
BUTLLETÍ OFICIAL 
  
DE CATALUNYA DEL PARLAMENT 

VIII legislatura Número 33 

Segon període Dilluns, 19 de febrer de 2007 

S  U  M  A  R  I 
  

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

1.10.	 Resolucions 

Resolució 13/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual es retira la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat del 8 de juny de 
1957 sobre el Registre Civil, presentada davant el 
Congrés dels Diputats (tram. 270-00001/08). Adop
ció. p. 7 

Resolució 14/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual es retira la Proposició de llei 
d’addició d’un nou apartat a l’article 205 del text re
fós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, presentada davant 
el Congrés dels Diputats (tram. 270-00002/08). 
Adopció. p. 7 

Resolució 15/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual es designen els diputats que 
han de defensar davant el Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei orgànica de transferència a la 
Generalitat de Catalunya de les competències en 
matèria notarial (tram. 271-00005/08). Adopció. p. 7 

1.20.	 Interpel·lacions 

Interpel·lació al Govern sobre la segure
tat en els centres penitenciaris (tram. 300-00011/08). 
Substanciació. p. 8 

Interpel·lació al Govern sobre el canvi 
climàtic (tram. 300-00012/08). Substanciació. p. 8 

Interpel·lació al Govern sobre el futur 
model de finançament (tram. 300-00013/08). Subs
tanciació. p. 8 

Interpel·lació al Govern sobre la des
centralització administrativa i de serveis de la Gene
ralitat (tram. 300-00014/08). Substanciació. p. 8 

Interpel·lació al Govern sobre el tras
pàs i la millora de la xarxa ferroviària de rodalia 
(tram. 300-00015/08). Substanciació. p. 8 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca de prevenció i eliminació de la sinistralitat labo
ral (tram. 300-00016/08). Substanciació. p. 8 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER RE
BUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏ
MENT 

2.10. 

2.10.75. 

Procediments que es clouen amb 
l’adopció de resolucions 
Procediments d’actuació davant el 
Tribunal Constitucional 

Procediment per a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’au
tonomia personal i atenció a les persones en situa
ció de dependència (tram. 212-00001/08). Rebuig. p. 9 

2.10.85.	 Propostes de resolució per a crear 
comissions, subcomissions i grups 
de treball 

Proposta de resolució per la qual es 
crea un grup de treball sobre la gestió de la nova 
terminal de l’aeroport de Barcelona (tram. 251
00001/08). Rebuig. p. 9 

2.15.	 Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la competitivitat de l’economia cata
lana (tram. 302-00005/08). Rebuig. p. 9 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les llistes d’espera de sanitat (tram. 
302-00006/08). Rebuig. p. 9 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les perspectives de futur del model 
educatiu català (tram. 302-00007/08). Rebuig. p. 9 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’adopcions internacionals 
(tram. 302-00008/08). Rebuig. p. 9 

3.	 TRAMITACIONS EN CURS 
3.01.	 Projectes i proposicions de llei i 

altres propostes de norma 
3.01.01.	 Projectes de llei 

Projecte de llei de creació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya (tram. 200
00001/08). Tramitació pel procediment d’urgència. 
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat. p. 10 

Projecte de llei de creació de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya (tram. 200-00002/08). 
Pròrroga del termini per a proposar compareixen-
ces. p. 10 

Projecte de llei de serveis socials (tram. 
200-00003/08). Esmenes a la totalitat. Debat de 
totalitat. Retirada de l’esmena a la totalitat. Termini 

(Tres fascicles)	 Fascicle primer 

Correcció d'errades de publicació
El núm. de tramitació de la Proposta de resolució per la qual s'encomana a la Sindicatura de Comptes l'elaboració d'un informe de fiscalització relatiu a la gestió en la contractació administrativa i de personal de l'empresa Gestió i Prestació de Serveis de Salut corresponent als exercicis 2004, 2005 i 2006, a la pàg. 58, ha estat modificat al BOPC 39, a la pàg. 27. On diu: «250-00046/08», ha de dir: «253-00001/08».
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per a proposar compareixences. Tramesa a la Co
missió. p. 11 

Projecte de llei de l’Agència Catalana 
de Turisme (tram. 200-00004/08). Debat de totali
tat. Termini per a proposar compareixences. Tra
mesa a la Comissió. p. 11 

Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya (tram. 200-00005/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes a la totalitat. Esmenes 
a la totalitat. p. 12 

Projecte de llei de contractes de con
reu (tram. 200-00006/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes a la totalitat. p. 12 

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgència i de creació 
de l’entitat de dret públic Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (tram. 200
00007/08). Debat de totalitat. Termini per a propo
sar compareixences. Tramesa a la Comissió. p. 12 

Projecte de llei de l’obra pública (tram. 
200-00008/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes a la totalitat. p. 12 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques (tram. 200-00009/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes a la totalitat. p. 13 

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya (tram. 200-00010/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat. p. 13 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 200-00015/08). Tra
mitació pel procediment d’urgència. p. 13 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions (tram. 200-00017/08). Text presentat. 
Antecedents. p. 13 

3.01.02. Proposicions de llei 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística 
(tram. 202-00001/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes a la totalitat. Esmenes a la to
talitat. p. 64 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística 
(tram. 202-00002/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes a la totalitat. Esmenes a la to
talitat. p. 65 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 de desem
bre, de mesures fiscals i administratives (tram. 202
00003/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat. Esmenes a la totalitat. p. 65 

Proposició de llei de modificació de 
l’article 3 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, de me
sures fiscals i administratives (tram. 202-00004/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la 
totalitat. Esmenes a la totalitat. p. 66 

Elaboració del text de la Proposició de 
llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu
als per una ponència del conjunt dels grups parla
mentaris (tram. 202-00005/08). Ponència per a ela
borar l’informe. p. 66 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Adminis
tració ambiental (tram. 202-00006/08). Presentació. p. 66 

Proposició de llei sobre l’accés social 
als gossos d’assistència per a persones amb disca
pacitat (tram. 202-00007/08). Presentació. p. 69 

3.10. 

3.10.25. 

Procediments que es clouen amb 
l’adopció de resolucions 
Propostes de resolució 

Proposta de resolució relativa a la con
clusió dels expedients d’adopció de menors a les 
repúbliques del Congo i a la delegació de competèn
cies en equipaments cívics (tram. 250-00006/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 76 

Proposta de resolució sobre la detec
ció i el tractament de la violència de gènere pels 
professionals sanitaris (tram. 250-00008/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 76 

Proposta de resolució sobre les línies 
regulars de transport de viatgers per carretera 
(tram. 250-00010/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 76 

Proposta de resolució sobre la consti
tució d’una comissió interdepartamental d’estudi de 
la situació de la immigració (tram. 250-00013/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 76 

Proposta de resolució sobre la dotació 
d’un gimnàs al CEIP L’Aragai, de Vilanova i la Gel
trú (Garraf) (tram. 250-00016/08). Pròrroga del ter
mini de presentació d’esmenes. p. 77 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
dels infants en règim de preadopció (tram. 250
00017/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes. p. 77 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a adoptar les mesures necessàries per 
a facilitar l’accés de les persones sordes oralistes 
als canals de televisió dependents de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió (tram. 250-00018/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 77 

Proposta de resolució sobre la modifi
cació del Decret 135/1995, de desenvolupament de 
la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques, per a afa
vorir que les persones amb disminucions psíqui
ques puguin accedir a compartir habitatges de se
gona mà que no reuneixen les condicions mínimes 
d’accessibilitat establertes per a centres residenci
als (tram. 250-00019/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 78 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
de les persones amb quequeig (tram. 250-00020/ 
08). Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 78 

Proposta de resolució sobre l’acompa
nyament d’un intèrpret del llenguatge de signes per 
a les persones sordes en les activitats davant els 
organismes i les institucions oficials i en l’exercici 
de llurs deures personals inexcusables (tram. 250
00022/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes. p. 79 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern al desplegament reglamentari de la 
Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter 
econòmic (tram. 250-00024/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 79 
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Proposta de resolució sobre l’adapta
ció dels serveis i els equipaments de Renfe i de 
Ferrocarrils de la Generalitat per a les persones 
amb discapacitats físiques i sensorials (tram. 250
00025/08). Pròrroga del termini de presentació d’es
menes. p. 79 

Proposta de resolució sobre el canvi 
d’emplaçament del CAP Antoni Creus, de Terrassa 
(Vallès Occidental) (tram. 250-00027/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 80 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
per a la fusió i creació de cooperatives de segon 
grau (tram. 250-00029/08). Pròrroga del termini de 
presentació d’esmenes. p. 80 

Proposta de resolució sobre el compli
ment del Pla de xoc sanitari del Vallès Occidental 
(tram. 250-00030/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 80 

Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista C-16 a Sant 
Vicenç de Castellet (Bages) (tram. 250-00039/08). 
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes. p. 80 

Proposta de resolució sobre la conti
nuïtat de les desconnexions territorials de TVE a 
Catalunya i de Ràdio 4 (tram. 250-00041/08). Pròr
roga del termini de presentació d’esmenes. p. 81 

Proposta de resolució per la qual s’en
comana a la Sindicatura de Comptes l’elaboració 
d’un informe de fiscalització relatiu a la gestió en la 
contractació administrativa i de personal de l’em
presa Gestió i Prestació de Serveis de Salut cor
responent als exercicis 2004, 2005 i 2006 (tram. 
250-00046/08). Pròrroga del termini de presentació 
d’esmenes. p. 81 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un centre d’intervenció especialitzada per a dones 
que pateixen violència de gènere a Gavà (Baix Llo
bregat) (tram. 250-00048/08). Pròrroga del termini 
de presentació d’esmenes. p. 81 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalunya del Reial 
decret 1630/2006, pel qual s’estableixen els ense
nyaments mínims del segon cicle d’educació infantil 
(tram. 250-00049/08). Pròrroga del termini de pre
sentació d’esmenes. p. 82 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalunya del Reial 
decret 1629/2006, pel qual es fixen els aspectes 
bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes 
de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/ 
2006, d’educació (tram. 250-00050/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 82 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalunya del Reial 
decret 1538/2006, pel qual s’estableix l’ordenació 
general de la formació professional del sistema 
educatiu (tram. 250-00051/08). Pròrroga del termi
ni de presentació d’esmenes. p. 83 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalunya del Reial 
decret 1631/2006, pel qual s’estableixen els ense
nyaments mínims corresponents a l’educació se
cundària obligatòria (tram. 250-00052/08). Pròrroga 
del termini de presentació d’esmenes. p. 83 

Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels serveis de transport de viatgers de Renfe 
(tram. 250-00096/08). Presentació. p. 84 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris del peatge 
de la C-33 a la Llagosta (Vallès Oriental) (tram. 250
00097/08). Presentació. p. 84 

Proposta de resolució sobre el projec
te d’hospital de Montcada i Reixac (Vallès Occiden
tal) (tram. 250-00098/08). Presentació. p. 85 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament secundari a Va
carisses (Vallès Occidental) (tram. 250-00099/08). 
Presentació. p. 86 

Proposta de resolució sobre l’adapta
ció als cecs de les màquines expenedores de bit
llets de Renfe (tram. 250-00100/08). Presentació. p. 86 

Proposta de resolució sobre la inclusió 
del centre educatiu Montclar en la zona d’influència 
d’Igualada (Anoia) (tram. 250-00101/08). Presenta
ció. p. 87 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres del Penedès (tram. 250
00102/08). Presentació. p. 87 

Proposta de resolució sobre l’horari 
del centre d’atenció primària de Sant Pere i Sant 
Pau, de Tarragona (tram. 250-00103/08). Presen
tació. p. 88 

Proposta de resolució sobre la millora 
de les dietes en concepte de manutenció i allotja
ment per a les famílies d’infants amb càncer ingres
sats en hospitals (tram. 250-00104/08). Presenta
ció. p. 88 

Proposta de resolució sobre l’obesitat 
abdominal com a factor de risc cardiovascular (tram. 
250-00105/08). Presentació. p. 89 

Proposta de resolució sobre el reco
neixement de la malaltia de la síndrome postpolio
melitis i les corresponents prestacions socials i 
sanitàries (tram. 250-00106/08). Presentació. p. 90 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la N-420, de l’eix de l’Ebre (C-12) fins al 
port dels Alfacs i de la C-43 entre Gandesa i Beni
fallet (tram. 250-00107/08). Presentació. p. 90 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa (Baix Ebre) (tram. 
250-00108/08). Presentació. p. 91 

Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alumnes de muni
cipis de l’Alt Penedès que tenen diversos nuclis de 
població (tram. 250-00109/08). Presentació. p. 91 

Proposta de resolució sobre la millora 
de la seguretat a la carretera C-38, en el tram ano
menat de la Forcarà (tram. 250-00110/08). Presen
tació. p. 92 

Proposta de resolució sobre la carre
tera C-26, entre Olot i Ripoll (tram. 250-00111/08). 
Presentació. p. 92 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a elaborar una llei de la llengua de sig
nes catalana (tram. 250-00112/08). Presentació. p. 93 

SUMARI 



 

4 

19 de febrer de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA	 Núm. 33 

Proposta de resolució sobre la reduc
ció del termini per a l’atorgament del reconeixement 
de la disminució (tram. 250-00113/08). Presentació. p. 93 

Proposta de resolució sobre la unifica
ció dels passis d’acompanyant en els transports 
públics de viatgers (tram. 250-00114/08). Presen
tació. p. 94 

Proposta de resolució sobre la situació 
d’irreversibilitat dels graus definitius de discapaci
tat (tram. 250-00115/08). Presentació. p. 95 

Proposta de resolució sobre la inclusió 
de nous serveis i prestacions en la cartera de ser
veis del Sistema Nacional de Salut relacionats amb 
prestacions odontològiques, oftalmològiques i de 
salut mental (tram. 250-00116/08). Presentació. p. 95 

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei de finança
ment del transport públic (tram. 250-00117/08). 
Presentació. p. 96 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devolució automà
tica de l’import corresponent al títol de transport 
adquirit en els casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei (tram. 250-00118/08). 
Presentació. p. 97 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ripoll i la rotonda 
d’accés als túnels de Collabós (tram. 250-00119/08). 
Presentació. p. 98 

Proposta de resolució sobre l’extensió 
de la banda ampla al conjunt de les comarques 
nord-orientals (tram. 250-00120/08). Presentació. p. 98 

Proposta de resolució sobre la millora 
de l’accés a la rotonda d’entrada a Reus, per la 
carretera T-310 (tram. 250-00121/08). Presentació. p. 99 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a derogar el Decret 31/2007, pel qual 
es regulen les condicions per a l’exercici de deter
minades teràpies naturals (tram. 250-00122/08). 
Presentació. p. 99 

Proposta de resolució sobre la incor
poració de representants d’entitats i grups vinculats 
a l’àmbit d’actuació de la Comissió sobre les Polí
tiques de Joventut (tram. 250-00123/08). Presenta
ció. p. 100 

Proposta de resolució sobre la ins
tal·lació d’una oficina mòbil del Cos de Mossos d’Es
quadra al barri de la Salut, de Badalona (Barcelo
nès) (tram. 250-00124/08). Presentació. p. 100 

Proposta de resolució sobre el suport 
jurídic als funcionaris afectats per investigacions, 
expedients i processos judicials per raó de l’exercici 
de llurs funcions (tram. 250-00125/08). Presentació. p. 101 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a reactivar el Projecte de remodelació 
de la façana marítima de Tarragona i a demanar 
formalment a l’Administració de l’Estat que s’hi in
corpori (tram. 250-00126/08). Presentació. p. 101 

3.15.	 Mocions subsegüents a interpel·la
cions 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la competitivitat de l’economia cata
lana (tram. 302-00005/08). Esmenes presentades. p. 102 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les llistes d’espera de sanitat (tram. 
302-00006/08). Esmenes presentades. p. 104 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’adopcions internacionals 
(tram. 302-00008/08). Esmenes presentades. p. 105 

4. 
4.40. 

INFORMACIÓ 
Acords, resolucions i comunicaci
ons dels òrgans de la cambra 

Resolució sobre la situació de compa
tibilitat de diputats (tram. 234-00001/08, 234-00002/ 
08, 234-00003/08, 234-00004/08, 234-00005/08, 
234-00006/08, 234-00007/08, 234-00008/08, 234
00009/08, 234-00010/08, 234-00011/08, 234-00012/ 
08, 234-00013/08 i 234-00014/08). p. 106 

4.45. 

4.45.05. 

Composició dels òrgans de la cam
bra 
Comissions legislatives 

Composició de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme (tram. 410-00004/08). 
Substitució de diputats. p. 107 

Composició de la Comissió de Política 
Cultural (tram. 410-00008/08). Substitució de dipu
tats. Elecció del secretari. p. 107 

4.45.10. Comissions específiques creades 
pel Reglament o per lleis 

Composició de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 412-00006/08). Elecció del se
cretari. p. 108 

4.45.13. Comissions específiques d’estudi 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb Discapacitats 
(tram. 406-00001/08). Substitució de diputats. p. 108 

4.53. 

4.53.03. 

Sessions informatives i comparei
xences 
Sol·licituds de sessió informativa 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres Públiques da
vant la Comissió de Política Territorial perquè in
formi sobre l’actuació prevista al capdavant del 
Departament (tram. 354-00009/08). Retirada de la 
sol·licitud. p. 108 

Sol·licitud de compareixença del conse
ller de Medi Ambient i Habitatge davant la Comissió 
de Medi Ambient i Habitatge perquè informi sobre 
l’actuació prevista al capdavant del Departament 
(tram. 354-00016/08). Sol·licitud i tramitació. p. 108 

Sol·licitud de compareixença de la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania davant la 
Comissió sobre les Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’actuació prevista al capdavant del 
Departament (tram. 354-00018/08). Sol·licitud i tra
mitació. p. 108 

Sol·licitud de compareixença de la 
consellera d’Acció Social i Ciutadania davant la 
Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones 
amb Discapacitats perquè informi sobre l’actuació 
prevista al capdavant del Departament (tram. 354
00019/08). Sol·licitud i tramitació. p. 109 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres Públiques da
vant la Comissió de Política Territorial per a tenir 
una sessió informativa sobre l’actuació del Govern 
amb relació a l’alarma generada al Prat de Llobre
gat (Baix Llobregat) arran de les esquerdes sorgi-

SUMARI 



5 

Núm. 33 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de febrer de 2007 

des en habitatges propers a les obres de la línia del les esquerdes aparegudes al nucli urbà del Prat de 
TGV (tram. 354-00026/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 109 Llobregat (Baix Llobregat), a l’entorn de les obres 

del tren d’alta velocitat (tram. 356-00012/08). Re-
Sol·licitud de compareixença del con buig de la sol·licitud. p. 110 

seller de Medi Ambient i Habitatge davant la Comis
sió de Medi Ambient i Habitatge per a tenir una Sol·licitud de compareixença del direc
sessió informativa sobre l’actuació del Govern amb tor de l’Institut Ramon Llull davant la Comissió de 
relació a l’alarma generada al Prat de Llobregat Política Cultural perquè exposi els projectes d’a
(Baix Llobregat) arran de les esquerdes sorgides en questa institució (tram. 356-00013/08). Acord sobre 
habitatges propers a les obres de la línia del TGV la sol·licitud. p. 111 
(tram. 354-00027/08). Sol·licitud i tramitació. p. 109 

Sol·licitud de compareixença de repre
Sol·licitud de compareixença del con sentants de la Plataforma AVE pel litoral davant la 

seller de Política Territorial i Obres Públiques da- Comissió de Política Territorial perquè informin so-
vant la Comissió de Política Territorial per a tenir bre la proposta de traçat alternatiu i la problemàti
una sessió informativa sobre les esquerdes apare- ca derivada del pas pel centre de Barcelona de la 
gudes al nucli urbà del Prat de Llobregat (Baix Llo línia del tren d’alta velocitat (tram. 356-00014/08). 
bregat), a l’entorn de les obres del tren d’alta velo- Rebuig de la sol·licitud. p. 111 
citat (tram. 354-00028/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 109 

Sol·licitud de compareixença del direc
Sol·licitud de sessió informativa de la tor del Servei de Rodalia de Renfe davant la Comis-

Comissió de Medi Ambient i Habitatge amb el con sió de Política Territorial perquè informi sobre el Pla 
seller de Medi Ambient i Habitatge sobre les acci d’actuacions urgents per a la millora del servei de 
ons empreses amb relació al desplegament de la rodalia de Renfe (tram. 356-00017/08). Rebuig de 
normativa relativa a la protecció dels animals (tram. la sol·licitud. p. 111 
354-00032/08). Sol·licitud i tramitació. p. 109 

Sol·licitud de compareixença del presi
Sol·licitud de sessió informativa de la dent del Consell Català del Moviment Europeu da-

Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro-
Governació i Administracions Públiques sobre la pea perquè informi sobre les línies d’actuació del 
demanda de currículums a militants d’un dels par- Consell i la mobilització de la societat catalana en-
tits que donen suport al Govern per a cobrir llocs de torn de la construcció europea (tram. 356-00019/08). 
treball a l’Administració de la Generalitat a les Ter Sol·licitud. p. 111 
res de l’Ebre (tram. 354-00033/08). Sol·licitud i tra
mitació. p. 109 Sol·licitud de compareixença de la se

4.53.05. Sol·licituds de compareixença cretària per a la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè infor

Sol·licitud de compareixença del secre mi sobre les accions i les directrius de la política del 
tari general de Joventut davant la Comissió sobre les Govern amb relació a la Unió Europea i sobre els 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’actua objectius i l’organització del Patronat Català Pro 
ció prevista al capdavant de la Secretaria General de Europa (tram. 356-00020/08). Sol·licitud. p. 111 
Joventut (tram. 356-00001/08). Sol·licitud. p. 110 

Sol·licitud de compareixença de la Sra. 
Sol·licitud de compareixença de repre- Montserrat Soley, presidenta de l’Associació de 

sentants de la plataforma veïnal de la Vall d’Hebron Diabètics de Catalunya, davant la Comissió de Sa-
davant la Comissió de Peticions perquè informin lut perquè exposi el treball de l’associació i informi 
sobre la problemàtica del barri i la distribució d’al dels reptes i les preocupacions de les persones 
guns equipaments d’especial sensibilitat (tram. 356 amb diabetis (tram. 356-00021/08). Sol·licitud. p. 111 
00002/08). Rebuig de la sol·licitud. p. 110 

Sol·licitud de compareixença del direc
Sol·licitud de compareixença del se- tor general del Foro Español de Pacientes davant 

cretari general de Joventut davant la Comissió so la Comissió de Salut perquè informi sobre les acti
bre les Polítiques de Joventut perquè informi sobre vitats d’aquesta entitat i sobre el Projecte de la Uni
l’actuació prevista al capdavant de la Secretaria versitat dels Pacients (tram. 356-00022/08). Sol·li-
General de Joventut (tram. 356-00006/08). Sol·lici citud. p. 112 
tud. p. 110 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants del col·lectiu Papàs de l’Àlex davant la 

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Àngel Guerrero López, president del Consell de 
Col·legis de Veterinaris de Catalunya, davant la Co-

Comissió d’Estudi de la Situació de les Persones missió de Medi Ambient i Habitatge perquè informi 
amb Discapacitat perquè informin sobre la proble sobre el desplegament de la normativa relativa a la 
màtica de les persones en situació de dependència protecció dels animals (tram. 356-00023/08). Sol·li
per raó de llur discapacitat i sobre llurs propostes citud. p. 112 
d’atenció individualitzada a càrrec de l’Administra
ció (tram. 356-00009/08). Sol·licitud. p. 110 4.70. Comunicacions del president de la 

Generalitat i del Govern, i d’altres 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent de l’Autoritat Portuària de Barcelona davant la 
Comissió de Política Territorial perquè expliqui les 

òrgans 
4.70.05. Documentació tramesa en compli

ment de lleis i altres normes 

causes i les conseqüències del col·lapse produït l’1 Memòria explicativa de l’Institut Català 
de gener de 2007 en l’estructura del moll Prat del de Finances corresponent al quart trimestre del 
port de Barcelona (tram. 356-00010/08). Rebuig de 2006 (tram. 334-00006/08). Presentació i tramesa 
la sol·licitud. p. 110 a la Comissió. p. 112 

Sol·licitud de compareixença del dele
4.70.10. Altres comunicacions 

gat del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Còpia de l’Informe sobre la protecció 
Comissió de Política Territorial perquè informi sobre social dels treballadors autònoms que el Síndic de 
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Greuges ha adreçat al Defensor del Poble de l’Es
tat espanyol (tram. 337-00007/08). Presentació. p. 112 

4.87.	 Procediments davant el Tribunal 
Constitucional 

4.87.10.	 Recursos d’inconstitucionalitat in
terposats contra lleis de Catalunya 

Recurs d’inconstitucionalitat interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determi
nats articles de la Llei 22/2005, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya (tram. 381-00002/07). In
terlocutòria sobre la suspensió. p. 113 

4.87.30.	 Altres procediments davant el Tri
bunal Constitucional 

Recurs d’inconstitucionalitat interposat 
pel Consell de Govern de la Diputació General 
d’Aragó contra la disposició addicional tretzena de 
la Llei orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya (tram. 385-00001/08). 
Al·legacions que formula el Parlament. p. 126 

Recurs d’inconstitucionalitat interposat 
pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears contra la disposició addicional 
tretzena de la Llei orgànica 6/2006, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 385
00002/08). Al·legacions que formula el Parlament. p. 131 

Recurs d’inconstitucionalitat interposat 
pel Consell de la Generalitat de la Comunitat Valen
ciana contra determinats articles de la Llei orgàni
ca 6/2006, de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (tram. 385-00003/08). Al·legacions que 
formula el Parlament. p. 136 

4.90.	 Règim interior 
4.90.10.	 Càrrecs i personal 

Concurs-oposició lliure per a proveir 
una plaça de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del 
Parlament de Catalunya (tram. 501-00017/07). Llis
ta provisional d’admesos i exclosos. Llista provisi
onal de les persones que han de realitzar la prova 
de coneixements de llengua catalana. p. 156 

NOTES 

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya (BOPC) són una reproducció fidel dels docu
ments originals entrats al Registre. 

La numeració del BOPC no està necessàriament vincula
da a una sola data. 

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició 
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper 
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990. 
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 13/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual es retira la Propo
sició de llei de modificació de la Llei de 
l’Estat del 8 de juny de 1957 sobre el 
Registre Civil, presentada davant el 
Congrés dels Diputats 
Tram. 270-00001/08 

Adopció: Ple del Parlament 
Sessió núm. 8, 14.02.2007, DSPC-P 7 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de fe
brer de 2007, ha debatut la proposta de la Junta de Por
taveus per la qual es retira la Proposició de llei de mo
dificació de la Llei de l’Estat del 8 de juny de 1957 
sobre el Registre Civil, presentada davant el Congrés 
dels Diputats. 

