Tribunal Constitucional mateix, no s’exclou que la 
norma contingui remissions a disposicions reglamen-
tàries sempre que restin suficientment determinats els 
elements essencials de la conducta antijurídica i la na-
turalesa i els límits de les sancions que s’han d’impo-
sar. És a dir, allò que prohibeix la Constitució és la 
remissió reglamentària que faci possible una regula-
ció independent i no clarament subordinada a la llei 
«[...], pero no impide la colaboración reglamentaria en 
la normativa sancionadora» (ibídem).

Per tal que sigui possible aquesta col·laboració, l’alt 
tribunal ha fixat els requisits que s’han de complir i 
que podem resumir en els dos següents: a) la norma de 
rang legal ha de determinar suficientment els elements 
essencials de la conducta antijurídica, així com la na-
turalesa i els límits de les sancions, i b) no és cons-
titucionalment admissible la mera habilitació a l’Ad-
ministració per una norma de rang legal que estigui 
buida de tot contingut propi, per a la tipificació dels il-
lícits administratius i per a l’establiment de les corres-
ponents conseqüències sancionadores (STC 127/1990, 
de 5 de juliol).

D’acord amb aquests paràmetres constitucionals, exa-
minarem a continuació si l’article 36.22 LOPSC, en la 

referència que conté a les restriccions a la navegació 
«reglamentàriament imposades» s’hi ajusta o, el que és 
el mateix, si respecta la garantia formal d’acord amb la 
qual només la llei pot configurar supòsits d’infracció.

Sobre aquesta qüestió cal recordar que, en principi, les 
normes que descriuen com a infracció l’incompliment 
d’unes obligacions administratives, contingudes en un 
reglament, no vulneren l’exigència de llei formal. En 
aquest sentit, el Tribunal Constitucional ha entès jus-
tificada la remissió a la normativa administrativa on, 
en l’àmbit sancionador i en atenció al bé jurídic pro-
tegit, quan la matèria regulada pot presentar una com-
plexitat tècnica, exigint però que, al mateix temps, la 
norma sancionadora contingui el nucli essencial de 
la prohibició (STC 101/2012, de 8 de maig, FJ 5). De 
forma semblant, interessa ara destacar el pronuncia-
ment de la STC 341/1993, sobre l’article 26.j LOPSC 
1/1992, que establia com a infracció lleu la transgres-
sió de les obligacions i prohibicions establertes «en les 
reglamentacions específiques o en les normes de poli-
cia dictades en execució d’aquestes». En aquella oca-
sió, la conclusió va ser la inconstitucionalitat del pre-
cepte, en la mesura que habilitava el reglament per a 
la configuració ex novo i incondicionada dels supòsits 
d’infracció (FJ 10).

Seguint les anteriors consideracions, pressuposem que 
el precepte examinat es refereix a restriccions a la na-
vegació que tenen naturalesa tècnica i, per aquesta raó, 
la remissió que fa a les normes reglamentàries per al 
seu establiment estaria justificada. Concretament, les 
que s’imposen a les embarcacions d’alta velocitat estan 
establertes al Reial decret 1119/1989, de 15 de setem-
bre, pel qual es regula el tràfic d’embarcacions especi-
als d’alta velocitat en les aigües marítimes espanyoles. 
Aquesta norma reglamentària, que es pot qualificar 
com a tècnica, defineix, en primer lloc, què s’ha d’en-
tendre per embarcació lleugera (art. 1) i després re-
gula, entre altres aspectes, els requisits que s’han de 
complir per atracar al port i per sortir-ne (art. 3) i les 
mesures que han de complir per salvaguardar la segu-
retat i el trànsit marítim (art. 4). La mateixa naturale-
sa té el Reial decret 2876/1982, de 15 d’octubre, pel 
qual es regula el registre i l’ús d’aeronaus d’estructura 
ultralleugera i es modifica el registre d’aeronaus pri-
vades no mercantils, i també l’Ordre de 24 d’abril de 
1986 (modificada pels RD 1591/1999 i 123/2015), per 
la qual es regula el vol en ultralleuger, que desenvolu-
pa l’esmentat Reial decret, ja que, dins el seu àmbit es-
pecífic, contenen una regulació i finalitat semblants, és 
a dir, des de la definició dels diferents tipus d’aparells 
als requisits per a la pràctica del vol (com ara zones 
que no es poden sobrevolar o alçada del vol). Final-
ment, pel que fa al règim jurídic aplicable a les ae-
ronaus civils pilotades per control remot, el desenvo-
lupament reglamentari previst per l’article 50.9 de la 
Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures 
urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficièn-
cia resta encara pendent d’aprovació.
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No podem dir el mateix, això no obstant, del compli-
ment de l’exigència que la norma que remet al Regla-
ment estableixi el nucli essencial de la prohibició. En 
efecte, l’apartat 22 es limita a sancionar l’incompli-
ment de les restriccions a la navegació que continguin 
els reglaments, sense contenir cap exigència específica 
de lesió o posada en perill del bé jurídic protegit, que 
serveixi per precisar el nucli essencial de la prohibició 
administrativa.

En conseqüència, l’apartat 22 de l’article 36 LOPSC és 
contrari a l’article 25.1 CE.

– L’apartat 4 de l’article 37 considera infracció lleu: 

«4. Les faltes de respecte i consideració dirigides a un 
membre de les forces i cossos de seguretat en l’exerci-
ci de les seves funcions de protecció de la seguretat, 
quan aquestes conductes no siguin constitutives d’in-
fracció penal.»

La infracció tipificada en el present article 37.4 LOPSC 
ha substituït la falta penal continguda fins ara a l’arti-
cle 634 CP, que castigava amb pena de multa de deu a 
seixanta dies «[e]ls qui faltin al respecte i consideració 
deguts a l’autoritat o als seus agents [...], quan exercei-
xin les seves funcions». Respecte d’aquest apartat, el 
nostre examen se centrarà en determinar si l’expressió 
faltes de «respecte i consideració» es pot considerar 
excessivament oberta i ambigua i, per tant, si s’ajusta o 
no al principi de tipicitat.

Per fer-ho, haurem de partir de la jurisprudència fixa-
da pel Tribunal Constitucional en relació amb la uti-
lització de conceptes jurídics indeterminats en l’àm-
bit de les normes sancionadores. Sobre això, hem de 
recordar novament que l’alt tribunal ha admès un cert 
marge d’indeterminació en la formulació dels tipus il-
lícits, permetent que puguin incloure conceptes jurí-
dics indeterminats, sempre que la seva concreció si-
gui raonablement possible en virtut de criteris lògics, 
tècnics o d’experiència que permetin preveure, amb la 
suficient seguretat, la naturalesa i les característiques 
cabdals de les conductes constitutives de la infracció 
tipificada. Tot això, amb el benentès que la dita inde-
terminació no comporti una inseguretat jurídica insu-
perable o consisteixi en formulacions tan obertes que 
l’efectivitat de les quals depengui d’una decisió pràcti-
cament lliure i arbitrària de l’intèrpret i aplicador de la 
norma (STC 145/2013, FJ 4).

Així ha pogut afirmar, per bé que en un cas referit a 
una situació d’especial subjecció, que el terme «irres-
petuosidad» que emprava la norma aleshores qüesti-
onada com a definidor de la conducta infractora, no 
vulnerava l’article 25.1 CE, ja que «resulta suscepti-
ble de delimitación en relación con cada supuesto de 
hecho, en virtud de los criterios de interpretación uti-
lizables en nuestro ordenamiento». D’altra banda, re-
sulta comunament acceptat que la falta de respecte i la 
falta de consideració es projecten sobre conductes amb 
un significat i abast intercanviables.

Dit això, als efectes d’aquest examen, resulta d’interès 
fer referència, ni que sigui molt breument, a la doctri-
na elaborada sobre els límits del dret fonamental a la 
llibertat d’expressió quan es tracta d’opinions, d’idees 
o de pensaments emesos amb relació a un subjecte que 
exerceix funcions públiques, com és el cas que ara ens 
ocupa (membres de les forces i els cossos de segure-
tat). En aquests casos, el Tribunal Constitucional par-
teix de la consideració que aquesta llibertat fonamen-
tal té una dimensió especial, com a llibertat individual 
i com a garantia de la possibilitat d’existència de l’opi-
nió pública, indissolublement unida al pluralisme po-
lític propi de l’Estat democràtic (entre moltes d’altres, 
STC 104/1986, de 17 de juliol; 78/1995, de 22 de maig, 
i 76/2002, de 8 d’abril).

Per aquest motiu, des d’un inici ha reiterat que dispo-
sa d’un àmbit d’acció que només està delimitat per «la 
ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin 
relación con las ideas u opiniones que se expongan y 
que resulten innecesarias para su exposición», però 
també ha mantingut, inequívocament, que la Consti-
tució no reconeix en cap moment «un pretendido de-
recho al insulto». Per tant, no «veda, en cualesquiera 
circunstancias, el uso de expresiones hirientes, moles-
tas o desabridas, pero de la protección constitucional 
que otorga el art. 20.1.a) CE están excluidas las ex-
presiones absolutamente vejatorias: es decir, aquéllas 
que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al 
margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas, 
oprobiosas y resulten impertinentes para expresar opi-
niones» (per totes, STC 232/2002, FJ 4). Així mateix, 
ha insistit en la legitimitat de la crítica als actes propis 
dels professionals, incloent-hi els constituïts en autori-
tat (STC 46/1998, FJ 3). I, finalment, ha dit, a propòsit 
del delicte de desacatament, que «difícilmente puede 
el honor personal representar un papel decisivo como 
límite constitucional» quan allò que està en joc és «la 
autoridad de las instituciones públicas, cuya función 
se ve entorpecida u obstaculizada cuando, injustifica-
damente o con ligereza, se ataca la honorabilidad o se 
pone en cuestión la honestidad de sus titulares» (STC 
46/1998, FJ 7; 143/1991, FJ 4).

D’acord amb el que s’ha exposat, entenem que la ti-
pificació de la precitada infracció que, com hem vist, 
reprodueix gairebé de forma literal el tipus penal que 
fins ara ha constituït falta, i que es refereix a les con-
ductes atemptatòries contra el principi d’autoritat que 
siguin constitutives d’excessos verbals o altres conduc-
tes irrespectuoses amb l’autoritat si impliquen menys-
preu del dit principi, no vulnera el principi de taxati-
vitat de les infraccions administratives, tal com l’ha 
definit la jurisprudència constitucional. I això és així, 
tot i admetent que té un cert grau d’indeterminació, en 
el sentit que caldrà una valoració que tingui en compte 
el contingut de les expressions, les circumstàncies de 
les persones, de temps i de lloc, així com l’ocasió en 
què han estat proferides. D’aquest parer és el Tribu-
nal Constitucional quan afirma que el legislador difí-
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cilment pot arribar a preveure, amb tot detall, totes les 
circumstàncies del cas, de forma que és adequat i rao-
nable que sigui l’aplicador del dret qui les hagi d’apre-
ciar, sempre que no ho faci d’una manera arbitrària.

Per tot el que acabem de dir, l’apartat 4 de l’article 37 
LOPSC no és contrari a l’article 25.1 CE.

En relació amb aquest mateix apartat, la sol·licitud pre-
sentada pels diputats del Grup Parlamentari d’ICV-
EUiA denuncia també una possible vulneració de 
«l’article 9.3 de la CE que prohibeix precisament l’ar-
bitrarietat dels poders públics entenent que la persona 
multada haurà de demostrar la seva innocència davant 
l’ampli marge d’interpretació que es concedeix a l’Ad-
ministració i l’article 24 de la CE sobre tutela judicial 
efectiva i presumpció d’innocència».

La infracció consistent en la manca de respecte cap a 
un membre de les forces i els cossos de seguretat en 
l’exercici de les seves funcions presenta, certament, la 
particularitat del fet que serà el mateix agent que ha 
patit la falta de respecte qui redactarà l’atestat, de ma-
nera que es podria pensar en una manca d’objectivitat 
en la seva formulació. Tanmateix, hem d’aplicar aquí 
també la doctrina jurisprudencial que hem exposat en 
l’apartat 3.A, d’aquest mateix fonament jurídic en trac-
tar la presumpció d’innocència i on hem afirmat que el 
valor probatori que s’atorgava a les denúncies, atestats 
i actes formulats pels agents de l’autoritat no vulnera 
l’article 24.2 CE, perquè només afecta els fets, deixant 
llibertat a l’òrgan sancionador per valorar-los i adoptar 
un criteri propi.

– L’apartat 7 de l’article 37 considera infracció lleu: 

«7. L’ocupació de qualsevol immoble, habitatge o edi-
fici aliens, o la permanència en aquests, en tots dos 
casos contra la voluntat del propietari, l’arrendatari o 
el titular d’un altre dret sobre aquests, quan no siguin 
constitutives d’infracció penal.

Així mateix, l’ocupació de la via pública amb infrac-
ció del que disposa la Llei o contra la decisió adoptada 
en aplicació d’aquella per l’autoritat competent. S’en-
tén inclosa en aquest supòsit l’ocupació de la via públi-
ca per a la venda ambulant no autoritzada.»

Tot i que els dubtes de constitucionalitat que els dipu-
tats signants de la primera sol·licitud plantegen respec-
te d’aquest precepte es concreten en el caràcter despro-
porcionat de la sanció i, per tant, en si pot comportar 
la vulneració dels articles 9.3 i 25.1 CE, tractarem prè-
viament si s’ajusta al principi de tipicitat, que la segona 
sol·licitud considera en general vulnerat, ja que la seva 
formulació presenta, prima facie, una certa indetermi-
nació pel que fa a la descripció del tipus infractor.

El dret penal, que a l’article 245.2 CP descriu un ti-
pus delictiu molt semblant a la infracció administra-
tiva que ara és objecte del nostre dictamen, queda re-
servat, en virtut del principi d’intervenció mínima, per 
a aquells supòsits greus d’usurpació, mentre que es-

cau l’aplicació del dret administratiu sancionador per 
a allò que sigui necessari per assolir les funcions i els 
fins propis de l’Administració, entre els quals s’hi in-
clou la seguretat ciutadana, a la qual, val a dir, el pre-
cepte examinat no hi fa cap esment. Del que acabem 
d’exposar es desprèn que l’activitat sancionadora de 
l’Administració s’ha d’adreçar a la consecució dels ob-
jectius que constitucionalment li pertanyen i són exi-
gibles, la qual cosa significa que les infraccions ad-
ministratives les integren conductes que són lesives 
per als béns jurídics de titularitat col·lectiva (entre els 
quals no s’hi inclou, entenem, els que afecten indivi-
dualment el patrimoni de les persones), però sempre 
per castigar vulneracions menys greus que les sancio-
nades penalment.

Des d’aquesta perspectiva, la forma en què la present 
Llei ha tipificat l’ocupació d’immobles és, al nostre pa-
rer, excessivament oberta. Efectivament, d’una ban-
da, tal com està descrita la conducta de l’il·lícit que se 
sanciona, «[l]’ocupació de qualsevol immoble [...] o la 
permanència en aquests», podria incloure qualsevulla 
ocupació sense autorització del titular, amb indepen-
dència que afectés una relació jurídica de caràcter es-
trictament privat. A aquest efecte, hem de tenir present 
que no tota lesió del dret de propietat és susceptible 
de ser sancionada penalment o administrativament, ja 
que el dret civil preveu les accions necessàries per res-
tablir la integritat i el gaudi pacífic dels drets del titu-
lar (per exemple, a través de la protecció sumària de la 
possessió o dels processos de desnonament).

I de l’altra, com ho prova el seu mateix tenor literal, 
no queda expressat de forma suficientment nítida quin 
és el bé jurídic protegit per l’article 37.7 LOPSC, en 
el sentit que la seva redacció no condueix necessàri-
ament a l’establiment d’una connexió directa i clara 
amb la protecció de la seguretat ciutadana.

Per evitar qualsevol mena de confusió sobre aquests 
aspectes i en coherència amb l’objecte que persegueix 
la Llei (art. 1.2 LOPSC), la descripció de la conducta 
hauria d’haver inclòs la referència a quina és la lesió o 
la posada en perill del bé jurídic que es pretén prote-
gir. No haver-ho fet implica incórrer en una manca de 
claredat i de certesa sobre quin és l’abast i la finalitat 
de la infracció aplicable i, consegüentment, en la vul-
neració del principi de tipicitat i també del de segure-
tat jurídica.

Aquesta crítica es pot fer també al tipus descrit en 
el segon paràgraf d’aquest mateix apartat, perquè no 
identifica de quina llei es tracta ni la mena d’infracció 
a la qual es refereix, com tampoc explicita el tipus de 
decisió, la confrontació amb la qual origina el com-
portament proscrit. Pel que fa al darrer incís, referit a 
l’ocupació de la via publica per a la venda ambulant, 
podria comportar, a més, una sostracció injustificada 
de les competències municipals sobre l’ús de la via pú-
blica, deixant de banda que tampoc en aquest darrer 
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supòsit s’observa la connexió entre la pràctica de la 
venda ambulant i la seguretat ciutadana.

Les anteriors consideracions ens porten a concloure 
que l’apartat 7 de l’article 37 LOPSC és contrari als 
articles 25.1 i 9.3 CE.

Dit això, més enllà de les consideracions que, amb ca-
ràcter general, farem tot seguit respecte a la proporcio-
nalitat de les sancions previstes a la present Llei, no és 
necessari cap pronunciament sobre si la sanció que es 
preveu per a aquesta concreta infracció (que, d’acord 
amb l’article 39.1 LOPSC, pot anar des de 100 a 600 
euros) vulnera o no aquell principi.

b) Entrant ara, precisament, en la crítica formula-
da arran del principi de proporcionalitat, els diputats 
del Grup Parlamentari d’ERC, com ja ha quedat dit, 
al·leguen, genèricament, que les sancions que es pre-
veuen per a les infraccions previstes en els articles 35, 
36 i 37 LOPSC estan mancades també de les mínimes 
característiques de proporcionalitat. Tot seguit, qües-
tionen també, de manera més específica, els articles 
33.2 i 39 LOPSC per la forma en què l’un determina 
el grau màxim de les multes i l’altre la diferència entre 
límits màxims i mínims.

Per la seva part, els diputats signants de la primera sol-
licitud identifiquen aquesta possible vulneració cons-
titucional en els articles 35.1, 36.2 i 37.7 LOPSC (tots 
examinats en l’apartat 3.B).

Un cop delimitats en aquests termes els dubtes que 
plantegen les peticions en l’àmbit de la proporcionali-
tat, i abans d’entrar en l’examen específic dels precep-
tes concrets que, a parer dels sol·licitants, infringirien 
aquest principi, donarem resposta al retret que, sense 
identificar cap infracció concreta, es formula global-
ment respecte del fet que «[l]es conductes infractores 
es relacionen en termes genèrics, mancats de les míni-
mes característiques de [...] proporcionalitat».

Per fer-ho, hem de partir de la jurisprudència cons-
titucional abans ressenyada segons la qual el legisla-
dor, que ha de tenir sempre present la raonable exigi-
bilitat d’una conducta i la proporcionalitat de la pena, 
gaudeix, dins dels límits establerts per la Constitució, 
d’un marge prou ampli per configurar els béns penal-
ment protegits, els comportaments penalment repren-
sibles, el tipus i la quantia de les sancions penals, així 
com la proporció entre les conductes que pretén evitar 
i les penes amb les quals intenta aconseguir-ho (STC 
55/1996, de 28 de març, FJ 6). Aquesta mateixa juris-
prudència afegeix que la proporció que hagi de guar-
dar un comportament penalment típic amb la sanció és 
fruit d’un judici d’oportunitat complex, perquè la nor-
ma fonamental no imposa uns límits precisos i uní-
vocs.

A partir d’aquí, i en relació, específicament, amb el 
control constitucional de la proporcionalitat, l’alt tri-
bunal ha assenyalat que té un abast i una intensitat 

molt limitats, «ya que se ciñe a comprobar si se ha 
producido un sacrificio patentemente innecesario de 
derechos que la Constitución garantiza» (FJ 8). És en 
aquest sentit que afirma també que només es podrà 
procedir a l’expulsió de la norma de l’ordenament ju-
rídic si, a la llum del raonament lògic, de dades empí-
riques no controvertides i del conjunt de sancions que 
el mateix legislador ha estimat necessàries per assolir 
fins de protecció anàlegs, «resulta evidente la manifi-
esta suficiencia de un medio alternativo menos restric-
tivo de derechos» (ibídem).

Aplicant aquests criteris al règim sancionador previst 
a la Llei que estem dictaminant, entenem que aques-
ta vulneració no es produeix. En efecte, el mètode lo-
gicocomparatiu consistent en confrontar les multes 
previstes en el Codi penal per a les faltes que tipifi-
caven conductes equivalents a les tipificades ara com 
a infraccions administratives no permet concloure 
de forma evident ni manifesta que el principi de pro-
porcionalitat resulti contradit. I això és així perquè el 
desplaçament d’alguns comportaments tipificats com 
a falta en el Codi penal a la via administrativa té un 
caràcter ambivalent des del punt de vista de l’agreu-
jament o alleugeriment de les sancions; és a dir, si bé, 
d’una banda, la Llei examinada ha optat per un cert 
agreujament de les conductes que ara es tipifiquen com 
a infraccions greus, de l’altra, en canvi, per a les lleus 
s’ha produït el fenomen invers, l’alleugeriment. Des 
d’aquesta perspectiva, doncs, podem afirmar que la 
resposta sancionadora que conté la LOPSC no vulnera 
el principi de proporcionalitat. A la mateixa conclusió 
porta l’anàlisi comparativa del règim de sancions glo-
balment considerat, que preveia la LOPSC 1992, que 
establia multes de 30.050,62 a 601.012,1 euros per a 
les infraccions molt greus; de 300,52 a 30.050,61 eu-
ros, per a les greus, i fins a 300,51 euros per a les lleus.

Tractarem, tot seguit, l’examen dels preceptes respecte 
dels quals, de forma expressa, s’al·lega manca de pro-
porcionalitat de les sancions que s’hi preveuen, co-
mençant pels articles 33.2 i 39 LOPSC, que són els 
que, des d’aquesta perspectiva, tenen un caràcter més 
general. Després, analitzarem els articles 35.1 i 37.1 
LOPSC, amb relació als quals es denuncia també que 
comporten una restricció indeguda dels drets de reu-
nió i de manifestació.

– L’article 33.2 disposa el següent: 

«2. Dins dels límits que es preveuen per a les infracci-
ons molt greus i greus, les multes es divideixen en tres 
trams de la mateixa extensió, corresponents als graus 
mínim, mitjà i màxim, en els termes de l’apartat 1 de 
l’article 39.

La comissió d’una infracció determina la imposició de 
la multa corresponent en grau mínim.

La infracció s’ha de sancionar amb una multa en grau 
mitjà quan s’acrediti la concurrència, almenys, d’una 
de les circumstàncies següents: 
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a) La reincidència per la comissió en el terme de dos 
anys de més d’una infracció de la mateixa naturalesa, 
quan així s’hagi declarat per resolució ferma en via 
administrativa.

b) La realització dels fets amb intervenció de violèn-
cia, amenaça o intimidació.

c) L’execució dels fets utilitzant qualsevol tipus de pe-
ça de roba o objecte que cobreixi la cara, de manera 
que s’impedeixi o es dificulti la identificació.

d) L’ús, per cometre la infracció, de menors d’edat, 
persones amb discapacitat necessitades de protecció 
especial o en situació de vulnerabilitat.

En cada grau, per individualitzar la multa cal tenir en 
compte els criteris següents: 

a) L’entitat del risc produït per a la seguretat ciutadana 
o la salut pública.

b) La quantia del perjudici causat.

c) La transcendència del perjudici per prevenir, mante-
nir o restablir la seguretat ciutadana.

d) L’alteració ocasionada en el funcionament dels ser-
veis públics o en el proveïment de béns i serveis a la 
població.

e) El grau de culpabilitat.

f) El benefici econòmic obtingut com a conseqüència 
de la comissió de la infracció.

g) La capacitat econòmica de l’infractor.

Les infraccions només s’han de sancionar amb una mul-
ta en grau màxim quan els fets siguin d’una gravetat es-
pecial i així ho justifiquin el nombre i l’entitat de les cir-
cumstàncies concurrents i els criteris que preveu aquest 
apartat.»

