
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
202-00037/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels centres educatius 
públics de Catalunya
202-00038/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesu-
res fiscals i administratives
202-00041/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de 
Greuges, que incorpora mesures per a la despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00043/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el patrimoni
202-00044/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos 
de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenya-
ment Secundari
250-00561/12
Esmenes presentades 9
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Viladecans
250-00562/12
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de bombers
250-00564/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració perquè el Cos de Mos-
sos d’Esquadra pugui actuar sense pressions polítiques i de conformitat amb l’Es-
tatut i la Constitució
250-00570/12
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica del projecte 
BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Premià 
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció 
d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial d’Arenys 
de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12
Esmenes presentades 13

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica policial de Mataró 
per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Fran-
cesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el projecte de la 
nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació especial a la 
Selva
250-00597/12
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de cooperació inter-
territorial de campus transnacionals
250-00598/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària de la modalitat 
presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12
Esmenes presentades 17

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-Barcelona
250-00611/12
Esmenes presentades 17
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a estudiar l’equipa-
ració retributiva entre el Cos dels Mossos d’Esquadra i altres col·lectius especials 
de la Generalitat
250-00614/12
Esmenes presentades 18

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions pendents al Comitè 
1r de Desembre
250-00618/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra l’estigma i les 
discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell
250-00620/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia pediàtrica de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per als alumnes de 
les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
250-00624/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del Pacte federal de 
Tortosa
250-00625/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a president de 
Veneçuela
250-00628/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que viuen el món 
rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones rurals a les zones urbanes
250-00629/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei d’urgències nocturnes 
de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa
250-00630/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per a nomenar el 
director del Memorial Democràtic
250-00631/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès fins a Castellar 
del Vallès
250-00633/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de bombers de Sant 
Feliu de Llobregat
250-00634/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència
250-00635/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies monoparentals a les fa-
mílies nombroses
250-00636/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències hospitalàries
250-00637/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social
250-00640/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials al parc de 
bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - Castellbisbal
250-00641/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la infància
250-00642/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents Rurals
250-00644/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals
250-00645/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00647/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al Desenvolupament i 
la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les cultures dels alumnes
250-00649/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes de 
formació professional
250-00650/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions educatives del Centre 
d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del Vallès
250-00651/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució judicial i als 
funcionaris dels jutjats
250-00653/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, corresponent al 2016
256-00022/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 26

4. Informació

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de 
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
203-00012/12
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 27

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2501/2016, interposat pel president del Govern de l’Es-
tat, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició 
addicional, la disposició transitòria segona (apartat primer i apartat segon pel que 
fa a l’aplicació de l’article 7) i la disposició final tercera de la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica
381-00007/11
Sentència del Tribunal Constitucional 61
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 30036; 30154).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats dels 
centres educatius públics de Catalunya
202-00038/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 30037; 30083; 30153).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00039/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 30038; 30081; 30155).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP Cs; GP JxCat (reg. 30039; 30082; 30156).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.



BOPC 272
27 de febrer de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 8

Proposició de llei de modificació de la Llei 21/2001, del 28 de 
desembre, de mesures fiscals i administratives
202-00041/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29849; 29887; 30157).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.03.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, del Síndic de Greuges, que incorpora mesures per a la 
despolitització de la Sindicatura de Greuges
202-00042/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP ERC; GP JxCat (reg. 29888; 30158).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.03.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de deduccions en l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00043/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29850; 29890; 30159).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.03.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures fiscals en l’àmbit de l’impost sobre el 
patrimoni
202-00044/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29852; 29889; 30160).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.03.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de 
regulació de l’impost sobre successions i donacions
202-00045/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29853; 29891; 30161).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 01.03.2019 al 07.03.2019).
Finiment del termini: 08.03.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels 
docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al 
Cos de Professors d’Ensenyament Secundari
250-00561/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30672)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

2. Establir de manera progressiva un complement per als professors tècnics de 
formació professional (PTFP) adscrits al subgrup professional A2, equiparant els 
seus salaris als professors d’educació secundària (PES), adscrits al subgrup profes-
sional A1, mentre no hi ha una equiparació per part del Govern de Espanya.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans
250-00562/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30673 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30673)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Facilitar a la població adulta de Catalunya en general, i de Gavà, en particular, 
l’accés a la formació de l’anglès en diverses modalitats, tenint en compte la diferent 
tipologia d’estudiant.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició 

3. Valorar la possibilitat d’ampliar les places d’anglès de la EOI de Viladecans 
si la demanda a la zona així ho justifica.
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Proposta de resolució sobre el tancament de diversos parcs de 
bombers
250-00564/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30473 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30473)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 8 

Seguir treballant a la taula de negociació amb els diferents sindicats de Bombers 
de la Generalitat per deliberar els acords que regiran en el futur del cos.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició del punt 10

Revertir les retallades que ha realitzat el Govern de la Generalitat i aplicar els 
complements i increments salarials oportuns que no s’han realitzat o s’han retallat 
de de 2006, de conformitat amb les condicions establertes a la mesa general de fun-
ció pública per a tot el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 11

Contemplar la creació de complements retributius específics, relacionats amb la 
consecució d’uns objectius o amb la realització de jornades voluntàries addicionals 
a la jornada laboral.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 12

Convocar totes les oposicions necessàries en relació al que estableix el Pla Es-
tratègic 2017-2022 amb la finalitat de cobrir la plantilla del Cos.

Proposta de resolució sobre la neutralitat de l’Administració 
perquè el Cos de Mossos d’Esquadra pugui actuar sense pressions 
polítiques i de conformitat amb l’Estatut i la Constitució
250-00570/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30471 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30471)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 

Respectar el Cos de Mossos d’Esquadra que té com una de les seves funcions fo-
namentals protegir les persones i els béns i mantenir l’ordre públic, per garantir el 
compliment de les seves funcions conforme el previst a les lleis.



BOPC 272
27 de febrer de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 11 

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Insta el Departament d’Interior, a continuar vetllant per tal que la PG-ME con-
tinuï actuant amb absoluta neutralitat política i imparcialitat en llurs actuacions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3 

Insta la PG-ME a continuar disposant en totes les reunions de preparació de 
l’activitat diària, de les instruccions operatives que permetin afrontar, amb plenes 
garanties, qualsevol incidència que pugui produir-se durant el servei policial.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4 

Insta la PG-ME a continuar disposant, quan sigui necessari, de les ordres i pla-
nificacions dels diferents serveis i dispositius, per escrit i a disposició dels agents 
especificant en cada cas el comandament responsable de gestionar i decidir en les 
diferents incidències que puguin produir-se.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5 

Insta el Departament d’Interior a continuar treballant amb els sindicats poli-
cials, informant quan sigui necessari sobre l’organització dels dispositius específics 
i sol·licitar la seva col·laboració i participació en la definició dels plans d’organitza-
ció i actuació dels Mossos d’Esquadra.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació del punt 6 

Continuar perseguint qualsevol tipus d’accions violentes, prevenint-les i impe-
dir-les de forma proactiva.

Proposta de resolució sobre l’impacte de la contaminació acústica 
del projecte BRAIN a Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès
250-00575/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30686 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30686)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

Traslladar al Ministerio de Fomento les propostes de canvis del Projecte Brain 
presentades pels veïns i veïnes afectades.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició de l’apartat 3

Realitzar una campanya de mesuraments acústics per tal de comprovar-ho als 
municipis d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès. d’immissió sonora coordinada 
amb els Ajuntaments d’Argentona, Òrrius i Vilanova del Vallès.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació de l’apartat 4

En el cas que de l’estudi previst a l’apartat anterior se’n desprenguessin valors 
que poguessin pressuposar impactes sobre la fauna, valorar la realització d’un estu-
di més acurat de l’impacte sobre la fauna del Parc de la Serralada del Litoral.

Proposta de resolució sobre l’increment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Premià de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00576/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30474 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30474)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar els recur-
sos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Premià de Mar, d’acord amb 
la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, permetin les noves convoca-
tòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actualment s’estan celebrant.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la 
construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona
250-00577/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 28777; 30674 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 28777)

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
D’addició d’un nou punt 5

5. Garantir, un cop posat en marxa el nou edifici escolar, que l’Escola Ponent 
de Tarragona disposi de dues línies, per assegurar es pot acollir a tots els infants de 
l’actual Escola Ponent i els infants de l’Escola La Floresta de Tarragona.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30674)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Iniciar els tràmits per la licitació de la redacció del projecte executiu, tan bon 
punt estigui aprovat per acord de govern la construcció de l’Escola Ponent de Tar-
ragona prevista a la planificació de construccions escolars del Departament d’Edu-
cació.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

3. Potenciar la coordinació i col·laboració entre els diferents departaments de la 
Generalitat implicats en aquest projecte i l’Ajuntament de Tarragona, en el marc de 
la Taula Mixta de Planificació Escolar de la ciutat de Tarragona.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Garantir la posada en funcionament de l’edifici escolar, pati i demés infraes-
tructures pertinents de l’escola Ponent en el termini necessari un cop s’hagi aprovat 
per acord de Govern.

Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial d’Arenys de Mar per a garantir la seguretat ciutadana
250-00584/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30476 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30476)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar els recur-
sos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) d’Arenys de Mar, d’acord amb 
la distribució d’efectius que, per a tot el territori català, permetin les noves convoca-
tòries d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actualment s’estan celebrant.
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Proposta de resolució sobre l’augment de mitjans a l’àrea bàsica 
policial de Mataró per a garantir la seguretat ciutadana
250-00585/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30475 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30475)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a destinar els recur-
sos necessaris, inclosos els pressupostaris, amb l’objectiu d’ampliar la plantilla de 
Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Mataró, d’acord amb la dis-
tribució d’efectius que, per a tot el territori català, permetin les noves convocatòries 
d’accés al cos de Mossos d’Esquadra que actualment s’estan celebrant.  

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut 
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges
250-00592/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30675 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30675)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició 

1. Contemplar en el presupuesto de 2019 una partida pressupostària suficient per 
realitzar el projecte, l’obra i tots els tràmits necessaris per a construir un nou edifici 
per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle en els terrenys cedits per l’Ajunta-
ment, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Realitzar la licitació del projecto per construir el nou Institut Escola Francesc 
Cambó i Batlle tenint en compte la priorització en la planificació de construccions 
escolars, aprovada en el marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar de Verges.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

3. Prioritzar la construcció del nou edifici a la planificació de construccions es-
colars del Departament d’Educació.
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Proposta de resolució sobre l’increment del nombre d’andanes en el 
projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida
250-00593/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30514 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30514)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat únic

Un cop la paeria de Lleida i l’ADIF estiguin en disposició de resoldre els aspec-
tes urbanístics i cedir els terrenys necessaris per a la construcció de la nova estació 
d’autobusos de Lleida, dur a terme una actualització del projecte constructiu de la 
nova estació d’autobusos de Lleida redactat pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, d’acord amb les necessitats vigents i previstes en aquell moment.

Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola d’educació 
especial a la Selva
250-00597/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30676 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30676)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Valorar si és necessària la construcció d’una nova escola d’educació especial a 
la comarca de La Selva i, en cas que sigui necessari, concretar un municipi de la 
comarca de la Selva on construir una nova escola d’educació especial i a iniciar els 
tràmits amb l’Ajuntament corresponent per la cessió dels terrenys que alberguen les 
instal·lacions.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició i modificació

3. Tenint en compte la planificació de construccions escolars, elaborada en el 
marc de la Taula Mixta de Planificació Escolar, redactar el projecte i licitar l’obra 
en una nova escola d’educació especial quan la disponibilitat pressupostària ho per-
meti.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació i supressió 

4. Assolir el compromís, hasta que entre en funcionamiento la nueva escuela de 
educación especial, de buscar solucions i proposar mesures alternatives consensuades 
amb la comunitat educativa de l’Escola Ventijol que pal·lien les necessitats del centre.



BOPC 272
27 de febrer de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 16

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de 
cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30541 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30541)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1

1) Instar, sempre respectant l’autonomia universitària, a les universitats catala-
nes a col·laborar i desenvolupar una proposta per a acollir-se al pla pilot europeu de 
creació de campus universitaris transnacionals, establint per a això: 

a) Un consorci amb universitats europees amb les quals ja tinguin programes 
d’intercanvi, establint una aliança amb aquestes.

b) Desenvolupar un projecte educatiu conjunt tant de creació de graus com d’in-
tercanvi de professorat, alumnat, personal d’administració i servei universitari, i 
projectes de recerca que sigui inclòs en la proposta.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió al punt 3

Instar al Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca, a fomentar i coordinar la participació de les universitats catala-
nes en aquest programa.

Proposta de resolució sobre la modificació de la matrícula ordinària 
de la modalitat presencial de les escoles oficials d’idiomes
250-00609/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30677 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30677)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

Revisar el sistema de bonificacions o excepcions al preu de la matrícula que con-
templi determinades situacions personals (atur, baixos ingressos, persones en risc 
d’exclusió etc.).

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió 

3. Dotar de recursos a les EOI, tenint en compte la disponibilitat pressupostària, 
perquè el pagament de la matrícula ordinària de la modalitat presencial pugui ser 
fraccionat en diverses mensualitats a partir del curs 2019-2020.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació

4. Estudiar la possibilitat d’aplicar una bonificació en el preu de la matrícula or-
dinària de la modalitat presencial a l’alumnat que cursi dos idiomes o més.

Proposta de resolució sobre el Programa Educatiu Escoles Rainbow
250-00610/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30678 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30678)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

1. Impulsar des del Departament d’educació la difusió del Programa Educatiu 
Escoles Rainbow (PEER) als tots els centres educatius del Servei d’educació de Ca-
talunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

2. Treballar conjuntament amb els impulsors del PEER la possibilitat de modifi-
car els actuals protocols per la millora de la convivència que s’apliquen els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya, i en concret, el protocol de prevenció, detecció 
i intervenció enfront l’assetjament escolar de persones LGTBI.

Proposta de resolució sobre la recuperació del tren hotel Granada-
Barcelona
250-00611/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30687 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30687)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de l’apartat 2

2. Fer les gestions davant el Ministerio de Fomento, per tal que valori la recupe-
ració de les comunicacions ferroviàries nocturnes entre Granada i Barcelona.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per 
a estudiar l’equiparació retributiva entre el Cos dels Mossos 
d’Esquadra i altres col·lectius especials de la Generalitat
250-00614/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30472 i 30512 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30472 I 30512)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
continuar treballant, en el marc de les disponibilitats pressupostaries i les limita-
cions legals sobre increments retributius, amb les organitzacions sindicals per tal de 
continuar avançant amb l’equiparació retributiva entre el cos dels Mossos d’Esqua-
dra i altres col·lectius especials de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre el maltractament de les persones grans
250-00617/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29968; 30040; 30162).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions 
pendents al Comitè 1r de Desembre
250-00618/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30358; 30816).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment del pacte social contra 
l’estigma i les discriminacions relacionades amb el VIH
250-00619/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30359; 30817).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels serveis de l’Hospital 
Parc Taulí, de Sabadell
250-00620/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29969; 30043; 30165).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la supressió del servei d’oncologia 
pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell
250-00621/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29970; 30045; 30166).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la distròfia muscular de Duchenne
250-00622/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29971; 30044; 30168).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la síndrome química múltiple
250-00623/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29972; 30046; 30171).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei de menjador per 
als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç, 
de Mataró
250-00624/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29973; 30047; 30167).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la celebració del 150è aniversari del 
Pacte federal de Tortosa
250-00625/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29974; 30049; 30169).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència masclista
250-00626/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29975; 30048; 30170).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció a la dependència a Ripollet
250-00627/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30357; 30819).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de Juan Guaidó com a 
president de Veneçuela
250-00628/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30364; 30818).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament vital dels joves que 
viuen el món rural i el fenomen de la migració juvenil de les zones 
rurals a les zones urbanes
250-00629/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29976; 30078; 30174).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’increment de metges al servei 
d’urgències nocturnes de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa
250-00630/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30361; 30820).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’un concurs públic per 
a nomenar el director del Memorial Democràtic
250-00631/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29977; 30053; 30176).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els habitatges amb protecció oficial
250-00632/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29978; 30054; 30177).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el perllongament de la línia del Vallès 
fins a Castellar del Vallès
250-00633/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29979; 30055; 30178).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de personal del parc de 
bombers de Sant Feliu de Llobregat
250-00634/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29980; 30056; 30179).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Pla d’atenció integral a la infància i 
l’adolescència
250-00635/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29981; 30057; 30183).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equiparació de les famílies 
monoparentals a les famílies nombroses
250-00636/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29982; 30058; 30180).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la saturació del servei d’urgències 
hospitalàries
250-00637/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29983; 30059; 30181).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de pediatres a l’Anoia
250-00638/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29984; 30060; 30182).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport adaptat del Pla d’Urgell
250-00639/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29985; 30061; 30184).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i 
l’emprenedoria social
250-00640/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30360; 30821).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i 
materials al parc de bombers de Rubí - Sant Cugat del Vallès - 
Castellbisbal
250-00641/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29986; 30063; 30186).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció dels abusos sexuals en la 
infància
250-00642/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat (reg. 29987; 30065; 30187).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sector de l’avellana
250-00643/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30362; 30822).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents 
Rurals
250-00644/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30363; 30823).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos 
d’Agents Rurals
250-00645/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30365; 30824).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30366; 30825).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la llengua materna i l’Agenda 2030 de 
les Nacions Unides
250-00647/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30367; 30826).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la transparència de l’Institut per al 
Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
250-00648/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30369; 30827).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i les 
cultures dels alumnes
250-00649/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30368; 30828).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als 
alumnes de formació professional
250-00650/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30370; 30830).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions 
educatives del Centre d’Educació Especial Can Vila, de Mollet del 
Vallès
250-00651/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30373; 30829).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament escolar
250-00652/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30371; 30831).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de condemna dels assetjaments a la institució 
judicial i als funcionaris dels jutjats
250-00653/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 30374; 30832).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 04.03.2019 al 05.03.2019).
Finiment del termini: 06.03.2019; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de 
programes, corresponent al 2016
256-00022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 30372).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 04.03.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Decret llei 4/2019, del 29 de gener, de mesures urgents en matèria de 
transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
203-00012/12

DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Reg. 30986 / Coneixement: Presidència del Parlament, 25.02.2019

Al president del Parlament de Catalunya
Senyor,
D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-

ranties Estatutàries, us trameto, adjunta, còpia del Dictamen 2/2019, d’aquest Con-
sell, emès el 22 de febrer de 2019, sobre el Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de 
mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles 
amb conductor.

Atentament,

Barcelona, 25 de febrer de 2019
Joan Egea Fernàndez, president del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 2/2019, de 22 de febrer, sobre el Decret llei 4/2019, de 29 
de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers 
mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor
El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència del president Joan Egea 

Fernàndez, del vicepresident Pere Jover Presa, dels consellers Marc Carrillo i Jaume 
Vernet Llobet, del conseller secretari Àlex Bas Vilafranca, dels consellers Francesc 
de Paula Caminal Badia i Carles Jaume Fernández i de la consellera Margarida Gil 
Domènech, ha acordat emetre el següent

Dictamen
Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, respecte del Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures 
urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb 
conductor (DOGC 7800, de 31 de gener de 2019; correcció d’errades: DOGC 7804, 
de 6 de febrer de 2019).

Antecedents
1. El dia 7 de febrer de 2019 va tenir entrada en el Registre del Consell de Garan-

ties Estatutàries un escrit del president del Parlament de Catalunya, de 6 de febrer 
(Reg. núm. 6131) en què es comunicava al Consell l’Acord de la Mesa del Parlament 
de 5 de febrer, pel qual, segons el que preveuen els articles 16.1.c i 23.c de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries (LCGE), es va adme-
tre a tràmit la sol·licitud de dictamen sobre l’adequació a l’Estatut i a la Constitució 
del Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport 
de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, presentada el dia 5 de 
febrer de 2019 al Registre del Parlament de Catalunya, per més d’una desena part 
dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del mateix dia 7 de febrer de 
2019, després d’examinar la legitimació i el contingut de la sol·licitud, de conformi-
tat amb els articles 23 a 25, apartats 1 a 3, LCGE, va acordar la seva admissió a trà-
mit, es va declarar competent per emetre el dictamen corresponent i en va designar 
ponent la consellera senyora Margarida Gil Domènech.
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3. En la mateixa sessió, a l’empara de l’article 25 LCGE, apartats 4 i 5, i de l’ar-
ticle 35 del Reglament d’organització i funcionament del Consell, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, a tots els grups parlamentaris i també al Govern a fi de sol·li-
citar-los la informació i la documentació complementàries de què disposessin sobre 
la norma sotmesa a dictamen.

4. En data 7 de febrer de 2019 es va rebre en el Registre electrònic EACAT 
del Consell un escrit tramès per l’Autoritat Catalana de la Competència que ad-
juntava com a documentació complementària un informe jurídic de data 6 de fe-
brer de 2019, del director general de l’Autoritat Catalana de la Competència (Reg. 
E/000055-2019).

5. En data 18 de febrer de 2019 es va rebre en el Registre del Consell un escrit del 
Parlament de Catalunya amb la sol·licitud de tramesa al Consell, per part del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de documentació complementària que inclou l’informe 
de data 6 de febrer de 2019, del director general de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència (Reg. núm. 6134).

6. Finalment, després de les corresponents sessions de deliberació del Consell, 
el dia 22 de febrer de 2019 ha tingut lloc la votació i l’aprovació d’aquest Dictamen, 
d’acord amb el que preveuen els articles 27.3 LCGE i 38 del Reglament d’organitza-
ció i funcionament del Consell.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen
Com hem avançat en els antecedents, més d’una desena part dels diputats del 

Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, ha sol·licitat dictamen 
d’aquest Consell amb relació al Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures ur-
gents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb con-
ductor (en endavant, Decret llei 4/2019 o Decret llei), abans de ser sotmès a la seva 
convalidació per la Cambra catalana, d’acord amb els articles 16.1.c, 23.c i 27 de la 
LCGE. La petició dirigeix els seus dubtes, d’una manera especial, respecte de l’arti-
cle 4 i la disposició addicional primera, si bé, amb caràcter formal, també qüestiona 
la urgència de tota la norma.

A fi i efecte de delimitar l’objecte del nostre parer consultiu, en aquest primer 
fonament jurídic descriurem breument el contingut i la finalitat dels preceptes qües-
tionats del Decret llei. Val a dir que, per a una millor comprensió d’aquests, resulta 
d’interès, en el present cas, començar per l’anàlisi de l’evolució normativa del sector 
de transport amb arrendament de vehicles amb conductor en el qual incideix, a fi 
d’arribar a la situació actual en què es troba el dit sector i, finalment, fer referència 
a l’habilitació legal estatal que precedeix la norma objecte del Dictamen de manera 
més immediata i de la qual en porta causa. A continuació, sintetitzarem els dubtes 
de constitucionalitat i d’estatutarietat formulats pels diputats sol·licitants i els motius 
en què els fonamenten i, finalment, avançarem l’estructura que seguirà la nostra opi-
nió consultiva per donar complida resposta als temes suscitats.

1. El Decret llei 4/2019, com indica el seu preàmbul, estableix un ventall de me-
sures per tal d’ordenar els serveis de transport de viatgers en vehicles amb capaci-
tat de fins a nou places (incloent-hi el conductor), específicament els que es duen a 
terme en la modalitat de lloguer de vehicles de transport amb conductor a l’empara 
de les corresponents autoritzacions (en endavant, VTC), amb la finalitat comuna 
d’aportar seguretat jurídica al correcte desenvolupament d’aquest sector.

L’activitat d’arrendament de VTC constitueix actualment un tipus de transport 
públic discrecional de viatgers que, en l’àmbit urbà, el qual centra ara la nostra aten-
ció, conviu amb un altre, que és el del servei del taxi.

En aquest sentit, hom pot dir que el servei de taxi i el dels VTC obeeixen a dos 
models de regulació diferents. Pel que fa al primer, que es remunta a principis del 



BOPC 272
27 de febrer de 2019

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 29 

segle xx (autotaxis), tot i que no va ser regulat a nivell estatal fins al 1964 amb al-
guns dels trets que presenta actualment, es va qualificar des d’un inici com a servei 
d’interès general o per al públic (qualificació que ha avalat la doctrina jurispruden-
cial), i està sotmès a una intensa reglamentació per part de les administracions pú-
bliques competents, que té per finalitat garantir la seva qualitat, seguretat i accessi-
bilitat, amb exigències que fan més onerosa la seva prestació. Entre d’altres, l’accés 
a l’activitat del taxi està contingentat, de manera que hi ha un numerus clausus de 
llicències. Així mateix, el taxi es caracteritza perquè està obligat a prestar el servei 
quan se li requereix (només s’admet la negació per causes taxades), té un règim tari-
fari regulat, està sotmès a diverses condicions d’exercici (com ara, torns, limitacions 
horàries, etc.) i, en general, no pot iniciar els seus serveis en qualsevol municipi sinó 
només en el d’expedició de la llicència.

Actualment, correspon a les comunitats autònomes la regulació d’aquest servei de 
transport, sens perjudici de les competències dels ens locals, que han de respectar el 
règim configurat per aquelles. A Catalunya, podem citar la Llei 19/2003, de 4 de ju-
liol, del taxi, que estableix un règim complet d’aquest servei de transport de viatgers 
(art. 1); el Decret 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions 
específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic 
de l’activitat de mediació, i, a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, el Reglament 
metropolità del taxi, de 22 de juliol de 2004.

Quant al segon, el servei de transport de VTC, els aspectes jurídics del qual in-
teressen als efectes d’aquest Dictamen, s’ha mantingut bàsicament invariable, en els 
seus trets essencials, des dels inicis de la seva regulació estatal l’any 1990, princi-
palment pel Reglament de la llei d’ordenació dels transports terrestres (art. 180 a 
182 RD 1211/1990, de 28 de setembre [en endavant, ROTT], modificat, entre d’al-
tres, pel RD 1057/2015, de 20 de novembre) i les ordres que el desenvolupen en 
aquest aspecte concret (Ordre FOM/36/2008, de 9 de gener, modificada per les or-
dres FOM/3203/2011, de 18 de novembre, i FOM/2799/2015, de 18 de desembre). 
Així, l’exercici de la dita activitat de transport requereix el compliment d’un conjunt 
de requisits per a l’obtenció prèvia d’una autorització administrativa (art. 42, 43.1 i 
99 Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres [en endavant, 
LOTT]), la qual, fins al mes de setembre de l’any passat, habilitava per a la realitza-
ció de serveis urbans i interurbans en tot el territori de l’Estat (art. 91.1 LOTT).