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
184.2 del Reglament, amb la majoria requerida, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya retira la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat del 8 de juny de 1957 
sobre el Registre Civil, presentada davant el Congrés 
dels Diputats. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

El secretari tercer El president del Parlament 
Jordi Miralles i Conte Ernest Benach i Pascual 

Resolució 14/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual es retira la Propo
sició de llei d’addició d’un nou apartat 
a l’article 205 del text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 1/1994, pre
sentada davant el Congrés dels Dipu
tats 
Tram. 270-00002/08 

Adopció: Ple del Parlament 
Sessió núm. 8, 14.02.2007, DSPC-P 7 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de fe
brer de 2007, ha debatut la proposta de la Junta de Por
taveus per la qual es retira la Proposició de llei d’addi

ció d’un nou apartat a l’article 205 del text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 1/1994, presentada davant el Congrés 
dels Diputats. 

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb l’article 
184.2 del Reglament, amb la majoria requerida, ha 
adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya retira la Proposició de llei 
d’addició d’un nou apartat a l’article 205 del text refós 
de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, presentada davant el 
Congrés dels Diputats. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

La secretària primera El president del Parlament 
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual 

Resolució 15/VIII del Parlament de Ca
talunya, per la qual es designen els 
diputats que han de defensar davant el 
Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei orgànica de transferència a la Ge
neralitat de Catalunya de les compe
tències en matèria notarial 
Tram. 271-00005/08 

Adopció: Ple del Parlament 
Sessió núm. 8, 14.02.2007, DSPC-P 7 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 14 de fe
brer de 2007, d’acord amb el que estableix l’article 
154.4 del Reglament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya designa els diputats Núria 
de Gispert i Català, del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamen
tari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, i Miquel Àngel 
Estradé i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re
publicana de Catalunya, perquè defensin davant el 
Congrés dels Diputats, d’acord amb el que estableixen 
l’article 87.2 de la Constitució i l’article 61.b de l’Es
tatut d’autonomia, la Proposició de llei orgànica de 
transferència a la Generalitat de Catalunya de les com
petències en matèria notarial. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

El secretari segon El president del Parlament 
Antoni Castellà i Clavé Ernest Benach i Pascual 

1.10. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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1.20. INTERPEL·LACIONS 

Interpel·lació al Govern sobre la segu
retat en els centres penitenciaris 
Tram. 300-00011/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 14.02.2007 
(DSPC-P 7). 

Interpel·lació al Govern sobre la des
centralització administrativa i de ser
veis de la Generalitat 
Tram. 300-00014/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 15.02.2007 
(DSPC-P 8). 

Interpel·lació al Govern sobre el canvi 
climàtic 
Tram. 300-00012/08 

Interpel·lació al Govern sobre el tras
pàs i la millora de la xarxa ferroviària 
de rodalia 
Tram. 300-00015/08 

Substanciació Substanciació 

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 14.02.2007 
(DSPC-P 7). 

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 15.02.2007 
(DSPC-P 8). 

Interpel·lació al Govern sobre el futur 
model de finançament 
Tram. 300-00013/08 

Substanciació 

Interpel·lació al Govern sobre la políti
ca de prevenció i eliminació de la si
nistralitat laboral 
Tram. 300-00016/08 

Substanciació 

Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 15.02.2007 
(DSPC-P 8). Sessió plenària núm. 8, tinguda el dia 15.02.2007 

(DSPC-P 8). 

1.20. 

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT 

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

2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Procediment per a la interposició d’un 
recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de de
sembre, de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a les persones en 
situació de dependència 
Tram. 212-00001/08 

Rebuig de la proposta 

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada 
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 7, tinguda el dia 
14.02.2007 (DSPC-P 7). 

2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A CRE
AR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS I 
GRUPS DE TREBALL 

Proposta de resolució per la qual es 
crea un grup de treball sobre la gestió 
de la nova terminal de l’aeroport de 
Barcelona 
Tram. 251-00001/08 

Rebuig 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la competitivitat de 
l’economia catalana 
Tram. 302-00005/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 15.02.2007 (DSPC-P 8). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les llistes d’espera de 
sanitat 
Tram. 302-00006/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 15.02.2007 (DSPC-P 8). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les perspectives de futur 
del model educatiu català 
Tram. 302-00007/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 15.02.2007 (DSPC-P 8). 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’adopcions 
internacionals 
Tram. 302-00008/08 

Rebuig 

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda el dia 15.02.2007 (DSPC-P 8). 

2.10.75. 

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG RETIRADA CANVI O DECAÏMENT 
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3. TRAMITACIONS EN CURS 

3.01.01. 

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

PROJECTES DE LLEI 

Projecte de llei de creació del Consell 
de Relacions Laborals de Catalunya 
Tram. 200-00001/08 

Tramitació pel procediment d’urgència 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3697). 

Tràmits afectats: des del termini de presentació d’esme
nes a l’articulat. 

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats 
amb caràcter ordinari. 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.02.2007. 

Termini de presentació d’esmenes a l’ar
ticulat 

Termini: 8 dies hàbils (del 20.02.2007 a l’1.03.2007). 

Finiment del termini: 02.03.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei de creació de l’Institut 
de Seguretat de Catalunya 
Tram. 200-00002/08 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 3986). 

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 13.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini per a proposar com
pareixences 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4413).
 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 16.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei de serveis socials 
Tram. 200-00003/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 4005 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 14.02.2007 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 4005) 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat 
G. P. de Convergència i Unió 

De retorn del Projecte de llei al Govern. 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 8, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-P 7) 

Retirada de l’esmena a la totalitat presen
tada pel Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió 

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, en la sessió núm. 8, del Ple del Parlament, tingu
da el dia 14.02.2007 (DSPC-P 7). 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Benestar i Immigra
ció. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Projecte de llei de l’Agència Catalana 
de Turisme 
Tram. 200-00004/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 8, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-P 7) 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 20.02.2007 al 26.02.2007). 

Finiment del termini: 27.02.2007; 9:30 hores. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 20.02.2007 al 26.02.2007). 

Finiment del termini: 27.02.2007; 9:30 hores. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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Projecte de llei del dret a l’habitatge a 
Catalunya 
Tram. 200-00005/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 3694). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007). 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007. 

Projecte de llei de regulació del servei 
públic d’atenció de trucades d’urgèn
cia i de creació de l’entitat de dret pú
blic Centre d’Atenció i Gestió de Tru
cades d’Urgència 112 Catalunya 
Tram. 200-00007/08 

Debat de totalitat: Ple del Parlament 

Sessió núm. 8, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-P 7) 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 3596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i se
güents del Reglament de la Cambra, presenta esmena a 
la totalitat de retorn al Consell Executiu del «Projecte 
de Llei del dret a l’habitatge a Catalunya», amb N.T. 
200-00005/08. 

ESMENA PRESENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 3596) 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat1 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

De retorn del Projecte de llei al Govern. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 

Projecte de llei de contractes de con
reu 
Tram. 200-00006/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 3694).
 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007.
 

Tramesa a la Comissió 

Comissió competent: Comissió de Justícia, Dret i Segu
retat Ciutadana. 

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por
taveus, sessions del 23.01.2007. 

Termini per a proposar compareixences 

Termini: 5 dies hàbils (del 20.02.2007 al 26.02.2007). 

Finiment del termini: 27.02.2007; 9:30 hores. 

Projecte de llei de l’obra pública 
Tram. 200-00008/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 3694).
 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007.
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Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre tercer del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques 
Tram. 200-00009/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 3694). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007). 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007. 

Projecte de llei del Consell de la Cultu
ra i de les Arts de Catalunya 
Tram. 200-00010/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 3694). 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007). 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007. 

Projecte de llei de creació de l’Agència 
Tributària de Catalunya 
Tram. 200-00015/08 

Tramitació pel procediment d’urgència 

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 3464).
 

Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
 

Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats
 
amb caràcter ordinari.
 

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 13.02.2007.
 

Projecte de llei pel qual s’aprova el lli
bre quart del Codi civil de Catalunya, 
relatiu a les successions 
Tram. 200-00017/08 

Text presentat 
Reg. 3916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Ramon García-Bragado i Acín, secretari del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, 

CERTIFICO: Que en la sessió del Govern de la Generali
tat de Catalunya, celebrada el dia 30 de gener de 2007, 
es va prendre, entre d’altres, l’acord que es reprodueix 
a continuació: 

«A proposta de la consellera de Justícia s’aprova l’a
vantprojecte de Llei pel qual s’aprova el Llibre Quart 
del Codi Civil de Catalunya relatiu a les successions i 
s’autoritza l’esmentada consellera perquè el presenti al 
Parlament.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
certificat a Barcelona, el trenta-u de gener de dos mil 
set. 

Barcelona, 31 de gener de 2007 

Ramon García-Bragado i Acín 
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya 

PROJECTE DE LLEI PEL QUAL S’APROVA EL LLIBRE QUART 

DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LES SUCCESSI
ONS 

SUMARI 

Exposició de motius 

Article únic. Aprovació del Llibre Quart del Codi civil de 
Catalunya 

Llibre Quart. Successions 

Títol I. Disposicions generals 

Capítol I. La successió hereditària 

Capítol II. La capacitat successòria 

Títol II. La successió testada 

Capítol I. Els testaments, els codicils i les memòries 
testamentàries 

Secció Primera. Disposicions generals 

Secció Segona. Els testaments notarials 

Subsecció Primera. El testament obert 

Subsecció Segona. El testament tancat 

Subsecció Tercera. El testament conjunt 

Secció Tercera. El testament en perill de mort davant 
l’alcalde 
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Secció Quarta. El testament hològraf 

Secció Cinquena. Els codicils i les memòries testamen
tàries 

Capítol II. Ineficàcia dels testaments i de les disposici
ons testamentàries 

Capítol III. La institució d’hereu 

Secció Primera. Disposicions generals 

Secció Segona. La institució d’hereu sota condició i 
termini 

Capítol IV. Disposicions fiduciàries 

Secció Primera. La designació d’hereu per fiduciari 

Subsecció Primera. La designació d’hereu pel cònjuge 
o convivent 

Subsecció Segona. La designació d’hereu pels parents 

Secció Segona. Els hereus i legataris de confiança 

Capítol V. Les substitucions hereditàries 

Secció Primera. La substitució vulgar 

Secció Segona. La substitució pupil·lar 

Secció Tercera. La substitució exemplar 

Capítol VI. Els fideïcomisos 

Secció Primera. Els fideïcomisos en general 

Secció Segona. Interpretació dels fideïcomisos 

Secció Tercera. Els efectes del fideïcomís mentre està 
pendent 

Secció Quarta. Disposició dels béns fideïcomesos 

Secció Cinquena. Els efectes del fideïcomís al moment 
de la seva delació 

Secció Sisena. El fideïcomís de residu 

Capítol VII. Els llegats 

Secció Primera. Els llegats i llurs efectes 

Secció Segona. Les classes de llegats 

Secció Tercera. La ineficàcia dels llegats 

Capítol VIII. Les disposicions modals 

Capítol IX. Els marmessors 

Títol III. Els pactes successoris i les donacions per cau
sa de mort 

Capítol I. Pactes successoris 

Secció Primera. Disposicions generals 

Secció Segona. Pactes successoris a favor d’un o al
guns dels atorgants 

Secció Tercera. Heretament a favor de terceres perso
nes 

Secció Quarta. Pactes successoris d’atribució particu
lar 

Secció Cinquena. Pactes de renúncia 

Capítol II. Les donacions per causa de mort 

Títol IV. La successió intestada 
3.01.01. 

Capítol I. Disposicions generals 

Capítol II. L’ordre de succeir 

Secció Primera. La successió en línia directa descen
dent 

Secció Segona. La successió del cònjuge vidu i del 
convivent en unió estable de parella 

Secció Tercera. La successió en línia directa ascendent 

Secció Quarta. La successió dels col·laterals 

Secció Cinquena. La successió en cas d’adopció 

Secció Sisena. La successió de la Generalitat de Cata
lunya 

Capítol III. La successió de l’impúber 

Títol V. Altres atribucions successòries determinades 
per la llei 

Capítol I. La llegítima 

Secció Primera. Disposicions generals 

Secció Segona. Els legitimaris i la determinació de la 
llegítima 

Secció Tercera. L’atribució, la imputació, la percepció i 
el pagament de la llegítima 

Secció Quarta. La preterició i el desheretament 

Secció Cinquena. La inoficiositat 

Secció Sisena. L’extinció de la llegítima 

Capítol II. La quarta vidual 

Títol VI. L’adquisició de l’herència 

Capítol I. L’acceptació i la repudiació de l’herència 

Secció Primera. Disposicions generals 

Secció Segona. L’acceptació de l’herència pura i simple 
i a benefici d’inventari 

Secció Tercera. Els efectes de l’acceptació de l’herèn
cia 

Secció Quarta. El benefici de separació de patrimonis 

Capítol II. El dret d’acréixer 

Capítol III. La comunitat hereditària 

Capítol IV. La partició i la col·lació 

Secció Primera. La partició 

Secció Segona. La col·lació 

Capítol V. La protecció del dret hereditari 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I. PRINCIPIS I SISTEMÀTICA DE LA LLEI 

La codificació del dret català de successions es va por
tar a terme amb la Llei 40/1991, de 30 de desembre, 
Codi de successions per causa de mort en el dret civil 
de Catalunya, en què el recollí de manera completa. 
D’acord amb la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Pri
mera llei del Codi civil de Catalunya, la present llei té 
per objecte incorporar el vigent dret de successions, 
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com a Llibre IV, al Codi civil. Conforme a l’article 6 de 
l’esmentada Primera llei, aquesta conté modificacions 
d’addició, de supressió o de nova redacció que s’han 
considerat necessàries introduir en l’articulat del Codi 
de Successions. Amb això, la llei no pretén realitzar 
només una mera refosa del dret vigent, amb lleugers 
canvis formals, que inclourien la renumeració i les rú
briques dels articles, sinó que aborda una actualització 
i reforma del dret de successions a Catalunya, partint i 
respectant el model del que ja existeix. 

Malgrat que el Codi de Successions és un text relativa-
ment recent, amb quinze anys de vigència, cal tenir en 
compte que una part substancial del seu articulat té 
l’origen en el Projecte de Compilació de 1955. Això no 
vol dir que el dret català en aquesta matèria no hagi 
estat actualitzat en els darrers temps, tot el contrari. 
Tant l’adaptació de la Compilació a la Constitució i la 
seva incorporació a l’ordenament català, realitzades 
amb la Llei 13/1984, de 20 de març, i amb el Decret 
Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, així com la seva re
forma amb les lleis 11/1987, de 25 de maig, de succes
sió intestada, 12/1987, de 25 de maig, de reforma de les 
reserves legals i 8/1990, de 9 d’abril, de modificació de 
la regulació de la llegítima, han estat modificacions cab
dals del dret català de successions que n’han permès 
l’actualització a les necessitats socials de cada moment. 

En aquesta ocasió, l’oportunitat que ofereix la refosa 
del dret vigent en el Llibre IV del Codi civil s’ha apro
fitat per introduir els canvis que s’han considerat neces
saris per a les exigències del moment present i que res
ponen a l’experiència acumulada en la seva aplicació 
durant les darreres dècades. L’actualització o reforma 
parteix del reconeixement de l’alta qualitat tècnica del 
Codi de Successions i de la seva utilitat contrastada a la 
pràctica. Amb tot, hi ha aspectes en què s’han posat de 
relleu mancances i la necessitat de modificacions i, a 
més, la societat i l’economia han experimentat transfor
macions a les que cal donar resposta legislativa. L’evo
lució del dret de família a Catalunya també obliga a 
afrontar la modificació del dret successori. La reforma 
persegueix alhora simplificar, aclarir el dret vigent, fa
cilitar-ne l’aplicació extrajudicial i evitar conflictes i 
litigis. Atès tot això, la present reforma porta a terme 
dos tipus de modificacions al dret de successions de 
Catalunya, unes de caire tècnic i d’altres que reflectei
xen decisions de política jurídica amb una clara reper
cussió social. Aquestes darreres es concentren, fona
mentalment, en matèria de formes testamentàries, pactes 
successoris, successió intestada, en especial als drets del 
cònjuge vidu o convivent, llegítima i quarta vidual, així 
com la supressió de la reserva. 

La Llei respecta l’estructura del Codi de Successions 
vigent amb dos canvis d’ordre sistemàtic. L’actual Tí
tol I, relatiu a disposicions generals, es divideix en dos 
títols i el segon passa a ser el Títol VI del nou Llibre IV, 
sobre adquisició i repudiació de l’herència. Aquesta 
decisió respon a un criteri sistemàtic que s’ajusta a l’or
dre temporal de les fases en què es desenvolupa a la 
pràctica la successió hereditària. En segon lloc, l’actual 
Títol III del Codi de Successions, sobre els testaments, 
passa a ser el Títol II, amb la voluntat de reflectir-ne la 
centralitat en el procés successori, mentre que l’actual 

Títol II, sobre heretaments, passa a constituir el nou 
Títol III sobre pactes successoris, atesa la seva subsi
diàrietat a la pràctica en relació als testaments, tot i la 
seva preferència com a fonament de la vocació succes
sòria. A més dels esmentats, el Títol IV és el relatiu a 
la successió intestada, mentre que el Títol V abasta les 
altres atribucions successòries determinades per la llei, 
és a dir, llegítima i quarta vidual. La Llei es clou amb 
deu disposicions transitòries, que regulen les situacions 
a què dóna lloc el canvi de regulació, una disposició 
addicional i tres disposicions finals, entre les quals la 
segona que modifica determinats articles del Llibre V 
per coordinar-los amb el nou contingut del Llibre IV. 

Es mantenen els principis successoris del dret català 
recollits al Codi de Successions: el principi de necessi
tat d’hereu, d’universalitat del títol d’hereu, d’incom
patibilitat de títols successoris, de prevalença del títol 
voluntari i el de perdurabilitat del títol successori. Es 
considera que la seva modificació suposaria un canvi 
radical en el sistema del dret català, que no s’ha valorat 
com a oportú. Aquests principis funcionen raonablement 
a la pràctica, caracteritzen el dret català de successions 
i l’ordenament en preveu les excepcions necessàries per 
a la seva operativitat. 

En matèria formal cal destacar la important reducció de 
disposicions que es podrien considerar supèrflues, 
massa detallistes i àdhuc reiteratives, impròpies d’un 
Codi civil. Així, s’ha passat dels tres-cents noranta-sis 
articles actuals als tres-cents setanta-dos del nou Llibre 
IV. S’adapta també el llenguatge legal a la realitat pre
sent i als canvis legislatius més recents, en coordinació 
amb els altres Llibres del Codi civil, i es proposen no
ves rúbriques per als articles atès que aquestes no exis
tien en el Codi de Successions. 

II. DISPOSICIONS GENERALS 

En matèria de disposicions generals sobre la successió 
hereditària, el Capítol I del Títol I manté substancial-
ment el dret vigent, amb lleus modificacions tècniques 
i de sistemàtica, que es reflecteixen al canvi de seu de 
l’apartat segon de l’article 1 del Codi de Successions, 
que passa a ser el nou article 463-1, en el capítol dedi
cat a la comunitat hereditària; el segon incís de l’apar
tat segon de l’article 4 que passa a ser l’article 425-4, 
en la seu pròpia de substitució vulgar; l’article 411-7, 
que inverteix el principi prohibitiu en matèria de pac
tes successoris; i la introducció d’un nou article 411-8 
sobre reserves legals, conseqüència de la seva supres
sió a Catalunya i, per això, de tot el Capítol III del Tí
tol V del Codi de Successions, que hi estava dedicat. 

En matèria de capacitat successòria, com a novetats al 
dret vigent es preveu una fórmula per afrontar els supò
sits residuals en què el testador ha cridat a la seva suc
cessió persones encara no nascudes ni concebudes al 
moment de l’obertura de la successió. En seu d’indig
nitat s’actualitzen les causes vigents, i s’hi incorporen 
d’altres delictes contra la persona del testador, o d’al
tres persones que li són properes, que van més enllà de 
l’actual criteri restrictiu de la mort i que incorporen les 
novetats legislatives en matèria de violència de gènere. 
Es flexibilitzen també les causes que afecten a compor
taments del progenitors envers els seus fills. En aquesta 
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mateixa seu, es regulen les causes d’inhabilitat succes
sòria les quals, per bé que limitades a la successió vo
luntària, estan clarament vinculades a la capacitat per 
succeir. 

III. LA SUCCESSIÓ TESTADA 

a) Formes testamentàries 

El Títol II del Llibre IV s’ocupa de la successió testa
da, tot seguit de les disposicions generals en matèria 
successòria. Amb aquesta decisió sistemàtica, es vol 
senyalitzar la importància i centralitat del testament en 
el procés successori, com a llei que és de la pròpia suc
cessió. 

En matèria de formes testamentàries, se simplifiquen i 
aclareixen disposicions sobre testaments, codicils i 
memòries testamentàries, d’acord amb les darreres 
aportacions jurisprudencials i de la pràctica notarial. se 
suprimeix el testament ordinari davant rector, que ha 
tingut gran importància en el passat. Aquest testament 
se substitueix pel testament extraordinari davant l’alcal
de en perill de mort, que pot ser de gran utilitat en si
tuacions extremes. No s’acull el testament només da
vant testimonis, d’acord amb el dret vigent, però 
admetent que en matèria de formes testamentàries re
geix el Conveni de La Haia de 5 d’octubre de 1961. 

Destaca la regulació de l’anomenat testament conjunt, 
és a dir, el testament atorgat alhora per dues persones. 
Aquesta introducció respon a les exigències posades de 
relleu en la pràctica notarial i recupera una tradició es
troncada a finals del segle XIX amb l’aprovació del Codi 
civil espanyol. El testament conjunt respecta el caràc
ter revocable de les disposicions testamentàries i esta
bleix els requisits per a l’efectiva revocació, que exigeix 
una notificació a l’altre atorgant. En la mesura en què 
el dret català regula els pactes successoris, i els admet 
de forma preventiva amb el mateix sistema de notifica
ció, els testaments conjunts només seran possibles quan 
no s’hi estableixin disposicions vinculants o correspec
tives. 

En matèria de codicils i memòries testamentàries, la 
refosa del dret vigent s’ha aprofitat per aclarir algunes 
qüestions dubtoses i problemàtiques que han sorgit a la 
pràctica. 

b) Nul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposi
cions testamentàries 

Les normes sobre ineficàcia dels testaments i de les 
disposicions testamentàries són objecte de sistematitza
ció i reformulació, atès que en alguns punts el dret fins 
ara vigent era poc precís i àdhuc reiteratiu. Es fixa un 
termini general de caducitat de quatre anys per a les 
accions de nul·litat, que s’unifica amb altres terminis 
d’accions d’impugnació per ser aquest el general, i 
s’acota el nombre d’interessats i legitimats en aquesta 
acció. S’ha considerat oportuna la introducció d’una 
regla que eviti la nul·litat dels testaments quan falti l’ex
pressió de la data i del lloc, d’acord amb la jurisprudèn
cia més recent. S’ha posat especial cura en aclarir el 
dret vigent en matèria de revocació i compatibilitat 
entre testaments, com dels efectes i conseqüències de la 
ineficàcia dels testaments. Així, es precisen tècnica-
ment els supòsits de nul·litat parcial i la salvaguarda del 
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document de darrera voluntat. També es precisa que la 
nul·litat d’un testament suposa la pervivència de l’ante
rior. Es preveu expressament el testament merament 
revocatori i també la possibilitat de revocar la revoca
ció d’un testament anterior. 

c) Institució d’hereu 

En aquesta seu, es manté el principi tradicional del dret 
català de necessitat d’institució d’hereu als testaments 
a Catalunya. Cal esmentar l’excepció de nomenament 
de marmessor universal i també el manteniment de 
l’excepció del Dret de Tortosa de poder repartir tota 
l’herència en llegats, que és possible al dret general de 
Catalunya quan hi ha nomenament de marmessor uni
versal. D’acord amb el dret vigent, es mantenen les 
diferents regles interpretatives i integradores de la vo
luntat del testador en supòsits de designacions comple
xes, incertes i genèriques de nomenament de l’institu
ït. S’actualitza la regulació dels efectes que cal donar a 
les crisis familiars sobre les disposicions de darrera 
voluntat, d’acord amb la recent reforma de la separació 
i el divorci, que suprimeix el sistema causalista en la 
matèria, sobre el que es basava la regulació vigent. 

Pel que fa condició, termini i mode, sistemàticament 
s’ubiquen els dos primers en institució d’hereu, mentre 
que el mode successori es configura com una disposi
ció successòria més i, per això, es regula en un capítol 
específic a continuació dels llegats. Es preveu una for
ma de flexibilitzar el règim prohibitiu de la condició 
resolutòria en dret català, derivada dels principis suc
cessoris, en forma de fideïcomís tàcit, tal com s’ha vin
gut apuntant doctrinalment, i es fan previsions sobre el 
règim de la condició suspensiva i les facultats de l’he
reu condicional, actualment mancades de regulació. Es 
prohibeix la condició de no impugnar el testament, 
habitual a molts testaments, que genera incertesa i s’ha 
de considerar inadmissible per limitar l’accés a la tutela 
judicial. 

Pel que fa a les disposicions fiduciàries, es manté el dret 
vigent amb lleus canvis formals i tècnics. No s’ha con
siderat oportú un canvi a fons de la designació d’hereu 
per fiduciari ni tampoc de l’hereu de confiança, amb la 
finalitat d’ampliar la fidúcia successòria a d’altres su
pòsits. 

d) Substitucions hereditàries 

En matèries de substitucions hereditàries, que inclouen 
la vulgar, la pupil·lar i l’exemplar, no hi ha canvis sig
nificatius pel que fa al seu règim jurídic, a banda de 
millores tècniques i d’estil. Amb tot, en matèria de 
substitució vulgar s’aclareix la qüestió que podia gene
rar dubtes de quan es produeix la delació en favor del 
substitut vulgar pel cas de frustració de la primera cri
da. Per la resta es manté la regulació actual prou ade
quada. En matèria de substitució pupil·lar i exemplar es 
respecten els criteris tradicionals de troncalitat i inde
pendència de les disposicions dels substituents. 

e) Fideïcomisos 

En seu de fideïcomisos, s’ha abordat una revisió a fons 
de l’actual normativa amb la finalitat d’adaptar-la a la 
realitat actual i de simplificar-la, oferint solucions a 
situacions complexes que es poden donar a la pràctica. 
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S’ha reduït significativament el nombre d’articles, que 
suposaven fins ara pràcticament una cinquena part de 
les disposicions del Codi de Successions els quals, en 
la mesura que no s’oposin al nou dret, queden incorpo
rats a la tradició jurídica catalana. Com a mesura cab
dal, es limiten les substitucions fideïcomissàries al nou 
article 426-4, entenent que és contrari a l’economia de 
mercat i a la funció social dels recursos econòmics per
metre l’amortització de béns per més d’una generació. 
Es fan excepcions en fideïcomisos familiars, però en la 
resta de casos el fideïcomís es limita a una única subs
titució, si es tracta de persones no nascudes al moment 
de l’obertura de la successió. S’elimina la quarta trebel·
liànica, per considerar-se supèrflua i poc viscuda a la 
pràctica. El testador fideïcomitent podrà en l’actualitat 
excloure una part de l’herència del fideïcomís, però 
aquesta no és una situació equiparable a la de la quar
ta trebel·liànica, altament complexa de gestionar i ori
gen de conflictes. S’adopten, també, mesures per per
metre la disposició de béns fideïcomesos, evitant-ne 
l’amortització en supòsits en què aquesta és necessària, 
amb fórmules que garanteixen l’eficàcia del fideïcomís. 