Els diputats del Grup Parlamentari d’ERC centren els 
seus dubtes en el darrer incís de l’apartat 2 perquè en-
tenen que, per sancionar amb una multa en grau mà-
xim, estableix un element de gradació genèric i poc 
precís, consistent que els fets siguin «especialment 
greus tenint en compte el nombre i l’entitat de les cir-
cumstàncies concurrents». Això anterior, a parer dels 
sol·licitants, podria vulnerar, a banda del principi de 
proporcionalitat, el de seguretat jurídica (art. 9.3 CE).

Segons allò que, amb caràcter general, ja va establir 
l’article 131.3 LRJPAC, el precepte objecte de la nos-
tra anàlisi pretén garantir que les multes que imposi 
l’Administració en l’àmbit de la seguretat ciutadana 
mantinguin la deguda proporció entre la gravetat del 
fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. Ai-
xí, prescriu que, com a regla general, la comissió de la 
infracció determina la imposició de la sanció en grau 
mínim, i tot seguit estableix les circumstàncies agreu-
jants que hauran de permetre sancionar una conducta 
infractora amb una multa de grau mig, així com els 

criteris que s’hauran del tenir en compte per individu-
alitzar les sancions pecuniàries.

Sobre aquesta qüestió, hem de començar recordant 
que la qualificació de les infraccions està regida tam-
bé pel principi de tipicitat, en el sentit que les raons 
que permetin agreujar-les han d’estar determinades 
amb claredat. És a dir, d’acord amb la jurisprudència 
constitucional, el principi de legalitat i, juntament amb 
aquest, el de seguretat jurídica, resulten vulnerats si la 
norma en qüestió només estableix uns criteris generals 
de graduació, sense especificar, per exemple, la distin-
ció entre els diferents tipus de sancions, atenent a la 
gravetat de les infraccions comeses. En aquest sentit, 
el Tribunal Constitucional ha afirmat que «[n]o resul-
tando de norma alguna la distinción entre infracciones 
muy graves y otras, ni la división de cada una de es-
tas ignotas categorías en distintos grados, es eviden-
te que este modo de graduación ad hoc de la sanción 
correspondiente a cada concreta infracción no garanti-
za mínimamente la seguridad jurídica de los adminis-
trados» (STC 207/1990, de 17 de desembre, FJ 3). En 
canvi, l’article 25.1 CE no resulta contradit si l’habili-
tació legal faculta l’Administració per ponderar l’abast 
de la sanció mentre no es tradueixi en una facultat dis-
crecional i completament lliure, cosa que s’evita, com 
hem dit, amb l’establiment dels criteris legals que cal 
tenir en compte per a la dita graduació.

Així, l’alt tribunal ha pogut afirmar, per exemple, que 
«intencionalidad, daño producido y reincidencia o rei-
teración» són criteris «perfectamente definidos y obje-
tivados que condicionan normativamente la actuación 
de la Administración y que permiten la revisión juris-
diccional de la decisión que, en cada caso, hubiese al-
canzado» (STC 14/1998, 22 de gener, FJ 10). Per altra 
part, ja hem dit que la possibilitat de ponderar l’aplica-
ció de la sanció corresponent a cada cas concret per-
met respectar la proporcionalitat quan els tipus siguin 
amplis per raó de la naturalesa del comportament que 
es vol prescriure.

En qualsevol cas, el mateix tribunal ha advertit també 
que la necessitat que la llei predetermini suficientment 
les infraccions i les sancions i que hi hagi la necessària 
correspondència entre ambdues «no implica un auto-
matismo tal que suponga la exclusión de todo poder 
de apreciación por parte de los órganos administrati-
vos a la hora de imponer una sanción concreta» (STC 
113/2002, de 9 de maig, FJ 6).

Per dir-ho resumidament, l’Administració no gaudeix 
d’una discrecionalitat absoluta per imposar les sancions 
en el grau que estimi més convenient, sinó que resta 
sotmesa, en allò que sigui més carregós per a l’infrac-
tor, a les circumstàncies marcades per la llei i que re-
sultin degudament provades. En cas contrari, resultaria 
vulnerat el principi de proporcionalitat, com també els 
de responsabilitat o culpabilitat i el de motivació que 
s’hi vinculen.
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Traslladant aquest paràmetre de constitucionalitat al 
darrer paràgraf de l’apartat 2 que, com hem vist, és 
l’únic qüestionat per la sol·licitud, entenem que, pel 
que fa a l’agreujament de les sancions al grau màxim, 
es donen les exigències de predeterminació normativa 
i certesa que deriven dels articles 25.1 i 9.3 CE. I ai-
xò és així perquè el criteri de l’«especial gravetat dels 
fets» que, d’acord amb l’esmentat paràgraf, s’ha de te-
nir en compte a l’hora d’imposar la multa en el grau 
màxim, no deixa la decisió al lliure arbitri de l’òrgan 
sancionador, sinó que aquest l’ha de justificar (moti-
var) tenint en consideració el nombre (no n’hi ha prou 
amb una) i l’entitat de les circumstàncies que hi con-
corren (entre d’altres, la reincidència i la intervenció 
de violència, amenaça o intimidació). Igualment, en 
ordre a la individualització de la sanció, resta sotmès 
als criteris que especifica aquest mateix apartat 2 (el 
grau de culpabilitat, la quantia del perjudici, el risc 
produït, la capacitat econòmica de l’infractor, etc.).

En conseqüència, el darrer paràgraf de l’apartat 2 de 
l’article 33 LOPSC no és contrari a la Constitució.

– L’article 39.1 disposa el següent: 

«1. Les infraccions molt greus s’han de sancionar amb 
una multa d’entre 30.001 i 600.000 euros; les greus, 
amb una multa d’entre 601 i 30.000 euros, i les lleus, amb 
una multa d’entre 100 i 600 euros.

D’acord amb el que disposa l’article 33.2, els trams 
corresponents als graus màxim, mitjà i mínim de les 
multes previstes per la comissió d’infraccions greus i 
molt greus són els següents: 

a) Per a les infraccions molt greus, el grau mínim com-
prèn la multa d’entre 30.001 i 220.000 euros; el grau 
mitjà, d’entre 220.001 i 410.000 euros, i el grau mà-
xim, d’entre 410.001 i 600.000 euros.

b) Per a les infraccions greus, el grau mínim comprèn 
la multa d’entre 601 i 10.400; el grau mitjà, d’entre 
10.401 i 20.200 euros, i el grau màxim, d’entre 20.201 
i 30.000 euros.»

Els diputats del Grup Parlamentari d’ERC centren els 
seus dubtes en «la gran diferència entre els límits mí-
nims i els màxims de les sancions previstes a la llei 
per a cada tipus d’infracció» la qual cosa s’identifica 
amb el que disposa l’apartat 1, que és, per tant, el que 
serà objecte del nostre pronunciament.

Respecte d’aquesta qüestió, hem de començar re-
cordant que, tal com acabem de veure, l’article 33.2 
LOPSC disposa, en el segon paràgraf, que la comis-
sió d’una infracció determina la imposició de la mul-
ta corresponent en grau mínim. A això hem d’afegir 
que entre els sis criteris d’individualització de la multa 
dins de cada grau s’inclou la capacitat econòmica de 
l’infractor (lletra g de l’article 33.2 LOPSC).

Partint de la regla cabdal que estableix l’apartat 1 del 
mateix article 33 LOPSC segons la qual, en la imposi-

ció de sancions, «cal observar el principi de proporcio-
nalitat», la divisió, en tres trams, de les multes previs-
tes per a les infraccions greus i molt greus constitueix 
una concreció que facilita l’aplicació proporcional de 
les sancions. Aquesta previsió, per cert, constitueix 
una novetat destacada respecte de la LOPSC anterior 
que, tot i preveure diversos criteris de gradació i trams 
de quanties mínimes i màximes per a la triple classi-
ficació de les infraccions, no en preveia cap escalat.

En conseqüència, l’apartat 1 de l’article 39 LOPSC no 
és contrari a l’article 25.1 CE.

– L’article 35.1 LOPSC considera infracció molt greu, 
sancionada per l’article 39.1 amb multa de 30.001 a 
600.000 euros: 

«1. Les reunions o manifestacions no comunicades o 
prohibides en infraestructures o instal·lacions en què 
es presten serveis bàsics per a la comunitat, o pels vol-
tants d’aquestes, així com la intrusió en els seus re-
cintes, fins i tot sobrevolar-los, quan, en qualsevol 
d’aquests supòsits, s’hagi generat un risc per a la vida 
o la integritat física de les persones.

En el cas de les reunions i manifestacions, en són res-
ponsables els organitzadors o promotors.»

Els diputats signants de la primera sol·licitud adduei-
xen, simplement, que la sanció que correspon a la con-
ducta que tipifica l’esmentat article 35.1 és despropor-
cionada. Per la seva banda, els diputats signants de la 
segona centren el seu retret en la restricció indeguda 
del dret a la llibertat de reunió pacífica i d’expressió. 
El fonamenten en el fet que «s’habilita als cossos poli-
cials per actuar amb base a mers indicis, la qual cosa 
desplaça les garanties judicials, en favor d’una major 
discrecionalitat de la policia, i això pot vulnerar el dret 
a la llibertat previst a l’article 17 CE i l’article 24 CE 
sobre tutela judicial efectiva».

Abans, però, de donar resposta als dubtes específics 
que plantegen els peticionaris, analitzarem si la infrac-
ció que ara estem examinant és constitucionalment le-
gítima des de la perspectiva del principi de tipicitat. 
Sobre això hem de dir, en primer lloc, que el fet que 
doni un tracte diferent a les reunions o manifestacions 
no comunicades o prohibides respecte de les comuni-
cades s’ha de posar en estricta relació amb la possibili-
tat d’alteració de la seguretat ciutadana, entesa aques-
ta, com assenyala la mateixa norma, com la generació 
d’un risc per a la vida o la integritat física de les per-
sones, ja que la falta de comunicació impedeix que 
l’Administració pugui preveure i disposar dels mitjans 
oportuns per salvaguardar l’esmentada seguretat en 
aquelles infraestructures i instal·lacions.

Tanmateix, la inclusió dins d’aquest tipus d’infracció 
de les reunions o manifestacions «pels voltants» de les 
infraestructures o instal·lacions està mancada de la ne-
cessària concreció i claredat que, per a la definició del 
tipus infracció, exigeix la jurisprudència constitucio-
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nal. En aquest cas, com també succeïa en relació amb 
l’apartat 2 d’aquest mateix article 36, no permet identi-
ficar amb la mínima precisió l’àrea d’influència que es 
està afectada per aquesta infracció.

Entrant en l’anàlisi de la proporcionalitat de la sanció, 
cal que ens remetem al paràmetre de constitucionalitat 
exposat en allò que fa referència al fet que la necessi-
tat que el legislador estableixi en alguns casos un tipus 
poc específic per poder proscriure una determinada 
conducta que, en cas contrari podria quedar impune, 
s’ha de compensar amb la possibilitat que, a l’hora de 
l’aplicació de la sanció corresponent, aquesta es pu-
gui modular, segons la infracció comesa, per tal que 
es respecti el principi de proporcionalitat de les penes.

Pel que fa a la norma que ara ens ocupa, ja hem dit, en 
pronunciar-nos sobre la constitucionalitat de l’article 
33 (relatiu a la graduació de les sancions) que permet 
resoldre, amb total garantia, la seva aplicació al cas 
concret que s’ajusti al principi de proporcionalitat.

Nogensmenys, per tot el que s’acaba de dir, l’expressió 
«o pels voltants d’aquestes» de l’apartat 1 de l’article 
35 LOPSC és contrària al principi de tipicitat establert 
a l’article 25.1 CE i al de seguretat jurídica garantit per 
l’article 9.3 CE.

– L’apartat 1 de l’article 37 considera infracció lleu: 

«1. La celebració de reunions en llocs de trànsit públic 
o de manifestacions incomplint el que preceptuen els 
articles 4.2, 8, 9, 10 i 11 de la Llei orgànica 9/1983, de 
15 de juliol, la responsabilitat de les quals correspon 
als organitzadors o promotors.»

Els diputats pertanyents al Grup Parlamentari d’ERC 
sostenen que aquest precepte incorre en una restric-
ció indeguda del dret a la llibertat de reunió pacífica i 
d’expressió. Ho fonamenten en el fet que desplaça les 
garanties judicials en favor d’una major discrecionali-
tat de la policia, ja que, a parer seu, «s’habilita els cos-
sos policials per actuar amb base a mers indicis». A 
partir d’aquí, entenen que podria vulnerar el dret a la 
llibertat previst a l’article 17 CE i l’article 24 CE sobre 
tutela judicial efectiva.

Un cop determinat en aquests termes l’objecte de la sol-
licitud, hem de descartar, en primer lloc, que la norma 
qüestionada (que coincideix literalment amb l’article 
23.c LOPSC 1/1992, que ara es deroga) contingui una 
regulació que pugui vulnerar l’article 17 CE, ja que el 
dret a la llibertat i la seguretat personal reconegut per 
aquest precepte constitucional difícilment es pot veure 
afectat per la imposició d’una sanció econòmica.

Igualment, hem de descartar també que la norma ha-
biliti, amb caràcter general, els cossos policials per 
actuar sobre la base de mers indicis i la consegüent 
vulneració de l’article 24 CE. Això és així perquè la 
descripció del tipus constitutiu de la infracció es fo-
namenta en fets objectius i fàcilment constatables i 
no sobre judicis de valor. En efecte, la determinació 

del fet que la reunió o manifestació no ha estat co-
municada per escrit a l’autoritat administrativa (art. 8 
LORDR) és un fet constatable documentalment que 
no necessita de cap valoració per part dels agents de 
l’autoritat. El mateix s’ha de dir, d’una banda, del fet 
que en l’esmentat escrit de comunicació no hi constin 
totes les dades que demana l’article 9 LORDR i, de 
l’altra, de si la reunió o manifestació s’ha dut a terme 
contradient allò que hagi disposat l’autoritat adminis-
trativa (art. 10 LORDR) o judicial (art. 11 LORDR) 
pel que fa a, per exemple, la modificació de la data, el 
lloc, la durada o l’itinerari.

En canvi, tot i que tampoc estem davant, insistim, d’una 
apreciació per mers indicis, el paper de les forces i els 
cossos de seguretat és certament més rellevant quan 
es tracta de determinar si els organitzadors de les re-
unions o manifestacions han complert amb l’obligació, 
prevista a l’article 4.2 LORDR, de desplegar tota l’acti-
vitat diligent per assolir-ne el bon ordre. Precisament, 
sobre la rellevància probatòria dels fets asseverats pels 
agents de l’autoritat, ens hem de remetre a la doctrina 
constitucional que ha quedat exposada en el punt 3.a 
d’aquest mateix fonament jurídic, la qual estableix que 
el contingut de la informació dels agents no condiciona 
el de la resolució administrativa que s’ha de dictar, de 
manera que es donen les garanties legals que impedei-
xen apreciar la vulneració de l’article 24.2 CE.

Per tot el que s’acaba de dir, hem de concloure que 
l’apartat 1 de l’article 37 LOPSC no és contrari a la 
Constitució.

C) Donarem resposta, en darrer lloc, a l’al·legació refe-
rida al fet que l’article 30.3 LOPSC podria vulnerar el 
principi de culpabilitat i d’individualització de la san-
ció, el principi de legalitat de l’article 25.1 CE i el de 
seguretat jurídica de l’article 9.3 CE, perquè amplia la 
consideració de subjecte responsable a qualsevol per-
sona que per qualsevol fet pugui determinar-se com a 
director de reunions o manifestacions.

El tenor literal de l’article 30 és el següent: 

«3. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren organit-
zadors o promotors de les reunions en llocs de trànsit 
públic o manifestacions les persones físiques o jurí-
diques que hagin subscrit la comunicació preceptiva. 
Així mateix, encara que no hagin subscrit o presentat 
la comunicació, també es consideren organitzadors o 
promotors els qui de fet les presideixin o dirigeixin o 
exerceixin actes semblants, o els qui per publicacions 
o declaracions de convocatòria, per les manifestacions 
orals o escrites que s’hi difonguin, pels lemes, les ban-
deres o altres signes que mostrin o per qualsevol altre 
fet, es pugui determinar raonablement que en són di-
rectors.»

L’únic aspecte qüestionat per la segona sol·licitud de 
dictamen és el referit a l’assimilació als organitzadors 
o promotors de reunions o manifestacions, en la con-
dició de responsables, de les persones que es pugui de-
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terminar raonablement que en són els «directors». Ho 
fa en termes semblants als que preveia l’article 23.c 
de la LOPSC anterior, amb la diferència que el terme 
«directors» n’ha substituït un altre, més ambigu, «ins-
piradors».

En exposar la jurisprudència constitucional sobre el 
dret administratiu sancionador, hem afirmat que està 
regit pel principi de responsabilitat individual, la qual 
cosa significa que només es pot sancionar a un indi-
vidu pels seus propis actes (veg. en aquest sentit l’art. 
130.1 LRJPAC, ja citat a l’inici d’aquest fonament ju-
rídic) i que cal que hi hagi dol o culpa, sense que hi 
càpiga la responsabilitat merament objectiva (STC 
164/2005, de 20 de juny, FJ 6). Partint d’aquestes pre-
misses, i tenint en compte que ser «director» de la ma-
nifestació o reunió implica clarament una participació 
directa en la seva organització, entenem que l’assimi-
lació que fa aquest precepte entre els subjectes respon-
sables i els organitzadors o promotors no vulnera el 
principi de responsabilitat individual, ni tampoc el de 
culpabilitat, que també es podria veure afectat.

A això hem d’afegir que la norma ara dictaminada 
es limita, en aquest punt, a definir què s’ha d’enten-
dre per director i a assimilar-lo amb l’organitzador o el 
promotor, sense tipificar, però, quins són els fets dels 
quals han de respondre aquestes persones. Caldrà ate-
nir-se, per tant, a la tipificació d’una concreta infracció 
en la qual s’atribueixi la responsabilitat a aquests sub-
jectes per comprovar si s’estableix de manera precisa 
la seva relació amb els fets tipificats, és a dir, si els 
directors responen per una conducta pròpia o bé se’ls 
fa responsables d’una conducta aliena, cas en el qual 
resultaria vulnerat el principi de responsabilitat indivi-
dual i contradit, per tant, l’article 25.1 CE.

Examinarem a continuació la constitucionalitat de la 
regla per la qual es determina aquesta condició de di-
rectors, que el precepte en qüestió preveu que pugui de-
rivar del criteri de raonabilitat, i que en principi hau-
ria de valorar l’autoritat administrativa. En aquest punt, 
cal recordar que la jurisprudència constitucional, com 
ja hem indicat en el fonament jurídic anterior, ha afir-
mat que la compatibilitat dels conceptes jurídics inde-
terminats amb el principi de legalitat (art. 25 CE) se su-
bordina a la contingència del fet que la seva concreció 
sigui raonablement factible «en virtud de criterios lógi-
cos, técnicos o de experiencia, que permitan prever con 
suficiente seguridad la naturaleza y las características 
esenciales de las conductas constitutivas de la infrac-
ción tipificada» (per totes, STC 145/2013, FJ 4).

Doncs bé, a partir d’aquesta doctrina, entenem que 
fets com presidir, dirigir una manifestació o fer actes 
semblants, les publicacions o declaracions de convo-
catòria, la difusió de manifestacions orals o escrites, 
l’exhibició de lemes, banderes o altres signes o, en de-
finitiva, qualsevol altre fet a què al·ludeix la norma dic-
taminada no constitueixen elements l’existència dels 
quals, per si sola, determini l’atribució de la condició 

de directors i, per tant, de responsables, a les perso-
nes que els realitzen, sinó que cal un estricte judici de 
raonabilitat.

Com ha quedat dit a l’inici d’aquest fonament jurídic, 
el principi de determinació de la norma no significa 
que no es permeti que l’aplicador no pugui emprar un 
judici de raonabilitat, sempre, òbviament, que no in-
corri en arbitrarietat, ja que, difícilment, el legislador 
pot arribar a preveure amb tot detall les circumstàn-
cies que es puguin arribar a donar. En aquest cas, la 
fixació d’un llistat exemplificatiu de fets base no cons-
titueix, insistim, un criteri que per si sol sigui sufici-
ent per determinar la condició de director de la reu-
nió o manifestació, sinó que l’aplicador de la norma 
haurà de procedir, necessàriament, a un judici de valor 
d’acord amb les regles de la lògica i l’experiència que, 
com acabem de dir, constitueixen un judici constituci-
onalment legítim.

Per tot el que s’acaba d’exposar, podem concloure que 
l’apartat 3 de l’article 30 LOPSC no és contrari a l’ar-
ticle 25.1 CE.

Quart. L’ús d’imatges o de dades d’autoritats o de 
membres de les forces i els cossos de seguretat i el dret 
constitucional a la informació (art. 36.23 LOPSC)

L’apartat 23 de l’article 36 LOPSC considera infrac-
ció greu: 

«23. L’ús no autoritzat d’imatges o dades personals 
o professionals d’autoritats o membres de les forces i 
cossos de seguretat que pugui posar en perill la se-
guretat personal o familiar dels agents, de les instal-
lacions protegides o posar en risc l’èxit d’una operació, 
amb respecte al dret fonamental a la informació.» 

Aquest precepte ha estat qüestionat només per la prime-
ra sol·licitud, que entén que la prohibició que conté «li-
mita el dret a la informació protegit per l’article 20 CE».

Per poder dur a terme adequadament el seu examen, 
analitzarem, en primer lloc, el règim constitucional 
del dret fonamental a la imatge, en especial respecte a 
la reproducció o la publicació de la imatge de les per-
sones que exerceixen algun càrrec públic, i el posarem 
en relació amb el dret fonamental a la informació. Se-
guidament, ens referirem a l’ús de les dades personals 
o professionals.

1. Pel que fa al dret a la pròpia imatge (art. 18.1 CE), 
hem d’assenyalar, tot i que molt breument, que és un 
dret de l’àmbit de la personalitat que coadjuva a pre-
servar la dignitat de la persona i a protegir l’esfera de 
reserva personal davant d’intromissions il·legítimes de 
tercers. Així, atès el bé jurídic que protegeix, atorga al 
seu titular la facultat d’evitar l’obtenció, reproducció, 
publicació o difusió per part d’un tercer no autoritzat, 
i sigui quina sigui la seva finalitat, de l’aspecte físic, ja 
que aquest és un instrument bàsic d’identificació i pro-
jecció exterior i factor imprescindible per al seu reco-
neixement com a subjecte individual (STC 208/2013, 
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de 16 de desembre, FJ 3). Ara bé, la nostra anàlisi ha 
de partir del fet que és admissible que l’esmentada re-
gla general cedeixi davant d’altres drets o interessos 
constitucionalment legítims, quan la conducta o la 
condició pròpia i prèvia de la persona afectada o les 
circumstàncies que hi concorren justifiquen la preva-
lença d’un interès públic aliè en la captació o la difusió 
de la imatge, que hi pugui col·lidir. És en aquest sen-
tit que el Tribunal Constitucional ha afirmat que «[e]
l derecho a la propia imagen, como cualquier otro de-
recho, no es un derecho absoluto, y por ello su conteni-
do se encuentra delimitado por el de otros derechos y 
bienes constitucionales [...], señaladamente las liberta-
des de expresión o información [art. 20.1, a) y d), CE]» 
(STC 72/2007, de 16 d’abril, FJ 5).

Com a manifestació directa d’aquesta delimitació, i 
precisament en atenció a la condició del subjecte im-
plicat i les circumstàncies que s’hi donen, l’article 8.2, 
lletra a, de la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat perso-
nal i familiar i a la pròpia imatge (en endavant, LO 
1/1982) disposa que el dret a la pròpia imatge no im-
pedirà la seva captació, reproducció o publicació per 
qualsevol mitjà «quan es tracti de persones que exer-
ceixin un càrrec públic o una professió de notorietat 
o projecció pública i la imatge es capti durant un acte 
públic o en llocs oberts al públic». És a dir, es refe-
reix a casos en els quals, davant la ponderació dels dos 
drets constitucionals en conflicte, el dret a la imatge 
cedeix enfront de l’interès públic que representa la se-
va captació o difusió en exercici de la llibertat d’ex-
pressió o informació. En aquest sentit, serà lícita la 
difusió d’imatges quan hi hagi un interès públic i es 
consideri que aquest és constitucionalment prevalent a 
l’interès de la persona per evitar la captació o difusió 
de la seva imatge (STC 72/2007, FJ 5).