Altrament, els VTC tenen llibertat per establir els preus i no estan sotmesos a 
l’obligació de prestar el servei, però s’han caracteritzat invariablement perquè el ser-
vei de transport que ofereixen s’ha de precontractar o contractar pel client abans de 
la seva prestació (ja sigui a les oficines o els locals de l’empresa, segons versió inicial 
del ROTT –menció d’indret físic que es va eliminar en la modificació de l’any 2015– 
o mitjançant dispositius electrònics, com succeeix en l’actualitat) i, essencialment, 
perquè els VTC han estat sempre sotmesos a la prohibició de circular per les vies 
públiques en busca de clients i de captar viatgers que no haguessin contractat prèvia-
ment el servei (art. 182.1 ROTT). A més, fins ara han d’observar també altres limi-
tacions, com és el cas de la regla general d’operar habitualment dins de l’àmbit de la 
comunitat autònoma (art. 182.5 ROTT), disposar d’autorització expressa de l’entitat 
metropolitana per realitzar trajectes dins de la seva àrea (cas de Barcelona) o la pro-
hibició de circular per determinats carrils preferents de les vies públiques.

No obstant l’anterior, l’evolució del sector ha propiciat que ambdues activitats, 
taxi i VTC, hagin aproximat el seu perfil de funcionament (tipus de vehicle, deman-
da a la qual responen) fins a competir actualment en un mateix segment del mer-
cat de transport urbà (el de la precontractació). Per copsar aquesta realitat, resulta 
il·lustratiu efectuar una síntesi de com ha esdevingut aquesta situació, ocasionada en 
part, com veurem, per l’increment que ha experimentat en el darrers anys el nombre 
d’autoritzacions VTC i, en part, pels avenços tecnològics que han permès a aquestes 
aproximar-se al modus operandi del servei del taxi.
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En un primer moment, es va preveure que les llavors llicències municipals de 
taxis de classe C (de luxe o anomenats especials) d’àmbit estatal es transformessin 
en autoritzacions d’arrendaments de vehicles amb conductor i, al mateix temps, es 
van perfilar amb nitidesa ambdues activitats per distingir-les entre si (preàmbul i 
disp. transitòria segona ROTT, en la seva versió original de 1987). Les primeres au-
toritzacions VTC d’àmbit estatal atorgades per la Generalitat no procedents d’aquest 
bescanvi van ser l’any 1992.

Paral·lelament, es preveia que les administracions poguessin limitar o condicionar 
l’accés al mercat del transport en determinats supòsits, com ara si existien desajustos 
entre l’oferta i la demanda que no permetien assegurar la correcta prestació de les 
activitats o els serveis (art. 49 LOTT). Aquesta limitació de la lliure concurrència es 
va derogar mitjançant la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diver-
ses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis 
i el seu exercici (l’anomenada «Llei òmnibus»). Efectivament, tot i que la Directiva 
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als 
serveis en el mercat interior exclou explícitament del seu àmbit d’aplicació «los ser-
vicios en el ámbito del transporte» (art. 2.2.d i, en el mateix sentit, considerant núm. 
17), «incluido el transporte urbano, los taxis y ambulancias» (considerant núm. 21), 
per molt que es realitzin amb una contrapartida econòmica, el legislador estatal va 
anar més enllà i va deixar sense la cobertura legal abans esmentada les limitacions 
quantitatives que en la seva aplicació havia establert expressament la reglamentació 
estatal dels VTC per a l’atorgament d’autoritzacions (art. 14 Ordre FOM/36/2008, 
que permetia denegar-les per desproporció si a la comunitat autònoma se superava la 
ràtio 1 VTC/30 taxis).

La liberalització del sector es va mantenir fins a la Llei 9/2013, de 4 de juliol, la 
qual va modificar l’article 48 LOTT i va preveure la possibilitat de fixar limitacions 
quantitatives al transport públic de viatgers en vehicles de turisme i d’establir limita-
cions a l’atorgament «tanto de nuevas autorizaciones habilitantes para la realización 
de transporte interurbano en esa clase de vehículos como de las que habilitan para 
el arrendamiento de vehículos con conductor», però sense concretar-ne el seu abast 
a l’hora d’aplicar-les. Aquesta concreció reglamentària, de fet, no es va produir fins 
a dos anys més tard, amb l’aprovació del Reial decret 1057/2015, de 20 de novembre, 
de modificació del ROTT (art. 181 i 182), que va facultar l’administració competent 
per denegar les dites autoritzacions a fi de mantenir un adequat equilibri en el ter-
ritori entre l’oferta i la demanda del servei de transport VTC i taxi, entenent que hi 
ha desequilibri quan es trenca la proporció 1 autorització VTC per cada 30 llicèn-
cies de taxi (art. 181.3). Val a dir que, recentment, el Govern de l’Estat, mitjançant 
el Reial decret llei 3/2018, de 20 d’abril, ha derogat el darrer precepte reglamentari i 
ha donat rang legal a la ràtio de proporcionalitat esmentada, que pot ser modificada 
per les comunitats autònomes sempre que sigui en un sentit menys restrictiu (nou 
apartat 3 de l’art. 48 LOTT).

Així, en aquest període temporal entre els anys 2009 i 2015 s’ha atorgat i/o està 
pendent encara de ser atorgat un elevat nombre d’autoritzacions VTC d’àmbit esta-
tal que, a la pràctica, supera amb escreix el que hauria estat el resultat de l’aplicació 
de la regla 1/30 (al voltant de 12.000 fins al 2018). A tall d’exemple, a Catalunya 
se’n van concedir 3.000, entre els anys 2013 i 2015. I això anterior, com s’ha vist, 
va ser possible perquè en una primera fase estava vigent la liberalització del servei 
de transport de viatgers mitjançant lloguer de vehicles amb conductor i, posterior-
ment, en una segona, tot i la reforma legal restrictiva del 2013, la denegació de les 
autoritzacions sol·licitades es va dur a terme sense la correlativa i suficient cobertura 
normativa reglamentària que l’havia d’implementar, la qual cosa va comportar-ne 
la impugnació i que es concedissin en execució de sentència judicial les que havien 
estat sol·licitades (per totes, sentències de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Suprem, de 13 de novembre de 2017, núm. 1711/2017 i 1713/2017).
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En aquest context, cal indicar que el Tribunal Suprem també es va pronunciar 
sobre altres aspectes de la mateixa matèria, com va ser el cas dels requisits de dis-
posició de local i nombre mínim de vehicles i conductors per exercir l’activitat VTC 
(art. 181.1.a, .b i .f ROTT), que va anul·lar (Sentència de la Sala Contenciosa Ad-
ministrativa del Tribunal Suprem, de 14 de febrer de 2012, Recurs núm. 427/2010).

I, més recentment, suposa un punt d’inflexió la Sentència de la Secció Tercera 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, de 4 de juny de 2018, 
núm. 921/2018, relativa al Reial decret 1057/2015, de 20 de novembre, que modi-
fica el ROTT, que també ha anul·lat l’exigència de disposar d’una flota mínima de 
vehicles per operar en el sector (dos primers paràgrafs de l’art. 181.2 ROTT), però, 
d’altra banda, ha avalat en termes generals el règim jurídic de les VTC sobre la base 
que els poders públics no estan obligats a mantenir un model de transport urbà amb 
vehicles de turisme totalment desregulat, atès que és una opció vàlida preservar un 
servei de taxi fortament intervingut per garantir la qualitat i la seguretat d’un servei 
que es considera d’interès per al ciutadà. D’acord amb aquest raonament, doncs, ad-
met la legitimitat de l’establiment de restriccions quantitatives a les autoritzacions 
VTC (proporció 1 VTC/30 taxis); la regla de restricció territorial 80/20 per als VTC 
(també anomenada regla d’habitualitat en la prestació dels serveis per atendre ne-
cessitats relacionades amb el territori autonòmic on està domiciliada l’autorització, 
la qual s’entén complerta si aquests serveis realitzats dins de la comunitat autònoma 
representen com a mínim un 80 % del total en períodes de 3 mesos); les limitacions 
de circulació en la via pública per a la captació de clients, i a l’últim, la restricció de 
realització de l’activitat dels VTC exclusivament en la modalitat de contractació prè-
via per part de l’usuari (FD sisè a onzè).

2. En vista del complex panorama que s’ha descrit i amb la finalitat de posar fi 
a la problemàtica que ha suposat en els darrers anys la concurrència de VTC i taxis 
en el sector del transport de viatgers en vehicles de motor de fins a nou places en els 
nuclis urbans i metropolitans, el Govern estatal ha dictat el Reial decret llei 13/2018, 
de 28 de setembre, pel qual es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordena-
ció dels transports terrestres, en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor 
(en endavant, RDL 13/2018). A aquest efecte, i atès que la reforma immediatament 
precedent mitjançant el Reial decret llei 3/2018 no va resultar suficient per mitigar 
els problemes de mobilitat, congestió del trànsit i mediambientals que ha ocasionat 
en aquests nuclis l’increment de l’oferta de transport en vehicles de turisme, l’abans 
esmentat Reial decret llei ha operat una nova i ulterior reforma de la normativa legal 
vigent en aquest àmbit (preàmbul RDL 13/2018). Val a dir que la dita norma gover-
namental ha estat convalidada pel Congrés dels Diputats mitjançant l’Acord de 25 
d’octubre de 2018 (publicat per mitjà de la Resolució de la Presidència del Congrés 
de la mateixa data) i, actualment, s’està tramitant com a projecte de llei (BOCG, 
Congrés dels Diputats, núm. 32-1, sèrie A, de 2 de novembre de 2018) i es troba en 
fase d’esmenes a l’articulat.

A continuació, ens referirem a l’esmentat Reial decret llei 13/2018, dictat pel Go-
vern estatal a l’empara de les competències previstes a l’article 149.1.21 CE, en la 
mesura que el Govern català, precisament, dicta el Decret llei objecte de dictamen 
en desplegament d’una habilitació legal expressa continguda en el seu text.

A) Així, pel que ara interessa, la reforma estatal consisteix, principalment, en la 
incorporació de dues mesures de caire limitatiu per a les autoritzacions VTC d’àm-
bit estatal:

D’una banda, es prohibeix expressament la possibilitat d’actuar a nivell urbà o 
metropolità (per tant, dins del terme municipal o de la zona de prestació conjunta 
de serveis de transport públic urbà), de manera que, segons el nou règim d’autoritza-
cions, els VTC només poden realitzar el transport de viatgers d’àmbit interurbà (art. 
únic RDL 13/2018, que modifica l’art. 91.1 LOTT).
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I de l’altra, com a regla general i llevat d’algunes excepcions (ports, aeroports, 
demanda superior a l’oferta), s’estableix l’obligació que els dits serveis s’hagin d’ini-
ciar (la recollida dels passatgers) en el territori de la comunitat autònoma en la qual 
es trobi domiciliada la corresponent autorització. Per tant, desapareix l’opció fins 
ara vigent que permetia actuar en tot el territori de l’Estat sense limitació per raó 
d’origen del servei, amb el benentès que s’havia d’observar la restricció territorial 
80/20, abans esmentada (art. únic RDL 13/2018, que modifica l’art. 91.2 LOTT).

En compensació pels perjudicis que la nova definició legal, més restrictiva, 
d’aquesta modalitat de servei de transport de viatgers, pot ocasionar a les autorit-
zacions VTC d’àmbit estatal atorgades d’acord amb el règim jurídic anterior (o les 
sol·licituds de les quals estiguin pendents de resoldre’s en via judicial), l’Estat conce-
deix als seus titulars un règim transitori de quatre anys (si escau, ampliable dos anys 
més) sotmès a les condicions normatives d’explotació del servei fins llavors vigents. 
Per tant, durant aquest lapse temporal podran continuar prestant el seus serveis de 
transport de viatgers en els àmbits urbans, sense limitació per raó d’origen, si bé res-
pectant la ja explicitada regla territorial 80/20, d’habitualitat del servei intraautonò-
mic. En qualsevol cas, però, disposa que els serveis de transport que prestin els titu-
lars de les dites autoritzacions en els nuclis urbans han de restar subjectes a totes les 
determinacions i limitacions que estableixi l’òrgan competent sobre utilització del 
domini públic viari, gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció 
de la contaminació atmosfèrica; especialment en matèria d’estacionament, horaris i 
calendaris de servei o restriccions a la circulació (disp. trans. única RDL 13/2018).

Paral·lelament, i pel que interessa a l’objecte d’aquest Dictamen, el citat Reial de-
cret llei 13/2018 faculta aquelles comunitats autònomes que, en aplicació de la Llei 
orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de delegació de facultats de l’Estat en les comu-
nitats autònomes en relació amb els transports per carretera i per cable, són com-
petents per atorgar autoritzacions per als serveis de transport públic discrecional 
de viatgers d’àmbit superior a l’autonòmic (art. 5.a i 6 LO 5/1987), per «concretar, 
desplegar o modificar, de forma temporal o definitiva», determinats aspectes de les 
condicions d’explotació de les autoritzacions VTC que fins ara estaven previstes a 
l’article 182.1 ROTT (disp. add. primera).

De fet, l’ampliació d’aquesta potestat executiva d’autorització cap a una facultat 
d’abast normatiu trobaria empara en la mateixa Llei orgànica 5/1987, que permet 
«l’execució o desplegament de les normes estatals» sempre que així ho prevegi ex-
pressament la legislació estatal (art. 14 i 16 LO 5/1987, segons interpretació efectu-
ada recentment per la STC 105/2018, de 4 d’octubre, FJ 5); en el cas que ens ocupa, 
el Reial decret llei 13/2018.

En concret, la disposició addicional primera RDL 13/2018 acota clarament i ex-
pressa l’habilitació tot just exposada, de manera que, d’una banda, permet que les 
comunitats autònomes modifiquin el Reglament estatal vigent (ROTT) si es tracta 
de serveis l’itinerari dels quals es desenvolupa íntegrament en el seu àmbit territo-
rial. I de l’altra, que la dita modificació es refereixi només a: condicions de precon-
tractació, sol·licitud de serveis, captació de clients, recorreguts mínims i màxims, 
serveis o horaris obligatoris i especificacions tècniques del vehicle (apt. a). Igual-
ment, es disposa que ha de respectar els criteris de proporcionalitat establerts a l’or-
denament jurídic vigent i que ha d’estar orientada a assolir dues finalitats: millorar 
la gestió de la mobilitat interior de viatgers o garantir l’efectiu control de les condi-
cions de prestació dels serveis (apt. b, primer paràgraf).

Més enllà de l’anterior, l’habilitació conté una darrera previsió de respecte a les 
competències que, d’acord amb les normes de cada comunitat autònoma, puguin 
correspondre a les entitats locals quant a l’establiment o modificació efectiva de les 
condicions abans enumerades amb relació amb els serveis que discorrin íntegrament 
en els seus àmbits territorials (apt. b, segon paràgraf).
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A l’últim, el Reial decret llei 13/2018 incorpora altres mesures, com l’habilitació 
reglamentària al Govern estatal per establir un règim sancionador més estricte que, 
entre d’altres, garanteixi el compliment de la prestació del servei en l’àmbit territo-
rial assignat, la prohibició de recollir clients que no hagin contractat prèviament el 
servei (disp. add. tercera) o la creació d’un marc de cooperació en el sector (disp. 
add. segona).

B) Un cop exposat l’abast de la habilitació legal estatal en la qual se situa l’origen 
del gruix del Decret llei 4/2019, estem en condicions de sintetitzar el contingut i la 
finalitat d’aquesta norma de rang legal dictada pel Govern de la Generalitat. Deixant 
de banda els aspectes relatius a la fonamentació de la extraordinària i urgent neces-
sitat que justificarien la seva promulgació, els quals tractarem posteriorment, cal 
indicar que el Decret llei, segons el seu preàmbul, «tracta d’abordar [...] la regulació 
de determinats aspectes de l’explotació dels serveis, tant urbans com interurbans, 
prestats íntegrament a Catalunya, en la modalitat de transport de viatgers mitjançant 
vehicles de lloguer amb conductor». Aquest règim jurídic afecta, doncs, no només 
transitòriament les autoritzacions VTC d’àmbit estatal ja atorgades o pendents de 
resolució judicial, sinó també les que de nou pugui atorgar l’Administració compe-
tent per realitzar el servei de transport de VTC íntegrament en l’àmbit territorial de 
Catalunya, ja sigui a nivell urbà o interurbà (art. 1 DL 4/2019).

En aquest darrer sentit, cal recordar que la Generalitat, a l’empara de l’article 
169 EAC, té, entre d’altres, la competència exclusiva sobre els transports terrestres 
de viatgers que transcorrin íntegrament dins del territori de Catalunya i, en concret, 
per regular la intervenció administrativa per a l’exercici de les activitats de trans-
port com també per regular el transport urbà i els serveis de transport discrecional 
de viatgers, entre d’altres (apt. 1, lletres b i c). En són una mostra d’aquesta potestat 
normativa, Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per 
carretera mitjançant vehicles de motor; la Llei 19/2003, del taxi, o el Decret llei 
5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de transport de 
viatgers en vehicles de fins a nou places.

Dit això, el Decret llei s’estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals 
i dues disposicions finals. L’article 1 delimita el seu objecte i àmbit d’aplicació, en 
els termes abans exposats; l’article 2 conté un seguit de modificacions de la indica-
da Llei 12/1987, entre les quals destaca l’atribució competencial als ajuntaments o 
als ens metropolitans de l’ordenació de les diferents modalitats de serveis urbans de 
transport amb vehicles amb capacitat màxima de fins a nou places, inclosa la del con-
ductor, sempre que tinguin origen dins d’àmbit municipal o metropolità; l’article 3  
modifica la Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea metropolitana de Barcelona, per as-
signar a aquesta entitat local la competència d’ordenació i intervenció administrativa 
de totes les modalitats de transport urbà de viatgers (incloent, doncs VTC i taxis) 
que tinguin origen i destinació en el seu àmbit territorial; i l’article 5 incorpora un 
règim de control i sancionador per al compliment de les condicions previstes en el 
Decret llei, mitjançant la creació de registres per part dels ens locals o el nomena-
ment de personal amb funcions d’inspecció i amb condició d’agents de l’autoritat. 
A més, es preveuen mecanismes de mediació (disp. add. segona) i un desplegament 
normatiu del Decret llei per part del titular del departament competent (disp. final 
primera).

Quant a l’article 4, objecte específic de la petició de dictamen, estableix les con-
dicions d’explotació del servei de VTC sobre la base de les següents premisses. 
D’entrada, conté dues atribucions competencials: la primera disposa que les entitats 
locals o els ens metropolitans legalment constituïts poden establir o modificar, en 
els termes previstos a la disposició addicional primera del Reial decret llei 13/2018, 
les condicions d’explotació del servei en relació amb aquells que transcorrin ínte-
grament dins del seu àmbit territorial (apt. 1). I la segona, que el Govern o els ens 
locals, en els seus àmbits competencials respectius, poden determinar les condicions 
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de precontractació que considerin adients en cada cas per millorar la gestió de la 
mobilitat interior de viatgers o per garantir el control efectiu de les condicions de 
prestació dels serveis, respectant els criteris de proporcionalitat que estableix la nor-
mativa vigent (apt. 2).

Ara bé, a continuació enumera una sèrie de condicions per a la prestació del ser-
vei que s’han d’observar en tot cas: a) per garantir el compliment de la precontracta-
ció prevista a l’article 182.1 ROTT, «ha de transcórrer un interval de temps mínim 
de 15 minuts, entre la contractació i la prestació efectiva del servei», en el qual resta 
inclòs el temps per exercir el dret de cancel·lació o desistiment del consumidor a qui 
l’empresa ha reconegut el servei (art. 4.2, segon i tercer paràgrafs); b) d’acord amb 
el que ja estableix l’esmentat precepte reglamentari, els vehicles adscrits a les auto-
ritzacions VTC no poden circular en cap cas per les vies públiques a la recerca de 
clients ni propiciar la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament 
el servei, romanent estacionats a tal efecte. Amb aquesta finalitat, quan no estiguin 
contractats prèviament o prestant un servei, aitals vehicles han de romandre estacio-
nats fora de les vies públiques, en aparcaments o garatges (art. 4.3), i c) es prohibeix 
la geolocalització que permeti als clients ubicar amb caràcter previ a la contracta-
ció els vehicles disponibles adscrits a una autorització VTC, ja que es considera que 
aquest sistema propicia la captació de viatgers i, per tant, no es pot practicar. Això 
no obsta perquè, un cop ja contractat el servei, la persona usuària pugui accedir a la 
informació que identifiqui el vehicle que li ha de prestar el servei (art. 4.4).

En estreta connexió amb les previsions anteriors, trobem la disposició addicio-
nal primera, relativa a la precontractació del servei que ens ocupa en l’àmbit local, 
la qual habilita els ens locals a augmentar l’interval de temps fixat a l’article 4.2, 
de forma justificada i en els termes que preveu la disposició addicional primera del 
Reial decret llei 13/2018.

C) Per tancar l’estudi de la situació actual del transport discrecional de viatgers 
mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor en el sector urbà i metropolità, re-
sulta adient referir-nos, a mode de síntesi, als models vigents en les grans ciutats 
d’altres països del nostre entorn, en les quals, sigui dit de passada, l’entrada dels 
VTC ha originat problemàtiques semblants i ha estat objecte dels pronunciaments 
judicials corresponents.

A París, les tensions entre VTC i taxis són habituals i, si bé no existeix limitació 
quantitativa per als primers, sí que han d’observar certes restriccions en l’explota-
ció del servei: no poden estacionar ni circular a la via pública per captar usuaris tot 
i que, excepcionalment, poden estacionar, com a màxim durant una hora abans del 
servei, a prop d’una estació de tren o d’un aeroport si existeix una reserva prèvia; te-
nen determinades limitacions en l’ús de la geolocalització, que no s’admet per loca-
litzar els vehicles disponibles a la via pública i, en finalitzar el trajecte, han de tornar 
a les instal·lacions de l’operador o estacionar fora de la calçada tret que existeixi una 
reserva prèvia amb un altre client.

A Berlín, regeix l’obligació dels VTC de tornar a la base després del servei i d’es-
perar allà un nou servei, excepte en el cas que hagi rebut una nova ordre de servei 
abans de sortir d’aquella o durant el trajecte, obligació que va ser avalada per la de-
cisió del Tribunal Suprem Federal alemany (Bundesgerichtshof), de 13 de desembre 
de 2018, que ha confirmat que un conductor d’un VTC només pot prestar els serveis 
que se li encarreguin a través de l’empresa de lloguer de vehicles i en cap cas pot 
atendre’ls ell directament.

I a Roma, on, en principi, només funciona el servei de VTC d’alta gamma, la 
normativa sobre VTC estableix el deure de precontractar el servei, que es pot sol·li-
citar a la seu o al garatge, així com de tornar al garatge abans d’oferir un nou servei. 
Quant a l’estacionament a la via pública, és només permès durant l’espera del client 
que ha efectuat la reserva del servei i durant l’execució efectiva d’aquest.
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En altres metròpolis, el servei de VTC està força arrelat, tot i que no exempt 
tampoc de polèmica. A Brussel·les opera de forma activa però cal contractar amb 
caràcter previ i, com a mínim, per una durada de 3 hores i per import de 90 euros, 
a banda que es prohibeix estacionar o circular per la via pública sense una precon-
tractació. Aquests requisits han estat interpretats en sentit menys restrictiu recent-
ment per la Sentència del Tribunal d’Empresa Francòfon (Tribunal de l’entreprise 
francophone) de Brussel·les, de 16 de gener de 2019, en la qual, a més, es considera 
que el servei de VTC no és un servei de taxi i respecta el marc legal.

Londres és una de les ciutats on són més habituals, i, de fet, són molt superiors 
en nombre als taxis perquè no estan limitats quantitativament. Existeixen tres tipus 
de llicències: llicència de vehicle, llicència de conductor i llicència d’operador. No-
gensmenys, han tingut problemes de seguretat tant perquè l’empresa més fortament 
implantada no informava dels incidents en què es veien involucrats els seus conduc-
tors com perquè no es disposava de la informació sobre possibles antecedents penals 
d’aquests darrers, fins al punt que l’autoritat competent per a l’atorgament de llicèn-
cies (TfL) va decidir no renovar-li la llicència si bé posteriorment, atenent els canvis 
introduïts en el servei, va atorgar-li una llicència temporal. Com en altres capitals 
europees, la regulació de l’activitat exigeix la precontractació del servei, que única-
ment es pot reservar a través d’operadors de VTC amb llicència, i prohibeix recollir 
clients al carrer o en estacions o aeroports.

3. Un cop exposada l’evolució de la regulació del sector del transport de viatgers 
mitjançant lloguer de vehicles amb conductor i el context normatiu en què s’insereix 
el Decret llei 4/2019, com també el contingut i la finalitat d’aquest, exposarem, de 
forma succinta, els raonaments de la sol·licitud de dictamen.

Els diputats sol·licitants dirigeixen un doble retret de constitucionalitat i d’estatu-
tarietat a la norma objecte de dictamen.

En primer lloc, i amb caràcter general, qüestionen l’ús de l’instrument normatiu 
del decret llei atès que, a parer seu, no es donen els requisits habilitants d’acord amb 
l’article 64 EAC i la jurisprudència constitucional.

D’una banda, quant al requisit de la situació d’extraordinària i urgent necessitat, 
consideren que la justificació recollida a la norma és «falaz, tautológica y acreditati-
va de que ha ejercido indebidamente su facultad legislativa», atès que es fonamenta 
en l’habilitació competencial recollida a la disposició addicional primera del Reial 
decret llei 13/2018, si bé aquest precepte no conté un «mandato u orden imperativa 
de reglamentación obligatoria». Aquesta circumstància i la resta de causes al·legades 
pel Decret llei són, a parer seu, fórmules rituals o genèriques i, per tant, no es con-
signa la causa que motiva la regulació mitjançant decret llei. Afirmen, finalment, que 
aquest fet es contraposa al Decret llei 5/2017, en el qual el Govern va fer una «preci-
sa referencia a una situación concreta».

D’altra banda, i com a conseqüència de l’anterior, els peticionaris entenen que 
esdevé impossible determinar el compliment del requisit relatiu a la connexió de 
sentit entre la situació d’extraordinària i urgent necessitat i les mesures adoptades.

En segon lloc, i en relació amb l’article 4 i la disposició addicional primera del 
Decret llei 4/2019, sostenen una possible vulneració del dret a la llibertat d’em-
presa prevista a l’article 38 CE i l’afectació dels drets i interessos dels consumidors 
i usuaris.