Destaca també la simplificació i modernització dels fi
deïcomisos de residu i la substitució preventiva de re
sidu, que s’unifiquen ara en una sola figura. Es manté 
el principi de subrogació real, com a regla de defecte, 
i se suprimeix l’exigència de reservar una quarta inver
sa, fins ara vigents. Aquesta regulació serveix de base 
als llegats d’usdefruit amb facultats de disposició, amb 
una pràctica equiparació del seu règim jurídic, fins ara 
discutida. 

f) Llegats 

Sobre la regulació dels llegats, és sistematitza i actua
litza l’extensa i acurada normativa del Codi de Succes
sions, que recuperà la del Projecte de Compilació de 
1955, i s’introdueixen algunes disposicions d’acord 
amb necessitats del tràfic jurídic i econòmic present, 
així com també s’aclareixen alguns dubtes que ha ge
nerat la pràctica sobre la matèria. Això succeeix espe
cialment en matèria d’ineficàcia. Destaca l’eliminació 
de la quarta falcídia. Si be aquesta era una institució 
tradicional catalana de base romanista, es percebia com 
a poc viscuda i només s’hi recorria en supòsits de con
flictes entre hereu i legataris, al marge de la voluntat del 
causant. L’alta probabilitat que l’hereu gravat excessi
vament amb llegats fos alhora legitimari feia que la 
suma d’ambdues quartes resultes exorbitada. Es man
té, però, el principi de reducció dels llegats per exces
sius, és a dir, que l’hereu ha de complir els llegats dins 
els límits del cabal relicte. 

Destaca la clarificació del règim del llegat de diners i 
també quin és l’abast i què comprèn el llegat d’un im
moble. Es regula el règim de l’exercici de drets socials 
en els llegats d’accions i participacions socials. En 
matèria de delació i acceptació dels llegats s’especifi
ca la independència quant a aquestes de cada llegat com 
a disposició a títol particular. 

g) Mode successori 

Les disposicions modals es regulen en un capítol pro
pi atès el seu caràcter de disposicions successòries amb 
contingut diferent a la condició i el termini. S’introdu

eix una modificació només en l’article 428-2, que ator
ga un paper important al tercer sector, fundacions i as
sociacions, en la possibilitat de poder exigir el compli
ment de modes amb finalitats d’interès general. En 
ordre a les prohibicions de disposar, se’n limita la du
rada a la vida d’una persona o a trenta anys, podent en 
qualsevol cas l’afectat per la prohibició sol·licitar l’au
torització judicial per a l’acte dispositiu que vulgui re
alitzar sobre els béns hereditaris. 

h) Marmessors 

En matèria de marmessors s’introdueixen alguns can
vis importants, la necessitat dels quals ha posat de re
lleu la pràctica. Això succeeix en matèria de remunera
ció, que es baixa al 5%, a banda de fixar com a regla de 
defecte que la marmessoria és gratuïta si no es dispo
sa el contrari, cas en el qual opera l’esmentat percentat
ge. També s’aclareix el termini per al compliment de 
l’encàrrec i es perfilen les obligacions i càrregues dels 
marmessors. 

IV. PACTES SUCCESSORIS 

En aquesta matèria, el Llibre IV formula una reforma 
de gran abast. El dret català ha conegut tradicionalment 
els pactes successoris en forma de donació universal o 
heretament. Aquests pactes estaven vinculats a la suc
cessió familiar vertical de la propietat agrícola i en for
ma d’institució d’hereu únic convinguda en capítols 
matrimonials. Malgrat la importància que han tingut els 
heretaments en el passat, la regulació actual del Codi de 
Successions és absolutament inservible per a la plani
ficació patrimonial successòria d’avui dia. Sobre aques
tes premisses, i recollint el millor de la tradició jurídi
ca catalana sobre heretaments, es regulen els pactes 
successoris de manera oberta i flexible, fonamentada en 
el principi de llibertat civil, previst a l’article 111-6 del 
Codi civil, no es limiten a persones unides per vincles 
familiars, tampoc a la institució d’un únic hereu, i in
clou els pactes successoris particulars i els pactes de 
renúncia. 

El Capítol I del Títol III, dedicat als pactes successoris, 
es divideix en cinc seccions: la primera de disposicions 
generals, la segona de pactes successoris a favor d’un 
o alguns dels atorgants, la tercera dedicada a l’hereta
ment a favor de terceres persones, la quart de pactes 
successoris d’atribució particular i, la cinquena, relativa 
als pactes de renúncia. El Capítol II del Títol III regu
la les donacions per causa de mort, que s’inclouen sis
temàticament en aquesta seu, sense pràcticament mo
dificacions. 

Malgrat les possibilitats que ofereix la nova regulació 
i el gran abast que es pot donar en la pràctica als pac
tes successoris, s’assumeix que el seu ús serà reduït en 
relació als testaments, però extremadament útil en al
guns casos, especialment en supòsits de relacions fami
liars complexes i per a la planificació de la transmissió 
intergeneracional de la riquesa familiar, acollint les 
actuals pràctiques que es donen en forma de protocol 
familiar. 

La regulació manté la clàssica terminologia d’hereta
ment, que és el pacte d’institució d’hereu. En destaca la 
regulació de l’heretament mutual, pensat especialment 
per a cònjuges i convivents, però que no es limita a 
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aquests. Els cònjuges o convivents, però també altres 
persones, podran pactar la seva institució recíproca 
d’hereu, en favor del supervivent, de forma preventiva, 
és a dir, amb possibilitat de revocació, que exigeix no
tificació a l’altra part, de la mateixa forma que en el 
testament conjunt. Al mateix temps, també es preveu la 
possibilitat que la institució en favor de l’altre contrac
tant, en l’heretament mutual, estigui vinculada amb un 
fideïcomís en favor d’altres persones que podran ser 
generalment els descendents comuns. 

Pel que fa als pactes de renúncia, es destaca el canvi 
important que suposa l’admissió de la renúncia a la lle
gítima futura –així com a la quarta vidual– fins ara ad
mesa de manera molt restrictiva al Codi de Successi
ons. Aquesta renúncia, que cal entendre que serà 
igualment excepcional, podrà ser d’utilitat en casos si
milars als descrits anteriorment. 

V. SUCCESSIÓ INTESTADA 

El dret vigent en matèria de successió intestada a Ca
talunya va ser establert per Llei 9/1987, de 25 de maig, 
de successió intestada. Aquesta normativa tingué lla
vors un caràcter clarament avançat en relació a d’altres 
legislacions del nostre entorn, i prengué per model el de 
la Llei de 7 de juliol de 1936 de successió intestada de 
la Generalitat Republicana. En la present reforma s’ha 
respectat l’essencial d’aquella normativa, si bé s’han 
introduïts canvis tècnics i de política jurídica que s’han 
entès com a necessaris, especialment en matèria de 
drets del cònjuge vidu. De manera general, i sobre 
aquests, cal esmentar que el Codi equipara al cònjuge 
vidu el convivent en unió estable de parella, amb els 
requisits que especialment es preveuen, equiparació 
que s’estén a la resta de supòsits en què al Llibre IV es 
fa referència al cònjuge. 

La reforma comprèn les disposicions sobre dret de re
presentació, que no ha de regir pel cas d’absència, però 
que sí afecta els descendents en cas de repudiació de 
l’herència. Es preveu que si tots els cridats d’un ordre 
repudien l’herència els seus descendents succeeixen per 
dret propi. Si es refereix a nebots, el dret de represen
tació actua conforme a les regles generals i la succes
sió és sempre per estirps, llevat de l’únic cas en què tots 
els cridats siguin només nebots. En segon lloc, se supri
meix la distinció entre germans dobles i germans de 
vincle senzill, els quals tenen el mateix dret a succeir. 
Pel que fa a la successió en cas d’adopció, se simplifi
quen les regles vigents i se suprimeixen formulacions 
legals reactives enfront una legislació discriminatòria 
anterior, de fa molt de temps derogada i superada. Tam
bé se suprimeixen les distincions legals entre fills ma
trimonials, no matrimonials o adoptius pel que fa al 
tracte familiar donat pels ascendents. 

Pel que fa als drets del cònjuge vidu, la pràctica recent 
ha demostrat que la bondat de l’usdefruit vidual univer
sal, atorgant una posició de fortalesa personal i econò
mica al vidu, basada en l’experiència del model tradi
cional de l’usdefruit de regència capitular, pot presentar 
febleses en la pràctica i disfuncions en la gestió de pa
trimonis de base urbana i financera, de forma que sem
bla aconsellable introduir una possibilitat de commuta
ció o conversió opcional per una quota de l’herència en 
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favor del vidu, evitant així la solució usufructuària. 
Amb tot, s’inverteix la regla i es preveu que, per defec
te, correspon al vidu la quarta part de l’herència, amb 
els efectes del llegat de part alíquota, mentre que l’us
defruit es configura com a objecte d’una opció, lliure 
per al cas de concórrer només amb fills comuns, i sot
mesa a acord unànime pel cas que concorri amb fills 
només del causant. S’ha previst també que aquest usde
fruit no s’extingeixi per nou matrimoni o convivència. 
Addicionalment, es preveu una tercera possibilitat que 
consisteix en un opció intermèdia que presenta els 
avantatges de les dues anteriors, amb la finalitat de ga
rantir la millor solució pel vidu. Així, es permet optar 
per una vuitena part del valor de l’herència més l’usde
fruit de l’habitatge conjugal. En qualsevol cas, el vidu 
conserva el dret a fer ús de l’habitatge conjugal fins que 
aquests drets es facin efectius conforme a la seva opció. 
Pel que fa a la resta d’ordres successoris, es respecta el 
sistema vigent. 

VI. LLEGÍTIMA I QUARTA VIDUAL 

La llegítima, com a límit a la llibertat de testar, es manté 
en el nou Llibre IV del Codi civil, si bé amb canvis sig
nificatius en la tendència secular d’afeblir-la i de res
tringir les reclamacions per raó seva. Així, s’aclareix la 
fonamental normativa sobre computació i imputació 
legitimària. Es redueixen temporalment les donacions 
computables –el donatum– a les dels últims deu anys 
en tots els casos, i s’aclareix el sentit de la regla de la 
no imputació de donacions als legitimaris, dret vigent 
ara però que ha donat lloc a dubtes a la pràctica, per la 
defectuosa redacció dels arts. 355 i 359 del Codi de 
Successions. Pel que fa a les donacions imputables, es 
respecta la regla tradicional de fer imputables aquelles 
donacions que tenien per finalitat dotar als fills, en for
ma actualitzada de donacions que contribueixen a pos
sibilitar-ne la independència econòmica i personal, les 
històricament anomenades dotacions, sense limitació 
de temps. Es generalitza la fórmula de la cautela com
pensatòria de llegítima, o cautela socini, com a regla de 
defecte en tota successió, el que suposa exercir una 
opció legislativa per respectar només la intangibilitat 
quantitativa de la llegítima i no la qualitativa. Els legi
timaris gravats hauran d’optar a partir d’ara per accep
tar la llegítima gravada o bé renunciar a la institució 
d’hereu o el llegat i reclamar la que estrictament li cor
respongui, sense poder pretendre la supressió de càrre
gues ni gravamens si el valor d’allò rebut se superior al 
de la llegítima. En matèria de suplement s’aclareix tam
bé el dret vigent i es formulen cauteles sobre els efec
tes de la seva renúncia, un cop pagada la llegítima, pel 
cas d’aparició de nous béns hereditaris. 

Sobre preterició errònia, es clarifica igualment la nor
mativa, en el sentit finalístic de la institució, que no és 
el de protegir la llegítima, que és intangible, sinó una 
presumpta voluntat del causant d’afavorir preferent-
ment els seus fills, amb salvaguarda dels seus drets en 
la successió intestada. Es redueixen els supòsits d’im
pugnació del testament per preterició errònia, especial-
ment si l’instituït hereu és el cònjuge o convivent, i s’ar
ticulen fórmules per evitar que un bon nombre de 
testaments atorgats a Catalunya es puguin considerar 
nuls per aquesta qüestió. 
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Pel que fa a les causes de desheretament, es contempla 
que sigui motiu de privació de la llegítima la inexistèn
cia de relació familiar entre causant i legitimari, sem
pre que no sigui per una causa exclusivament imputa
ble al primer. En matèria d’inoficiositat legitimària, es 
concedeix acció a l’hereu perjudicat per la inoficiositat 
per impugnar les donacions computables en la llegí
tima. 

Sobre la prescripció de la pretensió per reclamar la lle
gítima, s’harmonitza el termini amb el general de deu 
anys en el dret català. Ara bé, atès que sovint l’obligat 
al pagament serà el cònjuge vidu o convivent, es pre
veu, com a causa de suspensió, que el termini no co
mençarà a computar-se fins a la mort d’aquell si és l’he
reu obligat al pagament. 

En matèria de quarta vidual, es respecten les directrius 
de la regulació vigent al Codi de Successions i s’estén 
als convivents en unió estable de parella. El criteri tra
dicional de la còngrua sustentació del vidu s’actualitza 
amb la nova formulació de tenir suficients recursos per 
satisfer les seves necessitats, atès el nivell de vida de 
què gaudia durant el matrimoni, d’acord amb el crite
ri establert per a la prestació alimentària en cas de se
paració o divorci. D’aquesta manera s’evita introduir 
un dret de tipus legitimari forçós en favor del vidu, en 
forma d’una quarta addicional a la llegítima, i s’opta 
per establir un dret que només tindrà aquests efectes pel 
cas que el vidu ho necessiti i així ho reclami, és a dir, 
quan no disposi de prou patrimoni propi o bé no hagi 
estat afavorit en la successió del premort. La pràctica 
catalana recent reflecteix que aquests supòsits són pràc
ticament inexistents en cas de successió testada. Cal 
tenir en compte, a més, que al vidu també li haurà po
gut correspondre una compensació per raó de treball en 
cas d’extinció del règim econòmic de separació per 
mort. 

VII. ADQUISICIÓ DE L’HERÈNCIA 

El darrer Títol del Llibre IV recull la segona part del 
Títol I del Codi de Successions, ubicat ara a la seva part 
final per qüestions de sistemàtica. Es manté fonamen
talment el text vigent atesa la seva qualitat, si bé s’in
trodueixen canvis en matèria de responsabilitat de l’he
reu, dret d’acréixer, comunitat hereditària i partició i 
col·lació. 

Destaca la proposta sobre limitació de la responsabili
tat de l’hereu. Davant les opcions de mantenir el siste
ma actual o bé d’avançar cap a un règim general de 
responsabilitat limitada de l’hereu als béns rebuts per 
herència en tots els casos, com succeeix en legislacions 
properes, s’estenen els efectes del benefici d’inventari, 
com a efecte legal, als hereus que han realitzat un inven
tari notarial o judicial per a l’acceptació de l’herència, 
encara que no hagin manifestat la voluntat d’acollir-se a 
l’esmentat benefici. S’hi equiparen els inventaris forma
litzats en documents privats, propis de les herències 
modestes en què no hi ha béns immobles, si aquest in
ventari s’ha presentat a una administració pública en 
ocasió del pagament d’impostos vinculats a la succes
sió. 

En matèria de dret d’acréixer se simplifica una norma
tiva manifestament complexa i no prou clara. Es man

té l’institut de l’increment forçós, derivat del principi 
d’incompatibilitat entre successió testada i intestada. 
Com a novetat, el Llibre IV preveu una breu regulació 
de la comunitat hereditària, actualment inexistent al 
Codi de Successions, i que parteix de la prevista al Lli
bre V sobre la comunitat de béns. Es manté el principi 
que la responsabilitat dels hereus no és ni solidària ni 
mancomunda sinó que, d’acord amb la tradició catala
na, els deutes o passiu hereditari es divideixen entre els 
hereus al moment de l’acceptació. Pel que fa la col·lació 
hereditària es manté i clarifica el règim vigent, en els 
termes de la imputació legitimària, i aquesta es limita 
al que correspongui pel valor de la llegítima, amb la 
introducció d’un supòsit excepcional de col·lació quan 
el causant mor abans que tots els seus fills hagin asso
lit independència personal i econòmica. El Llibre IV es 
clou amb l’acció de petició d’herència, que comprèn el 
règim jurídic de l’hereu aparent. 

VIII. PART FINAL DE LA LLEI 

La Llei preveu diverses disposicions transitòries que 
regulen les conseqüències pràctiques de la substitució 
del dret fins ara vigent pel nou Llibre IV del Codi civil. 
Algunes tenen especial importància atès l’abast de la 
reforma, així succeeix en matèria de fideïcomisos, re
tribució de marmessors, preterició de legitimaris o re
serva. 

Les disposicions finals preveuen la modificació d’arti
cles del Llibre V del Codi civil, sobre drets reals, que és 
necessària pel que fa a remissions internes, actualment 
fetes al Codi de Successions, així com per exigències 
de coherència entre ambdues regulacions. D’acord amb 
la nova disposició que declara imprescriptible el dret a 
acceptar l’herència, en els termes del Llibre I del Codi 
civil, es modifica també la regla relativa a usucapió que 
en suspenia el termini en cas d’herència jacent. 

ARTICLE ÚNIC. APROVACIÓ DEL LLIBRE QUART 

S’aprova el llibre quart del Codi civil de Catalunya amb 
el contingut següent: 

LLIBRE QUART. SUCCESSIONS 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I. LA SUCCESSIÓ HEREDITÀRIA 

ARTICLE 411-1. UNIVERSALITAT DE LA SUCCESSIÓ 

L’hereu succeeix en tot el dret del seu causant. Conse
güentment, adquireix els béns i els drets de l’herència, 
se subroga en les obligacions del causant que no s’ex
tingeixen per la mort i, a més, ha de complir les càrre
gues hereditàries. 

ARTICLE 411-2. OBERTURA DE LA SUCCESSIÓ 

1. La successió s’obre en el moment de la mort del cau
sant, al lloc on ha tingut el darrer domicili. 

2. El jutge competent en matèria successòria és el del 
darrer domicili del causant i, a manca de l’últim domi
cili conegut, el del lloc on es troben la major part dels 
béns. 
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ARTICLE 411-3. FONAMENTS DE LA VOCACIÓ 

1. Els fonaments de la vocació successòria són l’here
tament, el testament i el que disposa la llei. 

2. La successió intestada només pot tenir lloc en defecte 
d’hereu instituït i és incompatible amb l’heretament i 
amb la successió testada universal. 

3. La successió testada universal només pot tenir lloc en 
defecte d’heretament. 

ARTICLE 411-4. MOMENT DE LA DELACIÓ 

1. La successió es defereix en el moment de la mort del 
causant. 

2. Això no obstant, en la institució sotmesa a condició 
suspensiva, l’herència es defereix en el moment en què 
es compleix la condició. 

3. Els heretaments i els fideïcomisos es regeixen per les 
seves pròpies regles. 

ARTICLE 411-5. ADQUISICIÓ DE L’HERÈNCIA 

L’herència deferida, l’adquireix l’hereu amb la seva 
acceptació, però els efectes d’aquesta es retrotrauen al 
moment de la mort del causant. 

ARTICLE 411-6. POSSESSIÓ 

L’hereu que accepta solament té la possessió de l’he
rència si l’ha presa, i s’entén que continua la del cau
sant sense interrupció. 

ARTICLE 411-7. PACTES SUCCESSORIS 

Només són vàlids els pactes sobre successió no oberta 
que siguin admesos per la llei. 

ARTICLE 411-8. INEXISTÈNCIA DE RESERVES LEGALS 

Cap reserva hereditària ni reversió legal no afecta els 
béns adquirits per herència o per donació d’acord amb 
les disposicions d’aquest Codi. 

ARTICLE 411-9. HERÈNCIA JACENT 

1. Jacent l’herència, l’hereu cridat pot realitzar exclu
sivament actes possessoris, de conservació, vigilància 
i administració de l’herència, i promoure accions pos
sessòries en defensa dels béns de l’herència. 

2. Els actes esmentats a l’apartat anterior no impliquen 
per ells sols acceptació, tret que amb ells es prenguin el 
títol o la qualitat d’hereu. 

3. En defecte de marmessor o persona nomenada amb 
facultats per a administrar i a instància de l’hereu cri
dat, el jutge pot nomenar un administrador perquè re
presenti i administri l’herència d’acord amb el que es
tableix la legislació processal. 

CAPÍTOL II. LA CAPACITAT SUCCESSÒRIA 

ARTICLE 412-1. PERSONES FÍSIQUES 

1. Tenen capacitat per a succeir totes les persones nas
cudes o concebudes al temps de l’obertura de la succes
sió i que sobrevisquin al causant. 

2. En la institució a favor de fills no concebuts de per
sones vives al temps de l’obertura de la successió es 
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presumeix que la voluntat del causant ha estat la d’or
denar un fideïcomís en què els hereus intestats del cau
sant tenen la condició de fiduciaris. La delació fideïco
missària té lloc al moment del naixement de l’instituït. 

ARTICLE 412-2. PERSONES JURÍDIQUES 

1. Tenen capacitat per a succeir les persones jurídiques 
que han quedat constituïdes legalment al temps de 
l’obertura de la successió. 

2. Si el causant ordena crear una persona jurídica en la 
seva disposició per causa de mort, que sols quedi cons
tituïda legalment després de l’obertura de la successió, 
la persona jurídica té capacitat per succeir des que té 
personalitat, però els efectes es retrotreuen al moment 
de l’obertura de la successió. 

ARTICLE 412-3. INDIGNITAT SUCCESSÒRIA 

Es indigne de succeir: 

a) El qui ha estat condemnat per sentència ferma en 
judici penal per haver matat o haver intentat matar vo
luntàriament el causant, el seu cònjuge, convivent en 
unió estable o un descendent o ascendent d’aquell. 

b) El qui ha estat condemnat per sentència ferma en 
judici penal com a autor de delictes de lesiones greus, 
contra la llibertat, de tortures i altres delictes contra la 
integritat moral o delictes contra la llibertat sexual en-
vers el causant, el seu cònjuge, convivent en unió esta
ble o un descendent o ascendent d’aquell. 

c) El qui ha estat condemnat amb sentència ferma en 
judici penal per calúmnies al causant per haver-lo acu
sat d’un delicte per al qual la llei assenyali una pena de 
presó no inferior als tres anys. 

d) El qui ha estat condemnat per sentència ferma en 
judici penal per haver prestat fals testimoni contra el 
causant imputant-li un delicte al qual la llei assenyali 
una pena de presó no inferior als tres anys. 

e) El qui de forma il·legal ha induït el causant a atorgar, 
revocar o modificar un testament o qualsevol altra dis
posició per causa de mort del causant o li ha impedit de 
fer-ho, així com el qui, coneixent aquests fets, se n’ha 
beneficiat. S’equipara a aquests fets una lesió al causant 
que li ha provocat la incapacitat per atorgar testament. 

f) El qui ha destruït, amagat o alterat el testament o una 
altra disposició per causa de mort del causant. 

g) Els qui han estat condemnats per sentència penal 
ferma per haver deixat de pagar qualsevol tipus de pres
tació econòmica establerta en procés judicial a favor del 
cònjuge o de fills causants de la successió. 

h) Els pares que han abandonat els seus fills causants o 
han atemptat contra la seva dignitat. 

ARTICLE 412-4. EFECTES 

1. Les causes d’indignitat successòria produeixen efec
tes si són invocades per les persones que resultarien 
immediatament afavorides per la successió en cas que 
fos declarada la indignitat. 

2. Una vegada declarada o reconeguda la indignitat, els 
seus efectes es retrotreuen al temps de la delació. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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3. La indignitat és personalíssima i no afecta els fills o 
hereus de l’indigne si són cridats a la successió. 

ARTICLE 412-5. DEURE DE RESTITUCIÓ 

L’indigne de succeir que ha entrat en possessió dels 
béns de l’herència o del llegat, els ha de restituir amb 
llurs fruits i les rendes percebudes i ha de rescabalar 
compensar els danys i els menyscabaments. 

ARTICLE 412-6. RECONCILIACIÓ I PERDÓ 

1. Les causes d’indignitat successòria no produeixen 
efectes: 

a) Si el causant, coneixent-les en el moment d’atorgar 
el testament o qualsevol altra disposició a favor de l’in
digne, els atorga. 

b) Si el causant, coneixent-les, es reconcilia amb l’in
digne per actes indubtables o el perdona en escriptura 
pública. 

2. La reconciliació i el perdó són irrevocables. 

ARTICLE 412-7. INHABILITAT SUCCESSÒRIA 

1. Són ineficaces les disposicions en favor de: 

a) El notari o persona que autoritzi el testament, el seu 
cònjuge o convivent en unió estable, així com els pa
rents del primer dins el quart grau de consanguinitat i 
segon d’afinitat. 

b) Els testimonis, els facultatius, els experts i els intèr
prets que intervinguin en el testament, així com la per
sona que escriu el testament tancat a prec del testador. 

2. La prohibició de succeir no afecta la possibilitat de 
ser nomenat marmessor particular o comptador parti
dor. 

ARTICLE 412-8. CADUCITAT DE L’ACCIÓ 

1. L’acció declarativa de la indignitat o de la prohibició 
de succeir caduca transcorreguts quatre anys des que 
l’afectat es troba en possessió dels béns en qualitat 
d’hereu o legatari. 

2. Si la causa d’indignitat exigeix condemna en sentèn
cia, el còmput del termini de caducitat no s’inicia fins 
a la seva fermesa. 

TÍTOL II. LA SUCCESSIÓ TESTADA 

CAPÍTOL I. ELS TESTAMENTS, ELS CODICILS I LES MEMÒ
RIES TESTAMENTÀRIES 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 421-1. LLIBERTAT DE TESTAR 

La successió testada es regeix per la voluntat del cau
sant manifestada en testament atorgat conforme a la 
llei. 

ARTICLE 421-2. CONTINGUT DEL TESTAMENT 

En testament, el causant ordena la seva successió mit
jançant la institució d’un o més hereus i amb la possi
bilitat d’establir llegats i altres disposicions per després 
de la seva mort. 