Aquest és també el criteri que segueix el TEDH, quan 
afirma que «[e]n los asuntos relativos al equilibrio en-
tre la protección de la vida privada y la libertad de ex-
presión que ha conocido el Tribunal, siempre ha pu-
esto el acento en la contribución de la publicación de 
fotografías o artículos en la prensa al debate de inte-
rés general» (STEDH de 24 juny 2004, assumpte Von 
Hannover c. Alemanya §§ 60, 65, 76). Especialment 
important, perquè es refereix específicament a la difu-
sió de dades identificadores de policies, és la STEDH 
de 8 de juliol de 1999, assumpte Sürek c. Turquia, que 
confirma la primacia del dret a la informació. Consi-
dera que la condemna al propietari d’una revista per 
haver publicat un reportatge en el qual s’identificaven 
uns comandaments policials com a autors d’un seguit 
d’actes abusius en el marc de la lluita antiterrorista 
vulnerava l’article 10 CEDH. Concretament, afirma 
que, atesa la gravetat de la conducta dels esmentats co-
mandaments, la ciutadania gaudia d’un interès legítim 
no tan sols a conèixer la naturalesa de la seva actua-
ció, sinó també la identitat dels oficials (§ 39), i afegia, 
més endavant, que la sentència condemnatòria inicial 

hauria pogut tenir, fins i tot, un efecte descoratjador 
respecte la contribució de la premsa per obrir el de-
bat sobre assumptes d’interès públic (§ 41). Així, aca-
ba dient que l’interès del govern a protegir els oficials 
de policia contra un atac terrorista no era suficient, en 
aquell cas, per justificar la imposició de restriccions en 
la llibertat d’expressió de la revista demandant (§ 42).

No obstant això, els pronunciaments anteriors no ens 
han de portar a concloure, necessàriament, que la pre-
sència d’aquest interès públic (dret d’informació) hagi 
de ser sempre i en tot cas prevalent, sinó que la con-
currència de determinades circumstàncies, com pot 
ser la mateixa seguretat personal d’autoritats i càrrecs, 
el podrien fer cedir fins al punt de considerar il·lícita 
la captació, reproducció o publicació de determinades 
imatges.

Així es desprèn de la jurisprudència constitucional, 
abans citada, en referir-se, precisament, al darrer pa-
ràgraf de l’article 8.2 LO 1/1982 que prohibeix la di-
fusió d’imatges «de les autoritats o persones que exer-
ceixin funcions que per la seva naturalesa necessitin 
l’anonimat de la persona que les exerceixi». Respecte 
d’aquesta qüestió, el Tribunal Constitucional, després 
d’afirmar que la publicació de la imatge d’un agent de 
la policia local fent ús de la força per reduir un ciuta-
dà era veraç i tenia una evident transcendència públi-
ca, exclou que pugui trobar empara en l’abans referida 
protecció de l’anonimat perquè la publicació no feia 
perillar la seguretat personal de l’agent. D’aquesta ma-
nera, afirma textualment que «no cabe apreciar que, 
en las circunstancias de este caso, existan razones de 
seguridad para ocultar el rostro de un funcionario po-
licial por el mero hecho de intervenir, en el legítimo 
ejercicio de sus funciones profesionales, en una actu-
ación de auxilio a una comisión judicial encargada de 
ejecutar una orden de desalojo» (STC 72/2007, FJ 5).

Per dir-ho resumidament, l’ordenament jurídic actual-
ment vigent sobre el dret a la informació veraç permet 
la publicació de les imatges de membres de les forces i 
els cossos de seguretat, en tant que càrrecs públics, si, 
d’una banda, han estat captades durant un acte públic o 
en llocs oberts al públic i, de l’altra, si la imatge cons-
titueix una informació veraç i de rellevància per a la 
formació de l’opinió pública, tenint sempre en compte 
que les funcions que desenvolupen les dites autoritats i 
els dits agents no requereixin de l’anonimat.

Ara bé, aquestes són normes que es refereixen al règim 
de protecció de la pròpia imatge i que, per tant, obvi-
en la relació que la seva difusió pot tenir sobre altres 
béns jurídics, com són, en primer lloc, la seguretat de 
la persona afectada i de la seva família, la integritat de 
les instal·lacions protegides o el mateix èxit de l’opera-
ció policial. Això fa que, amb independència que no 
hagin estat captades en un acte o un lloc públics, el 
precepte consideri il·legítim l’ús d’imatges dels agents 
de l’autoritat que posin en perill aquells béns jurídics.
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Sobre l’ús d’imatges o dades relatives a operacions po-
licials, el Tribunal Constitucional ha reconegut la re-
llevància o l’interès públic de la informació relativa als 
resultats que assoleixin els agents policials en les se-
ves investigacions. Així ha pogut afirmar, també, que 
aquella rellevància o interès comprèn «cuantos datos 
o hechos novedosos puedan ir descubriéndose, por las 
más diversas vías, en el curso de las investigaciones 
dirigidas al esclarecimiento de su autoría, causas y 
circunstancias del hecho delictivo» (STC 52/2002, de 
25 de febrer, FJ 8).

D’altra banda, cal tenir present també que la pondera-
ció i prevalença del dret a la informació es produeix 
amb independència del fet que el subjecte que capti 
la imatge sigui un professional o no i de quin sigui el 
mitjà emprat per a la captació, reproducció o publica-
ció (art. 8.2 LO 1/1982). En efecte, és jurisprudència 
consolidada del Tribunal Constitucional que la titula-
ritat del dret a la lliure comunicació i recepció d’in-
formació veraç, expressat a l’article 20.1 CE, té com 
a subjectes «no solo los titulares del órgano o medio 
difusor de la información o los profesionales del peri-
odismo o quienes, aun sin serlo, comunican una infor-
mación a través de tales medios, sino, primordialmen-
te, la colectividad y cada uno de sus miembros» (STC 
168/1986, de 22 de desembre, FJ 2).

Això anterior no ha impedit, però, que el mateix Tri-
bunal Constitucional, en interpretar l’expressió de l’ar-
ticle 20.1.d CE «qualsevol mitjà de difusió», hagi des-
tacat la transcendència que tenen els canals o mitjans a 
través dels quals es difon la informació.

En aquest sentit, ha atorgat un valor preferent a la in-
formació que es difon per les vies normals de forma-
ció de l’opinió pública, és a dir, pels professionals. Ai-
xí, ha afirmat, citant la doctrina que ja havia establert 
en l’anterior STC 165/1987, de 27 d’octubre (FJ 10), 
que la protecció constitucional «alcanza un máximo 
nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesi-
onales de la información a través del vehículo institu-
cionalizado de formación de la opinión pública que es 
la prensa, entendida en su más amplia acepción» (STC 
29/2009, de 26 de gener, FJ 4).

En el nostre ordenament jurídic, doncs, el dret a la in-
formació ocupa una posició especial, ja que no només 
es protegeix un interès individual sinó que també pre-
senta una dimensió objectiva que es concreta en el re-
coneixement i la garantia de la possibilitat d’existència 
d’una opinió pública lliure, indissolublement unida al 
pluralisme polític de l’estat democràtic (entre moltes 
d’altres, STC 21/2000, de 31 de gener, FJ 4). Ara bé, la 
seva protecció i eventual pertorbació d’altres drets està 
condicionada al fet que la informació sigui veraç. En 
altres paraules, que hagi estat obtinguda de forma rec-
ta i diligent (STC 6/1988, de 21 de gener, FJ 5), i que 
estigui referida a assumptes de rellevància pública que 
tinguin interès general per a la comunitat per les ma-

tèries a què es refereix i les persones que hi intervenen 
(STC 208/2013, FJ 5).

A tot l’anterior hem d’afegir que l’exercici del dret a 
expressar i a difondre lliurement els pensaments, les 
idees i les opinions mitjançant qualsevol mitjà de re-
producció no està sotmès a cap mena d’autorització 
o permís (art. 20.2 CE). La taxativitat de la prohibi-
ció constitucional de la censura prèvia determina, 
d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, 
que aquesta «debe alcanzar la interdicción a todas las 
modalidades de posible censura previa, aun las más 
“débiles y sutiles”, que tengan por efecto, no solo el 
impedimento o prohibición, sino la simple restric-
ción de los derechos de su art. 20.1» (STC 187/1999, 
de 25 d’octubre, FJ 5). D’aquesta manera, el nostre 
ordenament constitucional no admet els controls so-
bre l’exercici del dret a la informació amb una finalitat 
merament preventiva o d’assegurament i protegeix la 
difusió i la comunicació de tota informació que com-
pleixi amb els requisits de veracitat i interès o relle-
vància pública.

Aquesta protecció especialment intensa de la llibertat 
d’expressió i d’informació quan l’exerceixen els mitjans 
tradicionals ha estat remarcada també, en l’àmbit del 
Conveni Europeu dels Drets Humans, per la STEDH 
de 28 de novembre de 2013, on després de posar èmfasi 
−i això és important destacar-ho− en el fet que cal un 
escrutini molt acurat de les mesures adoptades per les 
autoritats estatals quan poden desencoratjar, potencial-
ment, la participació de la premsa com a guardiana de 
la societat en el debat públic sobre matèries de legíti-
ma afectació pública (§ 33), afegeix que aquesta funció 
també pot ser exercida per les organitzacions no gover-
namentals, les activitats de les quals són un element es-
sencial del debat públic informat (§ 34).

En qualsevol cas, és raonable entendre que l’anome-
nat periodisme informal, que es realitza a través de 
les eines que ofereix Internet, que és també un mitjà 
d’informació, mitjançant les plataformes informatives 
o les anomenades xarxes socials, s’inclou també en el 
dret a comunicar i rebre lliurement informació recollit 
a l’article 21.1.d CE.

De fet, darrerament, el TEDH ha destacat el paper 
que té Internet en l’activitat dels mitjans professionals 
d’informació i la seva importància per a l’exercici dels 
drets de l’article 10 CEDH. I això anterior, a causa de 
la seva accessibilitat, gratuïtat i capacitat de conservar 
i difondre gran quantitat de dades, contribuint a millo-
rar l’accés dels ciutadans a l’actualitat i, de manera ge-
neral, a facilitar la comunicació de la informació (per 
totes, STEDH de 10 de març de 2009, assumpte Times 
Newspapers LTD c. Regne Unit, § 27).

Finalment, amb caràcter general respecte de la lli-
bertat d’expressió en la seva manifestació de llibertat 
d’opinió i de rebre i comunicar informació (art. 10.1 
CEDH), el TEDH, tot i assenyalant el paper fonamen-
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tal que ocupa aquest dret en les societats democràti-
ques, ha admès que no es tracta d’un dret absolut, i 
que es pot sotmetre a determinades restriccions (art. 
10.2 CEDH). No obstant, per ser considerades legíti-
mes, aquestes restriccions han d’observar uns requisits 
mínims, als quals també hem fet referència en el fona-
ment jurídic segon d’aquest Dictamen.

En primer lloc, han d’estar previstes a la llei, la qual, 
alhora, ha de reunir certes exigències de «qualitat». En 
particular, la norma ha de ser suficientment clara i ha 
de permetre preveure, en un grau raonable segons les 
circumstàncies de cada cas, les conseqüències que de-
riven de la seva aplicació. Per altra part, el grau de pre-
cisió depèn en gran mesura del contingut i de l’àmbit 
d’aplicació de la restricció, així com també dels seus 
destinataris. De la mateixa manera, la noció de pre-
visibilitat s’aplica, no només a un comportament res-
pecte del qual qualsevol ciutadà pugui preveure les 
conseqüències que se’n deriven, sinó també a les for-
malitats, condicions, restriccions o sancions que po-
den estar lligades a aital comportament.

En segon lloc, recordem, la limitació ha de ser neces-
sària, en una societat democràtica, per assolir una fi-
nalitat legítima, com ara la seguretat nacional, la in-
tegritat territorial, la seguretat pública, la defensa de 
l’ordre i la prevenció del crim, la protecció de la salut o 
la moral o dels drets dels altres, la no divulgació d’in-
formació confidencial o la garantia de la imparcialitat 
del poder judicial, i, tractant-se del dret d’informació, 
ha d’obeir a raons particularment imperioses.

I, a l’últim, ha de ser proporcionada, de forma que 
s’adopti la menys carregosa per assolir l’esmentada 
finalitat i mantingui una relació instrumental plau-
sible entre la ingerència i l’objectiu social perseguit 
(STEDH ibídem, § 51 i 52; STEDH de 18 de desem-
bre de 2012, assumpte Ahmet Yildirim c. Turquia, § 59 
i seg.).

2. Pel que fa específicament a l’ús de les dades perso-
nals o familiars, entre les quals, quan es tracta de les 
noves tecnologies de la informació, s’inclouen també 
les imatges gravades en un suport físic, cal recordar 
que formen part del règim de l’article 18.4 CE.

Així, per dades de caràcter personal hem d’entendre, 
d’acord amb l’article 3.a de la Llei orgànica 15/1999/de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter per-
sonal (LOPD), «qualsevol informació referent a per-
sones físiques identificades o identificables». Aquest 
precepte ha estat desenvolupat reglamentàriament per 
l’article 5.1.f RD 1720/2007, de 21 de desembre, que 
delimita encara més l’anterior definició dient que in-
clouen «[q]ualsevulla informació numèrica, alfabèti-
ca, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre 
tipus». Més endavant, l’apartat c del mateix article 3 
LOPD defineix també el tractament de dades com les 
«operacions i procediments tècnics de caràcter auto-
matitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, 

elaborar, modificar, bloquejar i cancel·lar, així com les 
cessions de dades que derivin de comunicacions, con-
sultes, interconnexions i transferències».

D’aquest règim legal en queda exclòs, en principi, el 
tractament de dades que realitzen els particulars en 
l’esfera que podríem anomenar personal o domèstica 
(art. 2.2.a LOPD), entenent com a tal la relativa a ac-
tivitats que s’inscriuen en l’àmbit de l’activitat privada 
o familiar. Això significa que si les dades o imatges 
captades o gravades no són inseribles en aquesta esfe-
ra familiar o íntima, la seva captació i difusió, en prin-
cipi, resta sotmesa al requisits que estableix l’article 4 
LOPD, entre els quals ens limitarem a destacar que les 
dades només es podran recollir per al seu tractament 
si són «[a]dequades, pertinents i no excessives en rela-
ció amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites 
i legítimes per a les quals s’han obtingut», tenint en 
compte, i això és cabdal remarcar-ho, que, per al seu 
tractament, cal també el «consentiment inequívoc de 
l’afectat» (art. 6.1 LOPD).

Precisament, en relació amb la llibertat d’expressió i 
d’informació i el tractament de dades a través d’In-
ternet cal fer esment de diverses resolucions del Con-
sell d’Europa, com ara les recomanacions CM/Rec (4 
d’abril de 2012) 3 del Comitè de Ministres dels estats 
membres sobre la protecció dels drets de l’home en el 
context dels motors de cerca; CM/Rec (26 de març de 
2008) 6, sobre les mesures per promoure el respecte 
de la llibertat d’expressió i d’informació respecte dels 
filtres d’Internet, i CM/Rec (7 de novembre de 2007) 
16, sobre les mesures per promoure el valor del servei 
públic d’Internet.

I, així mateix, en aquest àmbit cal tenir també molt 
present la STJUE de 6 de novembre de 2003, assump-
te Bodil Lindqvist (C-101/01), que resol set qüestions 
prejudicials amb relació a la interpretació de la Direc-
tiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les per-
sones físiques en allò que respecta al tractament de da-
des personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Concretament, pel que aquí ens interessa, el Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea, després d’afirmar que 
el concepte «dades personals» inclou, sens dubte, el 
nom d’una persona juntament amb el seu número de 
telèfon o qualsevol altra informació relativa a les seves 
condicions de treball o les seves aficions (§ 24), resol 
que la publicació, en una pàgina web, d’aquestes dades 
s’ha considerar un tractament de dades, en la mesu-
ra que consisteix en una operació que facilita tant ac-
cés com la seva transmissió i difusió. Ara bé, aquesta 
mateixa Sentència, admetent que les disposicions de 
la Directiva 95/46/CE poden entrar en col·lisió amb la 
llibertat d’expressió o d’altres drets fonamentals, entre 
els quals «la llibertat de rebre o de comunicar infor-
macions o idees sense que pugui haver-hi ingerència 
d’autoritats públiques» (art. 10 del CEDH), deixa per 
al dret intern garantir el just equilibri entre els drets i 



10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 595

4.75. INFORMACIó 73

els interessos en joc, inclosos els drets fonamentals tu-
telats per l’ordenament jurídic comunitari.

En aquest punt, ens remetem a les consideracions efec-
tuades en l’epígraf anterior, si bé hem de recordar, no-
vament, que el nostre dret i la doctrina jurisprudencial 
que s’ha elaborat entorn de la ponderació del dret a 
les dades personals quan col·lideix amb el dret d’in-
formació, es decanta a favor de donar la prevalença a 
aquest darrer. Per tant, tot i que la difusió afecti dades 
personals i es faci mitjançant el seu tractament, s’ha 
d’aplicar el mateix règim que quan la informació es 
vehicula a través dels mitjans tradicionals, inclosa la 
ponderació de les raons de seguretat que fan il·lícit el 
seu ús i, lògicament, no cal dir-ho, que la informació 
difosa mitjançat aquest tipus de plataformes tampoc 
no pot estar sotmesa a cap mena d’autorització.

3. Entrant ja en l’examen de l’article 36.23 LOPSC, 
i partint del marc constitucional que acabem d’expo-
sar, determinarem si, tal com sostenen el sol·licitants, 
aquesta infracció suposa un límit desproporcionat al 
dret a la informació protegit per l’article 20 CE o, dit 
d’una altra manera, si permet ponderar suficientment 
els interessos en joc i, més concretament, si resta sal-
vaguardat el dret d’informació que, segons disposa el 
mateix precepte examinat, s’ha de respectar.

La conducta tipificada com a infracció per aquesta 
norma, com ja ha quedat exposat, consisteix en l’ús no 
autoritzat d’imatges o dades personals o professionals 
d’autoritats o membres de les forces i els cossos de se-
guretat. L’abast d’aquesta utilització no s’especifica 
amb prou detall, de manera que hom pot entendre que 
inclouria tant la difusió o transmissió d’imatges o da-
des pels mitjans tradicionals com també a través dels 
medis informàtics als quals, com hem vist, també es fa 
extensiu l’exercici dels drets fonamentals dels articles 
18 i 20 CE i la ponderació dels conflictes d’interessos 
que puguin sorgir entre aquests. Igualment, tampoc no 
s’especifica la condició dels destinataris de la norma, 
ja que la posició de partida dels professionals de la in-
formació no és la mateixa que la dels particulars (tot i 
que, en el cas de la xarxa, aquests darrers poden arri-
bar a tenir un paper semblant).

D’altra banda, els béns jurídics protegits són la segure-
tat personal o familiar dels agents, la seguretat de les 
instal·lacions protegides i l’eficàcia d’una acció polici-
al concreta (èxit d’una operació), de manera que, com 
s’ha assenyalat, l’objectiu de la norma que examinem 
no és garantir els drets fonamentals de l’article 18 CE 
(dret a la pròpia imatge i a la protecció de dades per-
sonals), en els termes exposats anteriorment en aquest 
mateix fonament jurídic. Així ho demostra fet que, en-
tre d’altres, no té en compte com o de quina forma es 
produeix la captació de les imatges ni tampoc distin-
geix si aquestes imatges s’han pres en un acte públic o 
en llocs oberts al públic.

Seguint amb el bé jurídic protegit, no sembla que pu-
gui tenir la mateixa rellevància la seguretat personal 

dels agents o familiars que la seguretat d’unes instal-
lacions o l’èxit d’una operació policial. Efectivament, 
en els dos darrers casos, és clar que es tracta d’interes-
sos d’entitat menor, de forma que cal plantejar-se si la 
norma, per no ser titllada de desproporcionada, hauria 
d’exigir de forma expressa quelcom més, com ara que 
el fet de posar en perill aquestes instal·lacions o ope-
racions policials perjudiqui, a més, la seguretat de les 
persones o els serveis essencials de la comunitat.

Pel que fa a la formulació del tipus, es configura com 
una infracció de perill abstracte, en el sentit que, com 
passa sovint amb les infraccions administratives, san-
ciona una conducta amb la qual s’intenta prevenir el 
dany que simplement «pugui posar en perill» els béns 
jurídics protegits. És a dir, per a la comissió d’aquesta 
infracció no cal que s’hagi produït una situació de risc 
concret i, encara menys, l’actuació materialment lesiva 
del bé jurídic.

El límit a la tipificació d’aquestes conductes és el prin-
cipi de proporcionalitat. Així, doncs, el legislador pot 
crear infraccions administratives de perill abstracte i 
no vulnerar l’esmentat principi si considera que l’in-
compliment de les normes preventives ha de ser san-
cionat sense que la conducta tingui la rellevància que 
tindria la que fos mereixedora d’una sanció penal.

En aquest cas, però, la conducta que se sanciona, que 
manté una evident connexió amb el dret a la informa-
ció, «[l]’ús no autoritzat d’imatges o dades personals 
o professionals [...] que pugui posar en perill», té un 
abast excessivament indeterminat, ja que amplia en 
gran manera les accions proscrites que s’hi poden in-
cloure i, per tant, que són susceptibles de ser castiga-
des. Sobre aquesta qüestió ens remetem al que també 
hem dit respecte de l’article 20 LOPSC i l’expressió 
que conté, «suposar que pot conduir», en el fonament 
jurídic segon, apartat 4.C.a.

D’altra banda, tampoc no resulta clar ni és previsible 
per al possible infractor quines són les circumstàncies 
que determinen la posada en perill dels béns jurídics 
protegits per la norma (seguretat personal, familiar i 
de les instal·lacions protegides, com també l’èxit de les 
operacions). És a dir, la persona que fa ús d’unes imat-
ges o d’unes dades, ja sigui per a la seva difusió pels 
mitjans físics o en la xarxa d’Internet, no té per què 
saber que està posant en risc la seguretat personal o 
familiar dels agents de policia o la de les instal·lacions 
«protegides» (que, per altra part no s’especifica quines 
són) ni l’èxit de les operacions, sovint reservades.

Així, doncs, la literalitat del tipus descrit per aquesta 
infracció permetria entendre que la conducta es cas-
tiga amb independència del fet que hi hagi una actu-
ació dolosa o culposa de l’autor, la qual cosa podria 
portar a concloure que la seva aplicació podria vul-
nerar el principi de culpabilitat que, com hem vist en 
el fonament jurídic anterior, regeix també en l’àmbit 
administratiu sancionador. Ara bé, tot i que, des de la 
perspectiva de la qualificació subjectiva de la conducta 
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(principi de culpabilitat) el silenci del precepte que es-
tem examinant provoca una certa manca de claredat, 
es pot emplenar raonablement amb l’aplicació subsi-
diària de la normativa bàsica que regula el procedi-
ment administratiu sancionador, i que conté l’article 
130 LRJPAC, segons el qual «[s]ólo podrán ser san-
cionadas por hechos constitutivos de infracción admi-
nistrativa las personas físicas y jurídicas que resulten 
responsables de los mismos aun a título de simple in-
observancia».

No es pot dir el mateix de la indeterminació i de la 
manca de claredat i de previsibilitat que hem dit que 
impregna la descripció de la conducta infractora. En 
efecte, si bé hom podria pensar que, per a l’autor de 
la conducta, la certesa que l’ús d’imatges o les dades 
personals o professionals no posarà en perill els béns 
jurídics objecte de protecció rau en l’obtenció prèvia 
d’una autorització, aquesta és una interpretació que de 
cap manera podem compartir. En altres paraules, si la 
conducta prohibida o la norma contravinguda és la no-
obtenció del requisit de l’autorització, estem davant de 
la imposició d’un control previ, una mena de mesura 
preventiva general, que pot afectar greument el dret 
a la informació i que, per tant, contradiu frontalment 
l’article 20.2 CE. I això anterior, deixant de banda que, 
a més, el precepte ni tan sols explicita a qui correspon 
atorgar l’esmentada autorització ni en quines circums-
tàncies és procedent.