Sobre la llibertat d’empresa, l’escrit, amb citació de jurisprudència constitucional 
relativa al concepte i els requisits per limitar-la, argumenta que les mesures establer-
tes en el Decret llei consistents en l’exigència d’un interval de temps mínim de 15 
minuts entre la contractació i la prestació efectiva del servei i la prohibició d’emprar 
la geolocalització dels vehicles disponibles abans de la contractació no són adequa-
des ni proporcionades a les finalitats perseguides.

I, pel que fa a l’obligació d’estacionar fora de la via pública dels vehicles que no 
estiguin contractats prèviament ni prestant el servei, els sol·licitants asseveren que 
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«aunque superase el canon de la adecuación» és desproporcionada perquè existeixen 
mesures menys restrictives que permetrien assolir els mateixos objectius.

Addicionalment, les mesures qüestionades, «al imposibilitar o dificultar despro-
porcionadamente el propio ejercicio de la actividad», perjudiquen també, segons els 
peticionaris, els interessos «de los consumidores y usuarios de transportes terres-
tres». En aquest sentit, fan referència al criteri manifestat per l’Autoritat Catalana de 
la Competència, contrari a l’establiment de l’obligació de precontractació del servei 
amb una anticipació determinada i a la prohibició de fer ús de sistemes de geoloca-
lització.

4. A fi de donar resposta a les qüestions sotmeses a la nostra opinió consultiva 
per part dels diputats sol·licitants, en el fonament jurídic segon examinarem el com-
pliment dels requisits del pressupòsit habilitant i dels límits materials de l’article 
64.1 EAC per part del Decret llei; a continuació, en el fonament jurídic tercer, ex-
posarem el marc constitucional de la llibertat d’empresa en l’àmbit del transport de 
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor i, seguidament, en el fona-
ment jurídic quart i darrer, analitzarem la constitucionalitat dels preceptes objecte 
de dictamen.

Segon. L’examen del compliment dels requisits del pressupòsit habilitant i dels lí-
mits materials de l’article 64.1 EAC per part del Decret llei

1. D’acord amb l’estructura d’aquest Dictamen, cal escatir si el Decret llei s’ajus-
ta als requeriments del pressupòsit habilitant de l’article 64.1 EAC.

Els diputats peticionaris qüestionen que en la tramitació de la norma de referèn-
cia concorrin els esmentats requisits estatutaris ja que, al seu entendre, no es pro-
dueix una situació d’extraordinària i urgent necessitat. Consideren també insuficient 
la justificació i, en qualsevol cas, no estimen acreditades les causes que avalen la 
regulació de la matèria mitjançant decret llei. L’expressa habilitació competencial a 
les comunitats autònomes per regular l’activitat de lloguer de vehicles amb conduc-
tor que va establir la disposició addicional primera del RDL 13/2018 no esdevé un 
mandat ni una ordre imperativa, segons el seu parer, que justifiqui l’ús del decret llei 
pel Govern de Catalunya per regular la matèria. Prova d’això, afegeixen els petici-
onaris, és que la resta de comunitats autònomes no s’han sentit interpel·lades per la 
suposada ordre, en clara referència al Reial decret estatal.

D’acord amb l’article 64.1 EAC, el pressupòsit habilitant consisteix «en la im-
prescindible concurrència d’una necessitat extraordinària i urgent que doni empara 
i, per tant, habiliti el Govern per aprovar-lo» (DCGE 1/2012, de 10 de gener, FJ 2.1).

Es tracta, com ha tingut ocasió d’assenyalar el Consell en múltiples dictàmens, 
d’una disposició que suposa una excepció al procediment ordinari d’elaboració de 
les lleis pel Parlament, de manera que el seu exercici resta sotmès i condicionat 
a l’exigència que es donin uns explícits requisits que legitimin aquesta actuació 
(DCGE 7/2010, de 22 d’abril, FJ 2; 1/2012, FJ 2; 15/2014, de 3 de juliol, FJ 2). Així, 
«en la mesura que sostreu la matèria regulada del debat parlamentari, és un instru-
ment en mans de l’Executiu que ha de ser utilitzat amb caràcter estricte perquè l’atri-
bució al Govern de la potestat legislativa material és extraordinària i ha de respectar 
sempre el marc delimitador que assenyala l’article 64.1 EAC» (DCGE 7/2010, FJ 3).

Per a la correcta adequació a la norma estatutària, el decret llei requereix l’obser-
vança de dos requisits substancials. Un primer requisit és l’exigència d’una necessi-
tat extraordinària i urgent, que actua com a pressupòsit habilitant. Un segon requisit, 
de caràcter material, que afecta les matèries que són vedades al seu contingut regu-
latori i que analitzarem més endavant en aquest mateix fonament jurídic.

A aquest efecte, i atès que es tracta d’una qüestió sotmesa de forma recurrent al 
nostre parer consultiu, existeix una extensa doctrina del Consell reiterada en diver-
sos dictàmens als quals ens remetem amb caràcter general, sens perjudici que fem 
referència als seus elements més destacats que resultin d’interès per exposar el cà-
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non interpretatiu de referència que haurem de fer servir per examinar el Decret llei 
4/2019 (DCGE 15/2014, que en conté la síntesi més recent; 7/2010, FJ 2 i 3; 1/2012, 
FJ 2; 16/2013, de 15 de novembre, FJ 2, entre d’altres).

Pel que fa a l’anàlisi del requisit formal consistent a determinar si es dona un 
cas d’una «necessitat extraordinària i urgent», podem emprar, com hem fet en oca-
sions anteriors, la jurisprudència constitucional sobre el mateix requisit exigit per 
l’article 86.1 CE per als decrets lleis dictats pel Govern de l’Estat, el qual ha estat 
objecte d’un ampli tractament pel Tribunal Constitucional en múltiples sentències 
(recentment, la STC 34/2017, d’1 de març, que conté un resum de la doctrina del 
Tribunal, FJ 3, i 152/2017, de 21 de desembre, FJ 3, entre d’altres; pel que fa a de-
crets llei autonòmics, podem citar, recentment, les STC 93/2015, de 14 de maig, FJ 
3 a 6; 211/2016, de 15 de desembre, FJ 3 a 5, i 105/2018, de 4 d’octubre, FJ 3), sense 
oblidar que «no hem d’aplicar necessàriament ni mimètica aquesta jurisprudència, 
atès que caldrà tenir en compte els matisos que derivin de la nostra singularitat ins-
titucional» (DCGE 7/2010, FJ 3, i 16/2013, FJ 2).

Tant la doctrina del Consell com la jurisprudència constitucional han perfilat la 
distinció entre l’element d’urgència i el del caràcter extraordinari, de manera que han 
interpretat aquest darrer «com el supòsit excepcional en el qual una situació conjun-
tural de difícil previsió requereix una intervenció normativa immediata per part del 
poder executiu per fer front als objectius de governabilitat». Amb línies generals, 
el caràcter extraordinari ha estat acceptat de manera àmplia per la jurisprudència 
del Tribunal Constitucional «quan està raonablement i explícitament motivat per si-
tuacions fàctiques amb una especial transcendència o repercussió en l’àmbit econò-
mic o social, i, per contra, l’escrutini ha estat més estricte en supòsits de normativa 
orientada a reformes estrictament organitzatives o instrumentals mínimament previ-
sibles i que no exigeixen una acció normativa immediata» (DCGE 15/2014, FJ 2.3).

La urgència, de conformitat amb la nostra doctrina, va vinculada a avaluar o 
verificar si des del punt de vista del procediment legislatiu ordinari no existia altra 
opció que facilités la tramitació de la disposició sense necessitat de recórrer a una 
norma d’origen governamental. Per tant, «[l]a urgència es vincula a la impossibilitat 
d’implementar el contingut de la regulació o, en altres paraules, d’assolir la finalitat 
desitjada o cercada mitjançant el procediment parlamentari comú previst per a la 
resta d’iniciatives legislatives» (per tots, DCGE 1/2012, FJ 2).

En el nostre sistema institucional parlamentari, que és de configuració unicame-
ral, el Reglament del Parlament mateix preveu procediments específics per tramitar 
en terminis més reduïts iniciatives legislatives concretes. Es tracta, d’una banda, del 
supòsit recollit a l’article 138 del Reglament del Parlament referit a la tramitació de 
les iniciatives legislatives en lectura única i, de l’altra, de la tramitació de la inicia-
tiva pel procediment d’urgència d’acord amb l’article 107 de la citada norma parla-
mentària. Aquest darrer procediment permet, com en el cas anterior, una important 
celeritat en la tramitació de la iniciativa legislativa, atès que comporta la reducció a 
la meitat dels terminis fixats amb caràcter ordinari i encara poden ser més reduïts si 
així ho acorda la Mesa del Parlament.

Quan el decret llei es projecta sobre matèries de naturalesa econòmica i social, 
la jurisprudència constitucional s’ha mostrat més laxa respecte del marge de decisió 
del Govern a l’hora d’exercir la iniciativa legislativa mitjançant aquest instrument 
normatiu. I, si bé és cert que, d’ençà de l’any 2007, el Tribunal Constitucional en di-
verses sentències (STC 68/2007, de 28 de març; 31/2011, de 17 de març, i 137/2011, 
de 14 de setembre) ha mostrat un punt d’inflexió i s’ha inclinat per una apreciació 
més restrictiva, declarant contraris a l’article 86.1 CE determinants decrets llei sobre 
matèries de naturalesa econòmica o social, en línies generals, la seva jurisprudència 
ha estat favorable a validar les normes que s’aproven emmarcades en una conjuntura 
econòmica i/o social que requereix una regulació urgent, sempre, això sí, que quedi 
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prou justificada, de forma explícita i raonada, al text de la norma (STC 93/2015, FJ 7,  
amb citació de la STC 29/1982, de 31 de maig, FJ 3).

En aquest punt, convé portar a col·lació la STC 105/2018, ja esmentada, en la 
qual el Tribunal Constitucional, en ocasió d’analitzar un recurs d’inconstitucionali-
tat interposat contra el Decret llei de la Generalitat 5/2017, al qual hem fet referèn-
cia en el fonament jurídic anterior, va apreciar que s’havia justificat que es donava 
una extraordinària i urgent necessitat, com a pressupòsit habilitant, «a través de una 
precisa referencia a una situación concreta en relación con concretos problemas sur-
gidos de la aplicación de la regulación de las autorizaciones de alquiler de vehículos 
con conductor» (FJ 4.c).

Addicionalment, el pressupòsit habilitant, és a dir, la situació d’extraordinària 
i urgent necessitat, ha de mantenir una connexió de sentit o congruència amb les 
mesures que incorpora la norma amb rang de llei del govern per afrontar-la, con-
gruència que «no s’ha d’identificar amb un control sobre l’oportunitat, l’eficàcia o la 
bondat tècnica de les mesures adoptades, sinó únicament com l’existència d’un vin-
cle raonable entre aquestes i la situació que exigeix l’acció normativa reformadora» 
(DCGE 6/2012, d’1 de juny, FJ 2; 15/2014, de 3 de juliol, FJ 2, i 16/2014, d’11 de 
juliol, FJ 2, amb citació de la STC 1/2012, de 13 de gener, FJ 6, 7 i 11).

2. Exposat aquest paràmetre d’estatutarietat derivat de l’article 64.1 EAC, vin-
culat al pressupòsit habilitant, pertoca projectar-lo sobre el Decret llei 4/2019. Per 
verificar-ne el compliment analitzarem, en primer lloc, l’exposició de motius i, se-
guidament, la documentació que acompanya l’expedient d’elaboració i de tramitació 
de la norma.

Seguint la nostra doctrina consultiva, i de resultes del que disposa l’article 38 de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
l’extraordinària i urgent necessitat que habilita una regulació mitjançant decret llei 
no només ha de constar en l’exposició de motius, sinó que també l’expedient que 
acompanya la seva tramitació ha d’incorporar, imperativament, un informe justi-
ficatiu. Tot això sens perjudici que cal que hi figuri a més un informe dels serveis 
jurídics de la Generalitat.

Cal recordar que, atès que el nostre examen sobre aquestes normes amb rang de 
llei del Govern de la Generalitat s’exerceix abans de la seva convalidació pel Parla-
ment, la documentació que figura al seu expedient i els arguments consignats en el 
seu preàmbul constitueixen els elements interpretatius «suficients» del pressupòsit 
habilitant ex article 64 EAC (per tots, DCGE 7/2010, FJ 3).

El preàmbul del Decret llei fa palès que la necessitat extraordinària i urgent res-
pon a l’obligança d’una intervenció legislativa per fer front a una situació fàctica 
conjuntural «en matèria de transport de viatgers sobre l’activitat de lloguer de vehi-
cles amb conductor». Aquesta situació ve descrita en el seu apartat I i ja havia estat 
identificada també en el RDL 13/2018, sobre la base que el creixement ràpid de la 
modalitat de transport mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor, a l’empa-
ra de les autoritzacions denominades VTC, pot donar lloc a un desequilibri entre 
oferta i demanda de transport en vehicles de turisme que provoqui un deteriorament 
general dels serveis, en perjudici dels viatgers, i basant-se també en l’impacte en la 
mobilitat i la congestió de trànsit i mediambiental, circumscrit, especialment, a les 
àrees i nuclis urbans.

L’informe justificatiu de la necessitat extraordinària i urgent emès per la Secre-
taria d’Infraestructures i Mobilitat, que forma part de la documentació que acompa-
nya la norma dictaminada, incideix en la situació de fet existent, posant de manifest, 
tal com feia el Reial decret llei 13/2018, els efectes immediats i significatius que en 
els àmbits urbans i metropolitans està produint l’increment i la concentració dels 
serveis d’arrendament de vehicles amb conductor, amb especial afectació, pel que fa 
a Catalunya, en l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
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A la conjuntura descrita, s’hi superposa la conflictivitat social registrada els dar-
rers mesos entre els sectors del taxi i els VTC, evidenciada per les diverses manifes-
tacions, aturades i disturbis que han tingut lloc especialment a les ciutats amb major 
implantació d’empreses amb autoritzacions VTC, com és el cas de Barcelona, i que 
han afectat la mobilitat i el servei de transport discrecional de viatgers, situació de 
la qual, reiterem, ja feia esment el RDL 13/2018 mateix, que, en el cas de Catalunya, 
es manté i s’agreuja, especialment després de l’estiu.

Tot i que la problemàtica es troba latent des de fa temps, com ho demostra la 
conflictivitat judicial existent, tant a nivell intern de l’Estat com en l’àmbit comu-
nitari (ens remetem, en aquest punt, a l’exposició realitzada en el fonament jurídic 
primer), i que en el darrer any fins i tot l’Estat ha arribat a dictar dos reials decrets 
llei en matèria d’arrendament de vehicles amb conductor –el RDL 3/2018 i el RDL 
13/2018–, la realitat és que el conflicte, almenys pel que fa a Catalunya, perviu i, 
lluny de quedar resolt, en els darrers mesos s’ha incrementat.

En vista d’aquest context i en els estrictes termes de l’habilitació efectuada per 
l’Estat en el RDL 13/2018, i tenint en compte també que l’esmentada norma estatal 
regula una situació de transitorietat, el Govern de la Generalitat ha considerat con-
venient fer front a la problemàtica existent en el seu territori, que pot presentar una 
especificitat diferent d’altres comunitats autònomes. L’esmentada singularitat és atri-
buïble a causes de molt diversa naturalesa, sense que correspongui a aquest Consell 
fer-ne una valoració, atès que entra en els marges dels criteris d’oportunitat.

Dit això, podem concloure que, del preàmbul i de la documentació que acom-
panyen l’elaboració i la tramitació del projecte de decret llei, se’n desprenen mo-
tius suficients per considerar que el Govern ha raonat i justificat de forma suficient 
l’existència d’una necessitat extraordinària que l’ha portat a dictar el Decret llei de 
referència.

Apreciada l’extraordinària necessitat, cal valorar la urgència des de la perspecti-
va de si una altra fórmula de tramitació legislativa hagués estat possible sense haver 
de recórrer a aquesta figura.

En l’informe de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat es justifica la impos-
sibilitat de recórrer al procediment legislatiu ordinari pels efectes immediats de les 
mesures i perquè la situació fàctica conjuntural existent podria comportar el risc de 
la seva inaplicació en vista de l’evolució dels fets.

El Tribunal Constitucional, en diverses sentències (per totes, STC 93/2015, FJ 6), 
ha flexibilitzat l’exigència d’una justificació expressa i individualitzada de la inade-
quació del procediment legislatiu per atendre a temps els objectius governamentals, 
sobretot si en queda acreditada la necessitat extraordinària.

Tenint en compte que en la documentació que acompanyava el Decret llei es fa 
referència a aquesta qüestió, i atesa la doctrina jurisprudencial esmentada, podem 
concloure que el Decret llei 4/2019 compleix els requisits d’extraordinària i urgent 
necessitat derivats de l’aplicació de l’article 64.1 EAC.

Tot i així, seria desitjable, en virtut d’una adequada tècnica legislativa, que la jus-
tificació d’aquest aspecte figurés al preàmbul i, així mateix, seria recomanable que 
el Govern n’accentuï la seva explicitació quant al seu detall de concreció.

Convé recordar que la STC 105/2018 va apreciar raons suficients per justificar 
l’existència d’una extraordinària i urgent necessitat respecte del Decret llei 5/2017, 
que incideix en un àmbit material equivalent al del Decret llei 4/2019: el servei de 
transport de viatgers mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor. Malgrat 
que les mesures adoptades pel Govern català en ambdues normes són distintes, la 
situació fàctica que provoca l’extraordinària i urgent necessitat és pràcticament idèn-
tica. Tant és així que el Tribunal Constitucional esmenta en la Sentència que la situa-
ció de fet del Decret llei objecte del recurs ha estat adoptada com a punt de partida 
per a l’aprovació de diverses normes estatals, reproduint textualment, entre d’altres, 
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l’exposició de motius dels reials decrets llei 3/2018 i 13/2018, origen ambdós, com 
sabem, de la norma ara dictaminada.

En conseqüència, si tenim en compte els condicionants indicats damunt: d’una 
banda, l’aprovació d’una legislació estatal que crea un marc temporal transitori en 
curs (des de l’aprovació del RDL 13/2018) i amb un escenari provisional de quatre 
anys, en el qual s’habilita la Generalitat per intervenir mitjançant la seva potestat 
normativa si aprecia l’oportunitat (com així efectivament ho ha fet en l’exercici de 
la seva autonomia política), i de l’altra, la persistència i l’agreujament d’una situació 
fàctica de progressiva conflictivitat en aquest sector del transport, amb una real i 
pròxima amenaça d’afectació a l’interès general i a la mobilitat urbana (amb prece-
dents recents d’alteració de l’ordre públic), l’ús de la figura del decret llei està sufi-
cientment justificada quant al compliment del pressupòsit habilitant requerit per l’ar-
ticle 64.1 EAC. D’aquesta manera, coincidim amb la decisió adoptada pel Tribunal 
Constitucional a la tot just citada Sentència 105/2018 en la qual, com hem assenya-
lat, va avalar l’argumentació de la Generalitat per dictar el Decret llei 5/2017, mit-
jançant el qual intervenia en el sector de les autoritzacions VTC a fi de solucionar 
els conflictes professionals suscitats en l’àmbit del servei de transport discrecional 
urbà de viatgers.

En darrer terme, examinarem la congruència o connexió entre la mesura adop-
tada i la situació d’extraordinària i urgent necessitat. D’una banda, la modificació 
normativa persegueix l’objectiu de fixar les condicions d’explotació del servei de 
transport de viatgers mitjançant l’arrendament de vehicles amb conductor, en els 
termes fixats per l’habilitació atorgada a la Generalitat pel RDL 13/2018 a fi i efecte 
de fer front a la situació d’extraordinària necessitat descrita a l’exposició de motius 
del Decret llei 4/2019. D’altra banda, la norma, d’acord amb el contingut i la finalitat 
de les mesures que incorpora, exposades amb detall en el fonament jurídic anterior, 
presenta una connexió o un vincle raonable amb la situació conjuntural descrita a 
la qual el Govern pretén donar resposta. Consegüentment, és congruent amb la si-
tuació extraordinària i urgent definida i no observem cap retret d’antiestatutarietat, 
i això sens perjudici que les disposicions concretes puguin ser examinades pel que 
fa a la seva adequació material a la Constitució, tal com farem en els fonaments ju-
rídics següents.

3. Seguidament, analitzarem el segon dels requisits previstos a l’article 64.1 EAC 
que habiliten el Govern per legislar amb la modalitat de decret llei. Ens referim als 
límits materials que s’han de respectar forçosament a l’hora de dictar-lo. En con-
cret, les matèries vedades a regulació per aquest instrument normatiu es troben enu-
merades a l’article 64.1 EAC: «la reforma de l’Estatut, les matèries que són objecte 
de desenvolupament bàsic, la regulació essencial i el desenvolupament directe dels 
drets reconeguts per l’Estatut i per la Carta dels drets i deures dels ciutadans de Ca-
talunya i el pressupost de la Generalitat». Tot i que els diputats sol·licitants no ho 
qüestionen directament, podríem entendre que ho fan, de manera indirecta, en la 
mesura que manifesten dubtes sobre l’afectació a la llibertat d’empresa i als drets i 
interessos del consumidors i usuaris.

L’article 86.1 CE fixa també els límits materials als que necessàriament s’haurà 
d’atenir l’Executiu quan dicti un decret llei. No podrà afectar l’ordenament de les 
institucions bàsiques de l’Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans re-
gulats en el títol I, el règim de les comunitats autònomes i el dret electoral general.

La jurisprudència constitucional ha interpretat que la figura del decret llei no 
ha de ser entesa de manera tan restrictiva que n’impedeixi l’ús com a instrument 
normatiu idoni per regular i donar resposta a circumstàncies canviants de la nostra 
societat. Una interpretació estricta i expansiva de la limitació continguda a l’arti-
cle 86.1 CE buidaria de contingut aquesta figura i la faria inservible per regular, 
amb més o menys incidència, qualsevol aspecte del títol I de la Constitució (STC 
111/1983, de 2 de desembre, FJ 8; 329/2005, de 15 de desembre, FJ 8). En definitiva,  
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si s’interpreta que l’expressió «no podran afectar» equival a qualsevol regulació 
que incideixi en els drets constitucionals regulats en el títol I, el decret llei, com a 
instrument normatiu previst a la Constitució i a l’Estatut, esdevindria pràcticament 
inoperant.

Per això, el Tribunal Constitucional, ja en la citada Sentència 111/1983, va deli-
mitar que «la cláusula restrictiva del art. 86.1 de la CE (“no podrán afectar...”) debe 
ser entendida de modo tal que ni reduzca a la nada el Decreto-ley, que es un instru-
mento normativo previsto por la Constitución “del que es posible hacer uso para dar 
respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual” [...], ni permita que por 
Decreto-ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del 
Título I, ni dé pie para que por Decreto-ley se vaya en contra del contenido o ele-
mentos esenciales de alguno de tales derechos» (FJ 8).

De conformitat amb aquesta jurisprudència constitucional, no tota regulació d’un 
dret reconegut al títol I de la Constitució està vedada materialment a la figura del 
decret llei. Seguint aquesta interpretació, aquesta norma no pot regular, en cap cas, 
el règim general del dret ni tampoc pot afectar la regulació dels seus elements essen-
cials (STC 182/1997, de 28 d’octubre, FJ 6 i 7).

Així, «quan afecti els precitats drets constitucionals haurà de respectar el límit 
infranquejable dels elements essencials del seu règim general, sense alterar-lo ni 
modificar-lo de manera que no s’innovi en la configuració que el fa recognoscible 
com a tal» (DCGE 5/2015, de 20 d’abril, FJ 2.4).

D’acord amb la doctrina constitucional que acabem d’exposar, resulta clar que 
malgrat que el Decret llei 4/2019 regula una matèria que té repercussions en el dret 
a la llibertat d’empresa, aquesta normació, estrictament sectorial, per contra, no 
s’insereix de forma directa en el que, en sentit propi, es considera el nucli del règim 
jurídic d’un dret constitucional.

Així, mentre que, a títol il·lustratiu, la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de ga-
rantia de la unitat de mercat (en endavant, LGUM) sí que incideix i modula alguns 
elements essencials o nuclears del règim jurídic de l’article 38 CE, com són, per 
exemple, els principis i les garanties per al lliure establiment i la circulació del con-
junt dels operadors econòmics de l’Estat, el Decret llei que ara examinem es limita 
a modificar algunes de les condicions d’explotació de les autoritzacions VTC que 
preveu l’article 182.1 ROTT, concretament i únicament les referides a la precontrac-
tació i sol·licitud de serveis.

En el mateix sentit i amb una argumentació equivalent, podem concloure que 
tampoc intervé en el desenvolupament o la modificació del règim essencial dels 
drets estatutaris que recull la norma institucional bàsica catalana, en relació amb els 
usuaris i consumidors, segons l’article 28 EAC.

En conseqüència, atès que, com hem indicat i detallem al llarg del present Dic-
tamen, la regulació que conté el Decret llei 4/2019 es limita a desplegar una norma-
tiva sectorial d’abast limitat, en cap cas podem considerar que incideixi en el nucli 
essencial de la llibertat d’empresa prevista a l’article 38 CE ni en el de cap dret de 
naturalesa estatutària i, per tant, no vulnera els límits materials de la figura del de-
cret llei, segons els articles 86 CE i 64 EAC, sens perjudici de l’examen d’adequació 
del seu contingut al marc constitucional que, tot seguit, tractarem en els fonaments 
jurídics següents.

Tercer. El marc constitucional de la llibertat d’empresa en l’àmbit del transport de 
viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor

En aquesta part del nostre Dictamen exposarem el paràmetre de constitucionali-
tat aplicable als preceptes del Decret llei 4/2019 que són objecte de crítica per part 
dels sol·licitants. En aquest sentit, no farem consideracions de naturalesa competen-
cial, ja que, com veurem, la petició no planteja aital qüestió i, a més, tal com hem 
explicitat en el fonament jurídic primer, la regulació catalana s’ha dictat a l’empara 

Fascicle segon
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d’una habilitació estatal expressa (disp. add. primera RDL 13/2018) i de les compe-
tències estatutàriament assumides en virtut de l’article 169 EAC, que atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre els transports terrestres de viatgers per 
carretera que transcorrin íntegrament dins del territori de Catalunya. Pel que ara 
ens afecta, aquesta competència inclou, entre d’altres: la regulació de la interven-
ció administrativa per a l’exercici de les activitats de transport i, específicament, la 
regulació del transport urbà i dels serveis de transport discrecional de viatgers en 
vehicles de turisme, activitat aquesta que, com hem vist, inclou el sector dels VTC 
(apt. 1, lletres b i c, respectivament).