ARTICLE 421-3. PRESUMPCIÓ DE CAPACITAT 

Poden testar totes les persones que no siguin incapaces 
per a fer-ho segons la llei. 

ARTICLE 421-4. INCAPACITAT PER TESTAR 

Són incapaços per a testar els menors de catorze anys 
i els qui no tenen capacitat natural en el moment de 
l’atorgament. 

ARTICLE 421-5. FORMES TESTAMENTÀRIES 

1. El testament s’atorga en un sol acte davant de nota
ri hàbil per a actuar en el lloc de l’atorgament. 

2. També es pot atorgar testament en forma hològrafa 
i, en cas de perill de mort, davant l’alcalde. 

ARTICLE 421-6. INTERPRETACIÓ DE LES DISPOSICIONS 

TESTAMENTÀRIES 

1. En la interpretació del testament cal atenir-se plena-
ment a la veritable voluntat del testador, sense haver de 
subjectar-se necessàriament al significat literal de les 
paraules emprades. 

2. Les clàusules ambigües o fosques s’interpreten en 
sentit favorable a llur eficàcia, comparant les unes amb 
les altres, i si existeix contradicció irreductible no és 
vàlida cap de les que pugnen substancialment entre 
elles. Les disposicions inintel·ligibles es consideren no 
formulades. 

3. En els casos de dubte, les disposicions que imposen 
qualsevol càrrega s’interpreten restrictivament. 

SECCIÓ SEGONA. ELS TESTAMENTS NOTARIALS 

ARTICLE 421-7. IDENTIFICACIÓ I JUDICI DE CAPACITAT DEL 

TESTADOR 

El notari ha d’identificar el testador i apreciar la seva 
capacitat legal en la forma i pels mitjans establerts en 
la legislació notarial. 

ARTICLE 421-8. TESTAMENT ATORGAT PER PERSONA AMB 

DISMINUCIÓ SENSORIAL 

Si el testador és cec, sord, mut o sord-mut o per qual
sevol altra raó és sensorialment disminuït, el notari ha 
de seguir les determinacions contingudes en la legisla
ció notarial. 

ARTICLE 421-9. ATORGAMENT EN INTERVAL LÚCID 

1. Quan el testador està incapacitat judicialment pot 
atorgar testament notarial obert en interval lúcid si dos 
facultatius acceptats pel notari certifiquen que el testa
dor té en el moment de testar prou capacitat i lucidesa 
per a fer-ho. 

2. Quan el testador no està incapacitat judicialment, el 
notari aprecia la seva capacitat per testar conforme a 
l’article 421-7 i, si ho considera oportú, pot demanar la 
intervenció de dos facultatius, els quals certifiquen que 
el testador té en el moment de testar prou capacitat i 
lucidesa per a fer-ho. 

3. En ambdós casos, els facultatius han de fer constar 
el seu dictamen en el mateix testament i l’han de signar 
amb el notari i, si s’escau, amb els testimonis. 
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ARTICLE 421-10. TESTIMONIS 

1. No és necessària la intervenció de testimonis en 
l’atorgament del testament notarial llevat que concor
rin circumstàncies especials en el testador, o que aquest 
o el notari ho demanin. 

2. Es considera que concorren circumstàncies especials 
en el testador quan aquest és cec o sord i quan per qual
sevol causa no sap o no pot signar o declara que no sap 
o no pot llegir per si mateix el testament. 

ARTICLE 421-11. IDONEÏTAT DELS TESTIMONIS 

1. Si s’escau, els testimonis són dos, han d’entendre el 
testador i el notari i han de saber signar. No cal que si
guin pregats, ni que coneguin el testador, ni que tinguin 
la seva mateixa residència. 

2. No poden ésser testimonis: 

a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar. 

b) Els sords, els cecs i els muts que no puguin escriure. 

c) Els condemnats per delictes de falsificació de docu
ments, per calúmnies o per fals testimoniatge. 

d) Els afavorits pel testament. 

e) El cònjuge, el convivent en unió estable i els parents 
fins al quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat 
de l’hereu instituït o el legatari designat i del notari 
autoritzant. 

3. Aquestes causes d’inidoneïtat s’apliquen també als 
facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en 
el testament. 

ARTICLE 421-12. IDIOMA DEL TESTAMENT 

1. El testament es redacta en la llengua oficial a Cata
lunya que l’atorgant escull. 

2. Es pot testar en llengua no oficial a Catalunya sem
pre que el notari autoritzant conegui aquesta llengua 
i, si el notari no la coneix, en presència i amb inter
venció d’un intèrpret, no necessàriament oficial, ele
git per designació de comú acord entre el testador i el 
notari, que es presumeix pel sol fet de l’atorgament, i 
que ha de signar. El testament s’escriu en la llengua 
oficial a Catalunya que elegeix el testador i, si aquest 
ho sol·licita, a més a més, en la llengua no oficial de 
què es tracti. 

SUBSECCIÓ PRIMERA. EL TESTAMENT OBERT 

ARTICLE 421-13. EL TESTAMENT NOTARIAL OBERT 

1. En el testament obert, el testador expressa la seva 
voluntat al notari de paraula o per escrit, i el mateix no
tari redacta el testament d’acord amb la voluntat del 
testador amb expressió del lloc, la data i l’hora de l’a
torgament. 

2. Un cop redactat, el testament és llegit al o pel testa
dor i, tot seguit, és signat per ell, o per dos testimonis, 
si declara que no sap o no pot signar, i autoritzat d’a
cord amb la legislació notarial. 

3.01.01. 

SUBSECCIÓ SEGONA. EL TESTAMENT TANCAT 

ARTICLE 421-14. REDACCIÓ DEL TESTAMENT TANCAT 

1. El testament tancat és escrit pel testador, en forma 
autògrafa o per altres mitjans tècnics, o per una altra 
persona per encàrrec seu, amb expressió del lloc i la 
data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, es 
fa constar així i s’identifica aquella, que signa amb el 
testador al final del testament. 

2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del 
testament, després de salvar les paraules esmenades, 
ratllades, afegides o entre línies. 

3. Si el testador no sap o no pot signar, ho fa per encàr
rec seu una altra persona, que signa al final del testa
ment i en tots els fulls, després d’haver fet constar la 
seva identitat i la causa de la impossibilitat de signar el 
testador. 

4. El document que conté el testament s’introdueix en 
una coberta tancada de manera que no en pugui ésser 
extret sense esquinçar-la. 

5. No poden atorgar testament tancat ni el cec ni el qui 
no sap o no pot llegir. 

ARTICLE 421-15. AUTORITZACIÓ DEL TESTAMENT TANCAT 

1. Per a l’autorització del testament tancat, el testador 
presenta el sobre clos que el conté a un notari hàbil per 
actuar al lloc de l’atorgament i li manifesta que el so
bre que li lliura conté el testament. 

2. El notari estén sobre la mateixa coberta del testament 
una breu diligència, en la qual fa constar el nom del 
testador, que el plec conté el testament, i que aquest ha 
estat escrit i signat pel testador, en forma autògrafa o 
per altres mitjans tècnics, o, per encàrrec seu, per una 
tercera persona, la identitat de la qual no cal fer cons
tar. 

3. Sense interrupció, el notari protocol·litza el sobre 
clos, que queda incorporat a l’acta, d’acord amb allò 
que disposa la legislació notarial i amb indicació de 
l’hora de l’atorgament. 

4. Si el testador declara que no sap o no pot signar, sig
nen l’acta i la coberta dos testimonis. 

ARTICLE 421-16. OBERTURA DEL TESTAMENT TANCAT 

Acreditada la mort del testador, el notari que té el tes
tament tancat, a instància de part interessada, procedeix 
a obrir el sobre que el conté davant de dos testimonis 
idonis i a protocol·litzar-lo, i autoritza amb aquesta fi
nalitat una nova acta. 

SUBSECCIÓ TERCERA. EL TESTAMENT CONJUNT 

ARTICLE 421-17. TESTAMENT CONJUNT 

1. Dues persones majors d’edat poden atorgar testa
ment notarial obert en un mateix instrument. 

2. Les disposicions que hagin de tenir caràcter vincu
lant o correspectiu només es poden convenir en pacte 
successori, d’acord amb les normes del Títol II d’aquest 
Llibre. Altrament, se’n mantindrà la validesa, però sen
se tenir efecte vinculant o correspectiu. 
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ARTICLE 421-18. REVOCACIÓ 

1. En vida dels atorgants, aquest testament, així com les 
disposicions que contenen, són revocables. 

2. La revocació unilateral s’ha de notificar a l’altre ator
gant. 

3. El notari que autoritza el testament revocatori haurà 
de notificar la revocació a l’altre atorgant al domicili 
que li assenyali el revocant o al que consti al testament 
conjunt. 

4. Si no és conegut el domicili de la persona a qui s’ha 
de fer la notificació, o aquesta no es pot practicar per 
qualsevol causa, la notificació s’ha de fer per edictes 
publicats en dos diaris de gran circulació del darrer do
micili conegut. 

5. El notari també haurà de notificar la revocació al 
notari autoritzant del testament conjunt. 

6. La revocació produeix efectes a partir del moment en 
què la notificació és feta a l’altre atorgant o de la publi
cació dels edictes. 

7. Produïda la mort d’un dels atorgants, el sobrevivent 
pot revocar lliurement el testament. 

8. En cas d’atorgament de testament conjunt per còn
juges o convivents en unió estable de parella, s’apli
quen les regles de l’article 423-13. 

ARTICLE 421-19. FORMALITATS DE L’ATORGAMENT 

El notari haurà d’advertir expressament els atorgants 
sobre la forma i els efectes de la revocació d’aquest 
testament. 

SECCIÓ TERCERA. EL TESTAMENT EN PERILL DE MORT DA
VANT L’ALCALDE 

ARTICLE 421-20. REQUISITS PER A L’ATORGAMENT 

En cas de perill imminent de mort, quan no sigui rao
nablement possible atorgar-lo davant notari, pot ésser 
atorgar testament davant l’alcalde del municipi on es 
troba el testador, o davant qui el substitueixi o en faci 
les funcions. 

ARTICLE 421-21. FORMALITATS DE L’ATORGAMENT 

1. El testament en perill de mort s’atorgarà tot obser
vant les formalitats dels testaments oberts davant notari. 

2. En aquest testament és necessària la presència de dos 
testimonis idonis, que han de signar juntament amb 
l’alcalde. 

3. Al testament s’ha d’expressar que l’atorgament da
vant notari no ha estat possible, així com l’advertència 
de la pèrdua de la seva validesa si el causant sobreviu 
al transcurs del termini establert a l’article 421-22. 

4. Els defectes formals no invaliden el testament, sem
pre que es pugui provar amb seguretat que conté una 
reproducció fidel de la manifestació del testador. 

ARTICLE 421-22. TERMINI DE VALIDESA 

1. El testament perd la seva validesa si han transcorre
gut tres mesos des del seu atorgament i el testador en
cara viu. 

2. El termini se suspèn durant el temps en què el testa
dor no pot expressar la seva voluntat per circumstàncies 
sobrevingudes al moment de l’atorgament. 

ARTICLE 421-23. PROTOCOL·LITZACIÓ 

El testament atorgat davant l’alcalde ha de ser presen
tat en el termini més breu possible, per a la seva proto
col·lització, a un dels notaris amb competència territo
rial en el lloc en què ha estat atorgat, i en tot cas dins el 
termini establert a l’article 421-22, sens perjudici de la 
seva validesa i de la responsabilitat a què doni lloc la 
manca de presentació dins aquest termini. 

SECCIÓ QUARTA. EL TESTAMENT HOLÒGRAF 

ARTICLE 421-24. REQUISITS PER LA VALIDESA 

1. El testament hològraf només pot ésser atorgat per 
persones majors d’edat. 

2. Perquè el testament hològraf sigui vàlid cal: 

a) Que estigui escrit i signat de manera autògrafa pel 
testador amb expressió del lloc i la data de l’atorga
ment. Si conté paraules ratllades, esmenades, afegides 
o entre línies, les ha de salvar el testador amb la seva 
signatura. 

b) Que es presenti davant el jutge competent a fi que 
n’ordeni la protocol·lització. 

ARTICLE 421-25. ADVERACIÓ 

1. El jutge comprova l’autenticitat del testament d’a
cord amb la legislació aplicable. 

2. Si el jutge estima justificada l’autenticitat del testa
ment, ha d’acordar la protocol·lització notarial de la 
resolució i del testament. En altre cas, ha de denegar-ne 
la protocol·lització. 

3. Qualsevol que sigui la resolució del jutge, ha d’ésser 
executada, malgrat que hi hagi oposició. Resten sens 
perjudici els drets dels interessats, que els poden exer
cir en el judici corresponent. 

ARTICLE 421-26. CADUCITAT DEL TESTAMENT 

1. Els testaments hològrafs caduquen si no s’adveren i 
protocol·litzen dins el termini de quatre anys comptats 
des de la mort del testador. 

2. Si dins d’aquest termini s’hagués interposat demanda 
judicial sobre la validesa del testament haurà de proto
col·litzar-se en el termini de sis mesos comptats des de 
la fermesa de la resolució judicial. 

SECCIÓ CINQUENA. ELS CODICILS I LES MEMÒRIES TESTA
MENTÀRIES 

ARTICLE 421-27. CODICIL 

1. En codicil, l’atorgant disposa dels béns que s’ha re
servat per testar en heretament, addiciona o reforma 
parcialment el seu testament o, si manca aquest, dicta 
disposicions successòries a càrrec dels seus hereus 
abintestat. 
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2. En codicil no es pot instituir hereu, revocar la insti
tució anteriorment atorgada ni excloure cap hereu. 
Tampoc no es poden establir substitucions de cap tipus, 
nomenar marmessor universal, ni imposar condicions, 
llevat de les establertes o imposades als legataris. 

3. Els codicils han d’ésser atorgats amb les mateixes 
solemnitats externes que els testaments. 

ARTICLE 421-28. MEMÒRIES TESTAMENTÀRIES 

1. Les memòries testamentàries signades en tots els 
fulls pel testador i que al·ludeixin a un testament ante
rior valen com a codicil, sigui quina sigui llur forma, 
sempre que es demostri o es reconegui en qualsevol 
temps llur autenticitat i compleixin, si escau, els requi
sits formals exigits pel testador en el seu testament. 

2. Això no obstant, en les memòries testamentàries 
només poden ésser ordenades disposicions que no ex
cedeixin d’un deu per cent del cabal relicte referents, 
entre d’altres, a diners, objectes personals, joies, roba 
i parament de casa i a obligacions de moderada impor
tància a càrrec dels hereus o els legataris. 

3. En memòria testamentària també es pot disposar 
sobre la donació dels propis òrgans o de la despulla, la 
incineració o la forma d’enterrament. 

ARTICLE 421-29. APLICACIÓ SUPLETÒRIA DE LES REGLES 

DELS TESTAMENTS 

S’apliquen als codicils i a les memòries testamentàries 
les disposicions relatives als testaments, incloses les 
d’ineficàcia, en la mesura en què ho permeti la seva 
naturalesa. 

ARTICLE 421-30. DESIGNACIÓ DE BENEFICIARIS D’ASSE
GURANCES DE VIDA 

La designació i modificació de beneficiaris d’assegu
rances de vida, plans de pensions i d’instruments d’es
talvi i previsió anàlegs pot fer-se, a més de pels mitjans 
establerts en la legislació específica, mitjançant qualse
vol acte de darrera voluntat. 

CAPÍTOL II. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DELS TESTAMENTS I DE 

LES DISPOSICIONS TESTAMENTÀRIES 

ARTICLE 422-1. NUL·LITAT DEL TESTAMENT 

1. És nul el testament que no correspon a algun dels 
tipus previstos en aquest Codi, així com l’atorgat sen
se observar els requisits de capacitat i de forma que 
exigeix la llei i l’atorgat amb engany, violència o inti
midació greu. La manca d’expressió de l’hora no anul·
la el testament, si el testador no n’ha atorgat cap altre 
en la mateixa data. 

2. Si el testament no conté indicació sobre el lloc i la 
data de l’atorgament o en conté una d’errònia, i aques
tes mancances poden afectar a la seva validesa, el tes
tament sols és vàlid si es pot determinar d’alguna for
ma la data i el lloc del seu atorgament. 

3. També són nuls els testaments que no contenen ins
titució d’hereu, llevat que continguin nomenament de 
marmessor universal o siguin atorgats per persona sub
jecta al Dret de Tortosa amb distribució de tota l’herèn
cia en llegats. 
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ARTICLE 422-2. NUL·LITAT DE DISPOSICIONS TESTAMENTÀ
RIES 

1. Són nul·les les disposicions testamentàries quan 
s’han atorgat amb error en la persona o en l’objecte, 
engany, violència i intimidació greu. També són nul·les 
en els casos en què resulti que s’han atorgat per error en 
els motius si resulta que el testador no l’hauria atorgat 
si hagués conegut l’error. 

2. Les disposicions testamentàries en què l’afavorit és 
inhàbil per succeir o és declarat indigne són nul·les, 
sense perjudici de la seva convalidació. 

3. Si el testador ha atorgat un testament perquè creia 
erròniament, segons resulta del seu contingut, que ha
via mort l’hereu instituït en testament anterior, és hereu 
l’instituït anteriorment, però subsisteixen els llegats i 
les altres disposicions a títol particular ordenades en el 
darrer testament. 

ARTICLE 422-3. ACCIÓ DE NUL·LITAT 

1. L’acció de nul·litat pot ésser exercitada, un cop oberta 
la successió, per les persones que poden ésser benefi
ciades de forma immediata en el supòsit que es decla
ri la nul·litat. 

2. L’acció de nul·litat s’ha d’interposar en el termini de 
quatre anys, a comptar des del moment en què la per
sona legitimada per a l’exercici de l’acció té coneixe
ment de la causa que pot originar la nul·litat. 

3. No poden exercir l’acció de nul·litat les persones le
gitimades segons l’apartat 1 que, tenint coneixement de 
la causa de nul·litat, després de la mort del testador re
coneixen la validesa de la disposició testamentària o 
l’executen voluntàriament. 

4. L’acció de nul·litat és transmissible als hereus, però 
no pot ésser exercida pels creditors de l’herència. 

ARTICLE 422-4. NUL·LITAT PARCIAL 

La nul·litat de qualsevol disposició testamentària no 
determina la nul·litat total del testament on s’ha ordenat, 
a menys que del seu context en resulti que el testador 
no hauria ordenat les disposicions vàlides sense la dis
posició nul·la. 

ARTICLE 422-5. EFECTES DE LA NUL·LITAT 

1. La nul·litat del testament determina que la successió 
es regeixi pel testament anterior vàlid i, en el seu defec
te, per les normes sobre successió intestada. 

2. La nul·litat del testament implica la de tots els codi
cils i les memòries testamentàries atorgades pel testa
dor, llevat que siguin compatibles amb un testament 
anterior que hagi de subsistir per la nul·litat del poste
rior. 

3. Els mateixos efectes produeix la caducitat del testa
ment. 

ARTICLE 422-6. CONVERSIÓ DEL TESTAMENT NUL O INE
FICAÇ 

1. El testament que és nul o esdevé ineficaç per manca 
d’institució d’hereu val com a codicil si compleix les 
condicions d’aquest. 
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2. El testament tancat que és nul per defecte de forma 
val com a testament hològraf si compleix els requisits 
propis d’aquest. 

ARTICLE 422-7. IMPUGNACIÓ DEL TESTAMENT EN CAS DE 

PRETERICIÓ ERRÒNIA 

Esdevé ineficaç el testament quan s’impugna pel legi
timari preterit erròniament pel testador en els casos i 
terminis que preveu l’article 451-18. En aquest cas, es 
mantenen els efectes revocatoris dels testaments ante
riors. 

ARTICLE 422-8. REVOCABILITAT DE LES DISPOSICIONS 

TESTAMENTÀRIES 

1. Les disposicions testamentàries són essencialment 
revocables. 

2. En tot cas de revocació subsisteix el reconeixement 
de fills no matrimonials. 

ARTICLE 422-9. ABAST DE LA REVOCACIÓ 

1. La revocació és expressa quan el testador l’ordena en 
testament. 

2. L’atorgament d’un testament vàlid revoca de ple dret 
el testament anterior. Els mateixos efectes revocatoris 
produeix el testament vàlid, que posteriorment esdevé 
ineficaç. 

3. Això no obstant, si el testador ordena de forma ex
pressa en el testament posterior que l’anterior subsistei
xi totalment o parcialment, val l’anterior en tot el que 
no sigui revocat per l’atorgat posteriorment, o en les 
parts en què aquest no s’oposi o contradigui. 

4. Això mateix s’observa quan el testador ordena ex
pressament en el testament posterior que valgui l’ante
rior revocat, encara que el posterior no contingui insti
tució d’hereu, sempre que es confirmi la institució 
d’un, almenys, dels hereus instituïts en el testament 
anterior. 

5. El testament merament revocatori determina que la 
successió es regeixi per les normes sobre successió in
testada. 

6. La revocació d’un testament pot ésser revocada per 
una altra revocació, cas en el qual reviuen les disposi
cions revocades. 

ARTICLE 422-10. REVOCACIÓ MATERIAL DEL TESTAMENT 

HOLÒGRAF 

1. El testament i el codicil hològrafs i les memòries tes
tamentàries es presumeixen revocats si apareixen es
quinçats o inutilitzats, o apareixen esborrades, raspades 
o esmenades sense salvar les signatures que l’autorit
zen, llevat que es provi que els fets esmentats han ocor
regut sense la voluntat o el coneixement del testador o 
han estat duts a terme pel testador en estat de malaltia 
mental. 

2. Si apareix només alguna esmena o canvi en el text 
dels testaments i codicils hològrafs i les memòries tes
tamentàries es presumeix que ha estat voluntat del tes
tador de revocar o modificar el testament en aquesta 
part, d’acord amb els requisits de l’article 421-24, lle
vat de la prova esmentada en l’apartat precedent. 

ARTICLE 422-11. DISPOSICIONS INCOMPATIBLES 

1. Els codicils impliquen revocació de la part del testa
ment anterior que aparegui modificada o hi resulti in
compatible. 

2. L’atorgament del testament revoca els codicils i les 
memòries testamentàries anteriors, tret que el testador 
ho disposi altrament. 

3. El codicil posterior revoca solament l’anterior en allò 
que hagi estat modificat o resulti incompatible amb 
aquell. El mateix criteri se segueix si han de coexistir 
diferents codicils. 

4. La revocació expressa d’un codicil es pot fer en un 
altre codicil. 

5. La revocació expressa d’una memòria testamentària 
es pot fer en una memòria testamentària o en un codi
cil posteriors. 

CAPÍTOL III. LA INSTITUCIÓ D’HEREU 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 423-1. NECESSITAT D’INSTITUCIÓ D’HEREU 

1. El testament ha de contenir necessàriament institució 
d’hereu. 

2. En el testament atorgat per persona subjecta al Dret 
de Tortosa es pot distribuir tota l’herència en llegats. 

3. El nomenament de marmessor universal substitueix 
la manca d’institució d’hereu en el testament. 

ARTICLE 423-2. FORMA D’ORDENACIÓ DE LA INSTITUCIÓ 

D’HEREU 

La simple utilització pel testador del nom o la qualitat 
d’hereu o la disposició a títol universal, baldament hom 
no empri aquella paraula, implica institució d’hereu, 
sempre que sigui clara la voluntat del testador d’atribuir 
a l’afavorit la condició de successor en tot el seu dret o 
en una quota del seu patrimoni. 

ARTICLE 423-3. INSTITUCIÓ D’HEREU EN COSA CERTA 

1. L’hereu o els hereus instituïts solament en cosa cer
ta, quan concorren amb hereus o hereus instituïts sen
se aquesta assignació, en són simples legataris. 

2. Si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en 
cosa certa, en són estimats prelegataris i, exclusió feta 
de la cosa o de les coses certes, tenen el caràcter d’he
reus universals per parts iguals, si són més d’un. 

ARTICLE 423-4. INSTITUCIÓ VITALÍCIA 

1. L’hereu instituït vitalíciament, si per a després de la 
seva mort hi ha instituït un altre hereu, té el caràcter 
d’hereu fiduciari i l’hereu posterior té el de substitut 
fideïcomissari condicional. 

2. Si no hi ha instituït hereu posterior o l’instituït no 
arriba a ésser-ho, l’hereu instituït vitalíciament esdevé 
hereu universal, pur i lliure. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

 

     
    

     
  

    

  

   

      
 

     
     

 

    
 

   

 

26 

19 de febrer de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 33 

ARTICLE 423-5. INSTITUCIÓ EN USDEFRUIT 

1. L’hereu instituït en usdefruit s’equipara a l’hereu ins
tituït en cosa certa. En conseqüència, si concorre amb 
hereu universal és legatari. 

2. Si no hi concorre, però per a després de la seva mort 
hi ha instituït un altre hereu, té el caràcter d’hereu fidu
ciari, i l’hereu posterior té el de substitut fideïcomissari 
condicional. 

3. Si no hi ha instituït hereu posterior ni hereu univer
sal, o l’instituït no arriba a ésser-ho, s’entendrà que el 
testador ha volgut ordenar una substitució fideïcomis
sària a favor dels qui resultarien ésser els seus hereus 
intestats en el moment d’extingir-se l’usdefruit. 

ARTICLE 423-6. INSTITUCIÓ CONJUNTA 

1. Els hereus instituïts sense assignació de parts s’ente
nen cridats per parts iguals. 

2. Quan els hereus instituïts són cridats els uns indivi
dualment i els altres col·lectivament, s’entén atribuïda 
conjuntament a aquests darrers una part igual a la de 
cadascun dels designats en forma individual, llevat que 
resulti que és una altra la voluntat del testador. 

3. En cas d’assignar-se als hereus quotes hereditàries 
que sumin més o menys de la totalitat de l’herència, es 
rebaixen o completen a proporció entre els instituïts 
l’excés o el defecte. 

4. En cas d’ésser assenyalades quotes als uns i no als 
altres, correspon a aquests darrers la porció sobrant de 
l’herència per parts iguals. En cas de no quedar porció 
sobrant, es redueixen proporcionalment les fixades i 
s’assenyala als instituïts sense quota una d’igual a la 
que correspongui als menys afavorits. 

5. En cas de nomenament de marmessor universal sen
se institució d’hereu, o de distribució de tota l’herència 
en llegats per persona subjecta al Dret de Tortosa, els 
béns no disposats corresponen per parts iguals als lega
taris. 

ARTICLE 423-7. INSTITUCIÓ D’HEREU A FAVOR D’UNA PER
SONA I ELS SEUS FILLS 

Instituïts hereus una persona determinada i els seus 
fills, s’entén que aquests són cridats com a substituts 
vulgars, llevat de voluntat distinta del testador. 