Es tractaria, doncs, d’un control preventiu que, per 
cert, no es pot entendre que queda exclòs per la re-
ferència genèrica, gairebé ritual, al «respecte al dret 
fonamental a la informació» perquè, justament, la pre-
visió d’aquesta infracció administrativa, formulada en 
uns termes indeterminats que no permeten als ciuta-
dans tenir la certesa sobre quan podran fer ús d’aques-
tes imatges o dades, provoca un efecte desincentivador 
en l’exercici de la llibertat d’informació, proscrit per 
l’article 20.1 CE.

És un principi cabdal del dret sancionador que les con-
ductes sancionades han d’explicitar amb la precisió 
necessària les circumstàncies de la seva aplicació i les 
conseqüències que se’n deriven, de manera que s’eviti 
l’ambigüitat i la confusió. I és evident que aquests re-
quisits de «qualitat» de la norma legal restrictiva del 
dret a la informació no els compleix, com ja hem argu-
mentat, l’article 36.23 LOPSC.

Per tot el que s’acaba de dir, l’apartat 23 de l’article 36 
LOPSC és contrari al principi de tipicitat previst a l’ar-
ticle 25.1 CE i, en relació amb aquest, al de seguretat 
jurídica (art. 9.3 CE). D’altra banda, en la mesura que 
no precisa l’abast i les condicions de l’autorització a 
què fa esment per a l’ús de les imatges i dades perso-
nals o professionals, afecta les activitats informatives i 
vulnera també l’article 20.2 CE.

La inconstitucionalitat de la infracció administrativa 
prevista en l’article 36.23 LOPSC exclou directament 

l’aplicació de l’article 19.2 d’aquesta mateixa Llei, que 
s’hi podria vincular, relatiu a l’aprehensió dels aparells 
emprats per a la captació d’imatges o dades personals 
o professionals (cas que es pogués entendre que són 
«efectes procedents» d’«una infracció administrati-
va») i, per tant, la necessitat d’un pronunciament res-
pecte d’aquesta qüestió.

Cinquè. L’examen de la constitucionalitat del règim es-
pecial per a Ceuta i Melilla relatiu a la possibilitat de 
rebutjar els estrangers que intenten creuar irregular-
ment la frontera (disposició final primera LOPSC)

La disposició final primera de la Llei orgànica 4/2015, 
objecte de dictamen, afegeix una disposició addicional 
desena a la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva in-
tegració social (en endavant, LOEX), amb la redacció 
següent: 

«Disposició addicional desena. Règim especial de Ceu-
ta i Melilla

1. Els estrangers que es detectin en la línia fronterera 
de la demarcació territorial de Ceuta o Melilla mentre 
intenten superar els elements de contenció fronterers 
per creuar irregularment la frontera poden ser rebut-
jats a fi d’impedir que entrin il·legalment a Espanya.

2. En tot cas, el rebuig s’ha d’efectuar respectant la 
normativa internacional de drets humans i de protec-
ció internacional de la qual Espanya és part.

3. Les sol·licituds de protecció internacional s’han de 
formalitzar als llocs habilitats a aquest efecte en els 
passos fronterers i s’han de tramitar de conformitat 
amb el que estableix la normativa en matèria de pro-
tecció internacional.»

1. La sol·licitud presentada pels diputats pertanyents 
al Grup Parlamentari d’ICV-EUiA i la diputada no 
adscrita sosté que aquesta disposició, «coneguda com 
la legalització de les devolucions en calent de perso-
nes migrades en la frontera de Ceuta i Melilla, vio-
la l’article 13 de la CE, que estableix que “els estran-
gers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques” 
que garanteix el títol primer sobre drets i deures fo-
namentals i els drets establerts a l’article 17 de la CE, 
a més dels tractats i instruments de dret internacional 
ratificats per Espanya, com la Convenció de Ginebra 
sobre asil.» 

Per la seva banda, la segona sol·licitud, presentada pels 
diputats del Grup Parlamentari d’ERC, argumenta que 
«[l]es expulsions regulades a la disposició final prime-
ra impedeixen qualsevol al·legació i el tractament in-
dividualitzat dels ciutadans estrangers interceptats i, 
entre d’altres, impossibiliten l’exercici del dret d’asil, 
de manera que podrien vulnerar també l’article 13 CE, 
així com l’article 18 de la Carta de drets fonamentals 
de la Unió Europea, en què es garanteix el dret d’asil 
dins el respecte a les normes de la Convenció de Gi-
nebra de 28 de juliol de 1951 i del Protocol de 31 de 
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gener de 1967 sobre l’estatut dels refugiats i l’article 
19 de la mateixa norma que prohibeix les expulsions 
col·lectives i les devolucions o expulsions a estats on 
es corri un greu risc de ser sotmès a la pena de mort, 
a tortura o a altres penes o tractes inhumans o degra-
dants». En la mesura que aquesta expulsió es deter-
mina sense necessitat de donar audiència a l’afectat, 
sostenen que també «pot vulnerar el seu dret a defen-
sa i per tant l’article 24 CE». Finalment, completen la 
fonamentació d’inconstitucionalitat afegint un altre 
motiu, que es concreta en el fet que «[e]l mètode em-
prat per reformar la Llei d’estrangeria pot constituir 
un ús abusiu de l’esmena parlamentària, que segons la 
doctrina del Constitucional, no pot ser utilitzada per, 
aprofitant un procediment legislatiu en tramitació, in-
troduir matèries alienes al mateix».

2. Centrats en aquests termes els dubtes de constituci-
onalitat de les peticions de dictamen en relació amb la 
disposició que estem examinant, exposarem tot seguit 
el marc constitucional relatiu al règim de retorn dels 
estrangers i al dret d’asil.

Amb caràcter previ, però, donarem resposta a la críti-
ca que es planteja respecte de si el fet que aquesta dis-
posició hagi estat introduïda mitjançant una esmena a 
l’articulat del projecte de llei podria constituir un ús 
abusiu de l’esmena parlamentària.

Sobre l’exercici del dret d’esmena dels parlamentaris 
durant el procediment legislatiu, s’ha pronunciat en 
nombroses ocasions el Tribunal Constitucional. Entre 
totes, destaquem la STC 119/2011, de 5 de juliol, que 
va declarar la vulneració del dret de l’article 23.2 i de 
l’article 90.2 CE, amb motiu de l’admissió d’una esme-
na al Senat que no tenia cap congruència amb el text 
esmenat. Així, va considerar que aquesta desconnexió 
absoluta entre el contingut de l’esmena i la iniciativa 
legislativa en tràmit no va permetre els parlamentaris 
exercir correctament la funció de representació en el 
marc legislatiu que preveu la Constitució. I l’anterior 
pel fet que l’esmena plantejava una problemàtica polí-
tica aliena a la que fins llavors havia suscitat el projec-
te de llei inicial, respecte de la qual els parlamentaris 
recurrents no van poder presentar ni defensar propos-
tes legislatives alternatives, com tampoc no van poder 
sotmetre el seu contingut al debat parlamentari públic 
i a la corresponent discussió sobre la seva oportunitat 
(FJ 6 i seg.)

En el cas que ara ens ocupa, però, l’esmena es va in-
troduir al Congrés dels Diputats mitjançant l’informe 
de la ponència (BOCG, sèrie A, núm. 105-3, de 24 de 
novembre de 2014), de manera que encara havia de te-
nir lloc la tramitació parlamentària del text al Senat i 
el seu retorn al Congrés. D’altra banda, a diferència 
del supòsit abans explicitat, no podem dir que el con-
tingut d’aquesta esmena manqui de tota relació d’ho-
mogeneïtat amb el text esmenat i que suposi en realitat 
una iniciativa legislativa nova. I això perquè es tracta 
de la regulació d’un règim especial per als estrangers 

per fer front a les situacions que s’estan produint en la 
línia fronterera de la demarcació territorial de Ceuta i 
Melilla que, per les seves característiques, mantenen 
una certa relació de congruència amb el contingut de 
la LOPSC, relatiu a la seguretat ciutadana.

A) L’estatus constitucional dels estrangers a Espanya, 
pel que fa als drets i les llibertats del títol I, l’exposa 
l’article 13 CE, respecte del qual el Tribunal Constitu-
cional ha afirmat que l’expressió «llibertats públiques» 
no s’ha d’interpretar en sentit restrictiu, sinó que també 
inclou els drets reconeguts al títol I de la Constitució. 
A partir d’aquí, el mateix Tribunal ha pogut concloure 
que la remissió que aquest mateix precepte constituci-
onal fa a «la llei» no suposa una desconstitucionalit-
zació de la posició jurídica dels estrangers, ja que el 
legislador, tot i disposar d’un marge de llibertat ampli 
per concretar els termes en els quals aquells gaudiran 
dels drets i llibertats, «se encuentra sometido a límites 
derivados del conjunto del título I de la Constitución, y 
especialmente los contenidos en los apartados prime-
ro y segundo del art. 10 CE» (STC 236/2007, de 7 de 
novembre, FJ 3).

En aquest sentit, la mateixa jurisprudència ha remar-
cat que hi ha drets del títol I (com ara el dret a la vida, 
a la integritat física i moral, a la intimitat, a la llibertat 
ideològica, a la tutela judicial efectiva i a l’assistència 
jurídica gratuïta que s’hi vincula, a la llibertat i a la 
seguretat, així com a no ser discriminat) que corres-
ponen als estrangers per propi mandat constitucional 
i no resulta possible un tractament desigual respecte 
dels espanyols (ibídem). És a dir, són uns drets que es 
consideren inherents a la dignitat de la persona huma-
na, la qual cosa no implica «cerrar el paso a las diver-
sas opciones o variantes políticas que caben dentro de 
la Constitución, entendida como “marco de coinciden-
cias” (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 7), que permite 
distintas legislaciones en materia de extranjería» (STC 
236/2007, FJ 3).

Això significa que la llibertat del legislador per re-
gular els drets imprescindibles per a la garantia de la 
dignitat humana és limitada, en el sentit que no podrà 
modular o temperar el seu contingut ni, per descomp-
tat, negar el seu exercici als estrangers, qualsevol que 
sigui la seva situació, perquè, com hem vist, es trac-
ta de drets que pertanyen a la persona com a tal. Per 
tant, l’incompliment dels requisits d’estada o residèn-
cia a Espanya no permet al legislador privar els estran-
gers dels drets que els corresponen constitucionalment 
per la seva condició de persona, amb independència 
de quina sigui la seva situació administrativa (STC 
236/2007, FJ 4).

En aquest procés de determinació legal dels drets dels 
estrangers, l’alt tribunal ha declarat que revesteixen 
«[e]special relevancia “la Declaración universal de de-
rechos humanos y los demás tratados y acuerdos inter-
nacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España, a los que el art. 10.2 CE remite como criterio 
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interpretativo de los derechos fundamentales”» (STC 
91/2000, de 30 de marzo, FJ 7, reiterada també per 
l’abans citada STC 236/2007, FJ 3).

Precisament, pel que fa al valor dels tractats internaci-
onals en matèria de drets i llibertats signats per l’Estat 
espanyol a l’hora d’enjudiciar la constitucionalitat de 
normes com la que ara és objecte del nostre pronun-
ciament, la jurisprudència constitucional ha establert, 
en doctrina reiterada, que l’article 10.2 CE «no convi-
erte a tales tratados y acuerdos internacionales en ca-
non autónomo de validez de las normas y actos de los 
poderes públicos desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales» (STC 236/2007 FJ 5).

Segons l’anterior, l’article 10.2 CE, com ja va assenya-
lar la STC 36/1991, de 14 de febrer, es limita a establir 
una connexió entre el nostre sistema constitucional de 
drets i llibertats, d’una banda, i els convenis i tractats 
internacionals sobre les mateixes matèries, d’una al-
tra. I és a partir d’aquí que ha conclòs que l’esmentat 
precepte «[n]o da rango constitucional a los derechos 
y libertades internacionalmente proclamados en cu-
anto no estén también consagrados por nuestra propia 
Constitución, pero obliga a interpretar los correspon-
dientes preceptos de ésta de acuerdo con el conteni-
do de dichos tratados o convenios, de modo que en 
la práctica este contenido se convierte en cierto modo 
en el contenido constitucionalmente declarado de los 
derechos y libertades que enuncia el capítulo segundo 
del título I de nuestra Constitución» (FJ 5).

Dit resumidament, a l’hora d’enjudiciar la nova dispo-
sició addicional desena de la LOEX, que la Llei ob-
jecte del present Dictamen ara introdueix, haurem de 
determinar si el legislador ha respectat els límits im-
posats ex article 10.2 CE per les normes internacio-
nals, que l’obliguen a interpretar els drets i les lliber-
tats consagrats en la nostra Constitució d’acord amb 
aquelles. Tot això partint sempre de la premissa que, 
tal com ha declarat el Tribunal Constitucional «el de-
recho a entrar en España no es un derecho fundamen-
tal del que sean titulares los extranjeros con apoyo en 
el art. 19 CE» (STC 236/2007, FJ 12).

B) Pel que fa al dret d’asil, hem de començar recor-
dant, com també fa el Tribunal Constitucional (STC 
53/2002, de 27 de febrer, FJ 3), que l’aixecament de 
les fronteres interiors derivat de l’Acord relatiu a la su-
pressió gradual dels controls en les fronteres comunes, 
signat a Schengen el 14 de juny de 1985, al qual es va 
adherir Espanya pel Protocol de 25 de juny de 1991, 
ha comportat un trasllat dels controls a les fronteres 
externes dels països signataris, la qual cosa, com és 
prou conegut, fa que alguns estats, per la seva situació 
geogràfica, tinguin més dificultats per fer front al flux 
creixent d’immigrants irregulars i peticionaris d’asil.

Per aquesta raó, en compliment del mandat d’harmo-
nització contingut al mateix Acord de Schengen per 
tal de realitzar efectivament l’objectiu comú d’un espai 

sense fronteres interiors en el qual s’asseguri la lliber-
tat de circulació, es va signar el Conveni de Dublín, re-
latiu a la determinació de l’Estat responsable de l’exa-
men de les sol·licituds d’asil presentades en els estats 
membres de les comunitats europees, de 15 de juny de 
1990 (BOE d’1 d’agost de 1997).

Posteriorment, el Tractat d’Amsterdam (BOE de 7 de 
maig de 1999) va acabar de lligar la relació entre l’asil 
i les polítiques sobre seguretat i control d’entrada d’es-
trangers, en modificar l’article 2 del Tractat de la Unió 
Europea de 1992 i introduir-hi la política d’asil euro-
pea, juntament amb la immigració i la prevenció i la 
lluita contra la delinqüència, com a element integrant 
de la creació de l’espai de llibertat, seguretat i justícia, 
en el qual estigui garantida la lliure circulació de per-
sones conjuntament amb mesures adequades respecte 
al control de les fronteres exteriors. Actualment, l’arti-
cle 78 del Tractat de funcionament de la Unió Europea 
atribueix a la Unió la competència per desenvolupar 
una política comuna en matèria d’asil, protecció sub-
sidiària i protecció temporal destinada a oferir un es-
tatut apropiat als nacionals de països tercers que ne-
cessitin protecció internacional i a garantir el respecte 
del principi de no-devolució. Com a conseqüència de 
la comunitarització de la política d’asil, el Conveni de 
Dublín es va substituir pel Reglament 343/2003, del 
Consell, de 18 de febrer de 2003. A més, s’han dic-
tat un conjunt ampli de directives que formen l’esta-
tut uniforme d’asil per a nacionals de països tercers en 
l’àmbit de la Unió (com ara, la Directiva 2004/83/CE, 
del Consell, de 29 d’abril, per la qual s’estableixen nor-
mes mínimes per al reconeixement i l’estatut de na-
cionals de països tercers o apàtrides com a refugiats 
o persones que necessiten un altre tipus de protecció 
internacional, o la Directiva 2005/85/CE, del Consell, 
d’1 de desembre, sobre normes mínimes pels procedi-
ments que han d’aplicar els estats membres per conce-
dir o retirar la condició de refugiat).

Per la seva part, la Carta de drets fonamentals de la 
Unió Europea inclou en el títol II («Llibertats»), d’una 
banda, el dret d’asil (art. 18), i, de l’altra, la prohibició 
de les expulsions col·lectives i el dret a no ser expulsat, 
extradit o retornat a un Estat on hi hagi greu risc de ser 
sotmès a pena de mort, tortura o altres penes o tractes 
inhumans o degradants (art. 19), establint així el que el 
mateix Tribunal Constitucional ha catalogat d’«íntima 
conexión entre asilo, control de la inmigración y segu-
ridad europea» que «no se produce a costa del derecho 
de asilo sino, antes bien, partiendo de su necesaria vi-
gencia en el seno de la Unión» (STC 53/2002, FJ 3).

El marc jurídic internacional del dret d’asil es comple-
ta, bàsicament, amb la Convenció de Ginebra de 28 
de juliol de 1951, sobre l’estatut dels refugiats (Instru-
ment d’adhesió de 22 de juliol de 1978), al qual es re-
meten els abans esmentats articles 18 i 19 de la Carta 
dels drets fonamentals de la Unió Europea. Concreta-
ment, l’article 33.1 de l’esmentada Convenció incorpo-
ra el principi internacional de «non refoulement» [no 
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devolució] en afirmar que «[c]ap Estat contractant po-
drà, per expulsió o devolució, posar en cap cas un re-
fugiat a les fronteres de territoris on la seva vida o la 
seva llibertat perilli per causa de la seva raça, religió, 
nacionalitat, pertinença a determinat grup social o de 
les seves opinions polítiques».

En l’ordenament constitucional espanyol, l’article 13.4 
CE reconeix el dret d’asil i es remet a la llei per a la 
determinació de la forma en què els ciutadans d’al-
tres països i els apàtrides en podran gaudir a Espanya. 
A partir de la ubicació sistemàtica d’aquest precepte 
constitucional, el Tribunal Constitucional ha remarcat 
que no és un dret fonamental dels enunciats al capítol 
II del títol I, sinó que estem davant d’un mandat al le-
gislador perquè fixi els drets del peticionari d’asil, el 
qual ho ha de fer respectant la resta de preceptes de la 
Constitució i, molt especialment, els drets fonamentals 
que emparen els estrangers (STC 53/2002, FJ 4). Ai-
xí, el dret d’asil ha estat desenvolupat, de conformitat 
amb la normativa europea, per la Llei 12/2009, de 30 
d’octubre, la qual també reconeix el dret a la protecció 
subsidiària a les persones d’altres països i als apàtrides 
que no reuneixin els requisits per obtenir l’asil o ser 
considerats refugiats i, no obstant això, hi ha motius 
fonamentats que s’enfrontarien a un risc real de patir 
danys greus en cas de tornar als seus llocs d’origen o 
d’anterior residència.

Convé retenir que, com ja hem avançat, els estrangers 
no són titulars d’un dret fonamental en entrar a Es-
panya, sinó que aquest està condicionat, amb caràc-
ter general, al compliment dels requisits que estableix 
l’article 25.1 i .2 LOEX i l’article 4 del Reial decret 
557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’esmentada Llei orgànica. Tot això, sens perjudi-
ci que, de forma excepcional, seguint el que estableix 
l’article 33.1 de la Convenció de Ginebra de 1951, res-
pecte del fet que els estrangers que no reuneixin els re-
quisits necessaris per entrar en territori espanyol i pre-
sentin una sol·licitud d’asil a la frontera, els articles 21 
i 22 de la Llei 12/2009 prevegin que puguin romandre 
en les dependències habilitades a aquest efecte mentre 
dura la tramitació de l’expedient.

Sobre l’anterior, és important destacar que, d’acord 
amb la jurisprudència constitucional, allò rellevant no 
és la concreta ubicació territorial de les dependències, 
sinó que «[l]o determinante es, desde la perspectiva 
propia de los derechos fundamentales, la existencia de 
una situación legal de sometimiento de los solicitantes 
de asilo a un poder público español. Este es el criterio 
que resulta tanto de la jurisprudencia de este Tribunal 
(por todas: STC 21/1997, de 10 de febrero, FJ 3) co-
mo del art. 1 CEDH (relevante para la interpretación 
de nuestros derechos fundamentales, conforme al art. 
10.2 CE) y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos.» (STC 53/2002, FJ 4)

Precisament, la STEDH de 23 de febrer de 2012, as-
sumpte Hirsi Jamaa i altres c. Itàlia, va resoldre que 

s’havia produït una vulneració dels articles 3 CEDH 
i 4 del Protocol núm. 4, amb ocasió de la intercepció 
en alta mar per part de vaixells de la policia italiana 
d’un grup d’immigrants que va ser retornat a Líbia. En 
aquest cas, i pel que ara interessa, el Tribunal consi-
dera vulnerat l’article 4 del Protocol núm. 4, que pro-
hibeix l’expulsió col·lectiva d’estrangers, entenent que 
aquesta és «toda medida adoptada por la autoridad 
competente que tenga por objetivo obligar a individu-
os extranjeros, como grupo, a abandonar el país, ex-
cepto si esa medida es adoptada después de, y en base 
a, un examen razonable y objetivo de los casos par-
ticulares de cada individuo extranjero de ese grupo» 
(§ 166). Ara bé, a aquesta definició afegeix un seguit 
d’aclariments que resulten d’interès per al tema que 
ara ens ocupa. Així, basant-se en una interpretació del 
Conveni com a instrument viu que s’ha d’adaptar a les 
situacions migratòries actuals i que ha de ser aplicat 
de manera que les garanties que protegeix siguin pràc-
tiques i efectives, el Tribunal considera que el terme 
«expulsió» al que fa referència el citat article 4 ha de 
ser interpretat «en su sentido genérico, empleado en el 
lenguaje corriente (echar de un lugar)» (§ 174).

En aquest sentit, al·lega que l’objectiu del precepte és 
«impedir que los Estados puedan expulsar a determi-
nados extranjeros sin antes examinar sus circunstanci-
as personales y, de esta manera, sin dejarles presentar 
sus argumentos en contra de la medida adoptada por la 
autoridad competente» (§ 177). Igualment, afirma que 
la manca d’informació constitueix un obstacle major 
per a l’accés als procediments i per això reitera «la im-
portancia de garantizar a toda persona sometida a una 
medida de expulsión, cuyas consecuencias son poten-
cialmente irreversibles, el derecho a obtener suficiente 
información como para poder tener acceso a los pro-
cedimientos aplicables y argumentar debidamente sus 
quejas» (§ 204).

I, en consonància amb això, raona que la formulació 
de l’article 4, que no conté cap referència a la noció 
de territori, no impedeix la seva aplicació extraterrito-
rial quan l’Estat exerceix la seva jurisdicció fora dels 
seus límits territorials, incloent-hi el medi marítim, 
que no pot esdevenir «una zona de no derecho» en la 
qual els individus es trobin mancats d’un sistema ju-
rídic que protegeixi els drets i les garanties establerts 
pel CEDH, que els estats s’ha compromès a garantir 
a tota persona sota la seva jurisdicció (§178). D’acord 
amb això, el Tribunal entén que les actuacions d’un 
Estat que tinguin com a efecte impedir als emigrants 
arribar a les seves fronteres o fins i tot empènyer-los 
cap a un altre Estat, constitueixen exercici de jurisdic-
ció de l’article 1 CEDH i impliquen responsabilitat de 
l’Estat en qüestió en virtut de l’article 4 del Protocol 
núm. 4 (§ 180).

En relació amb aquesta qüestió, el mateix Tribunal 
(STEDH de 21 de gener de 2011, assumpte M.S.S. c. 
Bèlgica i Grècia) ja havia assenyalat també, en matèria 
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d’expulsió d’un peticionari d’asil, que la preocupació 
essencial del Tribunal és «saber si existen garantías 
efectivas que protejan al demandante contra una devo-
lución arbitraria, directa o indirecta, hacia el país del 
que ha huido» (§ 286). Doctrina aquesta que reitera la 
posterior STEDH de 22 d’abril de 2014 (assumpte A.C 
i d’altres c. Espanya, § 82).