Els diputats de la Cambra catalana que, com sabem, han demanat l’opinió d’a-
quest Consell sobre dos preceptes del Decret llei 4/2019 (art. 4 i disp. add. primera) 
al·leguen que ambdues previsions vulneren el dret a la llibertat d’empresa recollit a 
l’article 38 CE, ja que imposen condicions que no respecten certs elements que con-
figuren el cànon de constitucionalitat aplicable: l’adequació de les mesures a la fina-
litat constitucionalment legítima que persegueixen i la seva proporcionalitat.

Dit això, passem a exposar el paràmetre d’interpretació que haurem d’aplicar per 
determinar l’adequació al marc constitucional d’aquesta part del Decret llei, el qual 
centrarem en l’abast i els límits del dret a la llibertat d’empresa reconegut al text 
constitucional en el seu article 38.

Abans, però, hem de fer referència al marc normatiu general, estatal i europeu, 
d’interès per a la llibertat d’empresa projectada sobre el sector de l’activitat de trans-
port de viatgers, a fi de situar en el seu context la regulació objecte del present Dic-
tamen.

Respecte de l’anterior, resulta adequat remuntar-se a l’originària Directiva 
2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat interior, la qual, com hem avançat, 
especifica que dins del seu àmbit d’aplicació no estan inclosos determinats serveis, 
tot i que es prestin per una compensació econòmica, com ara els serveis de transport 
(art. 2.2.d), fent esment explícit en els seus considerants al transport urbà i al ser-
vei del taxi (considerants núm. 17 i 21). En aquesta línia, la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, va excep-
tuar de la seva aplicació els serveis en l’àmbit del transport, inclosos els transports 
urbans (art. 2.2.d).

Igualment, la justícia europea, després d’examinar el servei prestat per una em-
presa d’intermediació que permetia la transmissió, mitjançant una aplicació per a 
telèfons mòbils, d’informació relativa a la reserva del servei de transport entre el 
passatger i el conductor no professional que utilitza el seu propi vehicle, conclou 
que, pel fet que aquesta activitat s’integrava dins d’un servei més global l’element 
principal del qual era el transport (definit com el desplaçament de persones d’un lloc 
a un altre a través d’un mitjà de transport), mereix la qualificació de servei en l’àmbit 
dels transports. Més concretament, declara que els transports urbans no col·lectius 
no estan inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2006/123/CE ni tampoc en 
el de l’article 56 TFUE, relatiu a la lliure prestació de serveis en general. Així, se 
situen en l’article 58 TFUE, apartat 1, d’acord amb el qual la lliure prestació de ser-
veis, en matèria de transport, s’ha de regir per les disposicions de política comuna 
de transports. A hores d’ara, però, atès l’estat actual del dret de la Unió, en el sentit 
que ni el Parlament Europeu ni el Consell de la Unió han dictat normes comunes en 
aquest sector del transport urbà no col·lectiu ni dels serveis vinculats a ells, corres-
pon, doncs, als estats, d’acord amb les seves regles competencials, regular aquesta 
qüestió (STJUE de 20 de desembre de 2017, assumpte C-434/15, Asociación Profesi-
onal Élite Taxi i Uber Systems Spain, SL).

En la LGUM el legislador estatal es refereix expressament en el seu preàmbul als 
serveis de taxi i de lloguer de vehicles amb conductor com aquells que, per la seva 
naturalesa (ús del domini públic o risc que no es prestin adequadament), admeten 
una limitació del nombre d’operadors econòmics, de manera que en ambdós ser-
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veis concorren els principis de necessitat i proporcionalitat que justifiquen l’exigèn-
cia d’una autorització prèvia per poder-los exercir (art. 17.1.c LGUM). Altrament, 
aquesta singular presumpció que fa la LGUM per als serveis de taxi i de VTC s’ha 
de tenir present a l’hora d’interpretar l’aplicació del seu article 5, que, en allò que ara 
ens interessa, disposa que qualsevol límit o requisit que s’estableixi per a l’exercici 
d’una activitat econòmica ha de ser proporcionat a la raó imperiosa d’interès general 
que s’invoqui i ha de ser de tal forma que no hi hagi un altre mitjà menys restrictiu 
o distorsionador per a l’activitat econòmica.

Finalment, quant a aquest panorama normatiu, i com ja hem indicat en el fo-
nament jurídic primer, cal recordar que l’any 2009 es va produir una liberalitza-
ció respecte de la limitació vigent del nombre d’operadors econòmics i atorgament 
d’autoritzacions per prestar el servei de VTC (Llei 25/2009, que va derogar els art. 
49 i 50 LOTT), que es va tornar a restringir quatre anys després (Llei 9/2013 i RD 
1057/2015).

Dit això, per a la tasca d’enjudiciament de les mesures normatives objecte del 
Dictamen, cal partir del concepte de llibertat d’empresa com aquella activitat orga-
nitzativa que assegura a l’individu el lliure intercanvi comercial; això és, «la capaci-
dad de ofrecer servicios o productos en el mercado» (STC 111/2017, de 5 d’octubre, 
FJ 4). El Consell, recollint doctrina constitucional, ha recordat que «[e]n el marc de 
l’economia de mercat, que és “el marco obligado de la libertad de empresa” (STC 
225/1993, de 8 de juliol, FJ 3.B), aquesta llibertat reconeix als particulars la llibertat 
de decisió no solament per crear empreses i, per tant, per actuar en el mercat, sinó 
també per establir els propis objectius de l’empresa i dirigir i planificar la seva acti-
vitat quant als seus recursos i a les condicions del mercat (STC 225/1993, FJ 3.B, i 
112/2006, de 5 d’abril, FJ 8)» (DCGE 11/2015, de 16 de juliol, FJ 2.2).

L’article 38 CE presenta una doble dimensió: subjectiva i objectiva (o institucio-
nal). Quant a la primera, es concreta com un dret individual de llibertat davant els 
poders públics que consisteix en «“el derecho a iniciar y sostener una actividad em-
presarial (STC 83/1984, de 24 de julio, FJ 3) y a hacerlo en libre competencia (SSTC 
88/1986, de 1 de julio, FJ 4; y 135/1992, de 5 de octubre, FJ 8), lo que exige, entre 
otras cosas, la defensa de los empresarios contra prácticas, acuerdos, conductas o 
actuaciones atentatorias de esa libertad (STC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 15)” 
(STC 96/2002, de 25 d’abril, FJ 11)» (DCGE 10/2015, d’1 de juliol, FJ 2.6). Pel que 
fa a la segona dimensió, la doctrina constitucional ha establert que ha d’exercir-se 
«“dentro de un marco general configurado por las reglas, tanto estatales como auto-
nómicas, que ordenan la economía de mercado y, entre ellas, las que tutelan los de-
rechos de los consumidores, preservan el medio ambiente, u organizan el urbanismo 
y una adecuada utilización del territorio por todos” (STC 227/1993, de 9 de julio, FJ 
4.e)» (per totes, STC 135/2012, de 19 de juny, FJ 5).

En paraules del Tribunal Constitucional, el marc constitucional de l’Estat com-
post i les autonomies reconeix tant l’autonomia de les comunitats autònomes per 
decidir políticament finalitats i orientar envers aquest la regulació d’una matèria 
com la capacitat de l’Estat, a l’empara dels corresponents títols competencials, d’es-
tablir determinades bases normatives d’unitat i d’eliminació de possibles obstacles, 
en l’àmbit de la iniciativa econòmica, la llibertat d’empresa i el foment de la lliure 
competència en favor dels ciutadans com a usuaris de serveis i consumidors de pro-
ductes.

Pel que ara interessa, la llibertat d’empresa no és, però, com la resta de drets 
constitucionals, un dret absolut ni incondicionat, de manera que es troba sotmès a 
límits que es deriven de la «regulación que, de las distintas actividades empresaria-
les en concreto, puedan establecer los poderes públicos» a l’hora d’adoptar mesures 
que incideixin en el sistema econòmic de la nostra societat (entre moltes d’altres, 
STC 103/2018, de 4 d’octubre, FJ 8). Ara bé, aquestes limitacions, atesa la intensa 
protecció constitucional de què gaudeix el dret de l’article 38 CE (art. 53.1 CE), han 
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de respectar alhora una doble garantia: la reserva de llei, que constitueix una garan-
tia essencial de l’estat de dret que assegura que la regulació dels espais de llibertat 
que corresponen als ciutadans depenguin exclusivament de la voluntat dels seus re-
presentants i restin exempts de l’acció de l’Executiu. I la que resulta de l’atribució a 
cada dret o llibertat d’un nucli del qual el legislador no en pot disposar, d’un con-
tingut essencial. Així mateix, han d’estar «derivadas de las reglas que disciplinen, 
proporcionada y razonablemente el mercado» (STC 103/2018, FJ 8, fent-se ressò de 
nombrosa doctrina precedent, i també DCGE 10/2015, FJ 2.6, i 11/2015, FJ 2.2).

Certament, aquest contingut essencial pot adaptar-se en funció del context eco-
nòmic i social, de l’activitat afectada, del tipus d’empresa, etc. i, per tant, qualsevol 
definició a priori pot acabar essent reductora i comportar que tot allò que no hi esti-
gui inclòs quedi a la lliure intervenció dels poders públics. Per aquesta raó, delimitat 
en sentit negatiu, hom pot dir que no resultaria vulnerat sempre que les limitacions 
que s’arbitrin en cada cas puguin ser validades des d’un punt de vista constitucional. 
És per aquesta raó que resulta fonamental analitzar a continuació quins haurien de 
ser els mecanismes o criteris derivats del cànon de constitucionalitat que permetin 
efectuar correctament aquesta valoració o ponderació i determinar quina ha d’ésser 
la guia de la intervenció dels poders públics a l’hora de restringir l’exercici d’una 
determinada activitat econòmica.

Val a dir que, segons la jurisprudència, aquest cànon pot variar en el seu grau 
d’intensitat depenent de si es tracta de l’accés a l’activitat o de l’exercici posterior 
d’aquesta. Ens centrarem bàsicament en el segon d’aquests aspectes, amb el benen-
tès que el límit entre ambdós és difús i que es pot afectar l’exercici però també l’ac-
cés mateix a l’activitat, quan es modifiquen les condicions de prestació del servei 
que estaven fixades en l’atorgament mateix de l’autorització inicialment atorgada.

Sobre aquesta qüestió, el Tribunal Constitucional, en darrers pronunciaments, ha 
declarat que el dret a la llibertat d’empresa (art. 38 CE) suposa que les regulacions 
públiques que afectin l’exercici d’una activitat empresarial han de ser adequades i no 
poden impedir, a la pràctica, l’exercici d’aquest dret fonamental. Per tant, les admet 
sempre que siguin «adecuadas para promover un objetivo considerado constitucio-
nalmente legítimo y que las limitaciones que tales regulaciones impongan sobre el 
libre ejercicio de una actividad económica no conlleven, debido a su intensidad, una 
privación del referido derecho» (STC 89/2017, de 4 de juliol, FJ 14).

En relació amb aquesta exigència (la privació del dret com a límit) i referint-se 
a mesures que afecten l’exercici de l’activitat econòmica i no pròpiament l’accés a 
aquesta, ha dit que «el control que puede ejercer el Tribunal es meramente negativo 
y se reduce a constatar que la medida restrictiva no conlleva una limitación del de-
recho a la libertad de empresa de tal entidad que pueda determinar un impedimen-
to práctico de su ejercicio». I que són aquests els aspectes que ha d’examinar quan 
ha d’analitzar si la limitació que imposa el legislador és conforme amb el contingut 
essencial del dret a la llibertat d’empresa, atès que «[i]r más allá, en estos casos, su-
pondría fiscalizar la oportunidad de una concreta elección del legislador, que repre-
senta la plasmación de una legítima opción política» (STC 103/2018, FJ 8, i 35/2016, 
de 3 de març, FJ 5, entre d’altres).

Però és cert que en altres ocasions, per tal de dilucidar l’adequació d’aquest tipus 
de mesures que incideixen en l’exercici de l’activitat empresarial ha declarat també 
que: «“la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE exige que las regulaciones 
públicas que afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin afectar al propio 
acceso a la misma, sean constitucionalmente adecuadas”, es decir “no sean en sí 
mismas irracionales o arbitrarias” y garanticen “la igualdad de limitaciones de la 
actividad económica para las empresas de una misma clase ante cada ordenamiento 
individualmente considerado” (STC 53/2014, de 10 de abril, FJ 7)» (STC 30/2016, 
de 18 de febrer, FJ 6).
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Sigui com sigui, l’escrutini de la constitucionalitat de les mesures restrictives que 
afectin la llibertat d’exercici d’una activitat empresarial que, en definitiva, suposa 
una limitació a la lliure competència, no pot situar-se per sota del test aplicable a 
altres drets constitucionals, de manera que ha de consistir en tot cas en un judici de 
ponderació i raonabilitat complex i exhaustiu que sospesi les circumstàncies i efec-
tuï la corresponent avaluació comparativa entre mitjans i finalitats, tenint en compte 
tots els factors implicats.

Una primera tasca consisteix a determinar si la finalitat perseguida per la mesura 
o mesures obeeix a una finalitat constitucionalment legítima, com podria ser el cas, 
en el sector del transport urbà, de la protecció de valors com ara els drets dels usua-
ris del servei, la preservació de la mobilitat urbana, del medi ambient o la organit-
zació del domini públic viari i, com veurem, la garantia de la qualitat i la seguretat 
en la prestació d’un servei que es qualifica d’interès per al públic.

Superada aquesta exigència, és procedent examinar si la mesura limitativa adop-
tada és adequada per satisfer la finalitat pretesa; en altres paraules, si és útil per sal-
vaguardar l’interès invocat com a fonament per dictar-la i, per tant, si existeix una 
relació de connexió entre l’objectiu legítim que es persegueix i la restricció com a 
mitjà ordenat per fer-lo possible.

Seguidament, cal valorar si la restricció és necessària, de forma que seria inne-
cessària quan existissin altres mesures o opcions alternatives no restrictives o menys 
restrictives a disposició del legislador. Fins i tot, en aquesta operació es pot parlar 
d’indispensabilitat, en el sentit que la mesura limitativa en qüestió és inevitablement 
preferida a altres que poguessin suposar, per a l’esfera de la llibertat d’empresa, un 
sacrifici menor (STC 66/1991, de 22 de març, FJ 2; DCGE 8/2010, de 14 de juny, FJ 
4.1, amb citació de la STC 112/2006, de 5 d’abril, FJ 8). Ara bé, és clar que perto-
ca al legislador, en tot cas, exposar les dades i els arguments suficients per explicar 
per quins motius les restriccions són necessàries per assolir els objectius perseguits.

Arribats a aquest punt, és procedent efectuar el judici de proporcionalitat en sen-
tit estricte, per tal de dilucidar si el sacrifici que s’imposa a l’exercici de l’activitat 
empresarial és excessiu o no amb relació al benefici que s’obté, dirigit, com s’ha 
dit, en última instància, a assolir la finalitat constitucionalment legítima que fona-
menta l’adopció de la mesura. En aquest operació, resulta adient tenir en compte les 
circumstàncies que són específiques i subjacents en cada cas, ja que la singularitat 
d’aquestes pot determinar que una mesura sigui desproporcionada en un supòsit 
concret quan, per contra, amb caràcter general o en una situació fàctica de tipus di-
ferent no ho seria. Igualment, pot resultar que una legislació de partida amb mesures 
limitatives sigui constitucional però que pel desenvolupament que en faci posterior-
ment un altre poder públic o per la interpretació que empri l’Administració per a la 
seva aplicació esdevinguin inconstitucionals en ser desproporcionades.

Quart. L’examen de constitucionalitat de l’article 4 i de la disposició addicional 
primera del Decret llei 4/2019

Un cop hem exposat el paràmetre de constitucionalitat aplicable a la regulació 
del Decret llei 4/2019, ara ens pertoca, com és pràctica consolidada en els nostres 
dictàmens, enjudiciar l’article 4 i la disposició addicional primera.

1. Amb caràcter previ, però, a tall d’avantsala, formularem algunes considera-
cions generals que delimiten un marc comú de referència per al conjunt de les me-
sures normatives que són objecte de la nostra anàlisi.

D’entrada, cal recordar que la regulació del servei discrecional de transport urbà 
de viatgers mitjançant vehicles de turisme, segons les circumstàncies i l’opció go-
vernamental o legislativa de cada moment, pot reflectir polítiques públiques de sig-
ne divers, fins i tot oposades però igualment vàlides, a l’hora d’establir un concret 
model de funcionament. En tot cas, però, el que s’adopti ha de ser respectuós amb 
les normes i els valors constitucionals i estatutaris, inclosos els drets i els principis 



BOPC 272
27 de febrer de 2019

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 46

rectors: l’interès general, la protecció dels consumidors, el medi ambient, la mobi-
litat, i amb la llibertat d’empresa, que inclou el principi de lliure competència, per 
esmentar-ne els més habituals.

Pel que ara interessa, la jurisprudència ordinària ha avalat un model a Espanya 
en el qual coexisteixen dues regulacions diferents per a dues activitats empresarials 
que presten el servei de transport urbà i metropolità mitjançant vehicles de turis-
me: els taxis i els VTC. Així, el Tribunal Suprem ha admès la concepció del servei 
de taxi com un servei d’interès general, sotmès a una intensa reglamentació, des-
tinada a garantir la seva qualitat i seguretat, amb exigències que fan més onerosa 
la seva prestació. Aquesta opció que, en gran mesura, correspon als poders públics 
autonòmics i locals, comporta la possibilitat d’establir condicions diferents respecte 
de dues activitats de transport urbà anàlogues, malgrat que puguin afectar la lliure 
competència, sempre que superin el cànon de constitucionalitat relatiu a la llibertat 
d’empresa (STS 921/2018, FD sisè, ja citada). En definitiva, el sector del transport, 
especialment l’urbà i el metropolità, compta amb un marc jurídic que ja hem descrit 
anteriorment, complex, i que es projecta i s’ha traduït en una realitat fàctica compli-
cada i d’elevada tensió (en el FJ 2 d’aquest Dictamen, ens hem referit, precisament, 
al conflicte entre taxis i VTC, que s’ha produït a les grans ciutats).

Un element determinant en la valoració de l’esmentat marc jurídic, per part d’a-
quest Consell, és la recent aprovació i entrada en vigor d’una legislació estatal, el 
Reial decret llei 13/2018, que preveu la modificació de les condicions de prestació 
del servei de VTC per a les autoritzacions d’àmbit estatal, les quals, en un termini de 
quatre anys, han d’adaptar la seva activitat a les noves exigències. En concret, d’una 
banda, prescriu que el servei s’haurà de realitzar exclusivament a nivell interurbà 
i, de l’altra, delimita el seu àmbit territorial, en la mesura que obligarà que s’iniciï 
ineludiblement dins de la comunitat autònoma on es trobi domiciliada l’autorització 
(modifica en aquest sentit l’art. 91.1 i .2 LOTT).

Per aquesta raó, i en coherència amb la nova situació, més restrictiva, es preveu 
un règim jurídic transitori, com hem reiterat, de quatre anys, el caràcter indemnit-
zador del qual té la finalitat de rescabalar els operadors afectats. Aquest és, preci-
sament, l’objecte de la disposició transitòria única RDL 13/2018, que es projecta 
sobre les autoritzacions que ja existeixen a l’entrada en vigor de la norma estatal o 
les sol·licituds de les quals estiguin encara pendents de resoldre’s. A tall de síntesi, 
en primer lloc, disposa que poden continuar exercint la seva activitat de transport 
VTC d’acord amb les regles previstes a l’article 91 LOTT abans de la seva modifi-
cació (apt. 1.a i .b), i, en segon lloc, estableix les condicions perquè els titulars de 
les dites autoritzacions que considerin que les habilitacions temporals descrites per 
continuar prestant el servei com fins ara no els compensen dels perjudicis que els 
ocasionarà la reforma puguin demanar una indemnització complementària (apt. 2). 
En qualsevol cas, però, els serveis de transport a què es refereix la disposició co-
mentada restaran subjectes a les determinacions i limitacions que estableixin les ad-
ministracions competents sobre utilització del domini públic viari, gestió del trànsit 
urbà i protecció del medi ambient; especialment, en matèria d’estacionament, ho-
raris i calendaris de servei o restriccions a la circulació per raons de contaminació 
atmosfèrica (apt. 1.c).

Respecte del legislador català, ja hem dit que és competent per dictar el Decret 
llei 4/2019 i regular el règim d’atorgament i de prestació del servei de les autorit-
zacions VTC amb àmbit d’actuació intracomunitària, és a dir, a Catalunya. Ara bé, 
s’ha de tenir present, en tot moment, que, a l’empara de l’habilitació estatal, incideix 
en la regulació d’un seguit d’autoritzacions preexistents d’àmbit estatal, les quals, 
com hem vist en el primer fonament jurídic, deriven d’un llarg recorregut conten-
ciós normatiu i judicial, i es troben sotmeses a un règim provisional que estableix un 
període de transformació, el qual, en conseqüència i simultàniament, les faculta per 
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seguir operant en l’àmbit urbà segons el model de precontractació que han adoptat i 
consolidat mitjançant aplicacions informàtiques descarregades als telèfons mòbils.

Aquestes circumstàncies tan específiques, transitòries i indemnitzadores, fixades 
per la legislació estatal, les recordem i remarquem perquè, segons el nostre parer, 
són rellevants a l’hora de dur a terme l’avaluació de constitucionalitat de les nor-
mes adoptades pel Decret llei 4/2019, mitjançant les quals s’estableixen un seguit de 
condicions afegides per part del Govern de la Generalitat a les autoritzacions VTC 
d’àmbit estatal radicades a Catalunya i, específicament, a l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Segons la nostra consideració, pel fet que incideixen en situacions con-
solidades comporten un nivell d’escrutini superior al que seria exigible en el cas que 
s’analitzés una futura regulació, subsegüent a l’extinció del règim transitori actual, 
pel qual s’establís l’ordenació de les noves autoritzacions autonòmiques i locals. Per 
tant, aquesta indistinció entre les actuals VTC nacionals i les futures, d’acord amb el 
nostre criteri, és un dels principals problemes que evidencia la regulació del Decret 
llei català i que en dificulta la interpretació pel que fa a l’impacte dels seus efectes 
sobre els destinataris a qui s’adreça.

Dit això, i per acabar aquest apartat, cal insistir en unes darreres observacions. 
Tal com acabem d’indicar, en el cas català el sector del transport urbà mitjançant 
vehicles de turisme està regulat i intervingut pels poders públics, en el marc de 
l’assoliment de determinades finalitats constitucionals, amb especial exigència en 
les àrees metropolitanes. El model dual, com és sabut i s’ha reiterat insistentment, 
consisteix en dos tipus d’autoritzacions o llicències que han conviscut en els darrers 
anys i que la legislació estatal permet que ho facin, com a mínim durant els propers 
quatre anys.

Malgrat la diversa caracterització del taxi i els VTC i les diferències que els dis-
tingeixen en la prestació del servei –els VTC han d’actuar prèvia contractació del 
client i no poden captar o cercar clients a la via pública, ja sigui en moviment o es-
tacionats en parades–, sí que existeix un espai del mercat en el qual els VTC i els 
taxis han aproximat la seva actuació i es poden situar en condicions equivalents.

En aquest espai, ni que sigui de forma transitòria en el temps, que és el de la pre-
contractació o preencàrrec del servei per telèfon o dispositiu informàtic (app o apli-
cació en telèfons, tauletes o ordinadors), totes dues modalitats de transport han de 
poder competir en condicions raonables d’igualtat i de no-discriminació. I això ha 
de ser així, atès tant el necessari respecte al dret a la llibertat d’empresa i al princi-
pi de lliure competència com a l’interès general dels ciutadans com a consumidors.

De manera que, en aquesta concreta modalitat, de les tres en què opera el taxi 
(precontractació, captació del client circulant en via pública i recollida en parades 
habilitades a aquest efecte), s’ha de garantir una concurrència respectuosa amb els 
principis precitats i alhora compatible amb la protecció del model general d’ordena-
ció del transport que, com ja hem dit, presenta unes peculiaritats, entre les quals hi 
consta l’atribució d’interès general al servei del taxi, que han estat avalades per la 
legislació i la jurisprudència actualment vigent.

Un cop exposat l’anterior, a continuació analitzarem per separat els apartats 2 
a 4 de l’article 4 del Decret llei 4/2019, així com la disposició addicional primera, 
relatius a les condicions d’explotació del servei de VTC, que són els que han estat 
peticionats i els quals, segons el nostre criteri, podrien col·lidir amb l’article 38 CE.

2. L’apartat 2 de l’article 4 diu:
«Pel que fa les condicions de precontractació, el Govern o els ens locals, en els 

seus àmbits competencials respectius, poden determinar reglamentàriament les que 
resultin adients en cada cas, per millorar la gestió de la mobilitat interior de viatgers 
o per garantir el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis, respec-
tant els criteris de proporcionalitat que estableix la normativa vigent.

Als efectes de garantir el compliment de les condicions de prestació del servei de 
l’article 182.1 del Reial decret 1211/1990 i, en particular, de la precontractació del 
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servei, ha de transcórrer un interval de temps mínim de 15 minuts, entre la contrac-
tació i la prestació efectiva del servei.

En el cas que les empreses prestadores del servei reconeguin al consumidor o 
persona usuària un interval de temps per exercir un dret de cancel·lació o desisti-
ment, aquest resta inclòs en el interval mínim assenyalat.»

En primer lloc, i abans que res, hem de recuperar el contingut del concepte pre-
contractació en el règim jurídic de les VTC, que ja es recollia en la regulació que 
donà lloc al seu reconeixement administratiu primerenc (RD 1211/1990, en la seva 
versió original). La dita condició forma part del nucli del règim jurídic d’aquest ti-
pus de transport, el fa recognoscible com a tal i, conjuntament amb la limitació de 
buscar i captar clients a la via pública, contribueix, en gran part, a diferenciar-lo del 
servei de taxi.

La precontractació, en aquest cas, significa que el client ha d’acordar el servei de 
VTC amb caràcter previ a la seva recepció efectiva, de manera que un cop s’inicia 
el transport, l’usuari ja ha perfet el contracte de servei, amb el coneixement de les 
condicions bàsiques d’execució i la seva conformitat i, generalment i destacada, el 
preu total del cost de la prestació i el tipus de vehicle i el conductor.