ARTICLE 423-8. ABAST DE LA INSTITUCIÓ HEREDITÀRIA A 

FAVOR DELS FILLS 

1. Llevat que aparegui que és una altra la voluntat del 
testador, si aquest crida els seus hereus i legataris o llurs 
substituts sense designació de noms i mitjançant l’ex
pressió «fills» s’entenen inclosos tots els seus descen
dents, amb aplicació de l’ordre legal de crides de la 
successió intestada. 

2. S’aplica la mateixa regla en el cas que tots els fills 
siguin designats nominativament. 

ARTICLE 423-9. INSTITUCIÓ A FAVOR DELS PARENTS 

Quan el testador crida els seus hereus o legataris sense 
designació de noms i mitjançant les expressions «he
reus meus», «hereus legítims», «hereus intestats», «pa
rents més pròxims», «parents», «successors», «aquells 
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a qui per dret correspongui», «els meus», o emprant 
expressions semblants, s’entén que són cridats com a 
hereus testamentaris aquells parents que, al temps de 
deferir-se l’herència o el llegat, haurien succeït abintes
tat el testador, d’acord amb l’ordre legal de crides, in
clòs el cònjuge o convivent en unió estable, i amb el 
límit del quart grau, llevat que aparegui que és una al
tra la seva voluntat. 

ARTICLE 423-10. EXCLUSIÓ TESTAMENTÀRIA D’HEREUS 

INTESTATS 

1. Si el causant exclou en testament determinades per
sones cridades a la successió intestada, l’herència es 
defereix als cridats a succeir per aquest Codi no exclo
sos pel testador. 

2. L’exclusió d’un successor que té la condició de legi
timari deixa subsistent el seu dret a reclamar la llegítima. 

ARTICLE 423-11. INSTITUCIÓ AMBIGUA, EQUÍVOCA I ER
RÒNIA 

1. Si el testador ha designat l’instituït de manera que 
diverses persones coincideixen amb la descripció que 
n’ha fet, i no es pot determinar sense dubte qui és l’ins
tituït, l’herència els correspon per parts iguals. 

2. L’error en el nom de l’instituït no vicia la disposició 
si es pot identificar de qualsevol altra manera la persona 
que el testador volia designar. 

ARTICLE 423-12. MOTIUS IL·LÍCITS O ERRONIS EN LA INS
TITUCIÓ D’HEREU 

Les institucions hereditàries no són ineficaces pel fet de 
fonamentar-se en motius il·lícits o en motius o circum
stàncies erronis, llevat, en aquest darrer cas, que del 
mateix testament resulti que el testador no les hauria 
atorgades en cas de conèixer l’error. 

ARTICLE 423-13. INEFICÀCIA DE LA DISPOSICIÓ PER CRI
SI MATRIMONIAL O DE LA CONVIVÈNCIA 

1. La institució d’hereu, el llegat i les altres disposici
ons ordenades a favor del cònjuge del causant esdeve
nen ineficaces si concorren els supòsits previstos a l’ar
ticle 442-5. 

2. També esdevenen ineficaces les disposicions a favor 
del convivent en unió estable en els casos d’extinció de 
la unió estable per causa que no sigui la defunció d’un 
dels membres. 

3. La disposició és eficaç si del context del testament, 
el codicil o la memòria testamentària resulta que el tes
tador hauria ordenat la disposició de darrera voluntat a 
favor del cònjuge o del convivent en unió estable fins 
i tot en els casos esmentats als apartats anteriors. 

SECCIÓ SEGONA. LA INSTITUCIÓ D’HEREU SOTA CONDICIÓ 

I TERMINI 

ARTICLE 423-14. PERDURABILITAT DE LA INSTITUCIÓ 

D’HEREU 

1. El qui és hereu ho és sempre i, en conseqüència, es 
tenen per no formulats en la institució d’hereu els ter
minis suspensiu i resolutori. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 
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2. L’instituït hereu sota condició suspensiva que, com
plerta aquesta, accepta l’herència, l’adquireix amb 
efecte retroactiu al temps de la mort del testador. 

3. Si l’hereu ha estat instituït sota condició resolutòria 
s’entendrà que el testador ha volgut ordenar una subs
titució fideïcomissària condicional a favor dels qui re
sultarien ésser els seus hereus intestats en el moment de 
complir-se la condició. 

ARTICLE 423-15. CONDICIÓ SUSPENSIVA I TERMINI INCERT 

EN L’ADQUISICIÓ DEL DRET A L’HERÈNCIA 

1. La institució d’hereu sota condició suspensiva no 
produeix efectes si no es compleix la condició, i tam
poc quan l’hereu o legatari moren abans de complir-se 
la condició, en els quals casos els seus hereus no adqui
reixen cap dret a l’herència. 

2. El termini incert implica, en els testaments, condició, 
llevat que hom pugui col·legir la voluntat contrària del 
testador i, per tant, la institució d’hereu ordenada per a 
després de la mort d’una altra persona s’entén que és 
feta sota la condició que sobrevisqui l’instituït. 

ARTICLE 423-16. FACULTATS DE L’HEREU CONDICIONAL 

1. L’hereu instituït sota condició suspensiva, mentre 
aquesta estigui pendent de compliment, pot demanar la 
possessió provisional de l’herència i sobre aquesta té 
les facultats pròpies de l’hereu fiduciari. 

2. Imposada a l’hereu una condició potestativa negativa en 
el supòsit que el testador no assenyali termini per al com
pliment de la condició, l’afavorit ha de fiançar el reem
borsament del que hagi percebut i els seus fruits i inte
ressos en el cas de contravenir la voluntat del testador. 

ARTICLE 423-17. COMPLIMENT DE LA CONDICIÓ 

1. Únicament es considera complida la condició si el 
compliment es produeix una vegada ocorreguda la mort 
del testador, llevat que es tracti d’una condició que no 
es pugui tornar a complir o el compliment de la qual no 
es pugui reiterar, encara que en el moment de testar el 
causant n’ignorés el compliment. 

2. Es considera incomplida la condició si no es com
pleix dins el termini establert pel testador o el que re
sulti de la naturalesa o les circumstàncies de la matei
xa condició, sense que pugui excedir de trenta anys des 
de l’obertura de la successió. 

3. S’entén que s’ha complert la condició quan l’interes
sat en el fet que no es compleixi la fa d’impossible 
compliment per actes propis. 

4. Si s’imposen diferents condicions conjuntament és 
necessari que es compleixin totes, encara que no sigui 
simultàniament. Si no estan ordenades conjuntament, 
és suficient el compliment de la primera. 

ARTICLE 423-18. CONDICIONS IMPOSSIBLES, IRRISÒRIES I 

PERPLEXES 

Les condicions impossibles, les irrisòries i les perple
xes es tenen per no formulades. 

ARTICLE 423-19. CONDICIONS IL·LÍCITES 

1. Les condicions il·lícites es tenen per no formulades. 

2. Amb tot, si resulta clarament que el motiu determi
nant de la institució o del llegat és el compliment de la 
condició il·lícita la institució o el llegat són nuls. 

ARTICLE 423-20. CONDICIÓ DE NO IMPUGNAR EL TESTA
MENT 

La condició imposada pel testador en forma de prohi
bició d’impugnar el testament o de recórrer als tribunals 
de justícia en relació a la seva successió es té per no 
formulada i no afecta en cap cas a l’eficàcia del testa
ment. 

ARTICLE 423-21. CONDICIONS CAPTATÒRIES 

Les condicions captatòries anul·len la institució d’hereu 
o el llegat. 

CAPÍTOL IV. DISPOSICIONS FIDUCIÀRIES 

SECCIÓ PRIMERA. LA DESIGNACIÓ D’HEREU PER FIDUCIARI 

SUBSECCIÓ PRIMERA. LA DESIGNACIÓ D’HEREU PEL CÒN
JUGE O CONVIVENT 

ARTICLE 424-1. DESIGNACIÓ D’HEREU PEL CÒNJUGE O 

CONVIVENT 

1. El testador pot instituir hereu el descendent que el 
seu cònjuge supervivent o convivent en unió estable 
elegeixi entre els fills comuns i llurs descendents, en
cara que visqui el seu ascendent, o pot instituir-los en 
les parts iguals o desiguals que el cònjuge supervivent 
o el convivent estimi convenient. 

2. En allò que no sigui previst pel testador o el costum 
regeixen les normes següents: 

a) L’elecció o la distribució s’ha de fer entre els dits fills 
i els descendents d’aquests, amb facultat, en cas de dis
tribució, per a limitar a un o més fills o descendents la 
institució d’hereu i reduir els altres a la condició de le
gataris o legitimaris. 

b) El cònjuge o convivent pot imposar sempre les con
dicions, les limitacions de disposar i les substitucions 
que estimi oportunes, posat que els afavorits amb 
aquestes siguin fills o descendents del testador i no 
contradiguin les disposades per aquest. 

c) L’herència no és deferida fins que es fa l’elecció o la 
distribució, però abans d’elles el cònjuge supervivent o 
el convivent pot fixar i pagar les llegítimes i els llegats. 

ARTICLE 424-2. FORMA DE L’ELECCIÓ O DISTRIBUCIÓ 

1. L’elecció o la distribució s’ha d’efectuar expressant 
que hom fa ús d’una tal facultat, llevat que així resulti 
clarament de la mateixa distribució o elecció. 

2. L’elecció o la distribució només es pot fer en testa
ment, heretament o escriptura pública, i en aquests dos 
darrers casos és irrevocable. 

ARTICLE 424-3. MANCA D’ELECCIÓ O DISTRIBUCIÓ 

Si el cònjuge supervivent o el convivent mor sense ha
ver fet l’elecció o la distribució, o renuncia en escrip
tura pública a la facultat d’efectuar-les, s’aplica, si es
cau, el que disposa l’article 424-5, i, si no escau, 
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l’herència és deferida als fills per parts iguals, i entren 
en lloc del mort els seus descendents per estirps. Si 
manquen aquests descendents, els hereus del mort so-
lament poden reclamar la llegítima que li hauria corres
post. 

ARTICLE 424-4. ADMINISTRACIÓ DE L’HERÈNCIA 

1. Mentre no es defereix l’herència, aquesta resta sota 
l’administració de la persona o de les persones que a 
aquest efecte el testador ha designat, amb les facultats, 
limitacions i remuneració que aquest ha establert i, en 
defecte d’elles, amb les pròpies dels marmessors uni
versals de lliurament de romanent, amb dret a percebre 
el que correspongui pels seus treballs i al reemborsa
ment de les despeses causades per l’exercici del càrrec. 

2. Si falta la designació del testador, exerceix l’adminis
tració el cònjuge supervivent o convivent en unió esta
ble, el qual té la lliure administració de l’herència i ple
nes facultats dispositives sobre els béns hereditaris per 
a llur inversió en altres béns que quedin subrogats i per 
a satisfer necessitats de l’herència, atendre la seva sub
sistència personal, la dels fills i la dels descendents i 
pagar deutes, càrregues i llegítimes, amb les limitacions 
establertes pel testador. Queden incorporats a l’herèn
cia els fruits i les rendes no consumits en les atencions 
esmentades. 

SUBSECCIÓ SEGONA. LA DESIGNACIÓ D’HEREU PELS PA
RENTS 

ARTICLE 424-5. DESIGNACIÓ D’HEREU PELS PARENTS 

El testador pot instituir hereu el descendent que elegei
xin els dos parents més pròxims, que expressament 
designi o sense individualitzar-los, o pot instituir-los en 
les parts iguals o desiguals que aquests estimin conve
nient, encara que no hagi confiat aquesta facultat amb 
caràcter preferent al cònjuge supervivent o convivent 
en unió estable. 

ARTICLE 424-6. REQUISITS DE L’ELECCIÓ O DISTRIBUCIÓ 

1. L’elecció o la distribució es realitza de conformitat 
amb el que ha estat previst pel testador i, supletòria-
ment, pel costum i d’acord amb les regles següents: 

a) Aquesta facultat d’elecció o de distribució correspon 
als dos parents consanguinis que, al temps d’exercir-la, 
gaudeixin de plena capacitat per a disposar i succeir el 
testador, no hagin renunciat a una tal facultat i perta
nyin un per cada línia de progenitors i, dins cadascuna 
d’elles, el de parentiu més pròxim en relació amb els 
fills o els descendents, i amb preferència el de més edat. 

b) Aquest càrrec és gratuït però dóna dret al reembor
sament de les despeses causades. 

c) L’elecció o la distribució s’ha de fer entre els dits fills 
i els descendents d’aquests, amb facultat, en cas de dis
tribució, per a limitar a un o més fills o descendents la 
institució d’hereu i reduir els altres a la condició de le
gataris o legitimaris, d’acord amb les instruccions del 
testador i aplicació de les prelacions que resultin de la 
voluntat del testador. 

3.01.01. 

d) Els parents no poden imposar gravàmens ni limita
cions de cap mena, llevat que el testador ho hagi auto
ritzat. 

e) L’herència no és deferida fins que queda efectuada 
l’elecció o la distribució. 

2. Aquesta designació o elecció només té lloc si, atesa 
la situació de la família, no hi ha més de dues línies de 
parents. 

ARTICLE 424-7. FORMA DE L’ELECCIÓ O DISTRIBUCIÓ 

1. Ambdós parents efectuen l’elecció o la distribució 
personalment i en escriptura pública, no en testament, 
sense que calgui fer-la en un mateix acte. 

2. L’elecció o distribució és irrevocable, però pot ésser 
reiterada sempre que l’elegit o elegits no vulguin o no 
puguin ésser hereus, àdhuc en cas que la designació 
anterior hagués estat feta pel cònjuge supervivent o 
convivent. 

ARTICLE 424-8. MANCA O DIVERGÈNCIA EN L’ELECCIÓ O 

DISTRIBUCIÓ 

En cas de manca o divergència en l’elecció o distribu
ció, l’herència és deferida als fills per parts iguals, i 
entren en lloc del mort els seus descendents per estirps. 
Si manquen aquests descendents, els hereus del mort 
solament poden reclamar la llegítima que li hauria cor
respost. 

ARTICLE 424-9. TERMINI PER REALITZAR L’ELECCIÓ O 

DISTRIBUCIÓ 

1. L’elecció o la distribució ha d’ésser feta en el termini 
fixat pel testador. 

2. En defecte de termini fixat, si l’elecció o la distribu
ció no s’ha fet dins els quatre anys següents a la mort 
del causant, qualsevol interessat en la successió pot 
requerir els parents electors o distribuïdors perquè la 
facin en els sis mesos següents al requeriment. 

3. Els parents electors o distribuïdors poden obtenir de 
l’Autoritat Judicial una pròrroga per a fer l’elecció o 
distribució, si hi concorre causa justificada. 

ARTICLE 424-10. ADMINISTRACIÓ DE L’HERÈNCIA 

1. Mentre no tingui lloc l’elecció o la distribució i en 
defecte d’usufructuari universal, l’administració de 
l’herència correspon a les persones designades pel tes
tador amb les facultats i limitacions que aquest hagi 
establert i, en defecte d’elles, amb les facultats dels 
marmessors universals de lliurament de romanent amb 
dret a percebre el que correspongui pels seus treballs i 
al reemborsament de les despeses causades per l’exer
cici del càrrec. 

2. Si no hi persones especialment designades per a l’ad
ministració, aquesta correspon, amb les facultats es
mentades a l’apartat anterior, al cònjuge o convivent en 
unió estable que sigui usufructuari universal i, en el seu 
defecte, als parents als quals en cada moment corres
pondria la designació d’hereus. 
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SECCIÓ SEGONA. ELS HEREUS I LEGATARIS DE CONFIANÇA 

ARTICLE 424-11. INSTITUCIÓ D’HEREU O LEGATARI DE 

CONFIANÇA 

1. El testador pot instituir hereus o legataris de confian
ça persones físiques determinades perquè donin als 
béns la destinació que els hagi encomanat confidenci
alment, de paraula o per escrit. 

2. Aquestes persones poden ésser facultades pel testa
dor perquè, en cas que mori alguna d’elles abans de la 
revelació total o del compliment de la confiança, elegei
xin qui la substitueixi, sense que això impliqui cap nova 
institució o designació sinó una mera subrogació en el 
càrrec. 

3. Tret d’una disposició testamentària en contra, els 
hereus o legataris de confiança actuen per majoria, pe
rò, si en queda un de sol, aquest pot actuar per ell ma
teix. 

ARTICLE 424-12. DRETS I OBLIGACIONS 

1. Els hereus de confiança han de prendre inventari de 
l’herència dins un any, a comptar de la delació, sota 
pèrdua de la remuneració corresponent. 

2. Tant els hereus com els legataris de confiança tenen 
dret a rescabalar-se de les despeses i dels desemborsa
ments pel compliment de llur comesa i a percebre la re
muneració que els hagi assignat el testador o, en defecte 
d’aquesta, i entre tots, la corresponent al cinc per cent 
del valor de l’herència o del llegat objecte de la confi
ança i dels fruits o de les rendes líquids, mentre duri llur 
administració. No s’imputen en pagament de la dita 
remuneració els llegats a favor dels hereus i legataris de 
confiança, llevat que el testador ho ordeni altrament. 

ARTICLE 424-13. REVELACIÓ DE LA CONFIANÇA 

1. El testador que ordena l’herència o llegat de confian
ça pot prohibir-ne la revelació. Si manca la prohibició, 
els hereus o legataris poden mantenir reservada la con
fiança o bé revelar-la en escriptura pública o protocol·
litzar les instruccions escrites pel testador de la seva mà 
o per mitjans mecànics i signades. Sempre prevalen 
aquestes, i si no n’hi ha, hom s’ha d’atenir al que adveri 
la majoria. 

2. Es considera que la confiança revelada forma part del 
testament, i no es pot revocar ni alterar, però sí que, en 
canvi, pot ésser objecte d’aclariment. 

ARTICLE 424-14. FACULTATS DISPOSITIVES 

1. Els hereus i els legataris de confiança, mentre no la 
revelin o compleixin, tenen la consideració d’hereus o 
legataris, amb facultats dispositives per a actes entre 
vius, salvant les limitacions que els imposi el testament, 
però no poden fer definitivament propis els béns de 
l’herència o el llegat ni llurs subrogats que queden en
terament separats de llurs béns propis. 

2. Una vegada revelada la confiança, i posat que el tes
tador no disposi cap altra cosa, els hereus i els legata
ris de confiança tenen, respectivament, la condició de 
marmessors universals o particulars. 

ARTICLE 424-15. INEFICÀCIA DE LA INSTITUCIÓ DE CON
FIANÇA 

1. Les institucions d’hereu i els llegats de confiança 
caduquen si els hereus o els legataris nomenats moren 
sense haver-la revelada o complerta, si la revelen o 
compleixen a favor seu i, en general, quan la confian
ça no es pot complir pel fet que resulta desconeguda, 
il·legal, contradictòria o indesxifrable. Caduquen igual
ment en la part en què la confiança resulti afectada per 
alguna d’aquestes circumstàncies. 

2. En caducar la institució d’hereu de confiança, l’he
rència o la part afectada de caducitat és deferida a fa
vor dels qui en el moment de la mort del testador seri
en els seus hereus abintestat. 

3. En el cas de caducitat parcial, aquestes persones te
nen la condició de legataris de part alíquota en la por
ció caducada. La caducitat del llegat de confiança pro
dueix la seva absorció total o parcial per l’herència. 

CAPÍTOL V. LES SUBSTITUCIONS HEREDITÀRIES 

SECCIÓ PRIMERA. LA SUBSTITUCIÓ VULGAR 

ARTICLE 425-1. SUPÒSITS DE SUBSTITUCIÓ VULGAR 

1. El testador pot instituir un hereu ulterior o segon, per 
al cas en què el primer o l’anterior instituït no arribi a 
ésser-ho perquè no vulgui o perquè no pugui. 

2. Llevat que sembli que és una altra la voluntat del 
testador, la substitució vulgar ordenada per a un dels 
casos esmentats val per a l’altre, i l’ordenada per al cas 
de premoriència de l’hereu instituït es fa extensiva a 
tots els altres casos, incloent-hi el d’institució sota con
dició suspensiva quan l’instituït mor abans de complir-
se la condició, quan la condició resta incomplida o 
quan no arriba a néixer l’instituït que ja es trobava con
cebut. També s’aplicarà als casos d’absència legal de 
l’instituït, d’acord amb les disposicions que la regulen. 

ARTICLE 425-2. PLURALITAT DE SUBSTITUTS 

1. Un hereu pot ésser substituït per dos o més substituts 
i a l’inrevés. 

2. Els substituts poden ésser cridats tots junts o l’un en 
defecte de l’altre. En aquest darrer cas, el substitut del 
substitut s’entén que també ho és del substituït. 

3. Diferents hereus poden ésser nomenats substituts 
vulgars entre ells, recíprocament. Si han estat instituïts 
en quotes desiguals, la del cridat que no arriba a ésser 
hereu es defereix als altres instituïts en proporció a llurs 
quotes respectives. 

4. Si amb els cohereus és cridada a la substitució una 
altra persona, correspon a aquesta una porció de la quo
ta vacant resultant de la divisió d’aquesta quota pel 
número total dels concurrents a la substitució. La res
ta de la quota correspon als cohereus en proporció a 
llurs quotes respectives. 

5. En tot cas, preval allò que ha ordenat el testador. 

ARTICLE 425-3. SUBSTITUCIÓ VULGAR EXPRESSA I TÀCITA 

1. La substitució vulgar pot ésser expressa o tàcita. 
3.01.01. 
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2. Les substitucions pupil·lar, exemplar i fideïcomissà
ria enclouen sempre la vulgar tàcita, però, quant a les 
dues primeres, solament respecte als béns procedents 
de l’herència del substituent. 

ARTICLE 425-4. EFECTES DE LA SUBSTITUCIÓ VULGAR 

1. La delació de l’herència a favor del substitut vulgar 
s’entén que és produïda al mateix temps que al substi
tuït i, per tant, encara que mori mentrestant, l’esmentat 
substitut vulgar transmet el seu dret als seus successors. 

2. El substitut succeeix el causant amb les mateixes li
mitacions i càrregues imposades a l’instituït que no ha 
arribat a ésser hereu, llevat que el testador hagi dispo
sat de forma diferent. 

SECCIÓ SEGONA. LA SUBSTITUCIÓ PUPIL·LAR 

ARTICLE 425-5. DESIGNACIÓ DE SUBSTITUT 

1. Els progenitors, mentre exerceixen la potestat 
parental sobre llur fill impúber, és a dir el menor de 
catorze anys, poden substituir-lo pupil·larment, en el 
testament que atorguin per a la pròpia herència, en pre
visió que mori abans d’arribar a l’edat de testar. 

2. També poden substituir el fill concebut que al temps 
de néixer hagi de quedar sota la seva potestat parental. 

ARTICLE 425-6. NATURALESA DE LA SUBSTITUCIÓ 

1. En la substitució pupil·lar, el substitut té aquest caràc
ter respecte als béns que, subsistint en morir l’impúber, 
ha adquirit aquest per herència o llegat del progenitor 
que hagi disposat la substitució, i el d’hereu directe de 
l’impúber en l’herència relicta per aquest, sense que so
bre ella puguin els progenitors imposar en llur testa
ment limitacions ni càrregues. 

2. Si tots dos progenitors ordenen substitució pupil·lar, 
subsisteixen ambdues respecte a llurs propis béns, però 
respecte als del pupil val solament l’ordenada per l’úl
tim que mori. 

ARTICLE 425-7. PRINCIPI DE TRONCALITAT 

1. Un progenitor solament pot designar com a substitut 
pupil·lar en els béns de l’impúber procedents de la suc
cessió de l’altre, si aquest no ho ha fet, algun o alguns 
dels germans de l’impúber que siguin fills comuns i, en 
defecte d’ells, parents de l’altre branca dins el quart 
grau. Per manca d’uns i d’altres, i quant als altres béns, 
la designació del substitut pupil·lar pot recaure en qual
sevol persona capaç de succeir. 

2. En cas de no complir els progenitors el que disposa 
aquest article, són considerats cridats com a substituts 
pupil·lars els expressats germans o parents, per l’ordre 
de la successió intestada. 

ARTICLE 425-8. SUBSTITUCIÓ PUPIL·LAR TÀCITA 

La substitució vulgar expressa, si l’instituït és impúber, 
comprèn la pupil·lar tàcita respecte als béns de l’herèn
cia relicta pel substituent, llevat en el cas d’haver estat 
substituïts recíprocament dos germans, l’un púber i l’al
tre impúber; tot això, tret de disposició contrària del 
testador. 

3.01.01. 

SECCIÓ TERCERA. LA SUBSTITUCIÓ EXEMPLAR 

ARTICLE 425-9. DESIGNACIÓ DE SUBSTITUT 

1. La substitució exemplar solament pot ésser ordena
da per ascendents de l’incapacitat que en sigui legitima
ri, i comprèn, ultra els béns del testador, els de l’inca
pacitat que no ha atorgat testament ni heretament. 

2. La validesa d’aquesta substitució requereix que l’as
cendent deixi al substituït la llegítima que li correspon
gui i que la incapacitat sigui declarada judicialment en 
vida del descendent substituït, baldament sigui després 
d’haver estat disposada la substitució. 

ARTICLE 425-10. CONCURRÈNCIA DE SUBSTITUCIONS 

1. Si diversos ascendents substitueixen exemplarment el 
mateix descendent, preval la substitució disposada per 
l’ascendent mort de grau més pròxim, i si aquests són del 
mateix grau, succeeixen en la mateixa herència de l’in
capaç tots els substituts exemplars designats, en les quo
tes que resultin d’aplicar als ascendents respectius les 
normes de l’ordre successori intestat a favor d’aquests. 

2. En tot cas, els béns procedents de cadascuna de les 
herències dels ascendents que hagin disposat la substi
tució corresponen al substitut exemplar respectivament 
designat. 

ARTICLE 425-11. LIMITACIONS A LA DESIGNACIÓ DE SUBS
TITUT 

1. La substitució exemplar ha d’ésser ordenada a favor 
de descendents de l’incapaç. 

2. En defecte de descendents de l’incapaç, ha d’ésser 
ordenada a favor de descendents del testador i, si hi 
manquen els uns i els altres, a favor de qualsevol per
sona capaç per a succeir. 

ARTICLE 425-12. INEFICÀCIA DE LA SUBSTITUCIÓ 

1. La substitució exemplar queda sense efecte en cessar 
realment l’estat d’incapacitat del substituït, encara que 
després no atorgui testament, i també si el substitut pre
mor al testador o a l’incapaç, o aquest a l’ascendent. 

2. En cas de diversos ascendents, aquesta norma s’apli
ca en relació amb la respectiva substitució exemplar. 

ARTICLE 425-13. APLICACIÓ DE LES REGLES DE LA SUBS
TITUCIÓ PUPIL·LAR 

1. El que és disposat per a la substitució pupil·lar s’apli
ca a l’exemplar, en la mesura que ho permeti la seva na
turalesa. 