3. Els criteris generals que acabem d’exposar els hau-
rem d’utilitzar tot seguit per examinar la nova dispo-
sició addicional desena LOEX, introduïda per la dis-
posició final primera de la Llei objecte del present 
dictamen.

Es tracta d’un nou supòsit d’expulsió (en el senti am-
pli abans indicat), consistent en el rebuig dels ciuta-
dans estrangers mentre intenten accedir a territori es-
panyol per llocs no habilitats, el qual, a diferència de 
l’expulsió (art. 57 LOEX), la prohibició d’entrada o el 
rebuig a la frontera (art. 26.2 LOEX) i la devolució 
(art. 58.3.b LOEX), no preveu cap tipus de procedi-
ment ni de resolució administrativa, sinó que es carac-
teritza per ser una actuació merament fàctica i d’im-
mediata execució. A més, cal tenir present que aquesta 
previsió regeix tant si les intercepcions es produeixen 
en els elements de contenció fronterera que separen els 
territoris de Ceuta i Melilla del Marroc (tanques fron-
tereres) com a la franja del mar litoral o la platja que 
els delimiten.

Una primera aproximació a la disposició addicional 
desena en vista de l’article 13.1 CE relatiu al gaudi dels 
drets i les llibertats per part dels estrangers a Espanya 
podia fer pensar que es refereix a ciutadans estrangers 
que encara no han entrat en territori espanyol i, conse-
güentment, que resten fora de la tutela que la Constitu-
ció els reconeix. En efecte, les referències que el ma-
teix tenor literal del precepte que estem analitzant fa al 
fet que els estrangers siguin detectats «en la línia fron-
terera» i que l’acció de rebuig es produeixi mentre «in-
tenten superar els elements de contenció fronterers» i, 
a més, que la finalitat sigui «impedir la seva entrada 
il·legal a Espanya» semblen indicar que allò que pretén 
la norma és legitimar els cossos de seguretat encarre-
gats de la guarda fronterera per actuar fora del territori 
espanyol sense seguir els procediments d’estrangeria 
previstos a la legislació espanyola. Així, els ciutadans 
rebutjats a l’empara de l’esmentada disposició, prete-
sament no restarien sotmesos al règim general sobre 
estrangeria i, per tant, no tindrien la cobertura dels 
drets i les llibertats que la Constitució reconeix als es-
trangers a Espanya, inclosa la sol·licitud de protecció 
internacional en lloc fronterer prevista per a les perso-
nes que no reuneixin els requisits necessaris per entrar 
en territori espanyol, vulnerant d’aquesta manera l’ar-
ticle 13.4 CE, interpretat d’acord amb el que disposa 
l’article 19 de la Carta de drets fonamentals de la Unió 
Europea.

Partint del fet que la línia fronterera (marítima o ter-
restre), des del punt de vista jurídic, està determinada 

pel dret internacional i tot i sent indubtable que l’entra-
da en territori espanyol es produeix quan s’han tras-
passat els límits determinats internacionalment i no on 
estan situats els anomenats elements de contenció, als 
efectes d’aquest Dictamen deixarem de banda els dub-
tes que pot haver-hi sobre el fet que la franja de terra 
que, com és conegut, separa les dues tanques en aque-
lles ciutats sigui o no territori espanyol, ja que, com 
veurem tot seguit, no és determinant per al nostre pro-
nunciament.

Així, doncs, la nostra anàlisi partirà de la jurisprudèn-
cia constitucional que hem indicat a l’inici d’aquest fo-
nament jurídic sobre el dret d’asil a la frontera. Ens re-
ferim, concretament, a la STC 21/1997, de 10 de febrer 
(FJ 3), segons la qual allò rellevant no és on estiguin 
situades les dependències previstes per sol·licitar l’asil, 
sinó, des de la perspectiva pròpia dels drets fonamen-
tals, l’existència d’una situació legal de sotmetiment 
dels sol·licitants a un poder públic espanyol, el qual ha 
d’actuar comprovant que es donen les garanties efec-
tives que protegeixen aquella persona d’una devolució 
arbitrària (STEDH, d’21 de gener de 2011, § 286).

Efectivament, encara que la disposició addicional de-
sena es pogués entendre com una legitimació per a 
l’actuació extraterritorial de la policia de fronteres en 
les comunitats de Ceuta i Melilla, cal tenir en compte 
que l’actuació dels poders públics de l’Estat resta sot-
mesa a l’imperi de la Constitució i de la llei espanyola. 
Així, en l’esmentada STC 21/1997, després d’afirmar 
que el mandat de l’article 10.2 CE imposa que els pre-
ceptes constitucionals hagin de ser interpretats d’acord 
amb les normes internacionals sobre protecció dels 
drets humans, recorda que «el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha declarado, en relación con el 
art. 1 del Convenio de Roma de 1950, que el ámbito 
de la jurisdicción estatal, a los fines de la protección 
que ese instrumento garantiza, no se circunscribe al 
territorio nacional. Por lo que cabe imputar al Estado 
una lesión de los derechos que el Título I del Conve-
nio reconoce en relación con actos realizados por sus 
autoridades fuera del territorio estatal (asunto Drozd y 
Janousek c. Francia y España, Sentencia de 26 de ju-
nio de 1992 y asunto Loizidou c. Turquía, Sentencia de 
23 de marzo de 1995)» (FJ 2).

Aquest mateix criteri segueix mantenint la jurispru-
dència més recent del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans, en afirmar que des del moment en què un Estat, 
a través dels seus agents que operen fora del seu ter-
ritori, exerceix el control i l’autoritat sobre l’individu, 
per extensió de la seva jurisdicció, «tiene obligación, 
en virtud del artículo 1, de garantizar a este individuo 
todos los derechos y libertades previstos en el Título 1 
del Convenio que sean pertinentes en la situación de 
ese individuo» (STEDH de 27 de febrer de 2012, as-
sumpte Hirsi Jamaa i altres c. Itàlia, § 74).

De fet, sense anar gaire lluny, la literalitat de mateix 
terme «rebuig» emprat pel precepte que estem exami-
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nant porta a concloure que s’impedeix que els afectats 
puguin al·legar quines són les seves circumstàncies 
personals (molt particularment, si és el cas, la condició 
de la minoria d’edat o de persona perseguida per mo-
tius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques 
o per pertànyer a un determinat grup social o d’altres 
causes humanitàries) i, lògicament, que hi pugui ha-
ver un tractament individualitzat per a cadascuna de 
les persones rebutjades. Ans al contrari, les actuaci-
ons d’intercepció i rebuig previstes constitueixen una 
via de fet que, en consistir precisament en obligar l’es-
tranger irregular a retrocedir de la línia fronterera, im-
possibiliten no només l’aplicació dels procediments 
d’estrangeria, sinó que també priven les persones afec-
tades de l’exercici del dret a la petició d’asil i protecció 
internacional. Així mateix, impossibiliten el pertinent 
control judicial de la legalitat de l’actuació administra-
tiva (art. 106.1 CE), afectant, en conseqüència, el dret 
a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

La conclusió anterior no es veu desvirtuada pel fet que 
l’apartat de la mateixa disposició addicional desena 
estableixi que, «[e]n tot cas, el rebuig s’ha d’efectuar 
respectant la normativa internacional de drets humans 
i de protecció internacional de la qual Espanya és 
part», ja que, com ja s’ha dit, la literalitat del concepte 
«rebuig» entès com una resistència que força aques-
tes persones a retrocedir (òbviament, partint de la base 
que serà sempre sota el principi de proporcionalitat i 
amb respecte als drets humans dels afectats), no per-
met donar cabuda a les previsions de la normativa in-
ternacional sobre protecció internacional.

En aquest sentit, el sol fet que l’apartat 3 no contin-
gui cap previsió sobre com s’han de tramitar les sol-
licituds d’asil o de protecció subsidiària de les per-
sones rebutjades en l’intent de superar els elements 
fronterers de contenció i que es disposi, genèricament, 
que les sol·licituds «es formalitzaran en els llocs habi-
litats a l’efecte en els passos fronterers» ja indica que 
el rebuig es fa sense respectar aquests drets. Si no fos 
així, n’hi hauria prou d’aplicar la Llei d’estrangeria, 
sense necessitat d’incorporar aquesta nova disposició 
addicional.

En conseqüència, per tot el que s’acaba de dir, la dis-
posició final primera de la LOPSC, que afegeix una 
disposició addicional desena a la Llei orgànica 4/2000, 
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social vulnera el dret de 
l’article 13.4 CE, interpretat d’acord amb la normativa 
internacional (art. 10.2 CE) i, en la mesura que priva 
els afectats del dret a recurs i posterior tutela dels tri-
bunals, vulnera també l’article 24 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem les següents

Conclusions

Primera. L’article 16; l’article 17, apartat 1; l’article 
19, apartat 1; i l’article 23 de la Llei orgànica 4/2015, 
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana 
no són contraris a la Constitució.

Adoptada per unanimitat.

Segona. L’article 18, apartat 1, de la Llei orgànica 
4/2015 no és contrari a l’article 18.1 CE.

Adoptada per majoria de sis vots a favor i tres en contra.

Tercera. L’article 20 de la Llei orgànica 4/2015 és con-
trari a l’article 18.1 CE.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. L’article 27, apartat 1, de la Llei orgànica 
4/2015 no vulnera les competències de la Generalitat 
previstes a l’article 141.3 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Cinquena. L’article 30, apartat 3, de la Llei orgànica 
4/2015 no és contrari a la Constitució.

Adoptada per majoria de vuit vots a favor i un en contra.

Sisena. L’article 33, darrer paràgraf de l’apartat 2; 
l’article 36, apartats 7 i 16; l’article 37, apartats 1 i 3; i 
l’article 39, apartat 1, de la Llei orgànica 4/2015 no són 
contraris a la Constitució.

Adoptada per unanimitat.

Setena. L’article 35, apartat 1, pel que fa a l’expressió 
«o pels voltants d’aquestes», de la Llei orgànica 4/2015 
és contrari a l’article 25.1 CE.

Adoptada per unanimitat.

Vuitena. L’article 36, apartats 1, 2 i 8, i l’article 37, 
apartat 7, de la Llei orgànica 4/2015 són contraris a 
l’article 25.1 CE.

Adoptada per majoria de vuit vots a favor i un en contra.

Novena. L’article 36, apartat 22, de la Llei orgànica 
4/2015 és contrari a l’article 25.1 CE.

Adoptada per unanimitat.

Desena. L’article 36, apartat 23, de la Llei orgànica 
4/2015 és contrari a l’article 25.1, com també a l’arti-
cle 20.2 CE.

Adoptada per unanimitat.
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Onzena. L’article 37, apartat 4, de la Llei orgànica 
4/2015 no és contrari a la Constitució.

Adoptada per majoria de vuit vots a favor i un en contra.

Dotzena. La disposició final primera de la Llei or-
gànica 4/2015, que afegeix una disposició addicional 
desena a la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, so-
bre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social és contrària a l’article 13.4 CE, in-
terpretat d’acord amb la normativa internacional (art. 
10.2 CE), com també és contrària a l’article 24 CE.

Adoptada per majoria de vuit vots a favor i un en contra.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, eme-
tem i signem al Palau Centelles en la data indicada a 
l’encapçalament.

Àlex Bas Vilafranca, conseller secretari del Consell 
de Garanties Estatutàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica 
de l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 4 de juny de 2015

 Vist i plau
El conseller secretari El president 
Àlex Bas Vilafranca Joan Egea Fernàndez

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs oposició lliure per a proveir dues 
places de lletrat del Cos de Lletrats del Par-
lament de Catalunya
Tram. 501-00001/10

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 02.06.2015

Secretaria General

Resolució de 2 de juny de 2015, de concurs 
oposició lliure per a proveir dues places  
de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats  
del Parlament de Catalunya.

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de 
juny de 2015, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 49, 50, 51 i 53 i la disposició addicional segona 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya, i d’acord amb l’oferta d’ocupació 
pública del Parlament de Catalunya per a l’any 2015, 

convoca un concurs oposició lliure per proveir dues 
places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Par-
lament de Catalunya (núm. de convocatòria 01/15).

D’acord amb l’article 51 dels dits estatuts, el nombre 
de places convocades s’ha d’ampliar per resolució de 
la Mesa del Parlament en el cas que hi hagi vacants en-
tre la data d’aprovació de la convocatòria i la de l’inici 
de les proves.

Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1 Es convoca el procés selectiu per a proveir dues 
places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Par-
lament de Catalunya, que consisteix en un concurs 
oposició lliure.

1.2 Als funcionaris que accedeixin a aquest cos els 
corresponen, amb caràcter general, l’assessorament de 
les comissions parlamentàries i de llurs meses, amb 
l’assistència a les sessions de ponència o de ple de les 
comissions; l’assessorament i, si escau, l’elaboració 
dels informes de la ponència i dels dictàmens de les 
comissions; l’assistència al Ple del Parlament, per in-
dicació de la Mesa del Parlament o del secretari o se-
cretària general; l’assistència a les reunions de la Mesa 
del Parlament i de la Junta de Portaveus, quan els sigui 
requerida; l’assistència i assessorament de les comis-
sions parlamentàries; l’elaboració d’informes i dictà-
mens concrets sobre qüestions parlamentàries, a re-
queriment del president o presidenta, de la Mesa, del 
Ple, d’alguna de les comissions parlamentàries o del 
secretari o secretària general; la supervisió dels tre-
balls preparatoris de l’activitat parlamentària de les 
comissions i de les ponències respectives i dels acords 
que han d’ésser adoptats per les comissions; la prepa-
ració i la supervisió dels textos aprovats per les comis-
sions abans de publicar-los; la representació i la defen-
sa del Parlament davant el Tribunal Constitucional i 
qualsevol altre òrgan jurisdiccional, i qualsevol altra 
tasca d’assessorament, d’estudi i de proposta de nivell 
superior o d’assistència jurídica que els sigui ordenada 
pel president o presidenta, per la Mesa, pel Ple o pel 
secretari o secretària general.

1.3 La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al 
que estableix l’article 103.3 de la Constitució espanyo-
la, als Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i al Decret legislatiu 1/1997, del 
31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública.

1.4 D’acord amb el que disposen l’article 49 dels Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya i l’article 4.1 del Decret 161/2002, de l’11 
de juny, sobre l’acreditació del coneixement del cata-
là i l’aranès en els processos de selecció i de provisió 
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de llocs de treball de les administracions públiques de  
Catalunya, durant el procés selectiu els aspirants han 
d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant 
en l’expressió oral com en l’expressió escrita, en el 
grau adequat a les funcions pròpies de la plaça con-
vocada.

1.5 De conformitat amb el que estableix l’article 6 del 
Decret 389/1996, del 2 de desembre, pel qual es regula 
l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió 
Europea a la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat, els aspirants admesos en el procés selec-
tiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acre-
ditar el coneixement de la llengua castellana, tant en 
l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a 
les funcions pròpies del Cos de Lletrats del Parlament 
de Catalunya.

1.6 El tribunal qualificador no pot proposar el nome-
nament d’un nombre d’aspirants que excedeixi el nom-
bre de places convocades.

1.7 Les proves de la fase d’oposició del procés selectiu no 
es poden iniciar abans del mes de febrer de l’any 2016.

1.8 Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques en 
el tauler d’anuncis del Parlament, i també en la pàgina 
web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/ac-
tualitat/concursos-oposicions), sens perjudici de la pu-
blicació en el butlletí oficial que estableixin aquestes 
bases.

2. Requisits de participació

2.1 Per ésser admesos en el procés selectiu, els aspi-
rants han de complir els requisits següents: 

a) Ésser ciutadans d’un estat membre de la Unió Eu-
ropea.

b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta 
per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de llicenciat en dret o el títol de grau en 
dret equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo, en 
la data en què finalitzi el termini de presentació d’ins-
tàncies. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal 
disposar de l’homologació corresponent del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport.

d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a 
exercir les funcions pròpies de les places convocades.

e) No estar inhabilitat o inhabilitada per sentència fer-
ma per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar 
separat o separada mitjançant expedient disciplinari 
del servei de qualsevol administració pública. Els as-
pirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o prome-
sa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o 
condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció 
pública en llur estat d’origen.

2.2 Tots els requisits que indica la base 2.1 s’han de 
complir el darrer dia del termini de presentació de sol-
licituds i s’han de continuar complint fins a la data de 
la presa de possessió com a funcionari o funcionària 
de carrera.

3. Sol·licituds de participació

3.1 Les sol·licituds per a prendre part en aquesta con-
vocatòria s’han d’adreçar a la Direcció de Govern In-
terior i s’han de presentar al Registre del Parlament de 
Catalunya, o bé s’hi han de trametre per qualsevol dels 
mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de 
gener, en el termini improrrogable de vint dies natu-
rals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC).

3.2 Les sol·licituds de participació s’han de formalitzar 
en un model normalitzat, els exemplars del qual són a 
disposició dels interessats al Servei d’identificació del 
Parlament, i també poden ésser impresos per mitjà de 
la pàgina web del Parlament (http://www.parlament.
cat/web/actualitat/concursos-oposicions). Juntament 
amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: 

a) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat.

b) Una fotocòpia confrontada de la documentació acre-
ditativa de tenir el certificat de nivell de suficiència de 
català (C1) o un d’equivalent, de conformitat amb el 
que estableix el Decret 152/2001, del 29 de maig, so-
bre avaluació i certificació de coneixements de català, 
modificat pel Decret 3/2014, del 7 de gener, i el Decret 
161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixe-
ment del català i l’aranès en els processos de selecció de 
personal i de provisió de llocs de treball de les adminis-
tracions públiques de Catalunya.

c) El currículum, en què s’han de relacionar els mèrits 
al·legats i al qual s’ha d’adjuntar la documentació que 
els acrediti d’una manera fefaent. En el cas dels mèrits 
al·legats amb relació a l’exercici de la funció pública, 
ha de constar d’una manera clara i expressa en les cer-
tificacions l’òrgan que té la competència per expedir el 
certificat, o l’òrgan en el qual hagi delegat, i també la 
norma legal que l’habilita, amb la indicació, si escau, 
de la publicació oficial en què s’hagi publicat; així ma-
teix, hi han de constar el cos o l’escala, el grup, el rè-
gim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret 
de prestació dels serveis fins a la data de publicació de 
la convocatòria. En el cas que els aspirants al·leguin 
publicacions o ponències en cursos i congressos jurí-
dics, n’han d’adjuntar un exemplar de cadascuna.

d) El resguard del pagament de la taxa d’inscripció es-
tès per l’entitat bancària o de crèdit corresponent.

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
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e) En el cas dels aspirants que es troben en situació 
d’atur, inscrits a l’oficina de treball del Departament 
de Treball o, si escau, de l’Inem, i no perceben cap 
prestació econòmica, a l’efecte de restar exempts de 
l’abonament de la taxa d’inscripció, un certificat expe-
dit per una oficina de treball del Departament de Tre-
ball de la Generalitat que sigui competent en aques-
ta matèria o, si escau, per una oficina de l’Inem, en 
què consti que l’aspirant es troba en situació d’atur i no 
percep cap prestació econòmica.

f) En el cas dels aspirants que estiguin jubilats, a 
l’efecte de restar exempts de l’abonament de la taxa 
d’inscripció, la documentació suficient per a acreditar 
aquesta circumstància, emesa per l’òrgan competent 
en aquesta matèria.

g) En els casos de persones membres de famílies mo-
noparentals i de famílies nombroses de categoria ge-
neral, s’estableix una bonificació del 30%.

h) En els casos de persones membres de famílies nom-
broses de categoria especial, s’estableix una bonifica-
ció del 50%.

3.3 De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre 
les condicions de treball del personal del Parlament 
per als anys 2008-2011, a fi de garantir la igualtat de 
condicions per a l’accés a la funció pública de les per-
sones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensori-
als, el tribunal pot autoritzar l’adaptació de les proves 
per als aspirants que tinguin la condició legal de per-
sona amb discapacitat. Amb aquesta finalitat, els aspi-
rants que necessitin adaptacions per fer les proves o en 
el lloc de treball han d’adjuntar a la instància el certi-
ficat vinculant de l’equip oficial de valoració de disca-
pacitats que acrediti que estan en condicions de com-
plir les tasques fonamentals del lloc de treball al qual 
aspiren. El certificat ha d’especificar el tipus d’adapta-
ció funcional necessària per al desenvolupament cor-
recte de les proves i per al compliment posterior de les 
tasques pròpies del lloc de treball. A l’efecte d’aques-
tes adaptacions, cal considerar el que estableix l’arti-
cle 7 del Decret 66/1999, del 9 de març, sobre l’accés 
a la funció pública de les persones amb discapacitat 
i dels equips de valoració multiprofessional. Els aspi-
rants amb discapacitat, si s’escau, s’han de dirigir, per 
a obtenir el dit certificat, als centres de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) següents: 

– Demarcació de Barcelona: EVO-laboral, c. del Forn, 
7-9, 08014 Barcelona. Telèfons: 934.248.204 i 
934.236.303, fax: 934.245.206.

– Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2, 17002 
Girona. Telèfon: 972.486.060, fax: 972.486.354.

– Demarcació de Lleida: av. Segre, 5, 25007 Lleida. 
Telèfon: 973.703.600, fax: 973.242.639.

– Demarcació de Tarragona: excepte les demarcaci-
ons del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la 

Terra Alta: av. Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 
977.213.471, fax: 977.221.339.

– Demarcació de les Terres de l’Ebre (comarques 
del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Ter-
ra Alta): c. Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon: 
977.706.534, fax: 977.706.751.

4. Drets d’examen

4.1 D’acord amb el que estableix la normativa vigent 
en matèria de taxes i preus públics de la Generalitat de 
Catalunya, per a inscriure’s en la convocatòria els as-
pirants han d’abonar la taxa de 66,55 euros.

– Amb la bonificació del 30% de la base 3.2.g: 46,60 
euros

– Amb la bonificació del 50% de la base 3.2.h: 33,30 
euros

4.2 El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en qualsevol 
oficina de Catalunya Caixa en el compte 2013-1356-
84-0200002586. Els aspirants han d’adjuntar a la sol-
licitud el resguard de la imposició, en què ha de cons-
tar que són els remitents de l’abonament.

4.3 El pagament a l’entitat bancària en cap cas no 
substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud da-
vant l’Administració dins el termini i de la manera que 
regula la base 3.

4.4 Resten exempts de fer el pagament de la taxa els 
aspirants que acreditin documentalment, de conformi-
tat amb el que estableixen les bases 3.2.e i 3.2.f, que 
dins el termini de presentació de sol·licituds estan en 
situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica, 
els que estan jubilats i els que acreditin una discapaci-
tat igual o superior al 33%.

4.5 La manca de pagament o el pagament incomplet 
de la taxa i la manca d’acreditació documental de tenir 
dret a l’exempció del pagament comporten l’exclusió de 
l’aspirant.

5. Admissió dels aspirants

5.1 Una vegada finit el termini de presentació de sol-
licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’aprovar i 
fer pública mitjançant una resolució, en el termini d’un 
mes, la llista provisional de persones admeses i exclo-
ses en la convocatòria i la llista provisional de perso-
nes exemptes de fer la prova de coneixements de llen-
gua catalana. En la dita resolució, que s’ha de publicar 
en el BOPC, han de constar el nom i els cognoms dels 
candidats, a més del motiu o els motius d’exclusió, si 
s’escau. Els aspirants també poden consultar llur situ-
ació en el procés selectiu, pel que fa a les llistes provi-
sionals i definitives de persones admeses i excloses, en 
el tauler d’anuncis del Parlament i en la pàgina web del 
Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/
concursos-oposicions).

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
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5.2 Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a 
comptar de l’endemà de la publicació de la resolució en 
el BOPC per a formular les reclamacions que creguin 
pertinents davant el director de Govern Interior, desti-
nades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, 
o per esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb 
el que disposa l’article 71 de la Llei de l’Estat 30/1992, 
modificada per la Llei 4/1999. En el cas que els aspi-
rants no esmenin en aquest termini el defecte imputa-
ble a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que 
desisteixen de participar en les proves selectives.