Així, els VTC, a diferència dels taxis, no poden respondre directament a la de-
manda de clients ni cercar-los mentre circulen per la via pública, ni els poden re-
collir a una parada situada en superfície. Per contra, el servei del taxi, en el marc 
de la precisa normativa que el regula, pot atendre la sol·licitud de clients de manera 
immediata i continuada en la seva circulació espontània o aleatòria, urbana o me-
tropolitana, els pot captar en parada o a requeriment telefònic o digital mitjançant 
les corresponents centrals i aplicacions informàtiques. Aquesta darrera possibilitat 
és, entre les tres modalitats, com hem dit i veurem més endavant, l’únic àmbit en el 
qual els VTC actualment operatius, segons la legislació vigent, són susceptibles de 
competir amb el taxi. I, de fet, en la realitat, així ha estat, tot i que, sovint, en alguns 
espais i per part de determinats operadors, concretament a la ciutat de Barcelona, 
s’ha produït una interferència amb els serveis reservats al taxi.

Dit això, i acceptada, de forma generalitzada, l’exigència normativa que els VTC 
han d’actuar en condicions de precontractació, a aquest Consell li pertoca respondre 
la qüestió de si l’objectivació o concreció que realitza l’apartat 2 de l’article 4 del 
Decret llei consistent a establir un període de temps mínim de 15 minuts d’espera 
entre la contractació del servei i l’inici de la prestació efectiva del transport és una 
norma respectuosa amb el marc constitucional o si, per contra, es tracta d’una me-
sura no raonable pel que fa a l’adequació a la finalitat al·legada pel legislador –asse-
gurar el compliment efectiu d’aquesta condició del servei de les VTC–, que vulne-
raria la configuració constitucional de la llibertat d’empresa i la doctrina derivada 
de la legislació bàsica estatal (LGUM) per la qual es desplega el dret constitucional 
i principi rector de l’article 38 CE.

Doncs bé, segons el nostre parer –arribats a aquest punt ja el podem avançar–, 
aquesta prescripció del legislador català, malgrat que s’empari formalment en l’ha-
bilitació legal prevista a la disposició addicional primera del Reial decret llei estatal 
13/2018, no troba suport en el marc constitucional, per les raons que a continuació 
exposarem i que resumidament es poden sintetitzar en el fet que constitueix una 
exigència excessivament constrictiva i lesiva de l’exercici del dret constitucional de 
l’article 38 CE i, per tant, il·legítima a efectes de l’interès general. I això perquè, te-
nint en compte la finalitat immediata i instrumental que cerca aquesta regulació, el 
legislador no n’acredita l’adequació ni la necessitat i, contràriament, pot ser assolida 
mitjançant altres mecanismes que siguin raonables i idonis, i alhora menys gravosos 
i més proporcionats quant al sacrifici que és susceptible de generar, tenint en compte 
el context normatiu i fàctic.

Certament, la precontractació actual, a través d’aplicacions informàtiques des-
carregades en un telèfon mòbil (apps) o un altre dispositiu electrònic (tauletes, ordi-
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nadors portàtils, etc.), ha esdevingut molt ràpida i convenient per als consumidors. 
Però aquesta circumstància tecnològica, de quasi immediatesa, que, d’altra banda, 
és valorada positivament per múltiples raons i beneficis, no ha de ser considerada 
com un obstacle per al compliment de la norma. En altres paraules, la precontracta-
ció, pel fet d’haver esdevingut molt competitiva, en termes d’eficàcia i d’eficiència, 
no comporta que hagi deixat de ser precontractació si simultàniament compleix les 
prescripcions de la seva configuració jurídica, és a dir, la contractació prèvia com a 
requisit per a l’inici del servei.

Per contra, entenem que l’establiment d’un interval mínim de 15 minuts sí que 
vulnera determinats principis i drets constitucionals. Arribem a aquesta conclusió, 
com ja acabem d’indicar, perquè la introducció d’aquest temps d’espera, tot i que 
eventualment podria actuar com un mecanisme de control preventiu, no és raona-
ble en si mateixa per garantir el compliment efectiu de la condició o exigència de la 
precontractació en el cas dels VTC i, de manera oposada, d’una banda, afecta perju-
dicialment la llibertat d’empresa perquè constitueix una mesura constrictiva pel seu 
caràcter preventiu i gravós i, de l’altra, tampoc no protegeix ni afavoreix l’interès 
general dels ciutadans com a potencials usuaris del servei. I l’anterior partint de la 
base que una precontractació veloç i eficient no comporta una desnaturalització de 
l’actual model de transport discrecional amb conductor mentre que l’alteració artifi-
cial del temps d’espera sí que implica una modificació substancial del règim jurídic 
(les condicions de prestació del servei) aplicable a les VTC d’àmbit nacional. Sobre 
aquest darrer aspecte, que recuperarem més endavant, hem de recordar, perquè es-
devé determinant en la valoració del test de constitucionalitat, que la legislació esta-
tal (disp. add. primera RDL 13/2018) reconeix una finestra de quatre anys a les VTC 
que en el seu moment van obtenir, segons la normativa llavors aplicable, una llicèn-
cia d’àmbit estatal, la qual les faculta per operar en l’àmbit urbà de forma transitòria 
i amb una finalitat eminentment indemnitzadora.

Seguint amb la concreció de la nostra argumentació, sostenim que l’article 4.2 
del Decret llei 4/2019 no respon al principi d’adequació ni de necessitat, en connexió 
amb el principi de proporcionalitat, atès que el compliment de la precontractació pot 
ser assegurat mitjançant diverses mesures i controls alternatius menys perjudicials 
per a la llibertat d’empresa i més protectors de l’interès general dels ciutadans en-
tesos com a usuaris. Alguns exemples, tot i que no ens correspon a nosaltres iden-
tificar les possibles alternatives quant a l’oportunitat normativa, malgrat que sí que 
n’hem d’assenyalar distintes opcions per descartar la necessitat de la norma dels 15 
minuts, podrien ser: el control en superfície en el sentit que els VTC no circulen 
aleatòriament a la recerca o captació de clients; l’obligació d’estacionament fora de 
les vies públiques (com veurem en l’estudi de l’apartat de l’article 4.3); la limitació 
del sistema de geolocalització (com analitzarem amb motiu de l’article 4.4); la inter-
venció de la policia administrativa tant en la via pública (policia urbana i inspectors 
de transport) com en les bases d’aparcament dels VTC; la inspecció periòdica de la 
informació i la documentació administrativa exigible sobre l’activitat registrada de 
servei, etc.

Per tant, l’establiment de mesures que facilitin el control efectiu de la regulació 
de la precontractació i alhora facin possible l’equilibri entre el manteniment d’un 
model de transport urbà regulat i la llibertat d’empresa i la competència entre ope-
radors és viable, i una prova il·lustrativa d’aquesta afirmació és que aquest tipus de 
transport funciona i conviu amb la modalitat del taxi en un bon nombre d’estats, 
inclosos alguns del nostre entorn jurídic, polític i cultural europeu, i en cap de les 
seves legislacions es preveu aquest interval de temps dilatori. I els que en un deter-
minat moment el van establir, com és el cas de França, el van suprimir posterior-
ment i definitiva perquè els corresponents òrgans constitucionals van interpretar que 
vulnerava l’ordenament jurídic (el Consell d’Estat francès, quan va suspendre en pri-
mera instància el precepte del Decret núm. 2013-1251, de 27 de desembre de 2013, 
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que imposava l’interval d’espera per contractar el servei, ho va fer argumentant, en-
tre d’altres, que la mesura constituïa un seriós obstacle per al desenvolupament de 
l’activitat en el mercat, susceptible d’afectar de manera greu i immediata la situació 
financera i econòmica d’aquest tipus de servei [Ordonnance du 5 février 2014, SAS 
Allocab et autres, paràgraf 16]).

D’acord amb l’anterior, la justificació del Govern català, fonamentada en el cri-
teri de l’objectivació de la garantia de la precontractació a partir de la fixació d’un 
temps d’espera mínim (15 minuts) ens resulta mancada de base per poc raonable 
–com a valoració de conjunt de l’adequació, la necessitat i la proporcionalitat– tant 
per a l’assoliment de les finalitats immediates o directes (la garantia del compliment 
de la precontractació) com per a les mediates i principals (els béns constitucionals 
protegits del medi ambient i la mobilitat que justifiquen un model de transport urbà 
intervingut pels poders públics).

Així, se susciten qüestions decisives que condueixen a la conclusió que soste-
nim, les quals ni el preàmbul ni el text articulat del Decret llei 4/2019 motiven ni 
sustenten quant al seu contingut: ¿per què el constrenyiment de la capacitat de res-
posta ràpida del transport, en perjudici dels operadors i dels consumidors, és el me-
canisme adequat per garantir les finalitats immediates (garantia del requisit de la 
precontractació) i les mediates (constitucionals: medi ambient, mobilitat...)?; ¿no es 
tracta, per contra, d’una mesura preventiva amb una càrrega inherent sancionadora 
o penalitzant que presumeix l’incompliment generalitzat del sector?; ¿quin criteri 
suporta aquesta quantificació temporal (15 minuts ampliables) dilatòria com a me-
canisme adequat per assegurar la precontractació?; ¿no existeixen altres mesures de 
garantia de la regulació del transport que no obstaculitzin substantivament l’exercici 
de l’activitat econòmica, en condicions de competència i igualtat, en la modalitat de 
precontractació entre VTC i taxis?

Raonat l’anterior, el preàmbul del Decret llei també pretén justificar la finalitat 
d’aquesta mesura en el fet que amb la fixació de l’esmentat interval temporal es pro-
tegeixen els drets de les persones usuàries del servei. És en aquest sentit que afirma 
que aquestes «han de poder tenir identificat un temps mínim per poder prendre una 
decisió sobre el servei que han precontractat, però que no se’ls ha arribat a prestar 
encara, com succeeix en qualsevol àmbit en el que es contracten serveis».

Sobre això, hem de començar recordant que, a diferència del que succeeix en 
l’àmbit de la contractació civil ordinària, en seu de protecció dels consumidors i 
usuaris s’admet, en alguns supòsits, que es pugui desistir del contracte durant un 
temps determinat (període de reflexió). És a dir, el desistiment és un dret que cor-
respon al consumidor en els casos legalment previstos i, òbviament, també quan 
ho reconeix l’oferta, la promoció, la publicitat o el mateix contracte. Tanmateix, la 
legislació catalana en matèria de protecció de consumidors i usuaris no conté cap 
previsió que tingui l’abast que assenyala el preàmbul del Decret llei 4/2019. Com 
tampoc la conté el dret estatal, que exclou del dret de desistiment el servei de trans-
port de viatgers (art. 93.k RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis com-
plementàries), com també l’exclou en el cas que es pogués catalogar com a contracte 
de lloguer de vehicles quan es preveu una data o un període d’execució específic, 
com és el cas (art. 103.l).

I això és així perquè ambdues normes tenen la mateixa finalitat de compatibi-
litzar la necessària protecció de les persones consumidores quan utilitzin mitjans 
de contractació a distància amb la dels interessos dels prestadors del servei, per 
d’aquesta manera evitar el gravamen excessiu que per a l’empresari comportaria que 
els clients, sense necessitat de cap mena de justificació, poguessin anul·lar sense cos-
tos els serveis prèviament reservats, llevat, és clar, que es reconegui contractualment 
aquest dret de cancel·lació.
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Per tant, el dret de la persona consumidora a decidir la cancel·lació del servei de 
VTC queda a resultes del que s’hagi pogut preveure en el contracte, és a dir, a l’au-
tonomia de la voluntat de les parts. Altrament, així ho confirma la mateixa norma 
objecte de Dictamen, que supedita l’exercici del desistiment al cas que les empreses 
prestadores del servei l’hagin reconegut en les seves condicions de reserva (com, 
d’altra banda, fan la majoria). En conclusió, no s’albira com la realització d’un pretès 
interès general de protecció dels consumidors del servei de VTC, que no suposa el 
reconeixement ex lege de cap dret, pot justificar una mesura restrictiva com és l’in-
terval de 15 minuts previst a l’article 4.2 del Decret llei 4/2019.

D’acord amb tot l’anterior, segons el nostre parer, el contingut d’aquesta norma, 
configurada com una pretesa objectivació (un interval mínim de 15 minuts), en la 
mesura que està mancat de suficient justificació per part del legislador pel que fa 
a la seva adequació i necessitat –que tampoc es deriven de manera evident de la 
seva naturalesa– respecte de les finalitats que diu perseguir el Decret llei, resulta 
lesiva del dret a la llibertat d’empresa reconegut a l’article 38 CE.

Una vegada hem argumentat que la principal finalitat directa de l’article 4.2 del 
Decret llei, és a dir, la garantia del compliment de la precontractació, pot ésser 
assolida mitjançant altres mesures idònies o adequades i significativament menys 
restrictives de l’exercici del dret a la llibertat d’empresa i afavoridores de la lliure 
competència en benefici dels ciutadans usuaris, i igualment compatibles amb la pro-
tecció del medi ambient i la mobilitat –com a objectius superiors de l’ordenació d’un 
sector del transport urbà i metropolità regulat–, creiem també convenient afegir de-
terminats raonaments que, des de la perspectiva de la proporcionalitat i del principi 
de no-discriminació, contribueixen a reforçar la nostra conclusió.

Recuperant el marc de la legislació estatal on s’enquadra l’exercici de l’habilita-
ció a la Generalitat (disp. add. primera RDL 13/2018), hem de recordar que, d’ençà 
de l’entrada en vigor de la norma aprovada pel Govern de l’Estat, les autoritzacions 
VTC són sotmeses a una transformació en el seu règim jurídic molt substantiva. Un 
cop finalitzi el període de transició no podran operar si no és com a transport inter-
urbà i ho hauran de fer iniciant el seu servei sempre en l’àmbit territorial d’una ma-
teixa comunitat autònoma. La transformació implica, a la pràctica, la seva conversió 
en autoritzacions regionals i locals. Per això, s’articula un règim transitori, d’un mí-
nim de quatre anys, amb una finalitat eminentment indemnitzadora, com el que hem 
vist que estableix la disposició transitòria única del Reial decret llei 13/2018.

En conseqüència, que el Govern de la Generalitat agreugi el constrenyiment que 
ja preveu la legislació estatal, dificultant encara més l’operativa en el medi urbà de 
les VTC vigents i, per tant, la possibilitat de rescabalar-se en el temps que els atorga 
la llei del poder central, contribueix a agreujar el caràcter lesiu de la mesura cata-
lana, incrementant la qualificació de desproporcionada, tenint en compte el context 
on s’ha d’aplicar. Recordem, aquí, que la proporcionalitat s’analitza segons el marc 
en el qual s’ha d’aplicar la llei i les circumstàncies en què es troben els seus desti-
nataris.

En definitiva, la regla dels 15 minuts, en un context transitori, d’autoritzacions 
preexistents, sotmeses a un canvi de règim jurídic i, consegüentment, susceptibles 
d’obtenir una indemnització per transformació sobrevinguda de la seva activitat eco-
nòmica, incrementa sensiblement el seu caràcter desproporcionat pel seu elevat grau 
de potencial perjudici. Amb el benentès que afecta sobretot l’àmbit urbà i metro-
polità, on es troba el gruix del seu nínxol de prestació del servei i el qual, alhora, 
tampoc no evidencia cap connexió directa amb l’interès dels ciutadans, únics i veri-
tables destinataris de tota regulació de perfil proteccionista.

I, quant a aquesta darrera consideració, creiem que és important cridar l’atenció 
de la Generalitat sobre la potencial reclamació econòmica a càrrec de la hisenda 
pública que pot impulsar el sector empresarial i professional afectat, com a conse-
qüència de l’aprovació del Decret llei 4/2019, en la mesura que la norma catalana 
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incideix no únicament sobre l’articulació del futur model d’aquest tipus de trans-
port sinó també, durant un primer període de temps, en l’operativa d’un important 
nombre d’autoritzacions obtingudes legalment en el seu moment i que, segons la 
llei estatal, tal com hem insistit, tenen dret a ser indemnitzades pel canvi de model. 
D’aquesta manera, tot i que la transformació ve impulsada per l’Estat i alhora aquest 
habilita jurídicament la Generalitat per afegir condicions sobre la precontractació, la 
norma de l’article 4.2 dificulta encara més la materialització i l’eficàcia del precitat 
rescabalament transitori i, per tant, és susceptible de ser objecte de reclamació pa-
trimonial envers l’Administració pública catalana, amb el consegüent perjudici per 
als ciutadans.

En darrer lloc, creiem que és convenient fer una breu consideració sobre el prin-
cipi de no-discriminació. Com hem vist al llarg del Dictamen, el model dual de 
transport discrecional té plena empara constitucional. I, en l’àmbit urbà, el nou marc 
facilita a la Generalitat, amb la col·laboració dels municipis, especialment els metro-
politans, la regulació d’un sistema més equilibrat i sostenible, destinat a prestar el 
millor servei possible als ciutadans des del respecte al principi de la llibertat econò-
mica i als béns protegits del medi ambient i la mobilitat.

Mentre això no es produeix, l’actual marc, amb la corresponent regulació de 
nombrosos elements en el cas del taxi (preu, horaris, recorregut, etc.), comporta que 
aquest sigui el tipus de transport prevalent a les ciutats. De fet, com sabem, els ta-
xis operen en tres modalitats: la captació immediata a la via pública, a les parades 
habilitades també en l’espai públic i pel sistema d’encàrrec, molt similar a la pre-
contractació, per telèfon o aplicació digital. Per contra, els VTC, acotats al període 
transitori previst, únicament poden operar en l’àmbit de la precontractació. Per tant, 
des d’una perspectiva de la igualtat de condicions en situacions idèntiques o d’equi-
valència substancial, la regulació ha d’oferir un tracte similar als destinataris de la 
norma en aquest concret àmbit. I aquesta igualtat que ha de facilitar la competència, 
en el precepte que ens ocupa, no es dona perquè situa els VTC en un evident des-
avantatge competitiu, amb la qual cosa la modalitat de transport urbà concret que 
avaluem pateix una situació discriminatòria.

I l’anterior perquè cal recordar que, en la precontractació o l’encàrrec de servei, 
el taxi no gaudeix en sentit estricte ni de manera expressa d’una reserva exclusiva 
reconeguda per la normativa del transport, sinó que aquest supòsit s’ha anat desen-
volupant a través de l’emergència de la tecnologia –primer mitjançant el telèfon tra-
dicional i després la informàtica mitjançant les apps–. En conseqüència, en aquest 
segment, res no sembla justificar, en l’actualitat, la restricció de la concurrència 
competitiva, cadascú des de les seves respectives condicions reguladores.

En definitiva, i ja com a conclusió de l’examen de l’article 4.2, paràgraf segon, 
del Decret llei 4/2019, pel qual s’estableix un interval mínim de 15 minuts d’espera 
entre la contractació i la prestació del servei de transport de VTC, considerem que 
aquesta norma, que té per finalitat garantir el compliment efectiu del requisit de la 
precontractació i la qual s’aplica en el marc d’un règim transitori i indemnitzador 
previst per a les VTC d’àmbit nacional en el Reial decret llei estatal 13/2018, obs-
taculitza de manera excessiva i, per tant, de forma no raonable –valorada segons el 
principi d’adequació a la finalitat i de necessitat i proporcionalitat de la norma– el 
dret constitucional a la llibertat d’empresa de l’article 38 CE, fins al punt que esde-
vé un impediment pràctic per al seu exercici. La intensitat de la constricció impos-
sibilita la competència en condicions de no-discriminació en l’espai que sí que els 
reconeix la legislació estatal, ni que sigui de manera temporal, causant un perjudici 
il·legítim al règim d’unes autoritzacions vàlidament adquirides i actua també, sens 
dubte, en detriment d’un servei als ciutadans que no necessàriament és incompatible 
amb el respecte a un model de transport regulat i limitat amb finalitats constitucio-
nals vàlides.
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3. Un cop hem examinat l’apartat 2 de l’article 4 del Decret llei 4/2019 i hem 
conclòs la manca d’adequació del seu paràgraf segon a l’ordre constitucional, a con-
tinuació avaluarem la disposició addicional primera, tenint en compte la innegable 
connexió material que presenta amb l’esmentat precepte.

La precitada disposició estableix que:
«Precontractació del servei en l’àmbit local
Els ens locals, en l’exercici de les seves competències sobre utilització del domi-

ni públic viari, gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció de la 
contaminació atmosfèrica, poden augmentar l’interval de temps fixat en l’article 4 
d’aquest Decret llei de forma justificada en els termes de l’habilitació prevista en el 
Reial decret llei 13/2018.»

D’entrada, res no s’objecta a les competències dels ens locals per regular el ser-
vei de transport discrecional de viatgers en l’àmbit territorial urbà o metropolità que 
els correspongui i dins del marc jurídic configurat pel legislador català (art. 84 EAC 
i art. 66 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya). Allò que critiquen els sol·licitants és, 
precisament, l’habilitació que se’ls fa per desenvolupar l’interval de temps previst a 
l’article 4.2 del Decret llei.

En aquest sentit, el precepte autoritza els municipis a incrementar, a partir del 
llindar mínim dels 15 minuts, el període d’espera del servei de transport VTC fins a 
una durada no precisada ni limitada quantitativament, si així es justifica en les res-
pectives regulacions locals.

Doncs bé, d’acord amb els arguments que hem exposat amb motiu de l’enjudicia-
ment de l’article 4.2 del Decret llei 4/2019, és evident que la nostra conclusió quant a 
la disposició addicional primera ha de ser coincident i en el mateix sentit de manca 
de cobertura constitucional per vulneració de l’article 38 CE.

Com hem dit anteriorment, el dret a la llibertat d’empresa i el corresponent prin-
cipi de lliure competència, que beneficia tant la iniciativa econòmica com els drets 
dels usuaris i consumidors, no poden ser obstaculitzats de manera indeguda. En 
conseqüència, la possible restricció ha de respondre a finalitats legítimes i justifica-
des des de la perspectiva de l’interès públic, i la regulació que així ho faci ha de ser 
raonable, entenent-se aquest atribut o aquesta propietat com la suma de l’adequació, 
la necessitat i la proporcionalitat, d’acord amb el corresponent test d’avaluació pel 
qual es pondera l’impacte o sacrifici de la mesura respecte de l’objectiu pretès.

D’aquesta manera, la falta d’adequació de la mesura a les finalitats persegui-
des (la garantia del compliment de la condició de la precontractació i l’establiment 
d’un temps per al desistiment), així com la manca de concurrència dels principis de 
necessitat i de proporcionalitat, amb el resultat d’un excés de lesivitat que arriba a 
obstaculitzar a la pràctica l’exercici de l’activitat de transport en qüestió, són encara 
més intensos en la disposició addicional primera. I això és així perquè al requisit 
d’espera, ja per si mateix invàlid –pels motius que hem detallat anteriorment–, la 
disposició addicional hi suma la possibilitat que sigui ampliat il·limitadament, mit-
jançant la corresponent regulació local de rang inferior a la llei.

En conseqüència, i ja sense la necessitat d’estendre’ns més, atès que ja ho hem fet 
en l’anàlisi de l’article 4.2, concloem que la disposició addicional primera del Decret 
llei 4/2019 constitueix una restricció invàlida, per inadequada, innecessària i des-
proporcionada, a la llibertat d’empresa i, per tant, lesiona l’article 38 CE i no troba 
empara en l’ordenament constitucional.

4. Entrarem ara a examinar l’apartat 3 de l’esmentat article 4, que és del tenor 
literal següent:

«3. D’acord amb el que estableix l’article 182.1 del Reial decret 1211/1990, els 
vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor no 
poden, en cap cas, circular per les vies públiques a la recerca de clients ni propiciar 
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la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei romanent 
estacionats a tal efecte.

Amb aquesta finalitat, quan no estiguin contractats prèviament o prestant servei, 
els vehicles adscrits a les autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor 
han de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments o garatges.»

A) La sol·licitud de dictamen al·lega que encara que aquest precepte «superase el 
canon de la adecuación respecto del requisito de prestación del servicio consistente 
en la prohibición de que los vehículos no puedan aguardar o circular por las vías 
públicas, el mismo es claramente desproporcionado. Y es desproporcionado por-
que existe, al menos, una medida menos restrictiva que es la obligatoriedad de que 
se encuentren debidamente estacionados bien sea en garajes o aparcamientos o en 
la propia vía pública en los espacios normativamente habilitados para ello». Això 
permetria, segueix afirmant la sol·licitud, perseguir la finalitat constitucionalment 
al·legada i, alhora, eliminaria la restricció o dificultat excessiva per a l’exercici de la 
llibertat de prestació del servei en aquells àmbits geogràfics en què és materialment 
impossible o excessivament costós estacionar els vehicles exclusivament en aparca-
ments o garatges que no estan ubicats en la via pública.

B) Abans d’entrar en l’examen de les crítiques formulades i la seva projecció 
sobre les concretes limitacions que conté el precepte qüestionat, resulta oportú re-
marcar que els diputats peticionaris del Dictamen admeten la constitucionalitat de 
la mesura prevista en el primer paràgraf, que consisteix que, mentre no estan pres-
tant un servei o estan contractats per prestar-lo, els vehicles hagin de romandre es-
tacionats. Centren els seus dubtes, exclusivament, en el segon paràgraf, on es conté 
la prohibició d’estacionar en la via pública, cosa que, segons acabem de dir, consi-
deren que és una mesura excessivament restrictiva, ja que hi hauria una alternativa 
menys onerosa.

Així, doncs, la nostra anàlisi s’ha de centrar en la determinació de si aquesta 
darrera limitació és una mesura justificada que troba empara en una raó d’interès 
general i respecta els principis de necessitat, adequació i proporcionalitat que, per 
a aquests casos, ha establert la jurisprudència constitucional, segons hem vist en el 
fonament jurídic tercer.

A aquest efecte, hem de començar recordant que l’article 4.3 del Decret llei ob-
jecte del present Dictamen és una reproducció literal de l’article 182.1 del Reial de-
cret 1211/1990, pel qual s’aprova el ROTT, amb l’afegitó, però, del paràgraf segon, 
que és el que suscita dubtes als sol·licitants del Dictamen. Segons ja ha quedat dit, 
l’esmentada disposició només autoritza l’estacionament d’aquests vehicles en apar-
caments o garatges, prohibint expressament que puguin fer-ho en les vies públiques.