2. Els legitimaris de l’impúber o de l’incapaç única-
ment tenen dret a la llegítima en la pròpia herència 
d’aquests. En forma part la llegítima que correspongui 
a l’impúber o incapaç en les successions en les quals 
hagi estat disposada la substitució. 

CAPÍTOL VI. ELS FIDEÏCOMISOS 

SECCIÓ PRIMERA. ELS FIDEÏCOMISOS EN GENERAL 

ARTICLE 426-1. CONCEPTE 

1. En el fideïcomís, el fideïcomitent disposa que el fi
duciari adquireixi l’herència o el llegat amb el grava
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men que, finalitzat el termini o complerta la condició, 
faci trànsit al fideïcomissari l’herència o el llegat. 

2. Els fideïcomissaris succeeixen sempre el fideïcomi
tent, encara que ho siguin l’un per a després de l’altre. 

ARTICLE 426-2. FORMES D’ORDENACIÓ 

1. Els fideïcomisos poden ésser ordenats en pacte suc
cessori, en testament, en codicil i en donació entre vius 
o per causa de mort. 

2. Els fideïcomisos ordenats en les donacions es regei
xen per les normes establertes per als fideïcomisos en 
llegats, sempre que ho permeti la seva naturalesa. 

ARTICLE 426-3. CAPACITAT PER SER FIDEÏCOMISSARI 

1. Per a l’efectivitat del fideïcomisos cal que el fideïco
missari hagi nascut o sigui concebut en ésser deferit el 
fideïcomís a favor seu. 

2. En el fideïcomís a termini, el fideïcomissari que viu 
o ha estat concebut quan l’herència o el llegat són de
ferits al fiduciari, adquireix el seu dret al fideïcomís i 
aquest forma part de l’herència per ell relicta, encara 
que mori abans de deferir-se l’herència o el llegat a 
favor seu. El testador pot excloure aquesta transmissi
bilitat. 

3. En els fideïcomisos condicionals, si el fideïcomissari 
mor abans de complir-se la condició, encara que sobre
visqui al fideïcomitent, no adquireix cap dret al fideï
comís. El fideïcomitent pot disposar el contrari, cas en 
el qual s’entén que ha ordenat una substitució vulgar en 
favor dels hereus del fideïcomissari. 

ARTICLE 426-4. LÍMITS DELS FIDEÏCOMISOS 

1. En els fideïcomisos familiars, o sia aquells en què els 
fideïcomissaris són descendents o nebots del fideïcomi
tent, solament tenen eficàcia les crides a favor de per
sones que no passin de la segona generació, sense limi
tació de nombre, entenent com a primera la dels fills 
propis del fideïcomitent o dels germans d’aquest. 

2. En els fideïcomisos que no siguin familiars, solament 
és eficaç una crida de fideïcomissaris, en el qual cas 
hom computa únicament les que arriben a ésser efecti
ves i no les frustrades. 

3. En cap cas no hi ha limitació de nombre en les cri
des de fideïcomissaris successius a favor de persones 
que visquin al temps de morir el testador fideïcomitent. 
Aquestes crides n’exclouen d’ulteriors a fideïcomissa
ris no nascuts ni concebuts al moment de la mort del 
fideïcomitent. 

4. Si el fiduciari és una persona jurídica el fideïcomís 
té una durada màxima de 30 anys. 

5. Les crides de fideïcomissaris, en allò que ultrapassin 
els límits que queden establerts, s’entenen com a no 
fetes. 

ARTICLE 426-5. DELACIÓ DEL FIDEÏCOMÍS 

1. Vençut el termini o complerta la condició, té lloc la 
delació del fideïcomís a favor del fideïcomissari que no 
ha renunciat abans el seu dret. 

2. En la delació fideïcomissària successiva hom consi
dera que la nova delació ha tingut lloc al temps de frus
trar-se l’anterior. 

3. En els fideïcomisos a termini el fiduciari pot anticipar 
la delació del fideïcomís mitjançant renúncia del seu dret 
a favor del fideïcomissari immediatament cridat, i cedir 
a tercer el simple aprofitament dels béns fideïcomesos 
fins que venci el termini, sense quedar exonerat de les 
seves obligacions, tot responent dels perjudicis que el 
fideïcomís sofreixi per culpa del cessionari. 

4. En els fideïcomisos condicionals no es pot anticipar 
la delació del fideïcomís i, si el fiduciari el renuncia a 
favor del fideïcomissari, s’entén que només n’ha cedit 
l’aprofitament. Això no obstant, està facultat per a efec
tuar la dita cessió a favor de tercer, amb subjecció al 
que disposa l’apartat segon de l’article 426-29. 

ARTICLE 426-6. FIDEÏCOMÍS UNIVERSAL 

El fideïcomís d’herència o universal té per objecte la 
mateixa herència o quota d’aquesta deferida a l’hereu 
fiduciari, i atribuïda, en la seva unitat, per a després 
d’aquest, al fideïcomissari, o bé una massa de béns ge
nèricament diferenciada que el fideïcomitent hagi ad
quirit com a hereu d’una altra persona. 

ARTICLE 426-7. FIDEÏCOMÍS PARTICULAR 

1. El fideïcomís particular, o sia l’imposat al legatari, té 
per objecte el mateix llegat o una part alíquota d’aquest. 

2. Els fideïcomisos imposats al legatari que tenen per 
objecte béns singulars o parts d’aquests compresos en 
el llegat tenen la consideració de subllegats. 

ARTICLE 426-8. CONDICIÓ I TERMINI 

1. Els fideïcomisos es poden ordenar sota termini o sota 
condició, segons que l’herència o el llegat fideïcome
sos, o una quota d’ells, es defereixin al fideïcomissari 
en acabar el termini establert o en complir-se la condi
ció ordenada pel fideïcomitent. 

2. En el fideïcomís a termini, la mort del fiduciari abans 
de la fi del termini anticipa la delació al moment de la 
mort, salvant voluntat contrària del fideïcomitent. 

3. Els fideïcomisos disposats per a després de mort el 
fiduciari tenen el caràcter de condicionals, salvant vo
luntat contrària del fideïcomitent. 

ARTICLE 426-9. FIDEÏCOMÍS D’ELECCIÓ I DE DISTRIBUCIÓ 

Si el causant atribueix al fiduciari la facultat d’elegir el 
fideïcomissari entre persones que designa per llurs noms 
o circumstàncies, o que formen un grup determinat, o 
la de distribuir l’herència entre els fideïcomissaris cal 
observar el que ell ha disposat i, supletòriament, les re
gles següents: 

a) L’elecció pot recaure en una, en diverses o en totes 
les persones designades. 

b) Si elegeix diversos fideïcomissaris, els pot fixar quo
tes iguals o desiguals; si no ho fa, ho són per parts 
iguals. 

c) No poden ésser imposades a l’elegit condicions, fi
deïcomisos, prohibicions de disposar ni cap altra càrre

3.01.01. 
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ga o limitació, però li poden ésser ordenades substitu
cions vulgars a favor d’altres designats. 

d) L’elecció ha d’ésser efectuada personalment, en tes
tament, codicil o pacte successori, en què hom ha d’ex
pressar que es fa ús de la facultat d’elegir, i no és pos
sible delegació ni poder. 

e) Si l’elecció es fa per acte entre vius, ha de constar en 
escriptura pública, que és irrevocable, salvant la facultat 
de nomenar un altre fideïcomissari en cas de morir o 
renunciar el nomenat abans de deferir-se el fideïcomís. 

f) Si en la pròpia herència, el fiduciari ha nomenat he
reu algun o alguns dels fideïcomissaris, a manca d’elec
ció o distribució expressa, s’entén feta l’elecció o dis
tribució en favor d’aquests. 

g) En defecte d’elecció o distribució, els elegibles són 
fideïcomissaris per parts iguals. 

SECCIÓ SEGONA. INTERPRETACIÓ DELS FIDEÏCOMISOS 

ARTICLE 426-10. FORMA EXPRESSA I TÀCITA 

1. El fideïcomís es pot establir expressament o tàcita-
ment. 

2. Perquè el fideïcomís s’entengui imposat tàcitament 
cal que la voluntat de disposar-lo s’infereixi clarament 
del contingut de la disposició. 

ARTICLE 426-11. INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA 

1. Quan es dubta sobre si el testador ha disposat un fi
deïcomís o ha formulat una recomanació o un simple 
prec, s’entén això darrer. 

2. Quan hi ha dubte respecte a si una substitució és 
vulgar o fideïcomissària, s’entén que és vulgar. 

3. En el dubte, el fideïcomís s’entén que és ordenat per 
a després de la mort del fiduciari i amb caràcter de con
dicional per al cas que mori sense deixar fills. 

ARTICLE 426-12. PRESUMPCIÓ DE CONDICIÓ 

1. Si és imposada expressament o tàcitament al fill o 
descendent del fideïcomitent la substitució fideïcomis
sària a favor d’una persona que no compleix la dita 
condició, hom presumeix que el fideïcomís fou dispo
sat sota la condició que morís el fiduciari sense deixar 
fills o descendents. 

2. Aquesta norma només és aplicada si el fiduciari 
mancava de descendència al temps de disposar-se el 
fideïcomís o si, en cas de tenir-ne, el fideïcomitent n’ig
norava l’existència. 

ARTICLE 426-13. CONDICIÓ DE NO TENIR FILLS 

La condició imposada al fiduciari pel cas de no tenir 
fills, s’ha d’entendre en el sentit que els fills l’han de 
sobreviure. 

ARTICLE 426-14. FILLS POSATS COM A CONDICIÓ 

En els fideïcomisos disposats per al cas de morir el fi
duciari sense deixar fills, aquests no es consideren fi
deïcomissaris si no són cridats expressament al fide
ïcomís, llevat que per efecte d’una crida ulterior de 
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fideïcomissaris l’herència pugui fer trànsit a persones 
que no són descendents del fideïcomitent. 

ARTICLE 426-15. ABAST DEL FIDEÏCOMÍS 

1. El fideïcomís imposat a un cohereu o col·legatari no 
s’estén a la quota d’herència o el llegat obtinguts per 
substitució vulgar, però sí als que ha obtingut per dret 
d’acréixer. 

2. El fideïcomís imposat a l’hereu no s’estén al prelle
gat ordenat a favor seu, ni inversament. 

ARTICLE 426-16. SUBSTITUCIÓ VULGAR EN FIDEÏCOMÍS 

El testador pot disposar una substitució vulgar en fide
ïcomís, o sia substituir vulgarment el fideïcomissari 
cridat, per al cas que aquest no arribi a ésser-ho efecti
vament pel fet de no poder o no voler. 

ARTICLE 426-17. SUBSTITUCIÓ VULGAR IMPLÍCITA 

1. Sempre que el fiduciari cridat no arriba a ésser hereu 
o legatari per qualsevol causa, opera en primer lloc la 
substitució vulgar. 

2. A manca de substitució vulgar, el fideïcomissari pas
sa a ésser fiduciari, si hi ha fideïcomissari posterior, i en 
defecte d’aquest passa a ésser hereu o legatari lliure. 

3. En els casos previstos als apartats anteriors no té lloc 
el dret de transmissió. 

SECCIÓ TERCERA. ELS EFECTES DEL FIDEÏCOMÍS MENTRE 

ESTÀ PENDENT 

ARTICLE 426-18. REALITZACIÓ D’INVENTARI 

1. El fiduciari ha de prendre inventari dels béns de l’he
rència o el llegat fideïcomesos, a càrrec de la mateixa 
herència o llegat. 

2. L’inventari ha de quedar clos dins un any a comptar 
del moment en què el fiduciari té coneixement de la 
delació a favor seu. 

3. L’inventari ha d’ésser formalitzat notarialment o ju
dicialment i s’hi han de ressenyar els béns relictes i llur 
valor en obrir-se la successió i els deutes i les càrregues 
hereditaris, amb indicació de llur import. No cal deta
llar els elements del parament de la casa, les empreses 
o els negocis, les coses universals o els conjunts de 
coses ni expressar el fi a què respon la formació d’in
ventari. 

4. No és considerat com a pres en forma l’inventari 
quan, a sabuda del fiduciari, no hi figuren tots els béns 
i tots els deutes, ni quan ha estat confeccionat en frau 
dels fideïcomissaris. 

5. Per a la formació de l’inventari no cal citar cap per
sona, però hi poden intervenir els fideïcomissaris que 
ho sol·licitin. 

ARTICLE 426-19. PRESTACIÓ DE GARANTIA 

1. Qualsevol fideïcomissari pot exigir al fiduciari que 
presti garantia bastant i a càrrec seu en seguretat dels 
béns mobles fideïcomesos, exclosos els no susceptibles 
de desaparició o alienació i els que siguin objecte de 
dipòsit o inversió. 
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2. El fiduciari els fideïcomissaris immediats del qual 
siguin els seus fills o els seus germans no està obligat 
a prestar-la, llevat que el testador l’hagi imposada. 

3. Si el fideïcomís està sotmès a termini, el fideïcomis
sari pot optar entre la prestació de garantia en els ter
mes expressats o l’immediat trànsit dels béns fideïco
mesos. 

4. La garantia objecte d’aquest article i del següent és 
real; si no és possible, pot ésser personal. 

5. En defecte d’aquesta garantia, es procedeix al dipò
sit dels béns mobles que havia de garantir el fiduciari, 
exceptuant-ne els que calguin per al seu ús i el de la 
seva família, o per a l’explotació dels béns del fideïco
mís o per a l’exercici de la professió o l’ofici que exer
ceixi el fiduciari. 

6. La no prestació de garantia mai no pot comportar 
que el fideïcomís es posi en administració. 

7. A manca d’acord sobre la prestació i la quantia de la 
garantia, el fideïcomissari pot utilitzar els procediments 
que estableix l’article 165 de la Llei Hipotecària, en els 
termes de l’article 569-41. 

8. El fideïcomitent pot dispensar el fiduciari de les obli
gacions previstes en els apartats anteriors. 

ARTICLE 426-20. OBLIGACIONS RESPECTE ALS BÉNS FIDEÏ
COMESOS 

1. El fiduciari està obligat, respecte als béns fideïcome
sos: 

a) A inscriure el títol successori corresponent en el 
Registre de la Propietat i inserir-hi literalment la clàu
sula fideïcomissària. 

b) A invertir els diners relictes sobrants, o els que s’ob
tinguin després, en dipòsits bancaris, en préstecs amb 
interès i garantia real o en béns prudencialment segurs. 

c) A invertir sense demora en un establiment legalment 
autoritzat els valors mobiliaris i les inversions finance
res amb obligació de notificar a l’entitat gestora que els 
valors o actius dipositats són objecte d’un fideïcomís. 

2. Les obligacions establertes en aquest article pot és
ser substituïda a elecció del fiduciari, per una fiança 
suficient, salvant disposició contrària del testador. Si el 
fiduciari opta per la fiança, ha de prestar-la encara que 
els fideïcomissaris immediats siguin fills o germans 
seus. 

3. Les despeses ocasionades pel que disposen les lletres 
b i c del primer apartat són a càrrec de l’herència o del 
llegat fideïcomesos. 

ARTICLE 426-21. PROTECCIÓ DEL DRET DEL FIDEÏCOMIS
SARI 

1. El compliment de les obligacions establertes al fidu
ciari en els articles d’aquesta secció pot ésser exigit en 
tot temps per qualsevol fideïcomissari o curador. 

2. Si el fiduciari posa en perill, dissipa o danya greu-
ment els béns fideïcomesos, el fideïcomissari o curador 
pot exigir-li garantia en seguretat del pagament de la 
indemnització dels danys i perjudicis causats pel seu 
capteniment. 

3. Durant el període de pendència del fideïcomís, els 
fideïcomissaris, o si és el cas el curador, poden preten
dre la declaració judicial del seu dret o el caràcter fide
ïcomès dels béns. 

4. Els fideïcomissaris, o si és el cas el curador, també 
poden impugnar judicialment els actes de disposició 
atorgats pel fiduciari, però mentre no es defereixi el fi
deïcomís les sentències que donin lloc a la impugnació 
únicament poden ésser executades en la mesura neces
sària per a salvaguardar immediatament els interessos 
dels fideïcomissaris. 

5. Els fideïcomissaris poden exigir del fiduciari infor
mació sobre l’estat dels béns subjectes al fideïcomís, si 
hi ha motius per suposar que s’estan posant en perill. 

ARTICLE 426-22. RESPONSABILITAT DEL FIDUCIARI 

El fiduciari universal que ha practicat inventari queda 
deutor per les obligacions del causant d’acord amb el 
règim de l’acceptació de l’herència a benefici d’inven
tari. 

ARTICLE 426-23. FACULTATS DEL FIDUCIARI 

1. L’hereu fiduciari té l’ús i el gaudi dels béns fideïco
mesos i de llurs subrogats i accessions, fa seus les ren
des i els fruits i gaudeix de tots els altres drets que la llei 
atribueix al propietari, àdhuc respecte a tresors, mines, 
boscos i accions o participacions socials, però allò que 
adquireix que no siguin fruits o rendes queda incorpo
rat al fideïcomís. 

2. Pel que fa als boscos, no són considerades fruits les 
tales que excedeixen els límits d’una explotació racio
nal. 

3. Pel que fa a les accions i les participacions socials, 
l’exercici de tots els drets correspon al fiduciari. El fi
duciari està obligat a subministrar als fideïcomissaris 
que ho sol·licitin tota la informació de què disposi com 
a soci en relació als acords socials. 

ARTICLE 426-24. PARTICIÓ DE L’HERÈNCIA I DIVISIÓ DE 

COSA COMUNA 

1. Els hereus fiduciaris de quota d’herència poden de
manar la partició i practicar-la eficaçment amb els al
tres cohereus sense necessitat que hi intervinguin els 
fideïcomissaris, posat que es tracti d’un pur acte parti
cional; altrament, cal procedir d’acord amb allò previst 
a l’article 426-33. 

2. No obstant, tot fideïcomissari té els drets que la llei 
atribueix als titulars de crèdits contra els cotitulars en la 
divisió de la cosa comuna. 

3. Això que s’ha disposat anteriorment també s’aplica 
a la divisió de cosa comuna, si alguna participació in
divisa es troba gravada de fideïcomís. Amb tot, si la 
cosa comuna és indivisible o es desmereix amb la seva 
divisió, els comuners poden convenir que s’adjudiqui 
lliure del fideïcomís a algun o alguns d’ells, el qual ha 
de satisfer en diners les quotes dels altres, amb autorit
zació judicial prèvia al fiduciari. Aquest precepte s’apli
ca quan la partició hereditària regulada en els apartats 
anteriors implica divisió de cosa pertanyent a l’herèn
cia. 
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4. La partició hereditària efectuada pel mateix causant 
o per un comptador partidor designat per aquest i la 
intervinguda judicialment tenen efecte àdhuc per als 
fideïcomissaris, sens perjudici de les accions d’impug
nació que siguin procedents. 

5. L’hereu o el legatari gravats de fideïcomís solament 
en una part indivisa de l’herència o del llegat deferits a 
favor seu, o en una quota d’aquests, poden procedir per 
si sols a dividir en dos lots o porcions l’herència o el 
llegat, un de lliure i l’altre de fideïcomès, segons les 
regles de la partició i després de les notificacions cor
responents als fideïcomissaris. 

ARTICLE 426-25. CONSERVACIÓ I ADMINISTRACIÓ 

1. La conservació i l’administració dels béns fideïco
mesos són funció obligada del fiduciari, el qual respon 
personalment amb la diligència que correspon d’esmer
çar en els béns propis. 

2. En conseqüència, pertoca a l’hereu fiduciari el cobra
ment i el pagament dels crèdits i els deutes a favor o a 
càrrec de l’herència fideïcomesa, cancel·lant-ne les ga
ranties, i el pagament a costa seva de les despeses ordi
nàries de conservació. 

3. Les despeses extraordinàries de conservació o de 
refacció i les altres càrregues anàlogues són satisfetes 
pel fiduciari a càrrec de l’herència o del llegat. 

ARTICLE 426-26. MILLORES I INCORPORACIONS 

1. Totes les millores o tots els béns que el fiduciari in
corpora materialment al fideïcomís resten afectes al 
gravamen fideïcomissari, si bé, en deferir-se aquell, el 
fiduciari o els seus hereus poden optar per retirar les 
millores o incorporacions, si es pot fer sense detriment 
dels béns fideïcomesos, o exigir-ne l’import, que s’es
tima per l’augment de valor que els béns han experi
mentat, sense que pugui excedir el preu de cost actua
litzat. 

2. El fiduciari pot alterar la substància de les coses, 
sempre que no en disminueixi el valor, amb les limita
cions que s’estableixen en aquest Capítol. 

ARTICLE 426-27. EXERCICI D’ACCIONS I EFICÀCIA DE 

SENTÈNCIES, LAUDES I TRANSACCIONS 

1. El fiduciari té el deure d’exercitar les accions corres
ponents a l’herència o al llegat fideïcomesos. 

2. Les sentències i les altres resolucions dictades en 
procediments o expedients en els quals hagi tingut in
tervenció el fiduciari, els laudes recaiguts en arbitratges 
de dret o d’equitat als quals s’hagi sotmès i les transac
cions que hagi convingut no afecten els fideïcomissa
ris que no hagin estat citats o hi hagin intervingut lle
vat que hi assenteixin, siguin favorables al fideïcomís, 
facin referència als actes que pugui realitzar el fiduci
ari per ell sol o s’hagin complert les disposicions pre
vistes per a la disposició dels béns fideïcomesos. 

ARTICLE 426-28. FACULTATS DEL FIDEÏCOMISSARI SOBRE 

EL SEU DRET 

1. Mentre el fideïcomís no sigui deferit al fideïcomis
sari, aquest pot alienar, gravar, renunciar i assenyalar 
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per a l’embargament el seu dret d’adquirir l’herència o 
el llegat fideïcomesos. 

2. L’alienació, el gravamen o l’embargament s’han de 
limitar als béns que corresponguin al fideïcomissari en 
deferir-se el fideïcomís. 

3. Si en la substitució condicional hom no arribava a 
deferir el fideïcomís, els actes expressats en els apartats 
anteriors queden sense efecte. 

SECCIÓ QUARTA. DISPOSICIÓ DELS BÉNS FIDEÏCOMESOS 

ARTICLE 426-29. PRINCIPI GENERAL 

1. El fiduciari pot alienar i gravar els béns fideïcome
sos en concepte de lliures, en els casos en què ho per
meti la llei o ho autoritzin el fideïcomitent o els fideï
comissaris, d’acord amb el que es disposa en els articles 
següents. 

2. En les substitucions fideïcomissàries condicionals, 
en cas de no haver imposat el fideïcomitent una espe
cial prohibició de disposar, el fiduciari pot realitzar 
vàlidament actes dispositius o de gravamen de tals 
béns, però llur eficàcia resta supeditada a la possible 
efectivitat de la dita substitució, encara que en ésser 
atorgats aquells actes hom hagi silenciat el gravamen. 

3. En les substitucions fideïcomissàries a termini, el 
fiduciari no té la facultat esmentada a l’apartat prece
dent. 

4. La disposició de béns en concepte de lliures no ex
clou, llevat voluntat contrària del fideïcomitent o dels 
fideïcomissaris, que l’obtingut com a contraprestació 
resti subjecte al fideïcomís en virtut del principi de su
brogació real. Perquè succeeixi altrament, cal que la 
disposició de béns es faci en concepte de lliures de fi
deïcomís. 

ARTICLE 426-30. DISPOSICIÓ DE BÉNS AMB AUTORITZACIÓ 

DEL FIDEÏCOMITENT 

1. El fideïcomitent pot autoritzar el fiduciari per a ali
enar i gravar, per actes entre vius i en concepte de lliu
res o de lliures de fideïcomís, tots o alguns dels béns 
fideïcomesos. 

2. Si el fideïcomitent faculta el fiduciari per a disposar 
amb l’autorització de la persona o de les persones de
signades a l’efecte, pel cas que les dites persones mo
rin, renunciïn o quedin incapacitades s’aplica el règim 
d’autoritzacions previst en els articles següents, salvant 
la voluntat contrària del fideïcomitent. A aquestes per
sones els són aplicables els preceptes relatius als mar
messors particulars, en tant que ho permetin la natura
lesa i la durada indefinida de la missió que els ha estat 
encomanada. 

3. Quan l’amplitud d’aquesta autorització atribueixi al 
fiduciari la facultat de disposar pròpia del fideïcomís de 
residu, hom s’ha d’atenir a les normes que el regulen. 

ARTICLE 426-31. DISPOSICIÓ DE BÉNS AMB NOTIFICACIÓ 

ALS FIDEÏCOMISSARIS 

1. El fiduciari està facultat per ministeri de la llei per a 
alienar o gravar en concepte de lliures del fideïcomís 
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béns de l’herència o el llegat fideïcomesos en els casos 
següents: 

a) Per pagar els deutes, les càrregues hereditaris, les 
llegítimes i els llegats. 

b) Per atendre les despeses extraordinàries de conser
vació i de refacció dels béns del fideïcomís i de millo
res útils i necessàries. 

2. Per a realitzar aquests actes no cal la intervenció dels 
fideïcomissaris, però és preceptiva la notificació prèvia 
que regulen els articles 426-35 i 426-36. 

ARTICLE 426-32. DISPOSICIÓ DE BÉNS SOTA PRÒPIA RES
PONSABILITAT 

1. El fiduciari està facultat, respecte als béns fideïcome
sos, per a realitzar per si sol, sota la seva responsabili
tat, els actes següents: 

a) Vendre els béns mobles que no puguin conservar-se 
i els fruits relictes pel fideïcomitent. 

b) Complir obligacions del fideïcomitent. 

c) Concertar convenis en matèria d’expropiació forçosa 
i acceptar indemnitzacions per danys als béns fideïco
mesos. 

d) Substituir, sense demora i sense detriment del fide
ïcomís, les coses que es desgastin per l’ús. 

2. Els béns fideïcomesos objecte d’aquests actes que
den lliures del gravamen fideïcomissari i, en lloc d’ells, 
hi queden afectes els béns obtinguts pel fiduciari. 

3. El fiduciari pot notificar als fideïcomissaris els actes 
esmentats a l’apartat primer d’acord amb el procedi
ment establert a l’article 426-35. 

ARTICLE 426-33. DISPOSICIÓ DE BÉNS COM A LLIURES 

AMB AUTORITZACIÓ JUDICIAL 

1. El fiduciari pot alienar com a lliures béns subjectes 
a fideïcomís per tal de reemplaçar-los per d’altres, a fi 
d’obtenir-ne més rendiment o utilitat, a judici i amb 
autorització prèvia del jutge competent. 

2. No és procedent aquesta subrogació real si el fideï
comitent l’ha prohibida expressament o ha disposat una 
especial prohibició de disposar incompatible amb la 
subrogació. 