5.3 En el cas que no hi hagi cap reclamació, o a la vista 
de les reclamacions presentades, i un cop fetes, si escau, 
les rectificacions pertinents, la Direcció de Govern Inte-
rior eleva a la Mesa del Parlament la proposta de la llista 
definitiva de persones admeses i excloses i de la llista de-
finitiva de les persones admeses exemptes de fer la prova 
de català, que s’han de publicar, un cop aprovades per la 
Mesa, en el BOPC. Aquestes llistes també s’han de fer 
públiques en el tauler d’anuncis del Parlament i en la pà-
gina web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/
actualitat/concursos-oposicions).

6. Tribunal qualificador

6.1 El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, 
que és nomenat per la Mesa del Parlament, és compost 
pels membres següents: 

a) El president o presidenta del Parlament, o el vice-
president o vicepresidenta en qui delegui, que el pre-
sideix.

b) El secretari o secretària general, o el lletrat o lletra-
da en qui delegui.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament desig-
nat, per raó de la seva especialització, per la Mesa del 
Parlament entre una terna proposada pel Consell de 
Personal.

d) Un professor o professora proposat per les universi-
tats catalanes.

e) Un professional o una professional proposat pel 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

6.2 El director o directora de Govern Interior, si no 
és membre del tribunal qualificador, o el funcionari o 
funcionària en qui delegui per raó de la seva especia-
lització o àrea de competència, actua com a secretari o 
secretària del tribunal, amb veu i sense vot.

6.3 S’han de nomenar membres suplents, pel mateix 
procediment seguit per al nomenament dels membres 
titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

6.4 El tribunal pot acordar, si ho considera convenient, 
la incorporació d’assessors especialistes, amb veu pe-
rò sense vot, perquè hi col·laborin en la valoració dels 
aspirants en les proves o els exercicis que estimin per-

tinents mentre durin les proves. Els assessors s’han de 
limitar a prestar col·laboració en llurs especialitats tèc-
niques.

6.5 El tribunal ha de resoldre tots els dubtes que pu-
guin sorgir en l’aplicació d’aquestes normes i ha de 
prendre les decisions pertinents en els supòsits no pre-
vistos. Les seves decisions s’han d’adoptar en tots els 
casos per majoria de vots.

6.6 Les persones proposades com a membres del tri-
bunal s’han d’abstenir, i cal que ho notifiquin a l’òrgan 
convocant, si es troben en alguna de les circumstànci-
es especificades per l’article 28.2 de la Llei de l’Estat 
30/1992, o quan hagin impartit cursos o elaborat tre-
balls per a la preparació d’aspirants a proves selectives 
els dos anys anteriors a la publicació de la convocatò-
ria. Igualment, els aspirants poden recusar els mem-
bres del tribunal si hi concorren les dites circumstàn-
cies.

6.7 Els aspirants poden ésser exclosos motivadament 
de la convocatòria en qualsevol moment, si no com-
pleixen els requisits. L’autoritat convocant pot reque-
rir, per si mateixa o a proposta del president o presi-
denta del tribunal qualificador, als efectes pertinents, 
l’acreditació dels aspectes en què cregui que els aspi-
rants hagin pogut incórrer en inexactituds o falsedats. 
Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot re-
querir als aspirants que acreditin llur identitat mitjan-
çant la presentació del document oficial corresponent.

6.8 D’acord amb la base 3.3, el tribunal ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè els aspirants amb dis-
capacitat tinguin igualtat d’oportunitats per a fer les 
proves amb la resta d’aspirants. El tribunal qualifica-
dor ha de decidir sobre les peticions d’adaptacions que 
s’efectuïn i ha de tenir en consideració que no com-
portin una despesa excessiva. Amb aquesta finalitat, 
pot demanar als equips de valoració multi professio-
nal un informe sobre la sol·licitud d’adaptació i sobre 
la compatibilitat de la discapacitat amb l’exercici de 
les funcions i les tasques dels llocs que es convoquen. 
El tribunal qualificador també pot requerir a les per-
sones amb discapacitat, en una entrevista personal o 
per altres mitjans adequats, la informació que conside-
ri necessària per a les adaptacions a què fa referència 
la base 3.3.

7. Procediment de selecció i qualificacions

El procediment de selecció dels aspirants és el de con-
curs oposició, que s’ha de desenvolupar segons les fa-
ses de concurs i d’oposició.

7.1 Fase de concurs

7.1.1 En la fase de concurs, que no té caràcter elimina-
tori, el tribunal qualificador fa la valoració de les certi-
ficacions de mèrits a què es refereix la base 3.2.c i que 
els aspirants han d’incloure en la sol·licitud de partici-
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pació, de conformitat amb el barem següent, fins a un 
màxim de 31 punts: 

a) Experiència parlamentària en tasques jurídiques, 
fins a 3 punts.

b) Experiència professional en tasques jurídiques, in-
closa la docència (en aquest apartat es valora l’expe-
riència professional que posi de manifest una especial 
adequació per al compliment de les tasques encoma-
nades als lletrats, com la pertinença a cossos de fun-
cionaris que tinguin assignats l’assessorament jurídic i 
la defensa en judici d’òrgans constitucionals o estatu-
taris), fins a 10 punts. Amb els mateixos criteris i dins 
de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’ava-
luació pot aprovar establir un límit de puntuació per a 
cada tipus específic de funcions exercides.

c) Formació complementària (màsters, cursos de post-
grau, cursos especialitzats, seminaris, etc.), fins a 8 
punts.

d) Publicacions sobre qüestions jurídiques, especialment 
sobre matèries relacionades amb el temari, fins a 6 punts.

e) Títol de doctorat en dret, 2 punts.

f) Expedient de la llicenciatura o grau en dret, fins a 
1 punt.

g) Premis acadèmics, fins a 1 punt.

7.1.2 Un mèrit no pot ésser en cap cas objecte de valo-
ració en més d’un apartat.

7.1.3 La puntuació de la fase de concurs no es pot apli-
car en cap cas per a superar les diferents proves de la 
fase d’oposició.

7.1.4 El tribunal només pot valorar els mèrits que esti-
guin justificats fefaentment per qualsevol mitjà admès 
en dret.

7.1.5 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment 
dins el termini de presentació de sol·licituds, i només 
es poden tenir en compte els assolits fins a la data de 
publicació de la convocatòria.

7.2 Fase d’oposició, constituïda per cinc proves

7.2.1 Primera prova

7.2.1.1 La primera prova, de caràcter obligatori i eli-
minatori, consisteix a desenvolupar per escrit un total 
de vuit temes de l’annex: un tema de l’apartat A, un te-
ma de l’apartat B, dos temes de l’apartat C, un tema de 
l’apartat D, un tema de l’apartat E i un tema de l’apar-
tat F, determinats per sorteig, i un tema escollit lliu-
rement per l’opositor o opositora d’entre tots els que 
figuren en l’annex.

7.2.1.2 El temps per a fer aquesta prova es divideix en 
dues parts: la primera, de quatre hores, per als temes 
dels apartats A, B i C; la segona, de dues hores i mitja, 
per als temes dels apartats D, E i F i per al tema que 
hagi estat escollit per l’opositor o opositora.

7.2.1.3 El desenvolupament d’aquesta prova es pot dur 
a terme el mateix dia o en dies diferents, d’acord amb 
el que indiqui la convocatòria del dia, l’hora i el lloc de 
realització d’aquesta primera prova.

7.2.1.4 La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 40 
punts, a raó de 5 punts per tema. Resten eliminats del 
procés selectiu els opositors que en aquesta prova no 
obtinguin un mínim de 20 punts. Qualsevol tema que 
no hagi estat contestat o que a criteri del tribunal me-
reixi la qualificació de zero punts comporta l’elimina-
ció de l’aspirant.

7.2.2 Segona prova

7.2.2.1 La segona prova, de caràcter obligatori, consis-
teix a redactar tres dictàmens, d’acord amb els criteris 
que indiqui el tribunal, sobre la legislació i, si escau, 
els procediments aplicables als casos pràctics que pro-
posi el tribunal sobre supòsits relacionats amb el tema-
ri de l’annex: un de corresponent als apartats A o B, un 
de corresponent a l’apartat C i un altre de corresponent 
a l’apartat D o a l’apartat E o a l’apartat F, segons de-
termini el tribunal.

7.2.2.2 Per a la qualificació d’aquesta prova, el tribunal 
ha de valorar especialment el coneixement de la juris-
prudència del Tribunal Constitucional.

7.2.2.3 Per a la realització d’aquests exercicis es po-
den utilitzar les col·leccions legislatives i jurispruden-
cials usuals i llurs índexs; no es poden fer servir estu-
dis doctrinals.

7.2.2.4 El tribunal ha de fixar el temps de durada 
d’aquesta prova, que no pot ésser superior a dotze ho-
res, dividit en tres sessions de com a màxim quatre ho-
res. Entre cada sessió hi ha d’haver un interval mínim 
de dues hores.

7.2.2.5 La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 45 
punts, a raó d’un màxim de 15 punts per dictamen. 
Resten eliminats del procés selectiu els opositors 
que en aquesta prova no obtinguin un mínim de 22,5 
punts. Qualsevol dictamen que no hagi estat contestat 
o que a criteri del tribunal mereixi la qualificació de 
zero punts comporta l’eliminació de l’aspirant.

7.2.3 Lectura de les dues primeres proves

7.2.3.1 Un cop els opositors hagin acabat les proves a 
què es refereixen els apartats 7.2.1 i 7.2.2, els fulls re-
dactats s’han d’introduir en un sobre, en la solapa del 
qual, un cop tancat, han de signar la persona interessa-
da i el secretari o secretària del tribunal.

7.2.3.2 El tribunal, amb una antelació mínima de dos 
dies, convocarà els opositors, que han d’obrir el sobre 
davant el tribunal i llegir els fulls que hagin redactat. 
El tribunal pot demanar als opositors que ampliïn els 
criteris exposats en llur escrit, amb relació als temes 
o els dictàmens. Els opositors que no llegeixin el text 
perden llurs drets.



10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 595

4.90.10. INFORMACIó 85

7.2.4 Tercera prova

7.2.4.1 La tercera prova, de caràcter obligatori, con-
sisteix a traduir oralment i directament al català i al 
castellà, sense diccionaris, un o més passatges de lite-
ratura jurídica en anglès, alemany, francès o italià, a 
elecció de l’aspirant, i dissertar en català i en castellà 
sobre un text jurídic escrit en qualsevol d’aquests idio-
mes, també a elecció de l’aspirant.

7.2.4.2 El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aques-
ta prova, que no pot ésser superior a una hora.

7.2.4.3 La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 10 
punts. La puntuació de zero punts comporta l’elimina-
ció de l’aspirant.

7.2.5 Quarta prova

7.2.5.1 La quarta prova, de caràcter obligatori i elimi-
natori, consisteix en l’acreditació dels coneixements 
de llengua catalana i consta de dues parts.

7.2.5.2 En la primera part de la prova s’avaluen el do-
mini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un 
text de 200 paraules aproximadament, i els coneixe-
ments pràctics de llengua, mitjançant cinc blocs de 
preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb 
les funcions de les places objecte d’aquesta convoca-
tòria.

7.2.5.3 La segona part de la prova consisteix en la lectu-
ra en veu alta d’un text i en una conversa amb membres 
del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes 
que aquest proposi sobre temes generals d’actualitat, 
per a avaluar l’expressió oral dels opositors.

7.2.5.4 El temps màxim de durada d’aquesta prova és 
d’una hora per a la primera part i de quinze minuts per 
a la segona.

7.2.5.5 La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a.

7.2.5.6 Resten exempts de fer aquesta prova els as-
pirants que acreditin documentalment que estan en 
possessió del certificat de nivell suficiència de català 
(C1), o d’un nivell superior, expedit per la Secretaria 
de Política Lingüística, o d’un títol equivalent, d’acord 
amb la base 3.2.b. L’acreditació documental, a l’efecte 
d’aquesta exempció, es pot fer efectiva fins just abans 
de l’inici de la prova de coneixements de llengua cata-
lana; en aquest cas, l’aspirant ha d’aportar l’original i 
una fotocòpia de la documentació acreditativa davant 
el tribunal, el qual ha de trametre’n una còpia a l’òrgan 
convocant, perquè la incorpori a l’expedient de la per-
sona interessada.

7.2.6 Cinquena prova

7.2.6.1 La cinquena prova, que té caràcter obligatori i 
eliminatori per als aspirants que no tinguin la naciona-
litat espanyola, consisteix en l’acreditació dels conei-
xements de llengua castellana i consta de dues parts.

7.2.6.2 En la primera part de la prova s’avalua el do-
mini de l’expressió escrita, mitjançant la redacció d’un 
text de 200 paraules aproximadament.

7.2.6.3 La segona part de la prova consisteix en la lectu-
ra en veu alta d’un text i en una conversa amb membres 
del tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes 
que aquest proposi sobre temes generals d’actualitat, 
per a avaluar l’expressió oral dels opositors.

7.2.6.4 El temps màxim de durada d’aquesta prova 
és de quaranta-cinc minuts per a la primera part i de 
quinze minuts per a la segona.

7.2.6.5 La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no 
apte/a.

7.2.6.6 Resten exempts de fer aquesta prova els aspi-
rants que acreditin documentalment, dins el termini 
de deu dies a comptar de la publicació de les qualifica-
cions de la segona prova, que estan en possessió d’un 
certificat conforme han cursat la primària, la secun-
dària i el batxillerat, o qualsevol d’aquests nivells aca-
dèmics, a l’Estat espanyol o del Diploma d’espanyol 
(nivell C2) que estableix el Reial decret 1137/2002, del 
31 de octubre, o equivalent, o de la certificació aca-
dèmica que acrediti que han superat totes les proves 
dirigides a obtenir-lo o del certificat d’aptitud en es-
panyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes.

7.2.6.7 El tribunal qualificador ha de fer pública, si 
escau, juntament amb les qualificacions de la tercera 
prova, la llista d’aspirants exempts de fer aquesta cin-
quena prova.

7.2.7 La qualificació de la fase d’oposició es determina 
sumant les puntuacions obtingudes en les proves pri-
mera, segona i tercera.

7.3 Desenvolupament de les proves

7.3.1 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el 
lloc de realització de la primera prova, que s’han de 
fer públics en el BOPC i al tauler d’anuncis del Par-
lament amb una antelació mínima de deu dies. Sense 
subjecció a aquest termini, també s’han de fer públics 
en l’adreça electrònica d’Internet (http://www.parla-
ment.cat/web/actualitat/concursos-oposicions).

7.3.2 El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el 
lloc per a fer la segona prova i les següents, que s’han 
de fer públics al tauler d’anuncis del Parlament. El tri-
bunal, en publicar els resultats de cada prova, ha de 
convocar els aspirants a la data, l’hora i el lloc per a 
fer la prova següent, almenys amb dos dies d’antelació. 
Amb aquesta publicació es considera feta la notifica-
ció pertinent als interessats i s’inicien els terminis a 
l’efecte de possibles recursos. Sense subjecció a aquest 
termini, els resultats també s’han de fer públics en 
l’adreça electrònica d’Internet (http://www.parlament.
cat/web/actualitat/concursos-oposicions).

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions


10 de juny de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 595

4.90.10. INFORMACIó 86

7.3.3 Els aspirants que no compareguin a les proves 
i als exercicis el dia i l’hora assenyalats, llevat que es 
tracti d’un cas de força major, lliurement valorat pel 
tribunal, són exclosos de l’oposició i, consegüentment, 
del procés selectiu i perden tots els drets en aquesta 
convocatòria.

8. Publicació dels resultats i proposta  
de nomenament

8.1 La valoració dels mèrits, en la fase de concurs, i 
les qualificacions de les proves, en la fase d’oposició, 
s’han de fer públiques, als efectes del que estableix 
l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, modifi-
cat per la Llei 4/1999, en el tauler d’anuncis del Par-
lament. Amb aquesta publicació es considera feta la 
notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput 
dels terminis a l’efecte de la presentació de recursos.

8.2 La valoració dels mèrits acreditats pels aspirants 
en la fase de concurs s’ha de fer pública abans de l’ini-
ci de la fase d’oposició. Els aspirants disposen d’un 
termini de deu dies a comptar de l’endemà de la pu-
blicació de l’esmentada valoració per a presentar les 
al·legacions que considerin pertinents.

8.3 El tribunal, un cop estimades o desestimades les 
al·legacions presentades, ha de fer pública la valoració 
definitiva dels mèrits dels aspirants.

8.4 Juntament amb els resultats de l’última prova que es 
faci en la fase d’oposició, el tribunal ha de fer pública 
la puntuació total obtinguda pels aspirants, que s’ha de 
determinar sumant les qualificacions de les dues fases.

8.5 En cas d’empat en la puntuació global, l’ordre s’ha 
d’establir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix 
l’empat, s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que ha-
gi obtingut la puntuació més alta en la segona prova. 
Si encara persisteix, s’ha de decidir a favor de l’aspi-
rant que hagi obtingut la millor puntuació en la prime-
ra prova.

8.6 La puntuació global final determina els aspirants 
que, d’acord amb el nombre de places convocades, i 
ordenats de conformitat amb el que estableix la base 
8.5, hauran superat el procés selectiu, els quals hau-
ran d’ésser proposats pel tribunal a l’òrgan convocant 
perquè siguin nomenats lletrats del Parlament de Ca-
talunya.

8.7 La proposta del tribunal s’ha de fer pública en el 
tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publica-
ció es considera feta la notificació pertinent als inte-
ressats; sens perjudici d’això, la proposta també es fa 
pública en la pàgina web del Parlament (http://www.
parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions).

9. Presentació de la documentació per al 
nomenament

9.1 L’aspirant que, d’acord amb el que estableix la base 
8, hagi superat el procés selectiu i hagi estat proposat 
pel tribunal per a ésser nomenat funcionari o funcio-
nària ha de presentar la documentació següent a la Di-
recció de Govern Interior, dins el termini de vint dies 
naturals a comptar de la data de publicació de la pro-
posta de nomenament: 

a) Una fotocòpia confrontada del títol que indica la ba-
se 2.1.c.

b) Una declaració de no estar inhabilitat per a l’exerci-
ci de les funcions públiques ni estar separat mitjançant 
un expedient disciplinari del servei de cap administra-
ció pública.

c) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no pa-
teix cap malaltia ni defecte físic o psíquic que l’im-
possibiliti d’exercir les funcions pròpies de les places 
convocades, expedit dins els tres mesos anteriors a la 
presentació.

d) L’aspirant que tingui reconeguda la condició legal 
de persona amb discapacitat i encara no ho hagi acre-
ditat, un dictamen expedit per l’equip multiprofessio-
nal competent o per l’òrgan tècnic competent, en els 
termes que estableix el Decret 66/1999.

e) Una declaració de no estar inclosa en cap dels su-
pòsits d’incompatibilitat que estableix la legislació vi-
gent o, altrament, una declaració que sol·licitarà l’au-
torització de compatibilitat o que exercirà l’opció que 
estableix l’article 10 de la Llei 21/1987, del 26 de no-
vembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat.

9.2 L’aspirant proposat que no presenti la documen-
tació requerida, llevat que es tracti d’un cas de força 
major, que ha d’ésser degudament comprovat i valo-
rat per l’autoritat convocant, o que no compleixi les 
condicions i els requisits exigits, no pot ésser nomenat 
funcionari o funcionària. Sens perjudici de la respon-
sabilitat en què hagi pogut incórrer en cas de falsedat, 
resten anul·lades les seves actuacions en el procés se-
lectiu, del qual queda exclòs, i perd tots els drets en la 
convocatòria.

10. Nomenament

10.1 Una vegada comprovada la conformitat de tots 
els documents presentats, la Direcció de Govern In-
terior ha d’elevar la proposta del tribunal a la Mesa 
del Parlament, perquè acordi el nomenament corres-
ponent. L’acord de nomenament ha d’ésser publicat en 
el BOPC i en el DOGC.

10.2 L’aspirant nomenat funcionari o funcionària té, 
d’acord amb l’article 54 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, un període 
de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la pu-

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions
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blicació del nomenament en el BOPC, per a prendre 
possessió del seu càrrec.

10.3 Els defectes en la documentació presentada per 
l’aspirant, si n’impedeixen el nomenament, i també la 
manca de jurament o promesa o de la presa de pos-
sessió, llevat que es tracti d’un cas de força major, que 
ha d’ésser degudament comprovat i valorat per l’Ad-
ministració, comporten la pèrdua de tots els seus drets. 
En aquest cas, s’ha de procedir al nomenament de l’as-
pirant que, d’acord amb la base 8, segueixi en puntua-
ció l’aspirant proposat pel tribunal.

11. Règim d’impugnacions i al·legacions

11.1 Contra les resolucions definitives de l’òrgan con-
vocant, els interessats poden interposar un recurs po-
testatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver es-
tat publicades o notificades, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà d’haver estat publicades o notificades.

11.2 Contra els actes de tràmit de la Direcció de Go-
vern Interior i del tribunal que decideixin directament 
o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la 
impossibilitat de continuar en el procés selectiu o pro-
dueixin indefensió o perjudici irreparable a drets o in-
teressos legítims, els interessats poden interposar un 
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat 
publicats en el tauler d’anuncis del Parlament.

11.3 Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos 
en la base 11.2, els aspirants, al llarg del procés selec-
tiu, poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents per a la seva consideració en el moment de 
fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Annex

Apartat A

1. La Constitució espanyola del 1978. Procés consti-
tuent. Contingut bàsic i principis constitucionals. Els 
valors superiors. El procediment de reforma constitu-
cional.

2. La Constitució com a norma jurídica superior. El 
bloc de constitucionalitat. La interpretació de la Cons-
titució. L’estructura de l’ordenament jurídic.

3. El sistema de fonts a la Constitució espanyola (I). 
La llei: concepte i contingut i elements identificadors. 
Relació amb altres normes. La llei estatal i la llei auto-
nòmica. Classes de lleis. La reserva de llei.

4. El sistema de fonts a la Constitució espanyola (II). 
Les lleis orgàniques: naturalesa; relació amb les lleis 
ordinàries; relació amb el bloc de constitucionalitat. 
Especialitats de la tramitació. Les lleis marc, les lleis 
de transferència o delegació i les lleis d’harmonització.

5. El sistema de fonts en la Constitució espanyola (III). 
La potestat legislativa de les comunitats autònomes. 
L’articulació amb la legislació estatal: el principi de 
competència. Límits de la potestat legislativa autonò-
mica.

6. El sistema de fonts en la Constitució espanyola (IV). 
Disposicions del poder executiu amb força de llei. De-
crets llei. Decrets legislatius.

7. La incidència de l’ordenament jurídic internacio-
nal en el sistema de fonts que estableix la Constitució. 
Efectes de les normes i actes del dret internacional. Els 
tractats internacionals: efectes i procediment de con-
clusió. Els tractats internacionals en matèria de drets 
humans. El dret de la UE i la Constitució.

8. L’Estat social i democràtic de dret en la Constitu-
ció del 1978. Els principis constitucionals enumerats 
en l’article 9.3 de la CE.

9. Drets fonamentals (I). Origen i evolució. Les decla-
racions de drets a Europa i als Estats Units. La inter-
nacionalització i les garanties dels drets. Els deures 
constitucionals

10. Drets fonamentals (II). Concepte i classes a la CE. 
Garanties normatives. Titularitat. Límits. Eficàcia. 
Condicions d’exercici. Interpretació.

11. Drets fonamentals (III). La igualtat. Contingut. Di-
ferenciació legítima i discriminació. Límit a l’acció 
dels poders públics. Les categories sospitoses de cau-
sar discriminació.

12. Drets fonamentals (IV). El dret a la tutela judicial 
efectiva. Contingut i abast.

13. Drets fonamentals (V). Els drets de l’àmbit perso-
nal. Dret a la vida i a la integritat física i moral. Lli-
bertat religiosa i de pensament. Honor i pròpia imatge. 
Intimitat. La llibertat d’expressió i d’informació. Dret 
a la llibertat personal i a la seguretat.

14. Drets fonamentals (VI). Llibertats públiques. Dret 
de reunió. Dret d’associació. Dret de participació.

15. Drets fonamentals (VII). La llibertat d’ensenya-
ment i el dret a l’educació. L’autonomia universitària. 
Llibertat sindical. Dret de vaga. Dret de propietat. Lli-
bertat d’empresa.