En el nostre examen, hem de partir de la base que, tal com ha reconegut la ju-
risprudència del Tribunal Suprem (STS 921/2018), l’activitat d’arrendament de ve-
hicles amb conductor, tot i restar sotmesa a la necessitat d’autorització, és lliure i 
la llei pot incorporar determinats requisits de condicionament en la prestació del 
servei. En aquest sentit, pel que fa a l’exercici de l’activitat que deriva de les auto-
ritzacions nacionals ja atorgades o pendents de ser-ho –que és bàsicament l’objecte 
del present Decret llei–, convé recordar, novament, que l’habilitació normativa que 
té la Generalitat ve determinada pel que estableix la disposició addicional primera 
del Reial decret llei 13/2018, mantes vegades esmentada. Específicament, aquesta 
norma estatal li permet (en tant que competent, per delegació de l’Estat, per atorgar 
autoritzacions d’arrendament de vehicles amb conductor d’àmbit estatal) modificar 
les condicions d’explotació que preveu l’article 182.1 ROTT, sempre, això sí, que la 
modificació afecti només els serveis d’itinerari dins de l’àmbit territorial de Cata-
lunya i es refereixi a les condicions de contractació prèvia, la sol·licitud d’aquests 
serveis, la captació de clients, els recorreguts mínims i màxims, els serveis o hora-
ris obligatoris i les especificacions tècniques del vehicle. La mateixa disposició ad-
dicional, com sabem, afegeix també un altre condicionant: que la dita modificació 



BOPC 272
27 de febrer de 2019

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 55 

estigui orientada a millorar la gestió de la mobilitat interior de viatgers o a garantir 
el control efectiu de les condicions de prestació dels serveis, respectant en tot cas els 
criteris de proporcionalitat.

És a dir, la capacitat de normació autonòmica no esdevé una clàusula que habiliti 
la Generalitat per imposar qualsevol restricció, sinó que, com ja ha quedat dit en el 
fonament jurídic tercer, la regulació només es pot considerar legítima si les limita-
cions que s’estableixen al desenvolupament de l’activitat econòmica en qüestió (que, 
en el cas de l’apartat 3, afecten la captació de clients) resulten adequades, necessà-
ries i proporcionades.

La norma que estem examinant ja ens indica, de forma expressa, que cerca la 
mateixa finalitat legítima que el paràgraf primer d’aquest apartat 3: evitar que es 
propiciï la captació de clients en les vies públiques. A aquest efecte, cal retenir, tal 
com hem anat reiterant al llarg del Dictamen i hem desenvolupat àmpliament en 
l’anàlisi de l’article 4.2, que allò substancial en aquest servei de transport mitjançant 
el lloguer de vehicles amb conductor és que s’ha de limitar als serveis de contrac-
tació prèvia. Aquest règim, que es caracteritza per haver reservat el servei de VTC 
abans de la seva efectiva prestació, comporta, per definició, que els vehicles tinguin 
vedats la circulació i l’estacionament en la via pública a la recerca de clients, la qual 
cosa fa que es diferenciï, molt clarament, del règim de prestació del servei de taxi, 
que, en estar legitimat per actuar en els altres dos segments de la contractació que 
hem descrit anteriorment en aquest mateix Dictamen, té normativament reconeguts 
la circulació i l’estacionament en parades en les dites vies públiques per a la recolli-
da de clients per al seu transport.

Des d’aquest punt de vista, hom pot dir que la mesura persegueix una finalitat le-
gítima, que és mantenir una prestació equilibrada entre dos serveis de transport urbà 
mitjançant vehicles amb conductor; concretament, s’adreça a preservar el servei del 
taxi, que les administracions competents en la matèria i la jurisprudència del Tribu-
nal Suprem, a què abans hem fet referència, com passa també en d’altres països del 
nostre entorn cultural, consideren d’interès general. En aquest sentit, per exemple, 
es pronuncia la Sentència de 13 de desembre de 2018, del Tribunal Suprem Federal 
alemany (Bundesgerichtshof), seguint la jurisprudència constitucional sobre el § 49 
(4) de la Llei de transport de passatgers (Personenbeförderungsgesetzes), que obliga 
els vehicles de lloguer amb conductor, després haver complert un servei, a tornar a 
la base sense demora. I això perquè interpreta, precisament, que la mesura es justi-
fica per protegir el transport dels taxis que, a diferència de les empreses VTC, està 
sotmès a l’aplicació de tarifes fixes i a la contractació obligatòria.

Sobre aquesta norma, com dèiem, ja s’havia pronunciat el Tribunal Constitucio-
nal Federal alemany (Bundesverfassungsgericht) en la Sentència de 14 de novembre 
de 1989 (BVerfGE 81, 70), afirmant-ne la seva constitucionalitat. Argumentava que 
si la prohibició de facilitar o posar a disposició dels viatgers vehicles VTC en vies 
públiques de forma semblant a com ho fan els taxis persegueix un interès públic 
particularment important, s’ha de pressuposar aleshores que l’obligació de tornar 
a la base garanteix el compliment efectiu d’aquella prohibició i, per tant, que resta 
emparada per les mateixes consideracions d’interès públic (la prohibició de captar 
clients a la via pública). És a dir, considera que la delimitació legal de la prestació 
del servei de VTC i el servei de taxis serveix per protegir l’existència i el bon fun-
cionament d’aquest darrer, atès l’interès general que representa, ja que hi ha una ne-
cessitat legítima de proporcionar als ciutadans un mitjà de transport que atengui les 
necessitats individuals amb una tarifa fixa.

Des d’aquesta mateixa perspectiva, hom pot afirmar, sense cap mena de dubte, 
que la finalitat o el propòsit de la prohibició d’aparcar a la via pública, que estableix 
la norma que estem examinant, és garantir millor que el transport de passatgers en 
vehicles VTC no es pugui subministrar –com els taxis– en la via pública després de 
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la finalització d’un contracte de transport i evitar que es propiciï que puguin accep-
tar, allà mateix, una nova ordre de transport.

A banda d’això, és igualment rellevant tenir present que, segons s’expressa en el 
preàmbul i alhora resulta de la normativa estatal reguladora de les VTC de la qual 
el Decret llei examinat porta causa, el segon paràgraf de l’article 4.3 persegueix, a 
més, una altra finalitat legítima com és la millor cura dels problemes de mobilitat, 
de congestió del trànsit, d’estacionament en la via pública i mediambientals que 
l’elevat increment d’aquesta classe de transport podria estar ocasionant als princi-
pals nuclis urbans. Així ho justifiquen, com dèiem, el preàmbul i la disposició tran-
sitòria única del mateix RDL 13/2018, quan afirmen que el servei de transport en 
l’àmbit urbà ha de restar subjecte a totes les determinacions i limitacions que esta-
bleixi l’òrgan competent en l’exercici de les seves competències sobre utilització del 
domini públic viari, gestió del trànsit urbà, protecció del medi ambient i prevenció 
de la contaminació, en especial en matèria d’estacionament, horaris i calendaris de 
servei o restriccions a la circulació per raons de contaminació atmosfèrica.

C) Un cop ha quedat determinada la legitimitat de les finalitats que es perseguei-
xen amb la mesura qüestionada per la sol·licitud de dictamen, hem d’aplicar el judici 
de l’adequació de la norma, és a dir, que la restricció o limitació que incorpora és 
útil per a la finalitat pretesa. Sens dubte ho és. Efectivament, la prohibició d’esta-
cionar en les vies públiques s’ha de vincular, gairebé de manera indissociable i per 
contraposició al servei de taxi, amb l’obligació de no circular per les dites vies a la 
recerca de clients per tal de no propiciar la captació de viatgers que preveu el pri-
mer paràgraf del mateix apartat 3, respecte de la qual ja hem dit que partíem, com 
fan també els diputats peticionaris, de la seva constitucionalitat. Sobre això, hem de 
recordar, novament, que el servei de transport de VTC és una activitat que s’ha de 
circumscriure a l’àmbit de la contractació prèvia a la prestació del servei, i que, per 
aquesta raó, té vedades les altres formes de contractació i captació de viatgers, la 
qual cosa, segons ja hem avançat, haurà de repercutir en una gestió més eficient de 
la mobilitat en les vies urbanes.

La mesura és també necessària. L’opció que proposa la sol·licitud de dictamen, 
que considera menys restrictiva (que puguin estacionar en la mateixa via pública, 
en els espais normativament habilitats), no constitueix, al nostre parer, una veritable 
alternativa. Ans al contrari, impactaria negativament sobre la finalitat que pretén 
assolir la norma qüestionada, fent-la del tot inoperant. Així, d’una banda, propici-
aria que, com passa amb les parades de taxi, els clients es poguessin adreçar di-
rectament al vehicle estacionat per contractar el servei i, d’una altra, contribuiria a 
augmentar, de forma substancial, la congestió del espais destinats a l’estacionament 
de la resta de vehicles.

Encara que sigui a títol merament exemplificatiu, volem fer notar que d’altres or-
denaments assoleixen la mateixa finalitat a través d’una mesura idèntica a la prevista 
pel precepte que ara examinem. Aquest és el cas de l’article 17 § 1.5 de l’Ordonnance 
relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur 
de la regió de Brussel·les-capital i, en el dret francès, de l’art. L3120-2, II.3 del Code 
des transports. En l’ordenament alemany, en canvi, aquella finalitat es garanteix amb 
una mesura diferent, l’obligació de tornar a la seu operativa després d’haver executat 
el transport contractat (§ 49 [4] de la Llei de transport de viatgers, Personenbeför-
derungsgesetz, abans esmentada), que entenem és encara més gravosa que la d’apar-
car en la via pública.

En darrer lloc, pel que fa a la proporcionalitat de la mesura, entenem que el sa-
crifici que s’imposa a l’exercici del servei de transport de vehicles amb conductor, en 
relació amb el benefici que s’obté per al millor assoliment de l’interès general que es 
pretén protegir amb la present norma restrictiva, no és excessiu. Això perquè l’apli-
cació efectiva d’aquesta prohibició no restringeix l’actuació que és pròpia del servei 
de VTC en el segment del transport urbà, el de la contractació prèvia (amb més raó 
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encara si s’elimina, com s’hauria d’eliminar, l’interval temporal que fixa l’apartat 2),  
que és on concorren en condicions de lliure competència amb el taxi. Més enllà 
d’una possible repercussió poc significativa en el preu del servei de VTC, no es pot 
considerar que les hipotètiques dificultats d’aparcament o els costos de l’estaciona-
ment en aparcaments fora de la via pública, als que al·ludeixen els diputats peticio-
naris, pugui arribar a causar un perjudici superior al benefici que la mesura perse-
gueix. En aquest sentit, entenem que la prohibició d’estacionar a la via pública no 
suposa una càrrega financera de suficient entitat per a les empreses de lloguer que 
els impedeixi exercir la dita activitat de forma productiva.

Tot l’anterior sense perdre de vista els beneficis indubtables que la mesura pro-
dueix, per exemple, en relació amb la millora de la mobilitat i la gestió de l’espai 
urbà.

Podem concloure, doncs, que el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 4 del 
Decret llei 4/2019 no vulnera l’article 38 CE.

5. Els diputats sol·licitants qüestionen també l’adequació a la Constitució de l’ar-
ticle 4, apartat 4, del Decret llei 4/2019, que conté la següent prescripció:

«La geolocalització que permet als clients ubicar amb caràcter previ a la contrac-
tació els vehicles disponibles adscrits a una autorització d’arrendament de vehicles 
amb conductor es considera, a l’efecte de les condicions d’explotació del servei, que 
propicia la captació de viatgers, i, per tant, no es pot practicar.

Sens perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, un cop contractat el servei 
la persona usuària ha de poder accedir a la informació que identifiqui el vehicle que 
li ha de prestar aquest servei.»

A) L’escrit de petició de dictamen conté dues referències explícites a aquest pre-
cepte: la primera, quan considera que «en el caso de la prohibición de la geolocali-
zación permanente la misma puede llegar a ser incluso contraproducente», ja que la 
seva utilització «facilitaría el control de la circunstancia de que el servicio se ha con-
tratado previamente al inicio de su prestación y que el mismo no se presta habiendo 
recogido en la vía pública a usuarios con los que previamente no hayan contrata-
do»; la segona, quan afirma que «la prohibición de geolocalización [...] nada añade 
ni aporta al control del cumplimiento de las condiciones en que deben prestarse los 
servicios según la normativa citada, sino que directamente excluye o prohíbe la uti-
lización de esta técnica de localización previa de los prestadores disponibles».

B) La geolocalització, aplicada al lloguer de vehicles, permet a la plataforma que 
gestiona el servei conèixer la ubicació dels vehicles disponibles en un moment de-
terminat, de manera que pugui prestar el servei en les millors condicions possibles 
i informar de forma immediata l’usuari sobre el temps aproximat d’iniciació i aca-
bament del servei i sobre el preu que s’aplicarà. També permet posar a la seva dis-
posició el tipus de vehicle que desitja (ordinari, de luxe, elèctric, híbrid, adaptat per 
persones amb discapacitat, etc.), si escau, o fins i tot optar per un servei compartit. 
Com a tal, és evident que la geolocalització aporta avantatges i beneficis importants 
per a l’usuari, encara que només si és utilitzada adequadament per la plataforma.

El precepte que examinem no prohibeix qualsevol tipus de geolocalització, i 
menys encara la que opera de forma permanent, com semblen entendre els sol·lici-
tants, sinó únicament la que «permet als clients ubicar amb caràcter previ a la con-
tractació els vehicles disponibles», segons llegim a l’inici del citat apartat 4. Per tant, 
no impedeix que l’usuari rebi la informació abans indicada sobre el temps i el preu 
del servei, ni tampoc que una vegada s’hagi produït la contractació es pugui emprar 
per controlar el compliment de les obligacions que la llei imposa als prestadors del 
servei o per oferir al client atencions complementàries.

No obstant això, aquest precepte limita l’exercici de la llibertat d’empresa per 
part dels prestadors del servei de lloguer de vehicles amb conductor, atès que afec-
ta un aspecte substancial de la seva oferta en el mercat. Per tant, seguint la doc-
trina constitucional consolidada sobre els límits que es poden imposar a l’exercici 
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d’aquest dret, tal com l’hem exposada en el fonament jurídic tercer (per totes, STC 
7/2018, de 25 de gener, i 103/2018, de 4 d’octubre), examinarem si s’ajusta al cànon 
de raonabilitat exigit per aquesta doctrina en les seves tres vessants ja conegudes: 
finalitat constitucionalment legítima, adequació a la consecució d’aquesta finalitat i 
proporcionalitat. També examinarem si el límit imposat és de tal intensitat que im-
pedeix en la pràctica l’exercici de l’activitat econòmica de l’empresa, per la qual cosa 
no respectaria el contingut essencial del dret.

Els sol·licitants neguen que es respecti la primera d’aquestes exigències (exis-
tència d’un objectiu constitucionalment legítim) perquè «nada se explica ni se ar-
gumenta no ya sobre su necesidad, sino sobre cómo mejorarían la movilidad de los 
viajeros de los transportes terrestres o garantizarían el control efectivo de las condi-
ciones de prestación del servicio». Però el cert és que la finalitat de la norma no és 
aquesta, sinó una altra, clarament expressada en el seu redactat i de forma més pre-
cisa al preàmbul: el que es pretén, simplement, és «impedir la captació de viatgers 
que no haguessin contractat prèviament el servei» (preàmbul, apt. IV).

Aquesta mesura, com les altres que hem tractat en els apartats anteriors, està 
relacionada amb el compliment de l’obligació que sempre s’ha imposat a l’activi-
tat de les empreses de lloguer de vehicles amb conductor, que és la precontractació 
dels seus serveis. A més a més, també està prevista a altres països de la Unió Eu-
ropea, i ha estat expressament validada pel Tribunal Suprem en la recent Sentència 
921/2018, ja citada abans.

La precontractació, com vèiem anteriorment, exigeix la separació entre la con-
tractació i l’inici de la prestació del servei, entesa no necessàriament com a separa-
ció temporal sinó com a actes diferenciats. En canvi, la captació de viatgers que no 
hagin contractat prèviament el servei és la que es fa de forma directa i immediata 
sense que hi hagi l’esmentada separació, és a dir, la que es fa sobre vehicles que són 
a la via pública, bé perquè estan circulant, bé perquè romanen estacionats als espais 
establerts a l’efecte. A això es refereix el Tribunal Suprem a la Sentència tot just ci-
tada, quan diu que:

«[p]arece claro que el aspecto substancial de estos requisitos es el asegurar la li-
mitación de las VTC a servicios de previa contratación, lo que supone restringir la 
actividad de las VTC a uno solo de los tres segmentos en los que se puede subdivi-
dir el mercado del transporte urbano mediante vehículos con conductor (la previa 
contratación, la parada en la vía pública y la contratación del vehículo en circula-
ción).» (FD onzè)

És per aquest motiu que l’apartat 3 d’aquest mateix article 4 prohibeix als vehi-
cles amb conductor circular per les vies públiques a la recerca de clients o propiciar 
la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei, romanent 
estacionats a aquest efecte. A l’apartat anterior del present fonament jurídic hem 
examinat aquesta disposició, que manté una regla que ja va ser introduïda al seu 
moment per l’article 182.1 ROTT i que, a més, no és qüestionada pels sol·licitants, 
llevat de l’aspecte relatiu a la prohibició d’estacionament als espais normativament 
habilitats a la via pública.

Doncs bé, si el client que pretén contractar un servei de VTC pot conèixer la 
ubicació dels vehicles disponibles abans de la contractació, mitjançant aplicacions 
informàtiques de geolocalització, es produiria una situació molt similar a la que el 
precepte anteriorment examinat vol impedir, sobretot en el cas que això li permetés 
triar un d’aquests vehicles. És a dir, el coneixement de la ubicació del vehicle men-
tre està circulant tindria uns efectes molt similars a la seva contractació directa a la 
via pública, amb l’única diferència que en el primer cas es fa a través de l’aplicació 
informàtica i, en el segon, mitjançant la crida visual al carrer.

Consegüentment, la prohibició de geolocalització, en els termes establerts per la 
norma, només pretén garantir el compliment del mandat contingut a l’apartat 3 per 
tal d’evitar que la utilització de les noves tecnologies en la prestació del servei im-
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pedeixi o restringeixi l’efectivitat de l’indicat mandat. Per tant, si considerem que 
aquest mandat persegueix la consecució d’un objectiu constitucionalment legítim, 
en els termes exposats anteriorment, la mateixa consideració haurem d’aplicar a la 
prohibició de geolocalització sobre els vehicles abans referits.

C) Quant a les altres consideracions que justifiquen la raonabilitat de la mesura 
limitadora, hem de dir en primer lloc que és adequada per a la consecució de la fi-
nalitat pretesa. En efecte, si es vol impedir que els VTC circulin o romanguin esta-
cionats a la via pública a la recerca de clients, el fet que aquest client no conegui la 
seva ubicació quan utilitza aplicacions informàtiques per a la contractació permet 
assolir aquest objectiu de forma suficient i apropiada.

També és una mesura proporcionada, ja que no limita de forma excessiva la uti-
lització de la geolocalització com un instrument propi dels serveis que ofereixen les 
empreses VTC. Com dèiem abans, la prohibició només afecta el coneixement per 
part dels clients de la ubicació dels vehicles disponibles i, a més, únicament es man-
té durant el període previ a la contractació, per la qual cosa pot ser utilitzada per 
oferir altres serveis abans i després de la dita contractació, i també per controlar el 
respecte a les diverses determinacions que imposa la normativa vigent.

Finalment, l’esmentada limitació respecta el contingut essencial de dret a la lli-
bertat d’empresa, atès que difícilment podem suposar que, per la seva escassa re-
llevància, impedeixi per si mateixa, en la pràctica, el seu exercici i la continuïtat de 
l’activitat econòmica de l’empresa.

D) No obstant això, volem expressar els dubtes que podria plantejar la norma que 
examinem en un aspecte concret, que és el relatiu a la situació dels vehicles als que 
s’aplica la prohibició de geolocalització. Segons la seva redacció literal, aquesta pro-
hibició es projecta sobre «els vehicles disponibles», paraules que semblen referir-se 
al conjunt de tots ells, sense distingir entre els que es troben a la via pública i els 
que romanen estacionats en garatges o aparcaments. Si entenguéssim que el que pre-
tén la norma és estendre la indicada prohibició a uns i altres, la mesura difícilment 
s’adequaria al cànon de constitucionalitat anteriorment exposat.

A parer nostre, però, aquesta interpretació literal no és la més adequada com 
tampoc reflecteix la voluntat del legislador, sinó que és més consistent considerar 
que amb l’expressió «vehicles disponibles» el legislador català s’està referint única-
ment als que es troben a la via pública i no als que romanen estacionats en garatges 
o aparcaments. I l’anterior per les raons següents:

D’una banda, el mateix precepte justifica la prohibició de geolocalització que 
permet al client ubicar els vehicles disponibles perquè «propicia la captació de viat-
gers». Si comparem aquesta prohibició amb la continguda a l’apartat 3, observem 
que estan interrelacionades i són complementàries entre si. En efecte, una interpre-
tació sistemàtica d’ambdós apartats ens permet afirmar que la indicada expressió es 
refereix a la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei i 
que, per tant, això i no altra cosa és el que es vol impedir mitjançant la geolocalit-
zació.

No oblidem que un i altre apartat persegueixen el mateix objectiu, amb la dife-
rència que el que ara ens ocupa ho fa aplicant-lo als supòsits d’utilització de les noves 
tecnologies en la prestació del servei. Tal com havíem indicat anteriorment, l’apar-
tat 4 projecta sobre aquest àmbit específic la prohibició continguda a l’apartat 3,  
garantint així que l’ús d’aquestes aplicacions tecnològiques instrumentals tan ca-
racterístiques del servei de VTC no produeix efectes assimilables a la recollida de 
viatgers sense prèvia contractació.

I, de l’altra, aquesta interpretació es veu reforçada pel preàmbul del Decret llei, 
que encara que manqui de valor normatiu pot ser útil als efectes de la nostra argu-
mentació, ja que determina de forma clara la finalitat de la prohibició de geolocalit-
zació: «sempre en el sentit d’impedir la captació de viatgers que no haguessin con-
tractat prèviament el servei» (apt. IV).
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Consegüentment, si aquesta és la finalitat directa de la norma que ara es dictami-
na, és evident que no és aplicable a vehicles estacionats en garatges o aparcaments 
que no es troben en una situació que els permeti propiciar aquesta captació de po-
tencials usuaris, ja que no circulen per la via pública i només poden prestar el seu 
servei prèvia contractació.

Addicionalment, a títol indicatiu, trobem consideracions molt similars a la Deci-
sió del Consell Constitucional francès núm. 2015-468/469/472QPC, de 22 de maig 
de 2015 (Société UBER France SAS et autre), que va declarar la constitucionalitat 
del paràgraf III de l’article L.3120-2 del Code des transports perquè no impedia a 
les empreses afectades informar tant sobre la localització com sobre la disponibili-
tat d’un vehicle, quan no es trobava en una via oberta a la circulació pública (con-
siderant 13).

Per tant, entenem que l’expressió «vehicles disponibles» que figura a la disposi-
ció que examinem, tal com es desprèn de les consideracions efectuades, està referida 
només als VTC que es troben a les vies públiques. Així i tot, atès que la mesura que 
ens ocupa pot generar una certa confusió quant a l’abast de la seva aplicació, consi-
derem, en l’exercici de la nostra funció consultiva i en el supòsit que el Decret llei es 
tramiti com a projecte de llei, que seria desitjable aclarir per via d’esmena el sentit 
precís de la norma, d’acord amb les observacions fetes anteriorment.

Dit això, podem concloure que el paràgraf primer de l’apartat 4 de l’article 4 del 
Decret llei 4/2019 no vulnera el dret a la llibertat d’empresa reconegut per l’article 
38 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments jurídics precedents, formu-
lem les següents

Conclusions
Primera. El Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria 

de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor no vulnera 
l’article 64.1 EAC, quant al pressupòsit habilitant, ni els articles 86.1 CE i 64.1 EAC, 
pel que fa als límits materials exigits per a l’instrument normatiu del decret llei.

Adoptada per unanimitat.

Segona. El paràgraf segon de l’apartat 2 de l’article 4 del Decret llei 4/2019, re-
latiu a l’establiment d’un interval de temps mínim de 15 minuts entre la contractació 
i la prestació efectiva del servei de transport de viatgers mitjançant vehicles de llo-
guer amb conductor, vulnera el dret a la llibertat d’empresa de l’article 38 CE atès 
que constitueix una restricció no raonable d’aquest, segons els principis d’adequació, 
de necessitat i de proporcionalitat.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. La disposició addicional primera del Decret llei 4/2019, relativa a l’ha-
bilitació als ens locals per augmentar l’interval de temps fixat en el paràgraf segon 
de l’apartat segon de l’article 4, vulnera el dret a la llibertat d’empresa de l’article 
38 CE atès que constitueix una restricció no raonable d’aquest, segons els principis 
d’adequació, de necessitat i de proporcionalitat.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. El paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 4 del Decret llei 4/2019 no 
vulnera el dret a la llibertat d’empresa de l’article 38 CE.

Adoptada per unanimitat.

Cinquena. El paràgraf primer de l’apartat 4 de l’article 4 del Decret llei 4/2019 
no vulnera el dret a la llibertat d’empresa de l’article 38 CE, en els termes exposats 
en el fonament jurídic quart, apartat 5, subapartat D.

Adoptada per unanimitat.
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Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i signem al Palau Cen-
telles 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, 22 de febrer de 2019

Vist i plau
El president, Joan Egea Fernàndez

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2501/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra els articles 2 (apartat 2), 3, 4, 5 (apartats 1, 
2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona 
(apartat primer i apartat segon pel que fa a l’aplicació de l’article 7) i la 
disposició final tercera de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica
381-00007/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 29677 / Coneixement: Mesa del Parlament, 19.02.2019

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González 

Rivas, Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don 
Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez 
Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cán-
dido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, 
ha pronunciado 

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, interpuesto por el Presi-

dente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra los artículos 
2.2, 3, 4, 5 (apartados 1 a 4 y 9) y 7; así como las disposiciones adicional, transito-
ria segunda (apartados 1 y 2, en lo relativo a la aplicación del art. 7) y final tercera, 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes 
para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Ha 
sido ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del 
Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el 5 de mayo 

de 2016, el Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, inter-
pone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos. 2.2, 3, 4, 5 (apartados 1 a 4 
y 9) y 7; así como las disposiciones adicional, transitoria segunda (apartados 1 y 2, en 
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lo relativo a la aplicación del art. 7) y final tercera, de la Ley del Parlamento de Ca-
taluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Invoca los artículos 161.2 CE y 30 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de producir la suspensión de 
la aplicación de los preceptos impugnados.