3. Si el fideïcomitent ha permès i regulat la subrogació, 
hom s’ha d’atenir al que ell ha disposat. 

4. L’autorització judicial a què es refereix el primer 
apartat d’aquest article s’acomoda al procediment de 
jurisdicció voluntària, amb notificació prèvia als fide
ïcomissaris i al curador, si n’hi ha, sense que sigui ne
cessària la subhasta. El jutge ha de practicar les proves 
que estimi convenients, especialment pel que fa a la 
justa valoració dels béns i, si autoritza la subrogació, ha 
d’adoptar les mesures que cregui procedents per a la 
seva normal efectivitat i el consegüent alliberament del 
gravamen fideïcomissari dels béns reemplaçats i la sub
jecció al mateix gravamen dels béns adquirits. Les des
peses d’aquest procediment són a càrrec del fideïcomís. 

5. En cas que ja no hi pugui haver més fideïcomissaris 
cridats que els vivents i els seus descendents, no és 
necessària l’autorització judicial quan presten consen

timent a l’acte de disposició, que no implica renúncia 
al fideïcomís, els fideïcomissaris que serien els imme
diatament cridats en aquell moment. Cal notificar la 
voluntat d’alienar, amb el preu i condicions, als fideï
comissaris ulteriors, però no als substituts vulgars en 
fideïcomís. 

6. Serà requisit de l’alienació prevista a l’apartat ante
rior la realització d’una taxació del valor dels béns, per 
persona o entitat que professionalment es dediqui ex
clusivament a aquesta activitat, la qual s’ha d’incorpo
rar a la documentació de l’acte d’alienació. El preu 
d’alienació o, si és el cas, el valor de la contraprestació 
rebuda no pot ser inferior al valor de taxació. A més a 
més, es poden adoptar les mesures de garantia que es 
creguin convenients. 

ARTICLE 426-34. DISPOSICIÓ DE BÉNS EN CONCEPTE DE 

LLIURES DE FIDEÏCOMÍS AMB CONSENTIMENT DELS FIDEÏ
COMISSARIS 

1. El fiduciari pot alienar i gravar en concepte de lliu
res de fideïcomís els béns que hi estan subjectes, mit
jançant el consentiment de futur, de present o de pretè
rit, de tots els fideïcomissaris que efectivament arribin 
a ésser-ho en deferir-se el fideïcomís. 

2. L’autorització de futur solament allibera els béns que 
el fiduciari aliena o grava efectivament, però no implica 
renúncia total al fideïcomís. 

3. El consentiment prestat pel fideïcomissari el vincu
la, però en la successió fideïcomissària condicional 
aquesta vinculació únicament té efecte si el fideïcomis
sari arriba efectivament a ésser-ho i no si ho és un al
tre fideïcomissari cridat que no ha prestat el seu consen
timent, encara que sigui com a substitut vulgar en 
fideïcomís. 

ARTICLE 426-35. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ I OPOSI
CIÓ JUDICIAL 

1. Quan és preceptiu, o el fiduciari estima convenient 
de notificar als fideïcomissaris els actes que pretén re
alitzar sobre els béns del fideïcomís, ho ha de sol·licitar 
per mitjà del jutge competent, pels tràmits de jurisdic
ció voluntària, o ho ha de notificar per acta notarial. 

2. Les notificacions han d’ésser fetes a tots els fideïco
missaris llavors existents i determinats, i a l’ascendent 
dels que no ho siguin, i, si no és possible, al curador, 
que ha d’ésser nomenat, si no n’hi ha, i s’hi han d’ex
pressar les circumstàncies de l’acte projectat. Als fi
deïcomissaris de parador ignorat, la notificació se’ls fa 
per edictes. Si els fideïcomissaris no estan designats 
nominativament pel testador, podran ser determinats 
per acta de notorietat. 

3. Es pot formular oposició judicialment en el termini 
d’un mes, la qual cosa, si escau, un cop formalitzada, 
s’ha de fer constar en l’acta notarial. 

4. L’oposició se substància pels tràmits del judici ver
bal, i solament es pot fonamentar en il·legalitat o frau 
del fiduciari, o en el fet de no haver-se ajustat aquest als 
termes de la notificació. 

5. Tan bon punt transcorregut el termini de l’última 
notificació sense oposició, o desestimada la formulada, 
el fiduciari pot realitzar l’acte projectat. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



    

    

     
    

   

   

    

  

  

     

 

36 

19 de febrer de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 33 

ARTICLE 426-36. FIDEÏCOMISSARIS NO NASCUTS NI CON
CEBUTS 

1. En cas de possibles fideïcomissaris que no hagin 
nascut ni estat concebuts la notificació ha d’ésser feta 
als qui serien els seus ascendents més immediats que 
visquin. 

2. Si la personalitat dels possibles fideïcomissaris no
més és determinable per algun esdeveniment futur, ha 
d’ésser feta la notificació a un curador que exerceixi la 
representació i la defensa dels interessos d’aquests fi
deïcomissaris. 

3. El mateix fideïcomitent pot, en disposar el fideïco
mís, o en testament o en codicil posteriors, nomenar un 
o diversos curadors i llurs suplents. Aquest càrrec es 
regeix per les normes dels marmessors i correspon el 
seu nomenament, en defecte del nomenat pel testador 
o si mancaven els designats, al jutge competent, pels 
tràmits de jurisdicció voluntària. 

4. El càrrec de curador subsisteix en cada successió 
mentre persisteix la situació que l’ha originat. 

5. El curador ha de procedir en tot cas amb autoritza
ció judicial prèvia, i les despeses que ocasioni la seva 
actuació i, si és el cas, el seu nomenament judicial, són 
a càrrec del fideïcomís. 

ARTICLE 426-37. EXECUCIÓ FORÇOSA DE BÉNS FIDEÏCO
MESOS 

1. Els béns fideïcomesos que s’alienin per execució 
forçosa per deutes del fideïcomitent o d’aquells de què 
respongui el fideïcomís, el rematant o adjudicatari els 
ha d’adquirir lliures del gravamen fideïcomissari, posat 
que hagin estat citats els fideïcomissaris o el curador. 

2. L’execució forçosa per deutes propis del fiduciari 
solament és procedent contra el seu dret de llegítima i 
contra els fruits i les rendes del fideïcomís que li corres
ponen, llevat que en la substitució fideïcomissària con
dicional el creditor prefereixi que s’alienin els béns 
amb subjecció al que disposa l’apartat segon de l’arti
cle 426-29. 

SECCIÓ CINQUENA. ELS EFECTES DEL FIDEÏCOMÍS AL MO
MENT DE LA SEVA DELACIÓ 

ARTICLE 426-38. EFECTES DE LA DELACIÓ 

1. La delació a favor del fideïcomissari li atribueix la 
condició d’hereu o de legatari i amb aquest caràcter fa 
seva l’herència o el llegat o una quota d’ells, segons el 
contingut de béns i drets al temps d’obrir-se la succes
sió del fideïcomitent, amb aplicació del principi de su
brogació real. 

2. D’acord amb el principi de subrogació real, han d’és
ser lliurats al fideïcomissari aquells béns que el fiduci
ari hagi adquirit a títol onerós amb contraprestació a 
càrrec de l’herència fideïcomesa. 

ARTICLE 426-39. LLIURAMENT DE LA POSSESSIÓ 

1. Deferit el fideïcomís, el fiduciari o els seus hereus 
han de lliurar la possessió de l’herència o el llegat fide
ïcomesos al fideïcomissari dins els trenta dies naturals 
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següents a aquell en què rebin el requeriment notarial 
o judicial corresponent o per un altre mitjà fefaent. 

2. Si el fiduciari o els seus hereus no lliuren l’esmenta
da possessió, tenen la consideració de mers detentors i 
no fan seus els fruits a partir d’aquell moment, i el fi
deïcomissari en pot reclamar la possessió judicialment. 

ARTICLE 426-40. DRET DE RETENCIÓ DEL FIDUCIARI 

1. Si dins el termini esmentat a l’article 426-39 el fidu
ciari o els seus hereus comuniquen notarialment al fi
deïcomissari la decisió d’exercir un dret de retenció de 
conformitat amb la Llei per a algun dels crèdits a què 
fa referència l’article 426-42, i n’assenyalen l’import, 
poden retenir la possessió de l’herència o el llegat fide
ïcomesos. 

2. Subsisteix el dret de retenció que estableix l’apartat 
anterior mentre la quantitat total fixada no ha estat con
signada, fiançada o satisfeta, de resultes de la seva pos
terior comprovació definitiva. 

ARTICLE 426-41. RESPONSABILITAT DEL FIDEÏCOMISSARI 

L’hereu fideïcomissari respon, des que adquireix el fi
deïcomís i únicament amb els béns que rebi, dels deu
tes i les càrregues hereditaris que no han estat pagats 
amb béns de l’herència, dels deutes legalment contrets 
per l’hereu fiduciari a càrrec del mateix fideïcomís i 
dels que determina l’article 426-42. 

ARTICLE 426-42. DEURES DE LIQUIDACIÓ 

1. Tan bon punt deferit el fideïcomís, el fiduciari o els 
seus hereus tenen dret a exigir al fideïcomissari: 

a) El lliurament o l’abonament de les millores o les in
corporacions efectuades a càrrec del fiduciari en els 
termes previstos en l’article 426-26. 

b) El reemborsament de les despeses pagades pel fidu
ciari que siguin a càrrec del fideïcomís. 

c) El reintegrament de les quantitats que el fiduciari 
hagi satisfet a càrrec seu per raó de deutes i càrregues 
hereditaris, llegítimes, llegats a càrrec de l’herència, 
ampliacions de capital social i altres conceptes anàlegs. 

d) El cobrament dels crèdits exigibles que el fiduciari 
tingui pendents de cobrament contra el fideïcomitent. 

2. El fiduciari no pot pretendre interessos per les quan
titats anteriors mentre no les reclami judicialment. 

ARTICLE 426-43. IMPUGACIÓ D’ACTES EN FRAU DEL FIDEÏ
COMÍS 

1. Un cop adquirit el fideïcomís, el fideïcomissari pot 
impugnar per ineficaços tots els actes d’alienació i de 
gravamen que el fiduciari hagi efectuat en frau o perju
dici de l’herència o el llegat fideïcomesos, i reivindicar 
els béns alienats o gravats indegudament a efectes de la 
substitució condicional, sens perjudici del que disposen 
l’article 426-35 i la Llei hipotecària, però no pot recla
mar els fruits anteriors. 

2. Els actes d’alienació i de gravamen a què es refereix 
l’apartat anterior són eficaços en tant que siguin impu
tables als conceptes a què el fiduciari o els seus hereus 
tinguin dret o que acreditin contra el fideïcomís, en 
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deferir-se aquest, segons l’article 426-42, i en la mesura 
que ho permeti la quantitat total a què el fiduciari tin
gui dret pels conceptes indicats, després de deduir tot 
el que hagi d’indemnitzar per les seves responsabilitats 
en el fideïcomís. 

3. En cas que la quantitat indicada no cobreixi el valor 
dels béns realitzats i els gravàmens imposats, referits 
sempre a l’estimació que tenien en ésser atorgats, úni
cament se sostenen com a eficaços els que, per ordre 
cronològic de més antiguitat, càpiguen en aquella quan
titat. 

4. D’igual preferència gaudeixen els actes atorgats amb 
la simple invocació de fer valer aquesta imputació, bal
dament no s’han complert els requisits prescrits en l’ar
ticle 426-31. 

5. Els tercers adquirents poden oposar aquesta imputa
ció a les accions que, segons aquest article, pugui exer
citar el fideïcomissari. En cas que aquest negui simple-
ment l’existència dels expressats crèdits o drets del 
fiduciari, n’incumbeix la prova als tercers adquirents, 
que fan valer la imputació. 

SECCIÓ SISENA. EL FIDEÏCOMÍS DE RESIDU 

ARTICLE 426-44. FIDEÏCOMÍS DE RESIDU 

En el fideïcomís de residu el fiduciari és autoritzat pel 
fideïcomitent per a disposar, en tot o en part, dels béns 
fideïcomesos. 

ARTICLE 426-45. MODALITATS 

Hi ha fideïcomís de residu: 

a) Quan el fideïcomitent autoritza al fiduciari a alienar, 
gravar o disposar d’altra manera dels béns fideïcome
sos per actes entre vius a títol onerós en concepte de 
lliures de fideïcomís. 

b) Quan el fideïcomitent autoritza el fiduciari a trans
formar, esmerçar o consumir els béns fideïcomesos per 
a la satisfacció de les seves necessitats pròpies i les de 
la seva família, sense haver de procedir a llur reposició. 

c) Quan se subordina la substitució al fet que, en mo
rir el fiduciari, quedin en l’herència o el llegat béns dels 
quals aquest no hagi disposat. 

d) Quan el fideïcomitent autoritza al fiduciari a dispo
sar a títol gratuït per actes entre vius o per causa de 
mort. 

ARTICLE 426-46. SUBSTITUCIÓ PREVENTIVA DE RESIDU 

1. Produeix els mateixos efectes que el fideïcomís de 
residu si el fideïcomitent, en previsió que algun hereu 
o legatari mori sense deixar successor voluntari, crida 
una o més persones per tal que a la mort d’aquells fa
cin seus els béns que hagin adquirit amb aquest caràc
ter del fideïcomitent i dels quals no hagin disposat per 
actes entre vius, per qualsevol títol, o per causa de mort. 

2. La delació a favor dels fideïcomissaris només té lloc 
si l’hereu o el legatari moren intestats, i s’entén que 
això ha ocorregut quan moren sense testament o amb 
testament que sigui nul o ineficaç. 

ARTICLE 426-47. INTERPRETACIÓ 

1. En cas que el fiduciari hagi estat autoritzat per dis
posar dels béns en concepte de lliures de fideïcomís, 
s’entén que només pot fer-ho en els termes previstos a 
les lletres a i b de l’article 426-45. 

2. Si el fideïcomís faculta només per a «vendre» s’en
tén que faculta a tots els actes de disposició a títol one
rós. 

3. La facultat de disposar a títol gratuït s’entén només 
entre vius i comprèn la de disposar a títol onerós. 

4. La facultat de disposar per causa de mort l’ha de 
preveure expressament el fideïcomitent i inclou les 
anteriors. 

ARTICLE 426-48. DISPOSICIÓ EN CAS DE NECESSITAT O 

AMB CONSENTIMENT D’ALTRI 

El fideïcomitent pot preveure que la disposició del fi
duciari només sigui vàlida si hi concorren determinades 
circumstàncies, entre les quals, la situació de necessi
tat o l’autorització d’una tercera persona. A aquestes 
persones s’apliquen les disposicions sobre els marmes
sors particulars i, si han mort, renunciat o han quedat 
incapacitades, s’entén que el fiduciari queda lliure 
d’aquesta limitació. 

ARTICLE 426-49. BONA FE DEL FIDUCIARI 

1. En l’exercici de les seves facultats dispositives, el 
fiduciari ha d’actuar de bona fe, sense ànim de defrau
dar el fideïcomís. 

2. Els fideïcomissaris o els seus curadors tenen acció 
personal contra els actes en frau o contravenció del fi
deïcomís. 

ARTICLE 426-50. SUBROGACIÓ REAL 

1. El gravamen fideïcomissari subsisteix sobre els di
ners o els béns que per subrogació real han reemplaçat 
els altres béns fideïcomesos, a conseqüència o no de les 
facultats dispositives del fiduciari, que s’estenen tam
bé als béns subrogats. 

2. No hi haurà subrogació real: 

a) Si s’ha exclòs de manera expressa en establir el fide
ïcomís. 

b) En cas que el fideïcomís autoritzi a disposar a títol 
gratuït, respecte dels béns mobles fideïcomesos o llurs 
subrogats que en el moment que es defereixi el fideïco
mís estiguin incorporats o destinats materialment per 
voluntat del fiduciari al seu patrimoni o siguin posse
ïts com a propis per altres persones de manera pública 
i pacífica amb coneixement del fiduciari. 

c) En els supòsits previstos a la lletra d de l’article 426
45 i a l’article 426-46. 

d) Respecte dels béns que el fiduciari ha consumit per 
a satisfacció de les seves necessitats pròpies i de la seva 
família, apreciat d’acord amb el seu propi criteri. 

ARTICLE 426-51. IMPUTACIÓ 

El valor dels béns fideïcomesos dels quals ha disposat 
el fiduciari s’imputa a allò que per llegítima o per d’al
tres crèdits o drets pot pretendre contra el fideïcomís. 
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ARTICLE 426-52. RÈGIM JURÍDIC 

1. Són aplicables al fideïcomís de residu les disposici
ons d’aquest capítol llevat de les de la secció quarta, 
que només s’apliquen en la mesura que ho permeti la 
naturalesa i classe del fideïcomís establert. 

2. Les disposicions relatives a la prestació de garantia 
i d’altres obligacions respecte als béns fideïcomesos 
només són exigibles en el supòsit en què, per voluntat 
del fideïcomitent, una part dels béns ha de fer trànsit i 
s’ha reservat en favor del fideïcomissari. 

CAPÍTOL VII. ELS LLEGATS 

SECCIÓ PRIMERA. ELS LLEGATS I LLURS EFECTES 

ARTICLE 427-1. ATORGAMENT 

1. El causant pot ordenar llegats en testament, en codi
cil o en memòria testamentària, així com en pacte suc
cessori. 

2. Les normes d’aquest capítol s’apliquen supletòria-
ment a les atribucions d’usdefruit pactades en capítols 
matrimonials a favor de cònjuges, en tant que ho per
metin llur naturalesa i llur irrevocabilitat, i als assenya
laments i assignacions de llegítimes disposats també en 
capítols. 

ARTICLE 427-2. CAPACITAT PER SER LEGATARI 

És eficaç el llegat a favor de persona encara no nascu
da ni concebuda al temps de morir el causant, posat que 
arribi a néixer, i també el disposat a favor del legatari 
determinable per un esdeveniment futur i raonablement 
possible expressat pel causant. En ambdós casos hom 
entén que això enclou una condició suspensiva del lle
gat. 

ARTICLE 427-3. DESIGNACIÓ DEL BENEFICIARI DEL LLE
GAT 

1. El causant pot ordenar llegats a favor de persones que 
el gravat amb el llegat, o un tercer, elegeixin entre les 
designades per llurs noms o circumstàncies pel causant 
o compreses en un grup que aquest determini. 

2. L’elecció s’ha de regular per les disposicions de l’ar
ticle 426-9, i únicament es pot fer en escriptura públi
ca i dins un any a comptar des de l’acceptació del gra
vat o de l’encàrrec pel tercer. 

ARTICLE 427-4. PLURALITAT DE LEGATARIS 

1. Llevat de voluntat contrària del causant, el llegat or
denat conjuntament a favor de diferents persones els 
correspon per parts iguals, encara que si també han 
estat instituïts hereus siguin desiguals llurs quotes he
reditàries. 

2. El causant pot deixar a l’arbitri de la persona grava
da amb el llegat o d’un tercer la determinació de les 
participacions dels col·legataris. Aquesta determinació 
ha d’ésser feta en escriptura pública, amb subjecció a 
les regles de les lletres c, d i e de l’article 426-9 i dins 
el termini de l’article 427-3, transcorregut el qual sen
se que s’hagi efectuat la determinació hom s’ha d’ate
nir al que disposa l’apartat primer d’aquest article. 
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3. En el dubte, hom entén que el llegat a favor de dife
rents persones és conjunt i no alternatiu. 

ARTICLE 427-5. PRELLEGAT 

El cohereu o l’hereu únic afavorits amb algun llegat 
l’adquireixen íntegrament a títol de legataris i no d’he
reus, encara que el causant l’hagi imposat determinada-
ment a càrrec d’ells mateixos. 

ARTICLE 427-6. SUBSTITUCIÓ VULGAR 

1. El causant pot substituir per la vulgar el legatari. 

2. La delació a favor del substitut vulgar s’entén que és 
produïda al mateix temps que al substituït i, per tant, 
encara que mori mentrestant, l’esmentat substitut vul
gar transmet el seu dret als seus successors. 

ARTICLE 427-7. PERSONES GRAVADES 

1. Poden ésser gravats amb llegats els hereus, els lega
taris, els fideïcomissaris, els donataris per donació per 
causa de mort i, en general, qualsevol persona que per 
causa de mort i per voluntat del causant obtingui algun 
benefici patrimonial. 

2. També pot ser gravat el tercer beneficiari per l’esti
pulació que amb una altra persona hagi celebrat el cau
sant en contemplació de la seva mort i reservant-se la 
lliure designació i el canvi de beneficiari. Aquest llegat 
no és reduïble per raó de llegítima. 

3. És suficient que la persona gravada amb el llegat es
tigui determinada en el moment d’ésser exigible el llegat. 

ARTICLE 427-8. PLURALITAT DE GRAVATS 

1. Els llegats graven l’únic hereu o tots els hereus, lle
vat que el causant els imposi determinadament a càrrec 
de qualsevol d’ells o d’una altra persona afavorida. 

2. Cadascuna de les persones gravades amb un mateix 
llegat ho és en proporció a la respectiva quota heredi
tària o en proporció a l’import del que obtingui segons 
l’article 427-7, llevat també de voluntat contrària del 
causant. No obstant això, i llevat també el cas que sigui 
una altra la voluntat del causant, en el llegat ordenat a 
càrrec de dues o més persones alternativament, respo
nen solidàriament del compliment del llegat, amb facul
tat per part de qui l’hagi complert per a exigir a les al
tres el reintegrament de la seva part. 

3. Si el gravat amb un llegat no arriba a ésser efectiva-
ment hereu o legatari, el llegat subsisteix a càrrec de 
l’hereu o d’aquella altra persona que immediatament 
sigui beneficiada per aquell fet. Aquesta norma no 
s’aplica quan per disposició del causant o per la natu
ralesa del llegat solament ha de complir-lo o pot com-
plir-lo la persona primerament gravada. 

ARTICLE 427-9. OBJECTE DEL LLEGAT 

1. Pot ésser objecte de llegat tot allò que pugui atribuir 
al legatari un benefici patrimonial i no sigui contrari a 
les lleis. 

2. L’objecte del llegat ha d’ésser determinat o, almenys, 
han de resultar de la mateixa disposició els fets o les 
circumstàncies que el facin determinable al temps del 
seu compliment. 
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3. Si l’objecte del llegat són coses futures de possible 
existència, s’entén que són llegades per al cas que exis
teixin al temps en què s’ha de complir el llegat o en el 
temps que raonablement s’esperaven. 

4. El causant pot encomanar a l’arbitri d’equitat d’un 
tercer la determinació del llegat i de la seva subsistèn
cia, sempre que en els esmentats casos el causant ex
pressi la finalitat del llegat. Per complir aquest encàrrec, 
el tercer gaudeix del termini que estableix l’article 429
11. El legatari pot demanar al jutge que decideixi, en 
cas de silenci o de falta de respecte evident a l’equitat 
per part del tercer. 

ARTICLE 427-10. EFICÀCIA DEL LLEGAT 

1. Es poden ordenar llegats amb eficàcia real o amb 
eficàcia obligacional. 

2. Tenen eficàcia real quan per la sola virtualitat del lle
gat adquireix el legatari béns o drets reals o de crèdit, 
determinats i propis del causant, que no s’extingeixin 
per la seva mort, i també quan el legatari adquireix un 
dret real que per raó del mateix llegat es constitueix 
sobre cosa pròpia del causant. 

3. El llegat té eficàcia obligacional quan el causant 
imposa a la persona gravada una determinada prestació 
de lliurar, fer o no fer a favor del legatari. Si la presta
ció és de lliurar els béns o drets que en compliment del 
llegat ha d’adquirir el legatari es consideren adquirits 
directament del causant. 

ARTICLE 427-11. LLEGAT A TERMINI O CONDICIONAL 

1. Els llegats poden ésser disposats eficaçment sota ter
mini o condició suspensius o resolutoris. 

2. Salvant voluntat distinta del causant, s’entén sota 
termini i no sota condició el llegat disposat per a quan 
mori el mateix legatari o arribi a una determinada edat 
una altra persona. 

ARTICLE 427-12. TERMINI O CONDICIÓ SUSPENSIUS 

1. El termini suspensiu retarda simplement els efectes 
del llegat però, en tot cas, encara que mori el legatari 
abans del venciment del termini, es transmet el dret lle
gat als seus successors. 

2. La persona gravada fa seus els fruits i les rendes pro
duïts per la cosa objecte del llegat mentre no arribi el 
termini o es compleixi la condició. 

3. Llevat del cas en què el termini s’estableixi en bene
fici del legatari, la persona gravada pot anticipar el lliu
rament o el compliment del llegat. 

4. Els llegats ordenats sota condició suspensiva no són 
eficaços si la condició no s’arriba a complir i tampoc si 
el legatari mor mentre està pendent de compliment la 
condició, sense que en aquest cas adquireixin els seus 
successors cap dret al llegat, i sens perjudici de la subs
titució vulgar en cas que s’hagi ordenat. 

5. El llegat ordenat per al cas que el legatari el vulgui 
o l’accepti no atribueix tampoc cap dret als hereus del 
legatari que mori abans de l’acceptació. 

ARTICLE 427-13. TERMINI O CONDICIÓ RESOLUTORIS 

1. En els llegats ordenats sota termini o condició reso
lutoris, el legatari adquireix els béns objecte del llegat 

amb el gravamen resolutori, que afecta els béns com a 
càrrega real, si el causant no ha ordenat que produeixi 
efectes obligacionals. 

2. El legatari és propietari dels béns i fa seus els fruits 
mentre no arribi el termini o estigui pendent de compli
ment la condició, ha de prestar garantia i té sobre els 
béns objecte de llegat la mateixa posició que el fiduci
ari en les substitucions fideïcomissàries de llegat. 

3. Si mentrestant mor el legatari, els seus successors 
adquireixen els béns objecte del llegat amb subjecció a 
l’esmentat gravamen. 

ARTICLE 427-14. DELACIÓ 

1. Els llegats es defereixen al legatari a la mort del cau
sant. 

2. Si el llegat s’ha ordenat sota condició suspensiva, la 
delació té lloc quan la condició es compleix. 

3. En el llegat ordenat a favor de persona encara no 
concebuda al moment de la mort del causant o quan la 
personalitat del legatari s’ha de determinar per un fet 
futur, la delació es produeix quan té lloc el naixement 
o es produeix el fet que determina la personalitat del 
legatari. No obstant això, si aquest llegat està subjecte 
a termini o condició suspensius, únicament es defereix 
el llegat a favor dels qui han nascut o han estat conce
buts o dels qui estan determinats en arribar el termini o 
complir-se la condició. 