16. Suspensió dels drets i de les llibertats: els estats 
d’alarma, d’excepció i de setge. La suspensió individu-
al de determinats drets.

17. El cap de l’Estat. Significació constitucional i for-
mes en els diversos règims polítics. Configuració de la 
monarquia en la Constitució espanyola.
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18. Dret electoral vigent per a les eleccions a les Corts 
Generals i al Parlament de Catalunya. La Constitució i 
la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG): 
dret de sufragi, organització electoral, convocatòries 
electorals, sistemes electorals, Administració electoral 
i control de les eleccions.

19. Les Corts Generals. Posició constitucional. Carac-
terístiques generals de llur composició, estructura i 
funcions. El Senat com a cambra de representació ter-
ritorial.

20. El Govern (I). Estructura en els diversos règims 
polítics. Designació, durada i responsabilitats, amb es-
pecial referència al règim parlamentari espanyol actu-
al. El president o presidenta del Govern. Estatut dels 
membres del Govern.

21. El Govern (II). Les funcions del Govern: la funció 
de direcció de la política. La direcció de l’Administra-
ció civil i militar. La funció executiva.

22. L’Administració pública. Principis constitucionals 
informadors. L’Administració civil i militar. Òrgans 
superiors de l’Administració civil.

23. Òrgans consultius de l’Administració de l’Estat. El 
Consell d’Estat. Els òrgans equivalents en l’àmbit au-
tonòmic.

24. El poder judicial en el constitucionalisme espa-
nyol; evolució i règim actual. El Consell General del 
Poder Judicial.

25. El Tribunal Suprem. Els tribunals superiors de jus-
tícia de les comunitats autònomes. El Ministeri Fiscal.

26. La justícia constitucional (I). Sistemes de justícia 
constitucional. El Tribunal Constitucional espanyol: 
antecedents, organització i funcionament.

27. La justícia constitucional (II). Les sentències del 
Tribunal Constitucional. Llur valor i abast. Els vots 
particulars. Normes comunes de procediment en els 
processos constitucionals.

28. Els processos constitucionals (I). El control de 
constitucionalitat. Recurs d’inconstitucionalitat. Qües-
tió d’inconstitucionalitat. L’autoqüestió.

29. Els processos constitucionals (II). Els conflictes 
de competències. La impugnació d’actes i resolucions 
de les comunitats autònomes. Conflictes entre òrgans 
constitucionals. Conflictes en defensa de l’autonomia 
local.

30. Els processos constitucionals (III). El recurs d’em-
para constitucional. Requisits processals. Tramitació. 
Suspensió de l’acte. Contingut de la sentència.

31. El model econòmic en la Constitució.

Apartat B

1. L’organització territorial de l’Estat espanyol (I). Els 
estatuts d’autonomia: naturalesa i posició en l’ordena-
ment jurídic. Principis generals d’ordenació de les co-
munitats autònomes. Les vies d’accés a l’autonomia. 
L’organització política de les comunitats autònomes.

2. L’organització territorial de l’Estat espanyol (II). 
L’Administració local: principis constitucionals. La 
Llei de bases de règim local. La Llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local. L’articulació 
de relacions entre les administracions territorials.

3. La distribució de competències entre l’Estat i les co-
munitats autònomes. Concepte de competència. Crite-
ris de delimitació i interpretació. Classificació.

4. La potestat legislativa de les comunitats autònomes. 
L’articulació amb la legislació estatal: el principi de 
competència. Límits de la potestat legislativa autonò-
mica. Concepte de bases. Els decrets llei i els decrets 
legislatius en l’àmbit autonòmic.

5. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes. 
La coordinació i el control sobre l’activitat de les co-
munitats autònomes.

6. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (I). Naturalesa. 
Posició en el sistema de fonts i relació amb altres nor-
mes. La interpretació de l’Estatut.

7. L’Estatut d’autonomia de Catalunya (II). Procés 
d’elaboració. La STC 31/2010, del 28 de juny de 2010, 
contra la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol, de re-
forma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: l’Esta-
tut d’autonomia del 1979 i la reforma del 2006. Es-
tructura i característiques generals. Procediment de 
reforma.

8. El sistema de fonts de Catalunya: lleis, lleis de des-
envolupament bàsic, altres normes amb força de llei. 
La potestat reglamentària.

9. El territori i la població com a elements constitutius 
de la Generalitat: transcendència jurídica del territori. 
La capitalitat. La condició política de català. Les llen-
gües oficials.

10. El Parlament de Catalunya: característiques gene-
rals de la seva composició, estructura i funcions.

11. El president o presidenta de la Generalitat: elecció, 
cessament i funcions. Estatut jurídic.

12. El Govern: composició i funcions.

13. L’organització administrativa de la Generalitat: els 
departaments i els serveis territorials. Els organismes 
autònoms. Les empreses públiques. Les polítiques de 
transparència.

14. Altres institucions de la Generalitat: el Consell de 
Garanties Estatutàries. El Síndic de Greuges. La Sin-
dicatura de Comptes. El Consell de l’Audiovisual de 
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Catalunya. El Consell de Govern Local. El Consell de 
Justícia de Catalunya.

15. L’articulació territorial de la Generalitat. El règim 
local a Catalunya: regulació estatutària; la Llei muni-
cipal i de règim local de Catalunya; altres normes de 
desplegament.

16. El municipi. L’organització i les competències mu-
nicipals en la legislació catalana. Règims municipals 
especials.

17. L’organització i la divisió comarcals de Catalunya. 
Les demarcacions supracomarcals. El règim provisio-
nal de les diputacions provincials.

18. Els drets, deures i principis rectors en l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

19. Tipologia de les competències de la Generalitat. Les 
competències exclusives. Les competències de desen-
volupament legislatiu. Les competències executives.

20. La competència de la Generalitat en matèria de se-
guretat pública i seguretat privada. La junta de segure-
tat. Protecció civil. Sistema penitenciari. Immigració. 
Videovigilància i control de so i enregistraments.

21. Les competències de la Generalitat sobre l’Admi-
nistració de justícia. El Consell de Justícia de Cata-
lunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

22. Les competències de la Generalitat en matèria de 
sanitat, seguretat social, serveis socials, treball i rela-
cions laborals.

23. Les competències de la Generalitat en matèria 
d’ordenació del territori, habitatge, medi ambient, in-
fraestructures, transports, aigua i obres hidràuliques.

24. Les competències de la Generalitat en matèria de 
dret civil, associacions i fundacions, corporacions de 
dret públic i professions titulades, mercats de valors 
i centres de contractació, notariat i registres públics, 
propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades 
personals i publicitat. Altres competències sobre insti-
tucions jurídiques i relatives a drets.

25. Les competències de la Generalitat en matèria de 
cultura, mitjans de comunicació social, universitats i 
educació.

26. L’articulació de les competències de l’Estat i de la 
Generalitat en els principals sectors de l’activitat pú-
blica (I). Les competències econòmiques: principis 
generals d’ordenació. La coordinació de les compe-
tències econòmiques, amb especial referència a la pla-
nificació econòmica.

27. L’articulació de les competències de l’Estat i de la 
Generalitat en els principals sectors de l’activitat pú-
blica (II). Agricultura i ramaderia. Indústria, comerç i 
turisme. Institucions de crèdit. Sector públic de la Ge-
neralitat.

28. Les finances de la Generalitat. Competència finan-
cera. Recursos de la Generalitat. L’Agència Tributària 
de Catalunya. La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i 
Fiscals Estat - Generalitat.

29. La Unió Europea. Creació i naturalesa jurídica. El 
TUE i el TFUE. Objectius: la Unió Política i la Unió 
Econòmica i Monetària. Membres. El sistema institu-
cional. Les competències de la Unió Europea.

30. El sistema jurídic de la Unió Europea. El dret ori-
ginari. El dret derivat. Altres actes jurídics previstos 
en els tractats o generats a la pràctica. Els principis 
generals del dret. El dret internacional en el marc de 
la Unió Europea.

31. La recepció i l’aplicació del dret de la Unió Euro-
pea. El principi de primacia. El principi d’efecte di-
recte. El principi d’autonomia institucional i proce-
dimental en l’aplicació del dret de la UE. L’aplicació 
uniforme del dret de la UE. El principi de responsabi-
litat dels estats per incompliment del dret de la UE. El 
principi de tutela judicial dels drets.

32. El control de l’aplicació del dret comunitari exercit 
pel Tribunal de Justícia, el Tribunal General i els tri-
bunals especialitzats. Classes de recurs: concepte, na-
turalesa i procediment. La qüestió prejudicial.

33. Els àmbits materials de la Unió Europea. La in-
tegració econòmica. El mercat interior. La Unió Eco-
nòmica i Monetària. Les polítiques comunitàries. La 
Unió Política. La ciutadania de la Unió. La política ex-
terior i de seguretat comuna. Les relacions exteriors de 
la Unió Europea.

Apartat C

1. Origen i evolució de la institució parlamentària fins 
a la Segona Guerra Mundial.

2. Característiques del parlamentarisme a les demo-
cràcies contemporànies.

3. L’unicameralisme i el bicameralisme. Les darreres 
transformacions de la institució parlamentària.

4. El dret parlamentari i la seva tipologia. El reglament 
de les cambres: tipologia i naturalesa jurídica. Altres 
fonts. Normes interpretatives i supletòries de la pre-
sidència i de les meses de les cambres. Els costums i 
els precedents parlamentaris. La interpretació del dret 
parlamentari.

5. El Reglament del Parlament de Catalunya. Elabora-
ció i reforma. Estructura. La interpretació del Regla-
ment. Altres normes derivades.

6. La constitució provisional i definitiva de les cam-
bres. Les credencials. Les incompatibilitats. Les actes 
dobles. La pèrdua i la suspensió de la condició de di-
putat o diputada. Dret comparat, amb especial referèn-
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cia al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament 
de Catalunya.

7. L’estatut jurídic dels diputats, les prerrogatives par-
lamentàries, els drets i els deures, les sancions als di-
putats. Dret comparat, amb especial referència al dret 
vigent a les Corts Generals i al Parlament de Catalu-
nya.

8. Els grups parlamentaris i llur significació. L’orga-
nització dels grups. Repercussions en el funcionament 
de les cambres. El Grup Mixt, els diputats no adscrits. 
Dret comparat, amb especial referència al dret vigent a 
les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

9. La presidència i els òrgans de govern de les cam-
bres. Sistemes principals. La Mesa. La Junta de Por-
taveus. Les conferències de presidents o degans. Dret 
comparat, amb especial referència al dret vigent a les 
Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

10. Ponències, seccions i comissions en el treball par-
lamentari. Funcions i composició. Dret comparat, amb 
especial referència al dret vigent a les Corts Generals i 
al Parlament de Catalunya.

11. El ple de les cambres. Significat general. La insti-
tució. Funcions. Committee of the Whole House. Dret 
comparat, amb una referència especial al dret vigent a 
les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

12. La convocatòria de les cambres. Autoconvocatò-
ria i reunions automàtiques. Reunions periòdiques i 
períodes de sessions. La Diputació Permanent com a 
comissió de continuïtat. Dret comparat, amb especial 
referència al dret vigent a les Corts Generals i al Parla-
ment de Catalunya.

13. Les sessions: classes. Dies i hores hàbils. L’ordre 
del dia: elaboració i significat. El quòrum: classes de 
quòrum; presumpcions en matèria de quòrum. Dret 
comparat, amb especial referència al dret vigent a les 
Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

14. El debat parlamentari: sistemes. Ús de la parau-
la, al·lusions, crides a tornar al tema i crides a l’ordre. 
L’obstrucció parlamentària. Sistemes per a abreujar els 
debats. La cortesia parlamentària. L’ordre i la discipli-
na en els debats. Pràctica històrica i actual. Dret com-
parat, amb especial referència al dret vigent a les Corts 
Generals i al Parlament de Catalunya.

15. Les votacions: tipus. Les votacions innominades i 
les votacions nominals. Ordre de votació. Les diverses 
classes de majories. Dret comparat, amb especial re-
ferència al dret vigent a les Corts Generals i al Parla-
ment de Catalunya.

16. El procediment legislatiu: concepte i principis que 
n’inspiren la regulació. La iniciativa legislativa. La 
disconformitat governamental per raons pressupostà-
ries. El debat de totalitat. Dret comparat, amb especial 
referència al dret vigent a les Corts Generals i al Parla-
ment de Catalunya.

17. La fase constitutiva del procediment legislatiu. Les 
compareixences d’organitzacions i grups socials. Les 
esmenes. La retirada dels projectes i les proposicions 
de llei. Dret comparat, amb especial referència al dret 
vigent a les Corts Generals i al Parlament de Catalu-
nya.

18. Procediments legislatius especials. Els procedi-
ments abreujats i descentralitzats. Altres procedi-
ments legislatius especials. Dret comparat, amb espe-
cial referència al dret vigent a les Corts Generals i al 
Parlament de Catalunya.

19. La redacció final de les lleis. La modificació de les 
lleis. L’aprovació de les lleis. Promulgació i publicació. 
Dret comparat, amb especial referència al dret vigent a 
les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

20. Tècnica normativa (I). Concepte i evolució del dret 
positiu. Les directrius de tècnica normativa: naturale-
sa i contingut. L’avaluació legislativa: checklist i veri-
ficació.

21. Tècnica normativa (II). Llenguatge normatiu. Títol 
de les lleis. Estructura formal de les normes. La part 
final de les lleis. La integració de les normes en l’orde-
nament jurídic: regles materials i formals. La modifi-
cació de les lleis.

22. Les funcions econòmiques del Parlament. Origen 
i evolució. La tramitació parlamentària del pressupost. 
La iniciativa i l’esmena en matèria de crèdit. Les es-
menes i les proposicions de llei d’augment de crèdit o 
de disminució d’ingressos. Dret comparat, amb espe-
cial referència al dret vigent a les Corts Generals i al 
Parlament de Catalunya.

23. La informació a les cambres. Els instruments d’in-
formació: enquestes i informacions públiques. Els hea-
rings i les compareixences. Les sessions informatives. 
Les comissions d’estudi. Les comissions d’investiga-
ció. Dret comparat, amb especial referència al dret vi-
gent a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

24. El dret d’interrogació de les cambres. Interpel-
lacions i preguntes. La sol·licitud d’informació i l’accés 
a documentació. Dret comparat, amb especial referèn-
cia al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament 
de Catalunya.

25. Els procediments clàssics de responsabilitat polí-
tica del Govern en els règims parlamentaris: la inves-
tidura, la moció de censura i la qüestió de confiança. 
Dret comparat, amb especial referència al dret vigent a 
les Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

26. Procediments parlamentaris d’impuls de l’acció 
política i de govern: els debats generals i les resoluci-
ons, les propostes de resolució, les mocions i les pro-
posicions incidentals. L’examen dels programes, els 
plans i les comunicacions del Govern. Dret comparat, 
amb especial referència al dret vigent a les Corts Ge-
nerals i al Parlament de Catalunya.
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27. El control parlamentari de la legislació delegada. 
El control dels decrets llei. El control sobre tractats 
internacionals. Altres procediments de control. Dret 
comparat, amb especial referència al dret vigent a les 
Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

28. Les relacions del Parlament de Catalunya amb els 
òrgans constitucionals. Els procediments parlamenta-
ris per a tramitar les iniciatives davant les Corts Gene-
rals, el Govern de l’Estat i el Tribunal Constitucional. 
La designació dels senadors que representen la Gene-
ralitat al Senat.

29. Els procediments parlamentaris i les relacions del 
Parlament de Catalunya amb el Consell de Garanties 
Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de 
Comptes i la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals. Les relacions amb altres institucions. Les re-
lacions amb entitats socials. Les eleccions que les lleis 
encomanen al Parlament.

30. Les funcions del Parlament en l’àmbit de la Unió 
Europea i en el marc de l’acció exterior. La funció de 
control de l’adequació al principi de subsidiarietat dels 
actes legislatius de la UE. El Pla director de coope-
ració al desenvolupament. La participació en organis-
mes i conferències internacionals de cooperació par-
lamentària: la Conferència d’Assemblees Legislatives 
Regionals Europees (CALRE); l’Assemblea Parla-
mentària de la Francofonia (APF).

31. La caducitat del mandat i les tramitacions parla-
mentàries. El dret de dissolució dels parlaments: for-
mes i efectes. Dret comparat, amb especial referència 
al dret vigent a les Corts Generals i al Parlament de 
Catalunya.

32. L’autonomia financera del Parlament de Catalu-
nya: aprovació i execució del seu pressupost. L’auto-
nomia organitzativa del Parlament de Catalunya: els 
Estatuts del règim i el govern interiors. El control dels 
actes parlamentaris en matèria de personal. L’autono-
mia disciplinària. L’ordre al recinte parlamentari.

33. L’assistència tècnica legislativa. Funcions dels lle-
trats del Parlament de Catalunya. El secretari o secre-
tària general. La reproducció dels debats parlamenta-
ris. Els diaris de sessions i els butlletins oficials. Dret 
comparat, amb especial referència al dret vigent a les 
Corts Generals i al Parlament de Catalunya.

Apartat D

1. La idea de nació. La nació com a entitat sociològica 
i com a subjecte de la política. Conceptes jurídics i so-
ciològics de nació.

2. L’Estat: origen, concepte, elements i formes.

3. L’origen de l’Estat modern. Les monarquies nacio-
nals. La teoria política de l’absolutisme. L’aparell esta-
tal sota l’absolutisme.

4. L’Estat liberal. Orígens i evolució històrica. Princi-
pis ideològics i estructurals. Institucions. Els primers 
textos constitucionals.

5. L’Estat liberal democràtic contemporani. Evolució 
del constitucionalisme. L’Estat social de dret.

6. Els principals tipus de règim polític de la tradició 
liberal democràtica: el règim presidencial, el règim 
d’assemblea i el règim parlamentari.

7. El sistema constitucional britànic: la Corona, el Ga-
binet, el Parlament. Sistema electoral. Sistema cons-
titucional francès: institucions i sistema electoral. El 
sistema constitucional alemany. El sistema constituci-
onal nord-americà.

8. Sistemes d’organització territorial de l’Estat (I). 
L’Estat unitari. L’Estat unitari centralitzat. L’Estat uni-
tari descentralitzat: l’Estat regional i altres variants.

9. Sistemes d’organització territorial de l’Estat (II). 
L’Estat confederal i l’Estat federal: teories sobre la so-
birania i models vigents. La confederació.

10. Les constitucions. Concepte. Pluralitat de signifi-
cats del terme. Classificació. El poder constituent.

11. El contingut de les constitucions. La Constitució 
com a norma jurídica superior. Reforma i mutació 
constitucional.

12. La justícia constitucional: origen i principals sis-
temes. Objecte i valor de les resolucions de la justícia 
constitucional en els diversos sistemes. Els mètodes 
d’interpretació constitucional.

13. Els partits polítics. Concepte. Estructura. Funció. 
Classes. Regulació jurídica en els règims democràtics. 
Sistema de partits.

14. Els sistemes electorals. Sistemes majoritaris, pro-
porcionals i mixtos. Repercussió del sistema electoral 
en les forces polítiques.

15. Les institucions de democràcia directa. Les diver-
ses modalitats de referèndum en el dret comparat. Al-
tres institucions de democràcia directa o semidirecta.

16. El constitucionalisme espanyol en el segle xix.

17. La Segona República. La Constitució del 1931. 
L’Estatut de Catalunya del 1932.

18. L’Administració pública i les funcions de l’Estat. 
L’Administració i els poders de l’Estat. L’Administra-
ció i el Govern.

19. El concepte de dret administratiu. Evolució i cri-
teris actuals. Límits. L’activitat administrativa de dret 
privat. L’activitat tècnica i material de l’Administració.

20. El reglament (I). La potestat reglamentària. La 
seva formació i fonament. El concepte de reglament: 
delimitació de figures afins. Classes. Titularitat de la 
potestat reglamentària. Els reglaments dels òrgans 
constitucionals.
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21. El reglament (II). Camp d’actuació del reglament. 
La reserva de llei. L’exercici de la potestat reglamen-
tària. Reglaments independents. Procediment d’elabo-
ració. El control de la legalitat dels reglaments. Els re-
glaments il·legals.

22. La relació juridicoadministrativa. La personalitat 
jurídica de les administracions públiques. Tipologia 
dels ens públics. La capacitat jurídica dels ens públics.

23. Els administrats i llur capacitat jurídica. Els drets 
públics subjectius i les potestats administratives. Els 
drets subjectius condicionals i els interessos.

24. El principi de legalitat de l’Administració. L’atri-
bució legal de potestats. Potestats reglades i discrecio-
nals. El control de la discrecionalitat. El principi d’au-
totutela.

25. L’acte administratiu: concepte i classes. La qüestió 
dels actes polítics o de govern. Els elements de l’acte 
administratiu. L’eficàcia dels actes administratius. El 
silenci administratiu.

26. La teoria de les nul·litats en el dret administratiu. 
La nul·litat absoluta o de ple dret dels actes administra-
tius. L’anul·labilitat. La revocació.

27. La contractació en el sector públic. Marc normatiu. 
Contractes administratius i contractes privats de l’Ad-
ministració en l’ordenament vigent. Contractes admi-
nistratius nominats.

28. El procediment de contractació: capacitat del con-
tractista; objecte i preu del contracte; preparació del 
contracte; selecció i adjudicació. Garanties. Els recur-
sos especials.

29. L’extinció dels contractes administratius. El com-
pliment. La modificació del contracte. La nul·litat. La 
resolució. La cessió del contracte i el subcontracte.

30. La coacció administrativa. L’execució forçosa. La 
coacció directa. Les coaccions il·legítimes.

31. La incidència de l’acció administrativa sobre l’ad-
ministrat o administrada. Creació i ampliació de situ-
acions actives favorables. L’acte administratiu com a 
títol. La delimitació administrativa de drets.

32. Creació i ampliació de situacions passives. Clas-
ses. Limitacions administratives de drets. Potestats 
ablatòries. Prestacions forçoses. Imposició de deures.

33. La tècnica autoritzadora. Classes. La delimitació 
administrativa de drets privats.

34. Les sancions administratives. Sancions d’autopro-
tecció. Sancions de protecció de l’ordre general i poli-
cia especial.

35. Principis del dret sancionador. El procediment 
sancionador. Les mesures sancionadores.

36. L’activitat administrativa de foment. Mitjans. El 
servei públic. El dret dels administrats a obtenir pres-

tacions dels serveis públics. La situació jurídica dels 
usuaris. Formes de gestió.

37. El domini públic. Concepte i naturalesa. Règim 
jurídic. Ús i aprofitament del domini públic. Conces-
sions i reserves demanials. Béns que constitueixen el 
domini públic. El patrimoni privat de les entitats pú-
bliques.

38. L’expropiació forçosa. Concepte, fonament, sub-
jectes, objecte. El procediment general d’expropiació. 
Extensió i valoració de la indemnització. La reversió.

39. La responsabilitat patrimonial de l’Administració. 
Fonament. Pressupostos. L’efectivitat de la reparació. 
L’acció de responsabilitat.

40. El procediment administratiu. Concepte i classes. 
La regulació del procediment en el dret positiu. Princi-
pis generals del procediment administratiu. Les perso-
nes interessades. L’estructura del procediment admi-
nistratiu.

41. Els recursos administratius. Concepte, naturalesa 
jurídica i classes. Elements subjectius i objectius. El 
procediment en via de recurs. Els recursos d’alçada, 
reposició, súplica i revisió. Altres recursos administra-
tius.

42. La jurisdicció contenciosa administrativa. Exten-
sió i límits de la jurisdicció. Les parts. Postulació. La 
defensa de l’Administració.

43. L’objecte del recurs contenciós administratiu. El 
procediment. La sentència. Recursos contra les sen-
tències.

44. Els procediments especials. El procediment espe-
cial preferent i sumari previst per l’article 53.2 de la 
Constitució espanyola.

45. L’Administració i la justícia ordinària. La posició 
de l’Administració en el procés ordinari. La reclama-
ció administrativa prèvia.

46. Els principis jurídics de l’organització administra-
tiva: la competència. La jerarquia administrativa. El 
principi de coordinació.

47. Els funcionaris públics. Concepte i classes. La na-
turalesa jurídica de la relació existent entre els funcio-
naris i l’Administració.