El Abogado del Estado subraya la similitud entre estas previsiones y las de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía (Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, y Ley 
4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función so-
cial de la vivienda), Navarra (Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes 
para garantizar el derecho a la vivienda), Canarias (Ley 2/2014, de 20 de junio, de 
modificación de la Ley 2/2013, de vivienda) y País Vasco (Ley 3/2015, de 18 de ju-
nio, de vivienda), igualmente impugnadas por el Presidente del Gobierno (recursos 
de inconstitucionalidad núms. 4286/2013, 7357/2013, 6036/2013 y 1824/2015, res-
pectivamente). Señala también que desde 2012 el Estado habría adoptado medidas 
destinadas a cumplir el objetivo perseguido por estas leyes autonómicas. Permitirían 
alternativas de actuación proporcionadas al problema de la vivienda sin incurrir en 
las extralimitaciones que fundamentan este recurso de inconstitucionalidad. Alude 
específicamente al Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de se-
gunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas del orden social 
(convertido después en la Ley 25/2015, de 28 de julio), que incluye mejoras adicio-
nales a las adoptadas mediante Real Decreto-ley 6/2012 y Ley 1/2013. Las impug-
naciones se argumentan del modo siguiente: 

a) El artículo 2.2 regula el «procedimiento extrajudicial para la resolución de 
situaciones de sobreendeudamiento», precisando que «las resoluciones de las co-
misiones de sobreendeudamiento quedan sujetas a la revisión del juez competente». 
Desbordaría las competencias que el Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) 
atribuye a esta Comunidad Autónoma. Invadiría las competencias estatales atribui-
das en el artículo 149.1.1, 6, 8, 11 y 13 CE. La disposición final segunda habilita el 
desarrollo reglamentario de estos procedimientos, así como de las comisiones de 
sobreendeudamiento. Tal previsión no ha sido impugnada. No obstante, el Abogado 
del Estado solicita la declaración de su inconstitucionalidad y nulidad por conexión 
y consecuencia.

b) El artículo 3 regula un «procedimiento judicial simplificado», distinto del pre-
visto en la Ley concursal, para «la resolución de las situaciones de sobreendeuda-
miento». Invadiría la competencia estatal prevista en el art. 149.1.6 CE, habida cuen-
ta de que Cataluña carece de atribuciones para establecer un procedimiento judicial 
de estas características, sin apoyo en Derecho sustantivo alguno, ni general ni foral. 
Además, interfiere la regulación procesal del Estado para estos supuestos, adoptada 
al amparo de los incisos 6 y 8 del art. 149.1 CE. También en el ejercicio de las com-
petencias del Estado en materia de ordenación del crédito (art. 149.1.11 CE) y bases y 
coordinación de la planificación general de la economía (art. 149.1.13 CE). Desarrolla 
una política pública para la que el Estado ya ha adoptado medidas, resultando incom-
patible con ellas, lo que haría aplicable la STC 93/2015.

c) El artículo 4 persigue que el fiador se beneficie de la cancelación del pasivo 
conseguida por el deudor en el marco del procedimiento previsto en el artículo ante-
rior. La responsabilidad del fiador queda limitada al importe no cancelado de la deu-
da «siempre que tenga con el deudor una relación de parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el tercer grado». En la medida en que el precepto conecta con los ar-
tículos 2.2 y 3, participa de los mismos vicios de inconstitucionalidad. Invadiría las 
competencias previstas en el artículo 149.1.6 CE. No podría considerarse amparado 
en las atribuciones autonómicas en materia de consumidores y usuarios en conexión 
con las de vivienda ni en las «necesarias especialidades» de orden procesal vincula-
das al Derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas (art. 149.1.6 CE) ni en la 
conservación, modificación o desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales 
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(art. 149.1.8 CE). La regulación de los efectos del contrato de fianza se contiene en el 
Código civil y en la Ley concursal.

d) El Abogado del Estado impugna varios preceptos relativos al denominado 
«alquiler social» de viviendas que han dejado de ser de titularidad de personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de acuerdos de compensación o da-
ción en pago de préstamos o créditos hipotecarios o de compraventas debidos a la 
imposibilidad de devolver el préstamo hipotecario: artículo 5, apartados 1 a 4 y 9, 
y disposición final tercera. La Comunidad Autónoma carece de competencias para 
imponer el alquiler de la vivienda antes de la adquisición de una vivienda o del ini-
cio de un procedimiento judicial. Tampoco las tiene para configurar su omisión 
como incumplimiento sancionable de la función social de la propiedad. Los precep-
tos controvertidos habrían invadido pues las competencias recogidas en los números 
11 y 13 del artículo 149.1 CE.

e) El artículo 7 incluye medidas para garantizar la función social de la propiedad 
y aumentar el parque de viviendas asequibles en alquiler; en particular, la cesión 
obligatoria de viviendas vacías. La disposición transitoria segunda establece que en 
los procedimientos de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler son 
de aplicación las medidas establecidas por el artículo 7. El artículo 7 y la disposición 
transitoria segunda, en el inciso en que invoca el artículo 7, infringirían el artículo 
149.1.1 CE en relación con el artículo 33 CE; también las competencias estatales re-
lativas a la economía y la ordenación del crédito e incumplirían igualmente el prin-
cipio de proporcionalidad desde una perspectiva sustantiva.

f) La disposición adicional prevé que, en caso de cesión a título oneroso de un 
crédito garantizado con la vivienda, el deudor podrá liberarse de la deuda «abonan-
do al cesionario el precio que éste ha pagado más los intereses legales y los gastos 
que le ha causado la reclamación de la deuda». Esta regulación parece inspirarse 
en el artículo 1535 del Código civil. Dado que el legislador autonómico carece de 
competencia para dictar normas de carácter civil, la mera reproducción del precep-
to estatal vulnera las competencias estatales. La disposición controvertida regula el 
retracto de créditos garantizados con vivienda, lo que no puede entenderse ampara-
do en las competencias autonómicas en dicha materia, ni en la conservación, modi-
ficación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales. Infringe también 
la competencia del Estado en materia de ordenación de la economía y del crédito, 
banca y seguros, con el riesgo añadido de que pone en peligro las medidas adopta-
das con esta finalidad en el título III de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de 
la financiación empresarial. Esta ley no establece limitación alguna sobre el precio, 
ni riesgo adicional del cesionario, más allá del impago por parte del deudor o los 
asociados a las garantías. Establece que «los fondos de titulización podrán adquirir 
la titularidad de los activos por cualquier modo, bien sea a través de su cesión, su 
adquisición, su suscripción en mercados primarios o a través de cualquier otro modo 
admitido en Derecho». Estos fondos de titulización cumplen el papel de eliminar el 
riesgo del balance del banco, otorgándoles a su vez liquidez y financiación. El objeto 
de las titulizaciones de los créditos hipotecarios es su cesión, con salida del balance 
del banco, a un fondo de titulización a cambio de un precio financiado por un bono 
emitido por el propio fondo. El precio puede ser inferior a la deuda pendiente. La 
disposición controvertida, al referirse al conjunto de créditos cedidos a título one-
roso, afecta a estas operaciones y genera una clara inseguridad jurídica en el adqui-
rente y en la operativa en general. Se convierte en un elemento de incertidumbre 
que afecta al propio precio y, por tanto, a la financiación de las entidades de crédito.

2. Mediante providencia de 24 de mayo de 2016, el Pleno del Tribunal Consti-
tucional, a propuesta de la Sección Segunda, acuerda admitir a trámite el recurso 
de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados al 
Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Parlamento de Ca-
taluña a fin de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y 
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formular alegaciones. Asimismo, tiene por invocado el artículo 161.2 LOTC, lo que, 
a su tenor y conforme dispone el artículo 30 LOTC, produce la suspensión de la vi-
gencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del 
recurso −5 de mayo de 2016− para las partes del proceso y desde la publicación de 
la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros. Esto se comunica a 
los Presidentes del Gobierno y del Parlamento de Cataluña. También ordena publi-
car la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

3. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito de 7 de junio de 
2016, comunica que la Mesa de la Cámara ha acordado personarse en este procedi-
miento y ofrecer su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. El Presidente 
del Senado, mediante escrito de 17 del mismo mes, se expresa en el mismo sentido.

4. Por escrito registrado el 8 de junio de 2016, la Abogada de la Generalitat de 
Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, se persona en el proceso y 
solicita la prórroga del plazo para formular alegaciones. El Letrado del Parlamento 
de Cataluña, mediante escrito registrado el día siguiente, se expresa en iguales tér-
minos.

5. Mediante sendas providencias de 9 y 10 de junio de 2016, el Pleno del Tri-
bunal Constitucional acuerda incorporar a las actuaciones los anteriores escritos y 
prorrogar en ocho días el plazo concedido a, respectivamente, la Abogada de la Ge-
neralitat y el Letrado del Parlamento de Cataluña.

6. Mediante escrito registrado el 24 de junio de 2016, don Felipe Bermejo Valiente 
afirma ser Procurador de los Tribunales y pretende personarse en nombre y represen-
tación de doña Sandra Cabrejas Badenas y don Mohamed Aziz. Según señala, apor-
tará la acreditación de la representación de estas dos personas cuando se le requiera 
para ello. Admite que la LOTC no contempla la posibilidad de esta personación, pero 
subraya que tampoco la excluye. Las razones por las que el Tribunal habría de admi-
tirla en este caso son las siguientes. Doña Sandra y don Mohamed se han visto perju-
dicados por la suspensión de la aplicación de la ley derivada de la admisión a trámite 
del presente recurso. Los representantes políticos que habrían podido defender sus 
intereses en el presente procedimiento no han podido hacerlo como consecuencia de 
que el Presidente del Gobierno ha esperado a la disolución de las Cortes de la XI Le-
gislatura para recurrir.

7. Mediante escrito registrado el 6 de julio de 2016, la Abogada de la Generali-
tat de Cataluña, en representación y defensa de su Gobierno, formula alegaciones y 
solicita la íntegra desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Tras referirse 
al objeto del recurso, al contexto dentro del cual se ha tramitado la Ley 24/2015, a 
los derechos constitucionales de propiedad (art. 33 CE) y vivienda (art. 47 CE), al 
artículo 149.1.1 CE, así como a las competencias autonómicas en materia de consu-
mo y vivienda (arts. 123 y 137 EAC), alega respecto de cada uno de los preceptos 
impugnados.

a) El artículo 2.2 se incardina en la competencia autonómica en materia de con-
sumo (art. 123 EAC), en conexión con la de vivienda (art. 137 EAC). La impug-
nación es claramente preventiva; presupone que el procedimiento extrajudicial se 
producirá por cauces ajenos al precepto impugnado. Sin embargo, no cabe duda de 
que ese procedimiento extrajudicial es «voluntario». Tampoco procede declarar la 
inconstitucionalidad de la disposición final segunda, que habilita el desarrollo regla-
mentario de este procedimiento extrajudicial. No ha sido impugnada. A su vez, no 
incurriendo en inconstitucionalidad el artículo 2.2, no puede declararse que lo haga 
esta disposición por conexión.

b) Ante la situación de emergencia social, el artículo 3 regularía un procedimien-
to judicial simplificado al que las partes pueden acogerse de forma voluntaria. Trata 
de coadyuvar a evitar el procedimiento de ejecución hipotecaria, pero sin interferirla. 
El procedimiento es anterior al procedimiento concursal. Su regulación no interfiere 
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en las competencias estatales en materia procesal y económica. Se trata de una espe-
cialidad procesal incardinada en la competencia autonómica en materia de consumo, 
en conexión con la de vivienda.

c) El artículo 4 conecta con los artículos 2 y 3, apenas examinados. El acuerdo 
que resuelva el correspondiente procedimiento extrajudicial o judicial habrá de refe-
rirse también a la responsabilidad del fiador que tenga con el deudor relación de pa-
rentesco por consanguinidad o afinidad, limitándola al importe de la deuda no can-
celada. Se trata de una norma de Derecho sustantivo autonómico (arts. 149.1.6 CE y 
130 EAC) insertada en un procedimiento en el que el acreedor participa voluntaria-
mente. Las alegaciones realizadas a los anteriores preceptos serían extensibles a este.

d) El objetivo del artículo 5 no es limitar la libertad de contratación ni estable-
cer requisitos procesales a la interposición de acciones judiciales, sino delimitar el 
derecho de propiedad, estableciendo una obligación conforme a una finalidad o uti-
lidad social. Este precepto, al igual que las disposiciones transitoria segunda y fi-
nal tercera, respetan las competencias del Estado. Han sido dictados con base en la 
competencia atribuida a la Generalitat en el artículo 137 EAC.

e) La Abogada de la Generalitat razona ampliamente que la limitación de la pro-
piedad por causa de interés general introducida en el artículo 7 y la disposición tran-
sitoria segunda no altera el contenido esencial del derecho de propiedad (art. 33 CE). 
La intromisión parcial en el estatuto jurídico del propietario supera el test de pro-
porcionalidad. Las condiciones básicas a las que hace referencia el artículo 149.1.1 
CE no operan como una prohibición para el legislador autonómico de un trato diver-
gente respecto de la legislación estatal.

f) Las deudas contraídas en relación con las viviendas ocasionan en muchos ca-
sos no solo la pérdida de la vivienda, sino también la adquisición de deudas exorbi-
tantes con las entidades financieras. El resultado de ello es que, al problema de las 
ejecuciones hipotecarias, se añade el de que quienes han perdido su vivienda tam-
poco pueden afrontar el pago de un alquiler. La disposición adicional afronta esta 
situación; pretende paliar los perjuicios que ha causado a los deudores el aumento 
de los precios de la vivienda como bien de primera necesidad, lo que ha obligado 
a muchas familias a endeudarse por encima de sus posibilidades. Establece un re-
tracto de la deuda a favor del deudor hipotecario. No incide sobre la legislación hi-
potecaria propiamente dicha sino en el ulterior régimen de titulizaciones de la Ley 
5/2015, beneficiando solo a quienes tienen constituida su hipoteca sobre vivienda. 
No produce la inseguridad jurídica denunciada, por cuanto que ha de aplicarse a 
partir de la entrada en vigor de la ley; carece de eficacia retroactiva. En fin, supera 
el juicio de proporcionalidad y conecta con varios mandatos constitucionales (arts. 
9.2, 32.1 y 47 CE).

Por último, la Letrada autonómica solicita por otrosí, previos los trámites opor-
tunos, el levantamiento inmediato de la suspensión de la vigencia y aplicación de 
los preceptos impugnados.

8. Mediante escrito registrado el 6 de julio de 2016, el Letrado del Parlamento 
de Cataluña formula alegaciones y solicita la íntegra desestimación del recurso de 
inconstitucionalidad. Señala a modo de introducción que el recurso confunde unas 
hipotéticas consecuencias de orden económico, totalmente supuestas y no demos-
tradas, con un pretendido exceso competencial y que reduce la competencia de la 
Generalitat en materia de vivienda a la actividad administrativa de ordenación y fo-
mento. Tras ello se refiere a la doctrina constitucional relativa a los núms. 1, 8, 11 
y 13 del artículo 149.1 CE. Respecto de las impugnaciones, razona específicamente 
lo siguiente: 

a) El artículo 2.2 califica expresamente el procedimiento extrajudicial que regula 
como procedimiento de «mediación». A la vista de la disposición final quinta y del 
Código de consumo de Cataluña, al que se remite el precepto, resulta indiscutible 
el carácter voluntario del indicado procedimiento. Los artículos 1.1 y 2.3 permiten 
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apreciar también que tal procedimiento no perjudica a la legislación estatal hipote-
caria y concursal.

b) La regulación del artículo 3 es tan genérica e indeterminada que no puede 
desplazar ni sobreponerse a la legislación concursal estatal. No crea procedimiento 
nuevo alguno ni incorpora trámites procesales a procedimientos ya existentes. Ad-
mite que hay ya un procedimiento estatal, pero evita nombrarlo para no invadir las 
competencias del Estado. El apartado 1 viene a reconocer un derecho de acceder a 
la jurisdicción si fracasa el intento de acuerdo voluntario entre deudor y acreedo-
res. La mención al objetivo del proceso debe entenderse como una descripción del 
propósito del consumidor afectado; no se trata de una prescripción sobre el carácter 
del procedimiento. El apartado 2 pretende asegurar el reconocimiento del procedi-
miento extrajudicial, sin darle un valor específico. No determina ninguna actuación 
judicial. El apartado 3 no tiene carácter de norma procesal. Se describe un poder del 
que ya dispone el juez, sin atribuirle funciones nuevas.

c) El artículo 4 tiene la finalidad de proteger al consumidor y su núcleo familiar 
cercano, lo que entronca con la competencia de la Generalitat en materia de consu-
mo (art. 130 EAC). A su vez, podría entenderse como ejercicio de la competencia 
de la Generalitat en materia de Derecho civil (art. 129 EAC). La Generalitat ha re-
gulado elementos del contrato de fianza en otras ocasiones (arts. 121-8.2, 121-9 y 
121-21 del Código civil de Cataluña y regulación general de derechos reales de ga-
rantía propia de la Ley 19/2002, de julio), sin que haya suscitado objeción alguna 
por parte del Estado.

d) El artículo 5, apartados 1 a 4, y 9, y las disposiciones transitoria segunda y 
final tercera no vulneran el sistema de distribución de competencias. El Letrado au-
tonómico razona ampliamente que hallan cobertura en las competencias estatutarias 
en materia de vivienda y Derecho civil.

e) La medida prevista en el artículo 7 es similar a la incluida en el artículo 42 de 
la Ley 18/2007, que no fue objeto de recurso de inconstitucionalidad. Difiere de la 
declarada inconstitucional en la STC 95/2015, aunque obedezca a similar propósito. 
Que el Estado no haya regulado la cesión de uso no significa que su falta de recono-
cimiento sea una condición básica del derecho de propiedad.

f) El retracto de créditos litigiosos establecido en el artículo 1535 del Código 
civil resulta controvertido por su posible contradicción con la Constitución y el De-
recho europeo (cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea por Juzgados de primera instancia de Vigo –núm. 11– y Barcelo-
na –núm. 38– mediante autos de 11 de noviembre de 2015 y 2 de febrero de 2016, 
respectivamente). La disposición adicional de la Ley del Parlamento de Cataluña 
24/2015 presenta diferencias que permiten entender que no es mera reproducción 
del artículo 1535 del Código civil. En primer lugar, no exige que el crédito sea liti-
gioso. Cabe entender que el crédito ha sido impagado, aunque no sea aún objeto de 
proceso judicial. En segundo lugar, la regulación se refiere únicamente a créditos 
garantizados con vivienda, aproximándose más a la figura del derecho de retracto. 
A su vez, el Derecho civil catalán ha regulado esta cuestión sin que nadie haya for-
mulado oposición (art. 277 del Código de sucesiones por causa de muerte, aprobado 
por Ley 40/1991, vigente hasta la Ley 10/2008). La competencia autonómica ex artí-
culo 129 EAC permite a la Generalitat adoptar una regulación diferente a la del Có-
digo civil. Por otra parte, no puede argumentarse como vicio de invalidez el hipoté-
tico impacto sobre el mercado de titulizaciones de créditos hipotecarios o el posible 
perjuicio en el negocio de bancos, entidades de crédito o fondos de inversión espe-
cializados en la adquisición de activos inmobiliarios procedentes de ejecuciones hi-
potecarias. La vulneración del orden constitucional de competencias ha de ser cierta 
y jurídica. En cualquier caso, la disposición controvertida no disminuye los precios 
de los títulos hipotecarios, ni afecta a los artículos 16 y 17 de la Ley 24/2015, ni 
produce incertidumbre o inseguridad jurídica. La ausencia de previsión de un plazo 
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habrá de suplirse por referencia al Código civil español (art. 1535) o catalán (art. 15 
del libro V), pero en modo alguno supone un defecto de constitucionalidad.

Por último, el Letrado del Parlamento de Cataluña solicita por otrosí, previos los 
trámites oportunos, el levantamiento inmediato de la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos impugnados.

9. El Pleno, mediante providencia de 7 de julio de 2016, acuerda incorporar a los 
autos los anteriores escritos de alegaciones y, en cuanto a la solicitud que formulan 
por otrosí los Letrados autonómicos, oír al Abogado del Estado para que exponga lo 
que estime pertinente respecto del levantamiento o mantenimiento de la suspensión 
de los preceptos recurridos. Mediante escrito registrado el 18 de julio del mismo 
año, el Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la suspensión. Por Auto 
160/2016, de 20 de septiembre, el Pleno de este Tribunal acuerda mantener la sus-
pensión de las previsiones impugnadas.

10. Mediante providencia de 19 de julio de 2016, el Pleno del Tribunal Consti-
tucional acuerda tener por no personados en el presente proceso a doña Sandra Ca-
brejas Badenas y don Mohamed Aziz por carecer de legitimación para ser parte en 
recursos de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 32 LOTC.

11. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, a través 
del escrito registrado el 6 de noviembre de 2018, formula solicitud de desistimiento 
de la impugnación de los artículos 2.2, 5 (apartados 1 a 4 y 9), 7 y las disposiciones 
transitoria segunda y final tercera de la Ley 24/2015. Pone de manifiesto que esta 
petición de desistimiento parcial resulta del acuerdo alcanzado en la subcomisión de 
seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la comisión bilateral 
Generalitat-Estado de 30 de octubre de 2018.

12. La Secretaría de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, mediante 
diligencia de ordenación de 7 de noviembre de 2018, acuerda incorporar a los au-
tos el anterior escrito, así como oír a las representaciones legales del Gobierno y el 
Parlamento de Cataluña para que, en el plazo de diez días, aleguen lo que estimen 
procedente en relación con la solicitud de desistimiento parcial del presente recurso.

13. La Abogada de la Generalitat de Cataluña, en representación y defensa de 
su Gobierno, se muestra conforme con la anterior solicitud de desistimiento parcial.

14. Mediante providencia de 29 de enero de 2019 se señaló para deliberación y 
votación de la presente sentencia el día 31 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El Abogado del Estado, en representación del Presidente del Gobierno, inter-

pone recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2.2, 3, 4, 5 (apartados 1 a 
4 y 9) y 7 y las disposiciones adicional, transitoria segunda (apartados 1 y 2, en lo 
relativo a la aplicación del art. 7) y final tercera de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en 
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. La Abogada de la Generalitat de 
Cataluña y el Letrado del Parlamento de esta Comunidad Autónoma se oponen al 
recurso, solicitando su íntegra desestimación.

Tras la incoación del presente proceso, el Abogado del Estado ha formulado soli-
citud de desistimiento parcial del recurso de inconstitucionalidad. Su petición alcan-
za a la impugnación de los artículos 2.2, 5 (apartados 1 a 4 y 9), 7 y disposiciones 
transitoria segunda y final tercera. Los Letrados autonómicos no se han opuesto a 
este desistimiento parcial. A la vista de ello, este Tribunal acuerda tener por desis-
tido al Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, de la im-
pugnación de los artículos 2.2, 5 (apartados 1 a 4 y 9), 7 y disposiciones transitoria 
segunda y final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015.

El objeto del presente recurso queda pues limitado a los artículos 3 y 4 y a la 
disposición adicional de esta Ley.

2. Se impugna el artículo 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015.



BOPC 272
27 de febrer de 2019

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya 68

a) De acuerdo con su preámbulo, la Ley 24/2015 pretende proteger a los «consu-
midores» en «situación de sobreendeudamiento hipotecario» frente a las «entidades 
financieras», que han obtenido «ingentes beneficios» –«desde el inicio de la crisis 
las administraciones públicas [les] han transferido cerca de 165.000 millones de eu-
ros»– y respecto de las que es «especialmente relevante» «el deber de garantizar que 
el derecho de propiedad no se ejerza de forma antisocial» en relación con «el dere-
cho a una vivienda digna y adecuada». La Ley, conforme a su denominación, tiene 
por objeto establecer «medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda» o, más precisamente, conforme al artículo 1.1, «mecanismos» destina-
dos a resolver aquellas situaciones de sobreendeudamiento hipotecario, «especial-
mente en lo relativo a las deudas derivadas de vivienda habitual, mediante la regula-
ción de un procedimiento extrajudicial y, en su caso, de un procedimiento judicial». 
Este último procedimiento es, justamente, el regulado en el controvertido artículo 3.

El artículo 3, bajo el epígrafe «Procedimiento judicial para la resolución de si-
tuaciones de sobreendeudamiento», prevé que «si la vía del procedimiento extra-
judicial... se cierra sin haber llegado a un acuerdo, el consumidor afectado puede 
solicitar la apertura del correspondiente procedimiento judicial simplificado, con el 
objetivo de buscar las fórmulas apropiadas para la satisfacción de las deudas deri-
vadas de una relación de consumo, incluidas las que se derivan de la vivienda ha-
bitual» (apartado 1). Solicitada la apertura del correspondiente procedimiento, «el 
juez, una vez analizadas las circunstancias del sobreendeudamiento y las razones de 
la falta de acuerdo en el procedimiento extrajudicial, debe dictar una resolución que 
incluya necesariamente un plan de pago de obligado cumplimiento» (apartado 2). Si 
hay «incumplimiento del plan de pago» judicialmente establecido, «la parte acree-
dora puede solicitar que se inicie la liquidación de activos para afrontar las deudas, 
con la exclusión, en dicha liquidación, de los bienes inembargables» (apartado 3, 
primer inciso). En el caso de que «queden importes insatisfechos tras la liquidación, 
el juez, a la vista de las circunstancias personales del consumidor, puede acordar la 
cancelación de los importes no satisfechos» (apartado 3, segundo inciso).

Según el Abogado del Estado, el precepto, además de interferir en el ejercicio de 
varias competencias estatales (art. 149.1.13, 11 y 6 CE), penetra en un ámbito que 
la Constitución reserva al Estado: la legislación procesal (art. 149.1.6 CE). No intro-
duciría «necesarias especialidades» derivadas de las «particularidades del derecho 
sustantivo de las Comunidades Autónomas», que son las únicas cuestiones proce-
sales abiertas al legislador autonómico, de acuerdo con el artículo 149.1.6 CE y los 
Estatutos de Autonomía.

La Abogada de la Generalitat de Cataluña alega, en cambio, que el artículo 3 es 
una especialidad procesal (art. 130 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, EAC) 
incardinada en la competencia autonómica en materia de consumo (art. 123 EAC), en 
conexión con la de vivienda (art. 137 EAC). El Letrado del Parlamento de Cataluña 
considera que difícilmente puede un precepto tan genérico e indeterminado despla-
zar o sobreponerse a la legislación procesal del Estado. El apartado 1 vendría a re-
conocer el derecho de acceso a la jurisdicción ante el fracaso del intento de acuerdo 
voluntario entre deudor y acreedores. La mención al objetivo del proceso debe enten-
derse como una descripción del propósito del consumidor afectado; no se trataría de 
una prescripción sobre el carácter del procedimiento. El apartado 2 pretende asegu-
rar el reconocimiento del procedimiento extrajudicial, sin darle un valor específico. 
No determina ninguna actuación judicial. El apartado 3 describiría un poder del que 
ya dispone el juez, sin atribuirle funciones nuevas.

b) Antes de abordar la impugnación, corresponde traer a colación la doctrina 
constitucional relativa a la distribución de competencias relativa a las cuestiones 
procesales. De acuerdo con el artículo 149.1.6 CE, la legislación procesal es una 
«competencia general» del Estado [STC 80/2018, de 5 de julio, FJ 5 a)]. La que los 
Estatutos pueden atribuir a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con este pre-
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cepto, es «de orden limitado»; está circunscrita a «las necesarias especialidades que 
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comu-
nidades Autónomas» [STC 80/2018, FJ 5 a)].

No cabe interpretar esta salvedad competencial de modo tal que quede vacía de 
contenido la competencia general en materia de legislación procesal atribuida al 
Estado: «la competencia asumida por las Comunidades Autónomas al amparo de la 
salvedad recogida en el artículo 149.1.6 CE no les permite, sin más, introducir en 
su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regu-
laciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar 
el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos 
e intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o 
privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se contem-
pla en el artículo 149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión “necesarias espe-
cialidades” del citado precepto constitucional, tan sólo pueden introducir aquellas 
innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de 
la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la 
norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado por la pro-
pia Comunidad Autónoma, o, dicho en otros términos, las singularidades procesa-
les que se permiten a las Comunidades Autónomas han de limitarse a aquellas que, 
por la conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, 
vengan requeridas por estas» [SSTC 47/2004, de 25 de marzo, FJ 4; 2/2018, de 11 
de enero, FJ 4, y 80/2018, FJ 5 a)].

Corresponde «al legislador autonómico o, en su defecto, a quienes asuman la de-
fensa de la ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la nece-
sidad de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables, cuando menos siempre 
que del propio examen de la ley no se puedan desprender o inferir esas “necesarias 
especialidades”» [SSTC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5; 47/2004, FJ 4, 21/2012, de 
16 de febrero, FJ 7, y 80/2018, FJ 5 a)]. Para entender cumplidamente justificada en 
un caso la aplicación de la salvedad competencial contenida en el artículo 149.1.6 
CE deben completarse tres operaciones. Primero, «ha de determinarse cuál es el 
Derecho sustantivo autonómico que presenta particularidades». Segundo, «hay que 
señalar respecto de qué legislación procesal estatal y, por tanto, general o común, 
se predican las eventuales especialidades de orden procesal incorporadas por el le-
gislador autonómico». Finalmente, «ha de indagarse si, entre las peculiaridades del 
ordenamiento sustantivo autonómico y las singularidades procesales incorporadas 
por el legislador autonómico en la norma impugnada, existe una conexión directa 
tal que justifique las especialidades procesales» [STC 80/2018, FJ 5 a), citando las 
SSTC 47/2004, FJ 5, y 2/2018, FJ 4].

c) El artículo 3 de la Ley 24/2015 es una regulación procesal, según resulta in-
equívocamente de su contenido y rótulo («procedimiento judicial para la resolución 
de situaciones de sobreendeudamiento»). La Abogada de la Generalitat de Cataluña 
y el Letrado del Parlamento de esta Comunidad Autónoma no han justificado una 
peculiaridad del Derecho sustantivo autonómico a la que pudiera asociarse el artícu-
lo 3 de la Ley catalana 24/2015. Tampoco han razonado cuáles son las especialida-
des procesales introducidas por el controvertido artículo 3 respecto de la legislación 
estatal; antes bien, algunas de sus alegaciones dan a entender que este precepto no 
innova en absoluto. Según afirman, establecería previsiones que podrían entender-
se ya derivadas del Derecho estatal. En fin, no justificándose estos extremos, falta 
igualmente el razonamiento encaminado a evidenciar la conexión directa entre la 
peculiaridad del ordenamiento sustantivo autonómico y la singularidad procesal.

En consecuencia, el artículo 3 no halla amparo en el artículo 130 EAC, que, de 
acuerdo con el artículo 149.1.6 CE, atribuye a la Generalitat la aprobación de «las 
normas procesales específicas que deriven de las particularidades del derecho sus-
tantivo de Cataluña». No hallando cobertura en las competencias estatutarias de la 
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Comunidad Autónoma de Cataluña, el artículo 3 de la Ley 24/2015 invade la com-
petencia general en materia procesal que corresponde al Estado (art. 149.1.6 CE). Tal 
invasión se produce por la sola razón de que el precepto autonómico regula cuestio-
nes que le están vedadas, con entera independencia de la eventual compatibilidad 
o incompatibilidad entre la regulación autonómica controvertida y la dictada por el 
Estado: «las Comunidades Autónomas no pueden establecer disposición alguna al 
respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, opera-
ción que quedaría vedada por la doctrina sobre la lex repetita... según la cual la re-
producción de normas estatales en normas autonómicas es inconstitucional cuando 
la Comunidad Autónoma carece de la correspondiente competencia, salvo que –lo 
que no es el caso– la reiteración de la norma estatal sea imprescindible para el enten-
dimiento del precepto... Salvo esta última excepción, al legislador autonómico le está 
vedado reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. 
Y, con mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de 
cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que 
no forman parte de su acervo competencial» [STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c)].

Procede pues estimar la impugnación y, en consecuencia, declarar la inconstitu-
cionalidad y nulidad del artículo 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015.

3. El Abogado del Estado impugna el artículo 4 y la disposición adicional de la 
Ley 24/2015.

A) Entre las «medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda» causada por el «sobreendeudamiento hipotecario» de los «consumidores» 
con las «entidades financieras», se hallan los mecanismos previstos en el artículo 4 
y la disposición adicional de la Ley 24/2015.

El artículo 4, bajo el rótulo «Extensión de la cancelación del pasivo», dispone: 
«En caso de que el consumidor deudor se acoja a los procedimientos establecidos 
por los artículos 2 y 3 y disfrute de la cancelación del pasivo no satisfecho, el fiador 
también puede disfrutar de ella, siempre que tenga con el deudor una relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta el tercer grado». De modo que, 
si media la indicada relación de parentesco, el fiador en un préstamo con garantía 
hipotecaria para la compra de vivienda se beneficia de la cancelación del pasivo 
que hayan acordado la entidad financiera y el deudor (procedimiento extrajudicial 
de mediación voluntaria del art. 2) o que haya impuesto la autoridad judicial (pro-
cedimiento judicial del art. 3, declarado inconstitucional y nulo en el fundamento 
jurídico 2 de esta sentencia).

Por su parte, la disposición adicional, rotulada «Cesión de créditos garantizados 
con la vivienda», establece: «En la cesión de créditos, el acreedor puede ceder su 
crédito contra el deudor si el crédito ha sido garantizado con la vivienda del deudor 
y este es un consumidor. Si la cesión es a título oneroso, el deudor queda liberado 
de la deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado más los intereses 
legales y los gastos que le ha causado la reclamación de la deuda». De modo que, si 
la entidad financiera cede el préstamo con garantía hipotecaria para la compra de 
vivienda a otra entidad o a un fondo de titulización, el deudor hipotecario podrá li-
berarse de la deuda abonando el mismo precio, más los intereses legales y los gastos 
de reclamación. Dicho de otro modo, la entidad financiera o fondo de titulización 
que adquiera la titularidad de una participación hipotecaria no podrá exigir al deu-
dor un importe superior al precio de la cesión, sin perjuicio de los intereses legales 
y los gastos de reclamación.

Según el Abogado del Estado, estos preceptos infringirían los números 6 y 8 del 
artículo 149.1 CE. No estarían amparados en la competencia autonómica en materia 
de consumidores (art. 123 EAC), en conexión con la de vivienda (art. 137 EAC), ni 
en las «necesarias especialidades» de orden procesal vinculadas al derecho sustan-
tivo de las Comunidades Autónomas (arts. 149.1.6 CE y 130 EAC) ni en la conser-
vación, modificación o desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales (arts. 
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149.1.8 CE y 129 EAC). La disposición adicional, en particular, parece inspirarse 
en la regulación de la venta de créditos litigiosos prevista en el artículo 1535 del 
Código civil. La sola reproducción de la norma estatal implicaría una vulneración 
del orden constitucional de competencias. Infringiría además las competencias es-
tatales relativas a la ordenación general de la economía (art. 149.1.13 CE), así como 
del crédito y la banca (art. 149.1.11 CE). El precepto desvirtuaría la dinámica de los 
fondos de titulización regulados en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la 
financiación empresarial. El objeto de las titulizaciones de los créditos hipotecarios 
es su cesión (con salida del balance del banco) a un fondo de titulización a cambio 
de un precio financiado por un bono emitido por el propio fondo. El precio puede ser 
inferior a la deuda pendiente. La disposición controvertida, al referirse al conjunto 
de créditos cedidos a título oneroso interfiere en estas operaciones, generando inse-
guridad jurídica en el adquirente y en la operativa en general, lo que repercute en el 
propio precio y, por tanto, en la financiación de las entidades de crédito.

Los Letrados autonómicos subrayan la finalidad tuitiva del consumidor (y de su 
núcleo familiar cercano) a la que responden las previsiones controvertidas. Se trataría 
de normas relativas al «consumo», ámbito dentro del cual corresponde a la Generali-
tat «la defensa de los derechos de los consumidores y los usuarios» y «la regulación 
de los órganos y los procedimientos de mediación en materia de consumo» [art. 123, 
letras a) y c) EAC]. Respecto del artículo 4, la Abogada de la Generalitat insiste en 
que el acreedor participa voluntariamente en los procedimientos judiciales y extraju-
diciales de mediación en que opera la limitación de la responsabilidad del fiador. El 
Letrado del Parlamento de Cataluña añade que el precepto podría considerarse am-
parado en la competencia de la Generalitat relativa al Derecho civil (art. 129 EAC) 
por la siguiente razón: esta Comunidad Autónoma ha regulado elementos del contra-
to de fianza en otras ocasiones (arts. 121-8.2, 121-9 y 121-21 del Código civil de Ca-
taluña y regulación general de derechos reales de garantía propia de la Ley 19/2002, 
de julio), sin que haya suscitado objeción alguna por parte del Estado. En cuanto a 
la disposición adicional, la Abogada de la Generalitat afirma que no se trata de le-
gislación hipotecaria estrictamente; afectaría solo al régimen de titulizaciones de  
la Ley 5/2015, beneficiando solo a quienes tienen constituida su hipoteca sobre vi-
vienda. El Letrado del Parlamento de Cataluña razona a su vez que el precepto con-
trovertido no es mera reproducción del artículo 1535 del Código civil y que la legis-
lación catalana ha regulado cuestiones similares sin que el Estado haya formulado 
oposición (art. 277 del Código de sucesiones por causa de muerte, aprobado por Ley 
40/1991, vigente hasta la Ley 10/2008). Por otra parte, no podría argumentarse como 
vicio de invalidez el hipotético impacto sobre el mercado de titulizaciones de crédi-
tos hipotecarios o el posible perjuicio en el negocio de bancos, entidades de crédito o 
fondos de inversión especializados en la adquisición de activos inmobiliarios proce-
dentes de ejecuciones hipotecarias. La vulneración del orden constitucional de com-
petencias ha de ser cierta y jurídica. En cualquier caso, la disposición controvertida 
no produciría inseguridad jurídica. La ausencia de previsión de un plazo habrá de su-
plirse por referencia al Código civil español (art. 1535) o catalán (art. 15 del libro V),  
pero en modo alguno supone un defecto de constitucionalidad.

B) Para dar respuesta a estas impugnaciones, conviene recordar con carácter 
previo la doctrina constitucional relativa a la distribución de competencias en ma-
teria de consumidores y usuarios, recientemente sistematizada en la STC 54/2018, 
de 24 de mayo, con relación a la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2010, de 20 de 
julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las 
personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabi-
lidad económica y relaciones de consumo. Tal sentencia señala, en lo que importa 
al presente proceso, lo siguiente: 

a) El Estado «dispone a priori de diversos títulos competenciales, constitucional-
mente indisponibles para todas –y aquí sin excepción– las Comunidades Autóno-
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mas, que tienen una evidente incidencia en la defensa del consumidor y del usuario». 
La defensa del consumidor es un «concepto de tal amplitud y de contornos impreci-
sos que, con ser dificultosa en ocasiones la operación calificadora de una norma cuyo 
designio pudiera entenderse que es la protección del consumidor, la operación no 
resolvería el problema». Esta materia «se caracteriza ante todo por su contenido plu-
ridisciplinar, en el que se concita una amplia variedad de materias que sí han sido di-
recta y expresamente tomadas en consideración por el artículo 149.1 CE a los efectos 
de concretar las competencias del Estado». La defensa del consumidor y del usuario 
«nos sitúa, en efecto, a grandes rasgos y sin necesidad ahora de mayores precisiones, 
ante cuestiones propias de la legislación civil y mercantil, de la protección de la sa-
lud (sanidad) y seguridad física, de los intereses económicos y del derecho a la infor-
mación y a la educación en relación con el consumo, de la actividad económica y, en 
fin, de otra serie de derechos respecto de los cuales pudiera corresponder al Estado la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en su ejercicio y en 
el cumplimiento de sus deberes (art. 149.1, en sus núms. 1, 6, 8, 10, 13, 16 y 29 CE,  
principalmente); es decir, ante materias que la Constitución toma como punto de re-
ferencia para fijar las competencias mínimas que, por corresponder al Estado, que-
dan al margen del ámbito de disponibilidad de los Estatutos de Autonomía».

b) La «estructura autonómica del Estado ha reservado, con alguna salvedad cua-
lificada, el Derecho privado a la potestad central del Estado». De lo que se trata es 
de «verificar que a través de las normas autonómicas (en este caso, de protección de 
consumidores y usuarios) no se produzca un novum en el contenido contractual, o en 
otros términos, de que no se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las 
relaciones contractuales privadas». Aun cuando las normas autonómicas «persigan, 
mediante el reforzamiento de las obligaciones del vendedor, la protección del con-
sumidor y usuario, la determinación del contenido de los contratos y de las acciones 
por incumplimiento, saneamiento o resolución se inserta dentro de la competencia 
estatal exclusiva atribuida por los artículos 149.1.6 y 8 CE».

c) En aplicación de esta doctrina, la STC 54/2018 ha declarado la inconstitucio-
nalidad y nulidad de varios preceptos del Código de consumo de Cataluña. El ar-
tículo 251-6, al enumerar una serie de cláusulas consideradas abusivas en los con-
tratos de créditos y préstamos hipotecarios, invadía las competencias estatales por 
cuanto que «una regulación sobre lo que debe entenderse por cláusulas abusivas en 
la contratación, introduciendo en esta área del derecho, innovaciones» correspon-
de al Estado ex artículo 149.1.8 CE (FJ 8). También el artículo 262-6.2, que fijaba 
en catorce días naturales el plazo de la oferta vinculante del prestamista, invadía 
las competencias del Estado: «los preceptos que afectan y modulan el régimen de 
perfeccionamiento y de la eficacia de los contratos pertenecen a la titularidad esta-
tal, ex artículos 149.1.6 y 8 CE» [FJ 9 a)]. Igualmente el artículo 263-2.4, que dis-
ponía que el prestamista no podrá conceder el crédito o préstamo hipotecario si el 
resultado de la evaluación de solvencia de la persona consumidora es negativo: «La 
norma catalana introduce en efecto una prohibición de contratar que desborda el 
ámbito competencial autonómico, pues... éste tiene como límite, entre otros, que 
no se produzca un novum en el contenido contractual, o en otras palabras, que no 
se introduzcan derechos ni obligaciones en el marco de las relaciones contractuales 
privadas» [FJ 9 d)].

C) Las Comunidades Autónomas pueden, en ejercicio de sus competencias en 
materia de consumo, en conexión con las de vivienda, regular un procedimiento ex-
trajudicial de mediación al que las entidades financieras y los deudores hipotecarios 
pueden someterse voluntariamente (STC 102/2018, de 4 de octubre, FJ 4, y las que 
allí se citan), pero tal no es el objeto de los controvertidos artículo 4 y disposición 
adicional de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015. El artículo 4 se refiere a 
ese procedimiento, pero no para regular sus fases o requisitos, sino para establecer 
un régimen jurídico sustantivo que debe aplicarse dentro de él y en las controver-
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sias judiciales que eventualmente se susciten. Establece un determinado régimen 
obligacional del fiador en los préstamos con garantía hipotecaria para la compra 
de vivienda, tal como ha subrayado la Abogada de la Generalitat de Cataluña. Lo 
mismo cabe afirmar respecto de la disposición adicional: establece una regulación 
sustantiva, relativa en este caso al importe que ha de pagar el deudor para liberarse 
del crédito hipotecario sobre vivienda.

Ciertamente, ambas disposiciones responden con toda evidencia a la finalidad de 
proteger a los consumidores. Ahora bien, producen con igual claridad «un novum en 
el contenido contractual», esto es, introducen «derechos y obligaciones en el marco 
de las relaciones contractuales privadas» [STC 54/2018, FFJJ 6 c) y 9, citando las 
SSTC 88/1996, de 1 de julio, FJ 5, y 157/2004, de 21 de septiembre, FJ 11]. De modo 
que esta regulación (art. 4 y disposición adicional), al igual que la declarada incons-
titucional y nula por la STC 54/2018, «se ha adentrado a regular ámbitos reservados 
a la competencia exclusiva del Estado por el artículo 149.1.6 y 8 CE», lo que basta 
«para concluir en su inconstitucionalidad».

Alcanzada esta conclusión resta advertir que resulta irrelevante que el Estado 
no haya impugnado anteriores previsiones del Código civil de Cataluña referidas al 
contrato de fianza y al retracto de créditos, instituciones que guardarían relación, 
según el Letrado del Parlamento autonómico, con la regulación contenida, respecti-
vamente, en el artículo 4 y en la disposición adicional de la Ley 24/2015, al amparo 
de la competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de Derecho civil (arts. 
149.1.6 CE y 129 EAC).

Desde la STC 39/1982, de 30 de junio, FJ 3, este Tribunal ha dejado sentado 
que «[l]a indisponibilidad de las competencias y la nulidad de pleno derecho de las 
normas contrarias a los preceptos constitucionales y de los que, dentro del marco 
constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias, consecuencia 
de la prevalencia de aludido bloque constitucional, son razones que desautorizan 
cualquier alegato asentado sobre la idea de aquiescencia por no haberse planteado 
en tiempo el conflicto o el recurso, con sujeción al juego de los plazos previstos en 
el artículo 62 o en el artículo 33 LOTC» (en el mismo sentido, SSTC 111/2014, de 
26 de junio, FJ 4, y 36/2017, de 1 de marzo, FJ 4).

En suma, procede declarar la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 4 y de 
la disposición adicional de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1º Aceptar el desistimiento parcial del Abogado del Estado respecto de la im-

pugnación promovida contra los artículos 2.2, 5 (apartados 1 a 4 y 9) y 7 y las dis-
posiciones transitoria segunda y final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 
24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ám-
bito de la vivienda y la pobreza energética.

2º Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presi-
dente del Gobierno y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de 
los artículos. 3 y 4 y de la disposición adicional de la Ley del Parlamento de Cata-
luña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.

Dada en Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.
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Votos particulares

1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la sen-
tencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2501-2016, al que se adhiere 
la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Pleno en 
la que se sustenta la sentencia, manifiesto mi discrepancia con parte de su funda-
mentación jurídica y su fallo, que, en mi opinión, hubiera debido ser desestimatorio 
en relación con la impugnación del artículo 4 y la disposición adicional de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar 
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La opinión mayoritaria en la que se sustenta la sentencia fundamenta la inconsti-
tucionalidad y nulidad del artículo 4 y de la disposición adicional de la Ley 24/2015 
en que (i) ambas disposiciones, a pesar de responder a una finalidad de protección a 
los consumidores en el marco del mercado inmobiliario –y, por tanto, quedar encua-
dradas dentro de las competencias autonómicas en materia de consumo y de vivien-
da–, suponen una regulación sustantiva en materia de derechos y obligaciones en las 
relaciones contractuales privadas que se adentra en las competencias exclusivas del 
Estado relativas a la legislación civil (art. 149.1.8 CE) o al derecho mercantil (149.1.6 
CE); y (ii) la existencia de anteriores previsiones del Código civil de Cataluña referi-
das al contrato de fianza y al retracto de créditos, instituciones que guardarían rela-
ción con la regulación contenida en los preceptos impugnados, no permiten sostener 
que estén dictadas al amparo de la competencia de la Generalitat de Cataluña en ma-
teria de Derecho civil (arts. 149.1. 6 CE y 129 EAC), ya que la indisponibilidad de la 
distribución constitucional de competencias desautoriza cualquier alegato basado en 
la idea de aquiescencia del Estado con cualquier regulación previa que se pretenda 
usar como elemento de contraste.

Discrepo con lo limitado de este análisis, al considerar que tiene un carácter sim-
plemente asertivo y no da una respuesta satisfactoria a las alegaciones del Parlamen-
to de Cataluña. El Parlamento de Cataluña ha defendido la constitucionalidad de 
estos preceptos no solo con fundamento en la existencia de precedentes normativos 
posconstitucionales inmediatos no impugnados competencialmente –único aspecto 
que ha sido abordado por la opinión mayoritaria–; sino también, en conexión con 
lo anterior, en que ambas disposiciones quedan incluidas dentro de la excepción del 
artículo 149.1.8 CE, que determina la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislación civil «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por 
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan». A esos efectos, es de desatacar que en las alegaciones del Parlamento de 
Cataluña se citan normas sobre la fianza –que guardan conexión con la regulación 
del artículo 4 de la ley controvertida– y sobre la rescisión por lesión de contratos 
sobre bienes litigiosos –que guardan conexión con la disposición adicional contro-
vertida–. Pues bien, las normas sobre el contrato de fianza en el derogado Código de 
sucesiones de Cataluña, tienen un antecedente inmediato en los preceptos regulado-
res de la fianza contenidos en la compilación del Derecho civil especial de Cataluña 
del año 1960 (arts. 181 y 321, que regulaban aspectos relativos a las obligaciones del 
fiador, entre otros muchos que se referían a la fianza). Asimismo, la rescisión por le-
sión en los contratos de carácter oneroso estaba regulada en la compilación del De-
recho civil especial de Cataluña de 1960 (capítulo II del título primero del libro IV,  
arts. 323 y siguientes). En ese sentido, como defendí en las deliberaciones, sin mayor 
fortuna, considero que ambas disposiciones no solo están amparadas en las compe-
tencias autonómicas en materia de consumo y de vivienda, sino que, además, aun 
tratándose de normativa de carácter civil, quedan también encuadradas, por los re-
feridos antecedentes históricos del derecho civil especial catalán, en la competencia 
establecida en el artículo 129 EAC, en relación con el artículo 149.1.8 CE. No obs-
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tante, a pesar de haber sido sometida a deliberación esta posición, la opinión mayo-
ritaria no ha considerado necesario considerarla, privando al Parlamento de Catalu-
ña de una respuesta razonada sobre este planteamiento de la conexión inmediata de 
esta regulación con el derecho civil especial catalán.

Por otra parte, tampoco comparto la opinión mayoritaria argumentando la even-
tual razón por la que se excluye esta regulación del ejercicio de las competencias au-
tonómicas del artículo 129 EAC fundándose en que se trata de una normativa relativa 
a las bases de las obligaciones contractuales, como excepción, a su vez, a la excep-
ción de la regulación del derecho civil especial. No considero que la simple consta-
tación de que ambas previsiones introducen derechos y obligaciones en el marco de 
las relaciones contractuales privadas resulte suficiente a los efectos de derivar de esa 
mera circunstancia que se trate de bases de las obligaciones contractuales. Es decir, 
creo que no se puede sostener que legislar sobre contratos equivale a legislar sobre 
las bases de las obligaciones contractuales. La sola identificación de que la regula-
ción de derechos y obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas 
implica regular las bases de las obligaciones contractuales es una aporía jurídica en 
el seno del artículo 149.1.8 CE, que imposibilita a las comunidades autónomas con 
derecho civil propio el ejercicio de la competencia legislativa en materia contractual 
vaciando con ello prácticamente su competencia en materia de derecho civil. A esos 
efectos, como también sostuve en las deliberaciones, y dado que la opinión mayori-
taria tampoco ha considerado necesario dar una respuesta, entiendo que la materia 
regulada en los preceptos ahora controvertidos no puede considerarse sin mayores 
argumentos incluidos en las «bases de las obligaciones contractuales», pues, en de-
finitiva, o al menos en principio, la norma catalana no está llevando a cabo una re-
gulación de los criterios o directrices generales que deben regir los contratos, o una 
regulación del núcleo esencial de la estructura de tales contratos. Al menos en mi 
opinión, la sentencia de la que discrepo debía haber ofrecido alguna razón que lle-
vara a la conclusión de que la norma impugnada es básica o bien, no siéndolo, vul-
nera las bases estatales, porque recordemos que son las bases estatales relativas a 
las obligaciones contractuales las que constituyen el límite excluyente de segundo 
grado a la actividad legislativa del Parlamento de Cataluña en materia de contratos 
vinculados a su derecho civil especial. Ante la expeditiva solución por parte de la 
opinión mayoritaria de omitir toda consideración sobre el concepto constitucional 
de «bases de las obligaciones contractuales» utilizado en el artículo 149.1.8 CE,  
no parece oportuno extenderse ahora sobre él.

No quiero concluir este voto particular sin poner de manifiesto, una vez más, 
mi profunda preocupación por la deriva de la jurisprudencia constitucional, carac-
terística de los últimos años, favorable a la recentralización en materia de legisla-
ción civil a través de la preterición de los derechos civiles forales o especiales. El 
reconocimiento de los derechos civiles forales o especiales es, entre otros, uno de 
los elementos esenciales del pacto socio-político que posibilitó la aprobación de la 
Constitución y el sostenimiento del actual régimen constitucional. El menoscabo de 
un elemento tan imprescindible como el reconocimiento y garantía constitucional 
del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación 
española, equiparado con el principio de su indisolubilidad (art. 2 CE), es el que ha 
provocado la reiteración de votos particulares que he suscrito en esta materia (SSTC 
82/2016, de 28 de abril; 110/2016, de 9 de junio; 192/2016, de 16 de noviembre; o 
133/2017, de 16 de noviembre) y que, sinceramente, desearía que quedara clausura-
da con el presente.

Madrid, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.
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