48. La carrera del funcionariat. Selecció, formació i 
perfeccionament. Adquisició i pèrdua de la condició 
de funcionari o funcionària. Situacions jurídiques. 
(Especial referència al dret vigent a Catalunya.)

49. Contingut de la relació de servei: drets i deures 
dels funcionaris. Incompatibilitats dels funcionaris 
públics. La responsabilitat dels funcionaris públics. 
Classes de responsabilitat: civil, penal i administrati-
va. Règim disciplinari: faltes, sancions i procediment.

50. L’Administració de l’Estat. La Llei de l’Estat, 
50/1997, del 27 de novembre, del Govern. La Llei d’or-
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ganització i funcionament de l’Administració General 
de l’Estat (LOFAGE). Els òrgans centrals. Els gabinets.

51. Òrgans perifèrics de l’Administració de l’Estat. Els 
delegats o delegades del Govern a les comunitats au-
tònomes. Els subdelegats o subdelegades del Govern. 
Altres òrgans de l’Administració perifèrica.

52. L’organització administrativa de les comunitats 
autònomes. Les comunitats autònomes uniprovincials. 
L’organització territorial de les comunitats autònomes.

53. L’Administració local: concepte, evolució històrica 
i tendències actuals. L’autonomia local. L’ordenació de 
l’Administració local. Sistema de fonts.

54. El municipi. Naturalesa. Elements. Organització i 
competències. Mancomunitats i agrupacions munici-
pals. Entitats locals menors. Les grans ciutats.

55. La província: organització i competències. Les 
comarques. Agrupacions basades en fets urbanístics, 
metropolitans i funcionals.

56. La personificació instrumental dels ens públics. 
Les entitats de dret públic que subjecten llur activitat 
al dret privat. Les societats públiques.

57. L’Administració institucional: corporacions de dret 
públic i organismes autònoms. Les administracions 
independents.

Apartat E

1. Dret civil: concepte i contingut. Les branques del 
dret civil: dret patrimonial, dret de família i dret de 
successions. La codificació del dret civil i la legislació 
complementària. El Codi civil espanyol i el manteni-
ment dels drets civils territorials i forals fins a la Cons-
titució del 1978.

2. El dret civil de Catalunya. El procés compilador del 
dret civil de Catalunya. El projecte de Duran i Bas a 
la Memòria del 1882. El projecte del 1930. El projec-
te del 1955. La Compilació del 1960. La integració de 
la Compilació en l’ordenament jurídic català del 1984. 
El procés de codificació del dret civil català: situació 
actual.

3. L’ordenament civil català. Les fonts del dret civil 
català. La interpretació del dret civil català: la tradi-
ció jurídica catalana. L’aplicació del dret civil català: 
normes territorials i estatut personal. El veïnatge civil: 
adquisició, pèrdua i recuperació. Les normes de con-
flicte establertes al Codi civil.

4. Fets i actes jurídics. El negoci jurídic: concepte i 
classes. Elements essencials del negoci jurídic. La vo-
luntat i els seus vicis. L’objecte i la forma. Elements 
accidentals del negoci jurídic: la condició, el terme i 
el mode.

5. Les relacions jurídiques. L’objecte de la relació ju-
rídica. Concepte jurídic de cosa. Classificació. El pa-

trimoni. Les situacions jurídiques subjectives. El dret 
subjectiu. La tutela jurídica dels drets. El dret d’acció.

6. Els subjectes de les relacions jurídiques. Capacitat 
jurídica i capacitat d’obrar. Els drets de la personalitat. 
Les causes modificatives de la personalitat: l’estat ci-
vil. Les persones jurídiques: naturalesa i classes. Les 
persones públiques i privades.

7. La personalitat jurídica en el dret català (I). Les fun-
dacions: concepte. La carta fundacional. Patrimoni, 
funcionament i activitat de les fundacions. Registre de 
Fundacions. El protectorat de la Generalitat. L’extin-
ció de les fundacions. Les fundacions no sotmeses al 
dret català.

8. La personalitat jurídica en el dret català (II). Les 
associacions: concepte. Constitució i inscripció. Or-
ganització i funcionament. Les persones associades: 
drets i deures. Relacions amb l’Administració. La dis-
solució i la liquidació de les associacions. Les associa-
cions de caràcter especial. Les associacions no sotme-
ses al dret català.

9. El temps i el seu còmput. La prescripció i les seves 
classes. Consideració especial de la prescripció extin-
tiva. Caducitat o decadència de dret.

10. Concepte i naturalesa dels drets reals. Elements 
característics dels drets reals en relació amb els d’obli-
gació. Classificació. El sistema de numerus clausus, el 
de lliure creació de drets reals i la relativitat de la dis-
tinció.

11. La possessió: concepte, naturalesa jurídica i fona-
ment. Classes de possessió. Objecte de la possessió. 
La possessió de drets. L’adquisició i la pèrdua de la 
possessió. Efectes de la possessió; presumpcions pos-
sessòries. La possessió de béns mobles. La legislació 
catalana en matèria de garanties possessòries sobre 
cosa moble. La protecció de l’estat possessori; accions 
possessòries.

12. El dret de propietat: teories que n’expliquen el fo-
nament. Orientacions actuals en matèria de propietat. 
Contingut i facultats del domini: de lliure disposició, 
de lliure aprofitament i d’exclusió. Protecció del dret 
de propietat. L’acció reivindicatòria: concepte, ca-
ràcters i requisits. L’acció declarativa de la propietat. 
L’acció negatòria en el dret català.

13. Les limitacions del domini: teoria general i classi-
ficació. Limitacions institucionals: l’abús de dret i els 
actes d’emulació; limitacions a la facultat d’excloure; 
el ius usus innocui. Limitacions d’utilitat privada: trac-
tament en el dret català de les immissions, les servi-
tuds i les relacions de veïnatge. Les prohibicions de 
disposar.

14. Maneres d’adquirir el domini: teoria del títol i el 
mode; sistema del Codi civil. La tradició i l’accessió 
en el dret català. Els drets limitatius del dret de pro-
pietat.
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15. La hipoteca: concepte i caràcters. Classes d’hipo-
teca. Coses i drets hipotecables, no hipotecables i sus-
ceptibles d’hipoteca amb restriccions. Extensió de la 
hipoteca. Efectes i extinció.

16. L’obligació: evolució històrica i posició del Codi ci-
vil espanyol. Classificació de les obligacions. Les fonts 
de les obligacions: doctrina tradicional i moderna; po-
sició del Codi civil. La voluntat unilateral com a font 
de les obligacions.

17. Compliment normal de les obligacions. El paga-
ment: requisits. Maneres especials de pagament: im-
putació de pagaments; pagament per cessió de béns; 
pagament per subrogació. L’oferiment de pagament i 
la consignació.

18. Compliment anormal de les obligacions: la mora, 
la culpa, el dol, el cas fortuït i la força major. Conse-
qüències de l’incompliment imputable al deutor. La in-
demnització de danys i perjudicis.

19. Protecció del crèdit. Mesures de garantia. Mesures 
de conservació: les accions subrogatòries, revocatòria 
i directa. Mesures d’execució. El concurs de creditors 
en l’aspecte substantiu.

20. La transmissibilitat activa i passiva de les obliga-
cions; posició del dret espanyol. La cessió de drets i 
accions: diferència amb altres figures afins; constitu-
ció i efectes; cessions especials. L’assumpció de deute. 
Extinció de les obligacions: causes. La compensació; 
la novació; la remissió o condonació; la confusió i la 
impossibilitat de la prestació.

21. El contracte: concepte i sistemes de contractació. 
El principi d’autonomia de la voluntat i les seves limi-
tacions; les anomenades condicions generals dels con-
tractes; els contractes d’adhesió, els normats i els nor-
matius; idea general dels requisits dels contractes, amb 
especial atenció a l’examen de la causa.

22. Generació, perfecció i consumació del contrac-
te. Efectes generals del contracte. La irrevocabilitat 
i les seves excepcions. El problema de l’alteració de 
les clàusules del contracte. Tendències doctrinals, le-
gislatives i jurisprudencials. Ineficàcia dels contractes. 
Nul·litat, anul·labilitat, rescissió i resolució: causes, ca-
ràcters i efectes. Característiques de les accions cor-
responents. La confirmació dels contractes: requisits 
i efectes.

23. Els contractes en particular: la compravenda, con-
cepte i naturalesa. Obligacions dels venedors; teoria 
dels riscs; examen especial del sanejament. Obligaci-
ons del comprador. La rescissió per lesió en el dret ca-
talà. La venda a carta de gràcia.

24. La donació: concepte i classes. Elements perso-
nals, reals i formals. Efectes. La donació remunerati-
va, concepte i naturalesa. La revocació de donacions. 
La reducció de donacions.

25. Contractes agraris. La legislació especial en ma-
tèria d’arrendament de finques rústiques: principis 
inspiradors i exposició sistemàtica de les normes fo-
namentals. La parceria o mitgeria. La masoveria. Els 
contractes d’integració.

26. La legislació especial en matèria d’arrendaments 
urbans: principis i normes fonamentals. Arrendaments 
d’habitatges i arrendaments de locals de negoci.

27. El cens: concepte i caràcters. La regulació del Co-
di civil. La legislació catalana. El cens emfitèutic. La 
rabassa morta. Les pensions periòdiques: concepte. El 
censal. El violari o pensió vitalícia.

28. El contracte de societat. Regulació del Codi civil i 
del Codi de comerç. Formes de societats i caracterís-
tiques.

29. El mandat. El préstec. El dipòsit. Contractes alea-
toris. Especial referència al contracte d’assegurances.

30. Les obligacions nascudes de culpa extracontractu-
al. Concepte i fonament. Tractament en el Codi civil. 
El dany moral. La responsabilitat objectiva: concepte, 
fonament i criteri del dret positiu català.

31. El dret d’usdefruit: concepte, caràcters i classes. 
Contingut, drets i obligacions dels usufructuaris i dels 
nus propietaris en l’usdefruit normal o propi. Consti-
tució de l’usdefruit. Extinció. Drets dels usufructuaris 
en els supòsits d’usdefruits especials. L’usdefruit amb 
facultat de disposar. L’usdefruit de boscos i plantes. 
L’usdefruit de diner i de participacions en fons d’inver-
sió. El dret d’ús i el dret d’habitació.

32. Les servituds: concepte, caràcters i classes. Consti-
tució, règim i contingut del dret de servitud. Servituds 
personals i voluntàries. Servituds legals: règim aplica-
ble a les servituds d’aigües, de pas, de parets mitgeres, 
de llums i vistes, de desguàs d’edificis i de distàncies i 
obres intermèdies.

33. El matrimoni: concepte. Sistemes matrimonials. 
Els efectes del matrimoni. Relacions econòmiques en-
tre cònjuges. Els capítols matrimonials. Les donacions 
per raó de matrimoni atorgades fora de capítols.

34. Els règims econòmics matrimonials en el dret ca-
talà. El règim de separació de béns. El règim de par-
ticipació en els guanys. Els règims de dret local. El 
règim de comunitat de béns. Referència als règims 
econòmics matrimonials del Codi civil.

35. Nul·litat del matrimoni, divorci i separació judicial: 
concepte i efectes. La intervenció pública no judicial 
en les crisis matrimonials: la mediació familiar. Les 
mesures de prevenció de la violència a la llar i en les 
relacions de parella. La garantia pública de les pensi-
ons establertes per raó de nul·litat, divorci o separació 
judicial: situació actual.

36. Les unions estables de parella: concepte; regula-
ció catalana i altres regulacions; identificació de su-
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pòsits en la legislació sectorial de l’Estat. Jurisprudèn-
cia del Tribunal Constitucional. Efectes, especialment 
amb relació a l’adopció i a la fiscalitat. Les situacions 
convivencials d’ajuda mútua. El pacte d’acolliment de 
persones grans.

37. La filiació: determinació i efectes. Les accions de 
filiació. L’adopció: requisits, constitució, efectes i ex-
tinció. L’acolliment. La potestat del pare i de la mare. 
La tutela i les altres institucions tutelars. L’atenció i la 
protecció dels infants i dels adolescents. La protecció 
dels menors desemparats. La justícia juvenil.

38. La successió hereditària: concepte. Capacitat suc-
cessòria i indignitat per a succeir. L’acceptació i la re-
pudiació de l’herència. Efectes de l’acceptació. L’ac-
ceptació a benefici d’inventari. El benefici de separació 
de patrimonis. El dret d’acréixer. La col·lació. La par-
tició. L’acció de petició d’herència. Els béns dels me-
nors adquirits per herència.

39. L’heretament: concepte. L’heretament a favor dels 
contraents. L’heretament simple o d’herència. Els he-
retaments cumulatius i mixtos. L’heretament a favor 
dels fills dels contraents: els heretaments purs i els he-
retaments preventius i prelatius.

40. La successió testada. Els testaments, els codicils i 
les memòries testamentàries: concepte i característi-
ques. Classes de testament. La institució d’hereu.

41. El testament obert: concepte. Requisits amb relació 
a l’autorització notarial, els testadors i els testimonis. 
Formalitats de l’atorgament. El testament tancat: con-
cepte i naturalesa. Capacitat per a atorgar-lo i solemni-
tats que requereix. El testament hològraf. Requisits de 
capacitat i forma.

42. La nul·litat i la ineficàcia dels testaments, dels co-
dicils i de les memòries testamentàries. La revocació 
dels testaments.

43. La institució d’hereu per fiduciari. Els hereus i le-
gataris de confiança. La institució d’hereu sota condi-
ció i termini. Les disposicions modals.

44. Les substitucions hereditàries. La substitució vul-
gar. La substitució pupil·lar i la substitució exemplar. 
La substitució preventiva de residu.

45. Els fideïcomisos: concepte i classes. El fideïcomís 
d’herència o universal. El fideïcomís singular. El fide-
ïcomís sota termini o sota condició. El fideïcomís tà-
cit. Les presumpcions legals de fideïcomís. Les subs-
titucions fideïcomissàries. Els efectes del fideïcomís. 
Efectes mentre el fideïcomís està pendent. La quarta 
trebel·liànica. Efectes del fideïcomís en el moment de 
la delació. L’extinció del fideïcomís.

46. Els llegats: concepte i naturalesa. Classes de lle-
gats. Acceptació, adquisició i renúncia del llegat. Efec-
tes del llegat. La reducció dels llegats i la quarta falcí-
dia. La ineficàcia dels llegats.

47. La interpretació de les disposicions testamentàries. 
La marmessoria. Classes de marmessors. Facultats, 
obligacions, prohibicions i termini per a executar la 
seva comesa. L’execució del testament pels marmes-
sors.

48. La llegítima: concepte i naturalesa. Els legitimaris 
i la determinació de la llegítima. L’atribució, la impu-
tació, la percepció i el pagament de la llegítima. La 
preterició i el desheretament del legitimari. Drets dels 
legitimaris: l’acció per inoficiositat de llegats i d’altres 
disposicions per causa de mort. L’extinció de la llegí-
tima.

49. Els drets hereditaris del cònjuge vidu. L’any de vi-
duïtat. La quarta vidual. La prioritat sobre l’habitatge 
conjugal. La reserva.

50. La successió intestada: concepte, naturalesa, ca-
racterístiques i fonament. Sistemes legislatius quant a 
la delació d’aquesta successió. Especial referència al 
sistema del Codi civil. La successió intestada a Cata-
lunya. L’ordre de succeir. La successió dels descen-
dents i l’usdefruit vidual. La successió del cònjuge o 
la cònjuge. La successió dels ascendents. La succes-
sió dels col·laterals. La successió en cas d’adopció. La 
successió de la Generalitat. La successió intestada dels 
causants impúbers.

Apartat F

1. Les fonts del dret financer. El principi de reserva de 
llei en matèria tributària: concepte, àmbit i conseqüèn-
cies. L’exercici de la potestat reglamentària: fonament 
i límits. Estructura del poder financer en l’Estat espa-
nyol. Poder originari i poder derivat. (Especial refe-
rència a les comunitats autònomes.)

2. Els pressupostos públics. Tècniques d’elaboració 
pressupostària. El pressupost per funcions. El pressu-
post per pagaments. El pressupost de base 0. Els pres-
supostos públics com a instrument de política econò-
mica.

3. Els pressupostos generals de l’Estat espanyol. Es-
tructura i classificació. Elaboració i aprovació. Els 
pressupostos dels organismes autònoms. Els pressu-
postos de les empreses públiques. El pressupost de la 
Seguretat Social. Tramitació al Congrés dels Diputats 
i al Senat. L’estabilitat pressupostària: concepte i marc 
normatiu.

4. El pressupost de la Generalitat. Normativa aplica-
ble. Regulació en la Llei de finances públiques de Ca-
talunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica 
i funcional. Especial referència a la classificació eco-
nòmica. L’estabilitat pressupostària en l’àmbit autonò-
mic. Documents que han d’acompanyar el pressupost 
de la Generalitat.

5. Modificació de crèdits. Transferències i crèdits ex-
traordinaris. Crèdits ampliables. Regulació en la Llei 
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general pressupostària, la Llei de finances públiques 
de Catalunya i la Llei de pressupostos de la Generali-
tat vigent. Supòsits en què són procedents, tramitació 
i aprovació.

6. Execució de l’estat de despeses. Les fases de la des-
pesa. Autorització, disposició, obligació i pagament: 
tramitació i aprovació. Normativa específica per a de-
terminades despeses. Despeses de personal. Subvenci-
ons. Inversions reals.

7. La comptabilitat pública. Principis que la informen. 
La comptabilitat del pressupost de la Generalitat. Els 
documents comptables. El compte general: documents 
que l’integren; formació i tramitació. Referència al Pla 
de comptabilitat pública de l’Estat espanyol. Quadre de 
comptes i àmbit d’aplicació.

8. El control financer. Control intern i extern. Con-
trol previ i control per auditories: avantatges i incon-
venients d’ambdós sistemes en l’Administració, en els 
organismes autònoms i en les empreses públiques. El 
control de legalitat. El control d’oportunitat. El control 
d’eficàcia. El control d’eficiència.

9. Les tècniques modernes del control intern. El con-
trol previ per mostreig. Les auditories en el sector pú-
blic. Classes d’auditories. Referència a la Llei de l’es-
tatut de la funció interventora i a la normativa sobre 
control intern en la Generalitat. El control intern en els 
òrgans constitucionals i estatutaris.

10. El control financer extern: aspecte fiscalitzador, 
aspecte jurisdiccional. Els òrgans de control financer 
extern de l’Administració en el dret comparat. El pro-
blema del repartiment de competències entre el Tribu-
nal de Comptes estatal i les institucions de fiscalitza-
ció dels territoris autònoms en el dret comparat i en la 
Constitució espanyola.

11. El Tribunal de Comptes de l’Estat espanyol. La re-
gulació del Tribunal en la Constitució, en la Llei orgà-
nica del Tribunal de Comptes i en la Llei de funciona-
ment del Tribunal de Comptes.

12. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. Anàlisi 
de la Llei de la Sindicatura de Comptes. El reglament 
de règim interior de la Sindicatura. Relacions amb el 
Tribunal de Comptes.

13. El patrimoni de la Generalitat. La Llei de patrimo-
ni de la Generalitat. Classificació dels béns que inte-
gren el patrimoni de la Generalitat. Adquisició, alie-
nació i cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i 
desafectació. Administració i defensa del patrimoni de 
la Generalitat.

14. Els pressupostos de les corporacions locals. Es-
tructura, elaboració i aprovació. Modificacions de crè-
dits en els pressupostos de les corporacions locals. Li-
quidació dels pressupostos de les corporacions locals. 
El compte general. Censura de comptes de les corpo-
racions locals.

15. Els ingressos públics. Concepte i classes. Ingressos 
de dret privat. Els tributs. Concepte i classes. Antece-
dents, evolució legislativa i situació actual. Referència 
a la Constitució. La Llei general tributària. Altres nor-
mes tributàries.

16. El fet imposable. El subjecte passiu. El domicili 
fiscal. L’exempció tributària. La base imposable. La 
comprovació de valors. La base liquidable. El tipus 
de gravamen. El deute tributari. Pagament. Mitjans de 
pagament. La prescripció.

17. La inspecció i la recaptació dels tributs. Concepte, 
procediment i efectes. Infraccions tributàries. El de-
licte fiscal. Les consultes vinculants a l’Administració 
en matèria tributària. Recaptació dels tributs. Proce-
diment en període voluntari. Procediment de constre-
nyiment.

18. Impostos directes. Anàlisi de cadascun dels im-
postos directes. Especial referència a l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

19. Impostos indirectes. Anàlisi de cada impost, amb 
especial referència a l’IVA. L’IVA en l’Administració.

20. Principis constitucionals sobre el finançament au-
tonòmic. Autonomia i suficiència financera: concepte i 
abast. Principis relativitzadors de l’autonomia finance-
ra. El principi de coordinació amb la Hisenda estatal. 
El principi de solidaritat. Ordenació dels recursos fi-
nancers d’acord amb els principis constitucionals.

21. Finançament autonòmic: el règim comú i el règim 
de concert. Concepte i naturalesa jurídica del concert. 
Comparació amb el model de règim comú.

22. Les disposicions financeres de l’Estatut. El desple-
gament estatutari del model de finançament. La Llei 
orgànica de finançament de les comunitats autònomes 
(LOFCA) i el seu desplegament.

23. L’evolució del model de finançament de la Gene-
ralitat. Referència als diversos períodes. La Comissió 
Mixta Estat - Generalitat i el Consell de Política Fiscal 
i Financera.

24. Els ingressos de les comunitats autònomes. Regu-
lació en la Constitució espanyola. Regulació en l’Esta-
tut. Regulació en la Llei orgànica de finançament de 
les comunitats autònomes (LOFCA). Classificació.

25. Els tributs cedits a la Generalitat. Abast de la ces-
sió. Liquidació, inspecció i recaptació dels tributs ce-
dits. Referència a la Llei de cessió de tributs a la Gene-
ralitat. L’Agència Tributària de Catalunya.

26. La capacitat normativa sobre els tributs cedits. Na-
turalesa i control estatal. Paràmetres generals amb re-
lació als quals les comunitats autònomes poden assu-
mir competències normatives sobre els tributs cedits. 
L’exercici de la capacitat normativa de la Generalitat 
amb relació a cadascun dels tributs cedits.
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27. Els tributs creats per la Generalitat. El gravamen 
sobre protecció civil. El cànon de l’aigua. Cànons so-
bre la disponibilitat del rebuig de residus. L’impost so-
bre grans equipaments comercials. L’impost sobre es-
tades en establiments turístics. Taxes. Referència a la 
legislació de taxes i preus públics de la Generalitat.

28. Participacions de les comunitats autònomes en in-
gressos de l’Estat, amb especial referència a les dispo-
sicions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Règim 
de participació provisional. Règim de participació de-
finitiva. Càlcul de la participació.

29. La valoració dels serveis traspassats. Comissió 
Mixta de Valoracions. Metodologia de les valoraci-
ons. Cost directe, cost indirecte, despeses d’inversi-
ons: evolució dels conceptes. El Fons de compensació 
interterritorial; llei reguladora i finançament del Fons.

30. L’endeutament públic. Modalitats. Marc normatiu 
europeu. Regulació de l’endeutament de les comuni-
tats autònomes. Regulació en la Llei de finances públi-
ques de Catalunya. Intervenció del Parlament. Autorit-
zació, límits, destinació i control.

31. La Unió Econòmica i Monetària. El Banc Central 
Europeu i la política monetària: la política fiscal i el 
Pacte d’estabilitat i creixement.

32. Competències de la Generalitat amb relació a les 
institucions financeres. L’Institut Català de Finances. 
Competències sobre caixes d’estalvis, sobre les coo-
peratives de crèdit i sobre les seccions de crèdit de les 
cooperatives.

33. Les finances locals. Els ingressos dels ens locals. 
Recàrrecs, participacions i cessions en impostos de 
l’Estat. Contribucions especials, taxes, preus públics 
i tributs locals. La Llei d’hisendes locals: característi-
ques principals.

34. La tutela financera sobre els ens locals. Tutela a 
càrrec de l’Estat i de les comunitats autònomes. El re-
partiment de les competències entre l’Estat i la Gene-
ralitat en matèria financera local. Jurisprudència del 
Tribunal Constitucional.
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