4. Si la condició suspensiva és potestativa del legatari, 
el seu compliment parcial no implica delació parcial 
del llegat, però si hi ha una pluralitat de legataris es 
defereix la part que els correspon als legataris que va
gin complint parcialment la condició. Si aquesta és in
divisible, n’hi ha prou que la compleixi qualsevol lega
tari. 

5. El llegat de cosa futura de possible existència es de
fereix quan la cosa arriba a existir al temps que raona
blement es preveia o al fixat pel causant. El legatari 
transmet aquest dret als seus successors, encara que 
mori amb anterioritat, sempre que hagi sobreviscut al 
testador. 

ARTICLE 427-15. EFECTES DE LA DELACIÓ 

1. Per la delació, el legatari adquireix de ple dret la pro
pietat de la cosa objecte del llegat d’eficàcia real, i es 
converteix en creditor de la persona gravada si el llegat 
és d’eficàcia obligacional, sens perjudici de poder-los 
renunciar. 

2. La delació dels llegats és eficaç, amb independència 
que la persona gravada amb aquests accepti o repudiï el 
benefici patrimonial que li atribueix el causant. 

3. En el llegat d’eficàcia real subjecte a condició sus
pensiva, els efectes de la delació es retrotrauen al temps 
de la mort del causant, però sense que el legatari pugui 
exigir els fruits o les rendes anteriors. 

ARTICLE 427-16. ACCEPTACIÓ I REPUDIACIÓ 

1. El legatari que accepta expressament o en forma tà
cita el llegat consolida la seva adquisició, però si el re
pudia es considera com si no li hagués estat deferit, i 
l’objecte del llegat queda absorbit en l’herència o el 
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patrimoni de la persona gravada, llevat que actuï la 
substitució vulgar o el dret d’acréixer. 

2. El legatari no pot acceptar ni repudiar el llegat men
tre no tingui coneixement que s’ha produït la delació a 
favor seu. L’acceptació parcial del llegat comporta la 
seva total acceptació. 

3. L’acceptació i la repudiació dels llegats són irrevo
cables, però si el mateix objecte del llegat ha estat atri
buït al qui ha repudiat per qualsevol altra disposició de 
darrera voluntat subsistent que ignorava el qui ha repu
diat, pot acceptar-la posteriorment. 

4. El legatari afavorit amb dos llegats pot acceptar-ne 
un o repudiar l’altre, baldament estiguin ordenats en la 
mateixa clàusula, llevat que el renunciat sigui un llegat 
onerós o que el causant hagi disposat una altra cosa. 

5. Cada col·legatari pot repudiar o acceptar la seva part 
en el llegat, amb independència dels altres. 

6. L’hereu afavorit amb un llegat pot acceptar l’herèn
cia i repudiar el llegat, i inversament. 

7. Els interessats en la repudiació d’un llegat poden 
exercitar respecte al legatari el dret que els atribueix 
l’article 461-13. 

8. Les qüestions no previstes en aquest capítol es regei
xen per les disposicions sobre acceptació i repudiació de 
l’herència, sempre que ho permeti la seva naturalesa. 

ARTICLE 427-17. TRANSMISSIÓ DEL DRET AL LLEGAT 

1. El llegat deferit i no acceptat ni repudiat per mort del 
legatari es transmet als seus hereus amb la mateixa fa
cultat d’acceptar-lo o de repudiar-lo, llevat de voluntat 
contrària del causant o llevat que es tracti de llegats 
d’usdefruit, de renda, de pensió vitalícia o altres de ca
ràcter personalíssim. 

2. Cas que existeixi una pluralitat d’hereus transmis
saris, cadascun pot repudiar o acceptar la seva part cor
responent. 

ARTICLE 427-18. COMPLIMENT 

1. Deferit el llegat i escolat el termini o acabada, si es
cau, la raó legal de demora, la persona gravada ha de 
lliurar la cosa o el dret real objecte del llegat amb efi
càcia real, o ha de complir les obligacions que el llegat 
li imposa en el llegat d’eficàcia obligacional. 

2. En el subllegat, el legatari gravat amb un llegat sola-
ment ha de complir-lo quan percebi el seu. 

3. Les despeses pel compliment del llegat són a càrrec 
del gravat. Les de formalització, si escau, són a càrrec del 
legatari. 

ARTICLE 427-19. RISCOS 

1. La cosa llegada ha de lliurar-se al legatari en l’estat 
en què es trobi a la mort del causant. 

2. En els llegats d’eficàcia real, la pèrdua o el deterio
rament de la cosa produïts abans del lliurament els pa
teix el legatari, excepte si la persona gravada ha incor
regut en culpa o mora. 

3. En els llegats genèrics o alternatius, el risc es trans
met al legatari des del moment en què se li notifiqui 
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l’especificació i posada a disposició. En els altres lle
gats obligacionals, el risc es transmet al legatari des que 
la persona gravada li comuniqui la seva predisposició 
al compliment. 

ARTICLE 427-20. FRUITS DE LA COSA LLEGADA 

1. Si l’objecte del llegat d’eficàcia real és una cosa fruc
tífera pròpia del causant en el moment de la seva mort, 
el legatari fa seus els fruits i els interessos pendents a 
partir d’aquest moment. 

2. Si la cosa objecte del llegat és propietat del gravat o 
d’un tercer, o si el llegat és de quantitat, el legatari sols 
pot exigir els fruits i els interessos des que els reclama 
judicialment o extrajudicialment o des del dia en què 
s’ha promès fer efectiu el llegat. 

3. Si l’objecte del llegat és una cosa designada genèri
cament, el legatari pot exigir els fruits des de la seva 
especificació. 

ARTICLE 427-21. EXTENSIÓ DEL LLEGAT 

1. El llegat es fa extensiu a les pertinences de la cosa 
objecte del llegat al temps de la mort del causant i a les 
indemnitzacions per disminució del seu valor que 
aquest podria exigir per fets esdevinguts després de 
l’ordenació del llegat, llevat que aparegui clarament 
que la voluntat del causant és una altra. 

2. El llegat d’una finca es fa extensiu a totes les seves 
construccions, encara que hagin estat fetes amb poste
rioritat a l’ordenació del llegat. També es fa extensiu als 
terrenys confrontants adquirits posteriorment si el cau
sant els ha unit a la finca i formen per signes externs 
una sola unitat funcional o econòmica, encara que 
aquesta unió de finques no hagi estat reflectida en do
cument públic. 

3. El llegat d’un habitatge comprèn la roba, mobiliari, 
inclòs el de procedència familiar, i els estris que consti
tueixen el seu parament al temps de la mort del causant, 
però no comprèn títols valors, joies, objectes artístics o 
històrics ni altres que tinguin un valor extraordinari atès 
el patrimoni relicte. 

ARTICLE 427-22. ACCIONS DEL LEGATARI 

1. El legatari té acció contra la persona gravada per a 
reclamar el lliurament o el compliment del llegat exigi
ble i, si és el cas, contra la persona facultada per a com
plir els llegats. 

2. En el llegat amb eficàcia real, quan la propietat de la 
cosa o del dret real susceptible de possessió ha fet tràn
sit al legatari, aquest té acció per a exigir-ne el lliura
ment de la possessió, i àdhuc per a reivindicar la cosa 
o el dret contra qualsevol posseïdor. 

3. Sense consentiment de la persona gravada o, si és el 
cas, de la facultada per al lliurament, el legatari no pot 
prendre possessió, per la seva pròpia autoritat, de la 
cosa o el dret llegats. 

4. Això no obstant, el legatari pot prendre per si mateix 
la referida possessió quan el causant ho ha autoritzat, en 
cas de prellegat o si el llegat és d’usdefruit universal, i 
també a Tortosa si tota l’herència està distribuïda en 
llegats. 
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5. En el llegat amb eficàcia obligacional, el legatari no 
pot exigir el seu compliment a l’hereu gravat amb el 
mateix llegat mentre aquest no accepti l’herència, però 
pot exercir el dret que s’estableix a l’article 461-13. 

ARTICLE 427-23. GARANTIES DEL LLEGAT 

1. El legatari pot exigir que la persona gravada presti 
caució en garantia dels llegats litigiosos que no es pu
guin anotar preventivament en el Registre de la Propi
etat. 

2. En els llegats que no siguin de llegítima, el causant 
pot excloure aquest deure. 

SECCIÓ SEGONA. LES CLASSES DE LLEGATS 

ARTICLE 427-24. LLEGAT DE COSA ALIENA 

1. El llegat de cosa determinada pròpia del gravat o 
d’un tercer és eficaç només quan la voluntat del causant 
sigui d’atribuir la cosa a l’afavorit àdhuc per al cas que 
no formi part de la seva herència. En aquest darrer cas, 
el gravat està obligat a adquirir la cosa del tercer i a 
transmetre-la al legatari. 

2. Si el gravat no pot adquirir la cosa objecte del llegat, 
o se li n’exigeix un preu o una contraprestació despro
porcionats, pot alliberar-se’n mitjançant el pagament 
del just valor de la cosa llegada. 

3. Si la cosa objecte del llegat no pertanyia al causant 
quan aquest va atorgar-lo, però n’és propietari al temps 
de la seva mort, el llegat és vàlid. 

4. Quan el causant o el gravat només tenen una part en 
la cosa objecte del llegat o un dret sobre aquesta matei
xa cosa, el llegat és eficaç únicament respecte a aquesta 
part o aquest dret, llevat que resulti clara la voluntat de 
llegar la cosa enterament. 

ARTICLE 427-25. LLEGAT ALTERNATIU 

1. En el llegat alternatiu, el causant pot atribuir la facul
tat d’elecció a un tercer, el qual ha de fer l’elecció mit
jançant declaració de voluntat dirigida a la persona gra
vada amb el llegat. 

2. Si el causant no estableix res al respecte, la facultat 
d’elecció correspon al gravat. Aquesta facultat és trans
missible als hereus. 

3. Una vegada feta, l’elecció és irrevocable. 

ARTICLE 427-26. LLEGAT DE COSA GENÈRICA 

1. El causant pot ordenar un llegat de cosa genèrica, 
encara que no hi hagi coses d’aquest gènere a l’herèn
cia. 

2. La determinació de la cosa llegada pot correspondre 
a un tercer o al legatari, si així ho estableix el causant. 

3. Si el causant no ho ha previst, la facultat de determi
nació correspon a la persona gravada amb el llegat, que 
ha de lliurar una cosa que sigui de qualitat mitjana. 

4. Si la cosa lliurada al legatari és defectuosa, l’afavo
rit pot exigir que li sigui lliurada una altra cosa no de
fectuosa en lloc d’aquesta. 

5. Si el gravat amb el llegat ha amagat el defecte, el 
legatari pot optar pel lliurament d’una cosa no defectu
osa o per la indemnització de danys i perjudicis. 

ARTICLE 427-27. LLEGAT DE DINERS 

1. El llegat de diners atribueix al legatari un crèdit pel 
seu import contra la persona gravada, que està obliga
da a fer-lo efectiu encara que no hi hagi diners a l’he
rència o al seu patrimoni. 

2. No obstant el que es disposa en l’apartat anterior, si 
l’objecte del llegat són tots els diners que deixi el cau
sant en morir, els que es trobin en un lloc determinat o 
en una entitat financera, el llegat únicament és eficaç 
respecte als diners i altres inversions financeres imme
diatament liquidables que hi hagi al moment d’obrir-se 
la successió. 

ARTICLE 427-28. LLEGAT DE COSA GRAVADA 

1. Si la cosa objecte del llegat està gravada amb un dret 
real limitat, s’entén que el legatari no pot demanar al 
gravat l’extinció del dret que grava el llegat. 

2. Si el causant llega una cosa empenyorada o hipote
cada, el pagament del deute garantit per aquesta i la 
cancel·lació de la penyora o la hipoteca queden a càrrec 
de l’hereu. 

3. Si paga el legatari el deute garantit amb la cosa lle
gada perquè no ho ha fet l’hereu, aquell queda subro
gat en el lloc i en els drets del creditor per a reclamar 
contra l’hereu. 

4. La garantia constituïda per satisfer o finançar el preu 
d’adquisició o millora de la cosa, i qualsevol altra càr
rega, perpètua o temporal, que l’afecti, han d’ésser su
portades pel legatari, a qui correspon el pagament de 
l’obligació assegurada, però les quantitats que s’acre
ditin fins a la mort del causant són a càrrec de l’herèn
cia. 

ARTICLE 427-29. LLEGAT D’UNIVERSALITAT 

1. El llegat d’universalitat de coses, empreses o altres 
conjunts unitaris de béns o agregats de coses té la con
sideració de llegat de cosa única, i es fa extensiu a tots 
els elements que al temps de morir el causant constitu
eixen o han estat integrats o adscrits als esmentats béns. 

2. En el llegat d’una empresa, les relacions de crèdit i 
de deute que ja han estat fetes efectives per la persona 
gravada amb el llegat donen dret als reintegraments 
corresponents a favor i en contra del legatari. 

ARTICLE 427-30. LLEGATS D’ALIMENTS I DE PENSIONS 

PERIÒDIQUES 

1. El llegat d’aliments ordenat a favor de qualsevol 
persona comprèn tot el que sigui necessari per al man
teniment, l’habitatge, el vestit, l’assistència mèdica i 
l’educació de l’afavorit. 

2. En el llegat de pensions periòdiques sense expressar
ne la quantia, s’entén que és la mateixa que el causant 
ha pagat durant la seva vida al legatari. Si no és així, es 
considera com un llegat d’aliments. 

3. El llegat d’una quantitat de diners o d’una quantitat 
de coses fungibles que s’hagin de prestar periòdica

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



     

    

   

  

 

  

   

   

  

   

  

 

42 

19 de febrer de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 33 

ment faculta l’afavorit per a exigir el primer període des 
de la mort del causant i el legatari té dret a la totalitat 
de la prestació en curs encara que mori abans de finir 
el període començat. 

ARTICLE 427-31. LLEGATS DE CRÈDIT I DE DEUTE 

1. El llegat d’un crèdit o d’alliberament d’un deute sols 
és eficaç en la part del crèdit o del deute subsistent al 
temps de la mort del causant. 

2. En cas de dubte, s’entén que el llegat genèric de re
missió de deutes només comprèn els deutes contrets 
amb anterioritat a la data d’atorgament del testament. 

3. L’hereu resta obligat a lliurar al legatari els docu
ments i els títols dels crèdits que es trobin en el patri
moni del causant i, en el llegat d’alliberament, a donar 
carta de pagament. 

4. Si el causant, sense fer esment del deute, ordena un 
llegat a favor del seu creditor, hom presumeix que el 
llegat no s’ha fet per tal de pagar el crèdit del legatari. 

5. En el llegat ordenat a favor del creditor, del seu propi 
crèdit contra el causant, la repudiació del llegat no im
plica, per ella mateixa, la renúncia del crèdit. Si el crè
dit no ha existit mai, hom entén que ha estat disposat un 
llegat ordinari de crèdit pel mateix import. El llegat és 
ineficaç si el causant creia erròniament que era deutor 
de l’esmentat crèdit i si va manifestar que dubtava si el 
devia o no. 

ARTICLE 427-32. LLEGAT DE CONSTITUCIÓ D’UN DRET 

REAL 

En el llegat d’eficàcia obligacional que té per objecte la 
constitució d’un dret real, la persona gravada ha de re
alitzar els actes necessaris per a la dita constitució, es
pecialment quan la cosa gravada pertany a una tercera 
persona. 

ARTICLE 427-33. LLEGAT D’ACCIONS I PARTICIPACIONS 

SOCIALS 

En el llegat d’accions i participacions socials, corres
pon al legatari l’exercici del dret de vot a partir de la 
delació, sempre que en sigui propietari d’acord amb els 
articles 427-10 i 427-15, encara que la possessió no li 
hagi estat lliurada per l’hereu. 

ARTICLE 427-34. LLEGAT D’USDEFRUIT UNIVERSAL 

1. El llegat d’usdefruit universal té la condició de llegat 
d’eficàcia real, llevat que hagi estat ordenat amb eficà
cia obligacional. 

2. Aquest llegat, salvant voluntat contrària del causant, 
s’estén a tots els béns relictes, llevat dels que hagin estat 
objecte de donació per causa de mort, sens perjudici del 
que és establert sobre les llegítimes. 

3. El causant pot rellevar l’usufructuari de l’obligació 
de fer inventari i de prestar caució i concedir-li facul
tats dispositives sobre els béns usufructuats, a les quals 
s’han d’aplicar les normes previstes per al fideïcomís 
de residu. 

4. Si l’usdefruit és llegat a diverses persones, el corres
ponent a cada legatari que vagi faltant per mort o per 
una altra causa incrementa els dels altres, àdhuc el de 
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qui l’ha renunciat o l’ha cedit anteriorment, llevat de 
quan el causant hagi assenyalat parts. 

ARTICLE 427-35. LLEGAT D’USDEFRUIT SUCCESSIU 

El nu propietari que ordena un llegat d’usdefruit s’en
tén que el constitueix amb caràcter successiu per si 
l’usdefruit preexistent s’extingeix en vida del legatari. 

ARTICLE 427-36. LLEGAT DE PART ALÍQUOTA 

1. El llegat de part alíquota té el caràcter de llegat d’efi
càcia obligacional, i atribueix al legatari el dret que li 
siguin adjudicats béns de l’actiu hereditari líquid, pel 
valor corresponent a la part alíquota fixada pel causant, 
llevat que l’hereu opti per pagar-lo en diners, encara 
que no n’hi hagi a l’herència. 

2. El legatari de part alíquota no respon amb el caràc
ter de deutor de les obligacions i les càrregues heredi
tàries. 

3. Això no obstant, si després de percebre el llegat apa
reguessin deutes ignorats, el legatari ha de reintegrar a 
l’hereu la part proporcional a la seva part alíquota del 
que l’hereu hauria pagat per la dita part. Es procedeix 
a l’inrevés si es descobreixen béns o drets nous o si 
s’arriben a cobrar crèdits hereditaris considerats dubto
sos o eventuals. 

SECCIÓ TERCERA. LA INEFICÀCIA DELS LLEGATS 

ARTICLE 427-37. INEFICÀCIA DELS LLEGATS 

Resten sense efecte els llegats quan hi concorri una 
causa d’ineficàcia, de nul·litat o d’extinció previstes 
legalment. 

ARTICLE 427-38. CAUSES D’INEFICÀCIA DELS LLEGATS 

El llegat és ineficaç: 

a) Quan recau sobre cosa que no pertanyia al causant en 
el moment d’atorgar-lo i no concorren les circumstàn
cies previstes en l’article 427-24. 

b) Quan recau sobre cosa que essent ja propietat del 
legatari en el moment del seu atorgament ho segueix 
essent en el moment de la delació. 

c) Quan per la seva pròpia naturalesa, o per disposició 
del causant, el llegat únicament podia o havia de com-
plir-lo el gravat que no arriba a ésser efectivament bene
ficiari de l’atribució patrimonial atorgada pel causant. 

d) Quan el causant el revoca. 

e) Quan és excessiu i se’n procedeix a la reducció o 
supressió. 

f) Quan és inoficiós i se’n procedeix a la reducció o 
supressió. 

ARTICLE 427-39. NUL·LITAT DELS LLEGATS 

1. Són nuls els llegats en l’atorgament dels quals con
corre alguna de les causes de nul·litat previstes a l’arti
cle 422-2. 

2. Els llegats nuls quan es varen ordenar són vàlids si 
al moment d’ésser deferits ha desaparegut la causa de 
nul·litat. 
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ARTICLE 427-40. REVOCACIÓ DELS LLEGATS 

1. La revocació que en termes generals fa el causant de 
tots els llegats que ha disposat, llevat que la faci en tes
tament, no afecta els llegats d’aliments, que requerei
xen una revocació especial. 

2. S’entén que ha estat revocat el llegat quan el causant 
aliena a títol onerós o gratuït la cosa que n’és objecte, 
encara que sigui ineficaç l’alienació, o quan el causant 
torna a adquirir la cosa, llevat que el legatari, en aquest 
cas, demostri que el causant va fer la readquisició amb 
la finalitat de rehabilitar el llegat. 

3. No hi ha revocació si el causant readquireix la cosa 
per dret de redimir en les vendes a carta de gràcia que 
ell hagi atorgat. Si el causant no la readquireix, s’entén 
que ha estat llegat el dret de redimir. 

4. Tampoc implica revocació del llegat l’alienació per 
expropiació o execució forçosa, per causa de permuta 
o per aportació a societat, així com per a qualsevol al
tra operació de reestructuració societària, llevat que el 
gravat demostri que la intenció del causant era de revo
car el llegat. En els casos esmentats, queda subrogat en 
el bé llegat el que s’ha rebut a canvi. 

ARTICLE 427-41. EXTINCIÓ DELS LLEGATS 

1. El llegat s’extingeix en quedar la cosa fora del co
merç, per pèrdua de la cosa o per impossibilitat de la 
prestació, si succeeixen abans de la delació i sense cul
pa de la persona gravada. 

2. El canvi d’espècie o la transformació substancial de 
la cosa moble llegada que li faci perdre la forma o la 
denominació s’equipara a la pèrdua i extingeix el llegat, 
llevat que es pugui deduir que la voluntat del causant 
era de llegar en substitució la cosa nova o, si escau, una 
part indivisa d’ella, o la indemnització que sigui esca
ient en els casos d’accessió. 

3. Queda també extingit el llegat de cosa certa si, des
prés d’ésser ordenat, és adquirida pel mateix legatari, 
però si l’adquireix a títol onerós de persona que no fos 
el causant, s’entén que ha estat llegat el preu que se 
n’ha pagat com a contraprestació. 

ARTICLE 427-42. REDUCCIÓ I SUPRESSIÓ DELS LLEGATS 

1. Els llegats el valor dels quals excedeixi el que obtin
gui per causa de mort la persona gravada per voluntat 
del causant són reduïbles o suprimibles per ineficaços, 
llevat que el gravat els compleixi íntegrament sabent 
que són excessius. 

2. La reducció o supressió de llegats ha d’ésser feta en 
proporció de llur valor respectant les preferències de 
pagament disposades pel causant. 

3. La reducció no afecta els llegats imputables a la lle
gítima en la part que cobreixen la del legatari que sigui 
legitimari. 

4. Als efectes de la reducció o supressió, les donacions 
per causa de mort s’equiparen als llegats, i s’estimen 
pel valor que en morir el causant tinguin els béns i els 
drets corresponents. 

5. L’hereu pot fer valer aquesta reducció encara que no 
hagi acceptat l’herència a benefici d’inventari. 

6. El legatari afectat per la reducció, la pot evitar abo
nant a l’hereu, en diners, l’import de la reducció. 

CAPÍTOL VIII. LES DISPOSICIONS MODALS 

ARTICLE 428-1. MODE SUCCESSORI 

1. El mode permet al causant imposar a l’hereu i al le
gatari, o a llurs substituts, una càrrega, una destinació 
o una limitació, que, per la finalitat a què respon, no 
atribueix altres drets que el de demanar-ne el compli
ment, sense que redundi en profit directe de qui pot 
demanar-lo. 

2. Si el causant atribueix qualsevol dret diferent a favor 
d’una persona o persones determinades, s’entén que ha 
disposat un llegat o una altra disposició per causa de 
mort, i no pas un mode, encara que el causant es valgui 
d’aquesta expressió. 

3. Per al cas de dubte sobre si el testador ha imposat 
una condició o un mode, o una simple recomanació, es 
dóna preferència respectivament, al mode o a la reco
manació. 

4. Les normes referents als llegats s’apliquen també als 
modes, sempre que ho permeti la seva especial natura
lesa. 

ARTICLE 428-2. COMPLIMENT DEL MODE 

Poden exigir el compliment dels modes: 

a) El marmessor. 

b) L’hereu respecte al mode imposat a altres partícips 
en l’herència. 

c) El legatari gravat amb un llegat subjecte a mode. 

d) El cohereu o col·legatari respecte als modes imposats 
a tots o a determinats cohereus i col·legataris. 

e) Els òrgans administratius corresponents o entitats 
assistencials i fundacions i associacions interessades 
respecte dels modes amb finalitats d’interès general 

f) Les persones que amb aquesta finalitat hagi nomenat 
el testador. 

ARTICLE 428-3. DISPOSICIONS PER SUFRAGIS I OBRES PIES 

1. Els béns objecte de disposició per a sufragis i obres 
pies, si ha estat feta indeterminadament i sense especi
ficar la seva aplicació, han d’ésser venuts. La meitat de 
l’import correspon a la confessió religiosa a la qual 
pertanyia el causant, per als dits sufragis i per a atendre 
les seves necessitats, i l’altra meitat correspon a la Ge
neralitat de Catalunya, perquè els destini a fins benèfics 
del domicili del difunt o d’abast més general. 

2. En la disposició a favor dels pobres en general, la 
Generalitat de Catalunya ha de destinar els béns, o l’im
port de la seva venda, a entitats assistencials de la po
blació o la comarca del domicili del testador. 

ARTICLE 428-4. GARANTIES DE COMPLIMENT DEL MODE 

1. El testador pot assegurar el compliment dels modes 
facultant els marmessors per a llur compliment, o mit
jançant caucions de compliment, sancions a l’obligat o 
altres mesures escaients. 
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2. No s’entén pròpiament ordenat un mode si el testa
dor vol garantir-ne el compliment mitjançant condició 
suspensiva de la institució d’hereu o del llegat. 

3. El testador pot imposar un fideïcomís a l’hereu ins
tituït o al legatari gravat amb un mode per al cas que 
aquest sigui incomplert per causes imputables al gravat 
amb la disposició modal. 

4. L’incompliment per culpa del legatari subjecte al 
mode faculta la persona gravada pel llegat per a dema
nar-ne la restitució, sempre que es demostri que el com
pliment del mode va ésser motiu determinant del llegat. 
La restitució obliga al beneficiari al compliment del 
mode, llevat que aquest sigui de compliment persona
líssim. 

5. Al gravat amb un mode encara no complert per cul
pa seva que exerciti qualsevol acció fonamentada en el 
seu caràcter d’hereu o legatari se li pot oposar, amb la 
finalitat de suspendre l’exercici de l’acció, l’excepció 
de mode no complert. 

ARTICLE 428-5. MODE IMPOSSIBLE O IL·LÍCIT 

1. El mode de compliment impossible o il·lícit es té per 
no ordenat, però sense que això impliqui la ineficàcia 
de la institució d’hereu o del llegat gravats amb el 
mode, llevat que el seu compliment fos el motiu deter
minant de la institució. 

2. No es considera que el mode sigui de compliment 
impossible quan es pot assolir la mateixa finalitat que 
perseguia el testador, encara que en un grau inferior o 
en termes diferents dels que havia ordenat. En aquest 
cas, a instàncies de la persona gravada amb el mode o 
de qualsevol de les persones legitimades per a dema
nar-ne el compliment, el jutge competent pot decretar, 
en expedient de jurisdicció voluntària, la commutació 
o la conversió del mode. 

3. Quan el mode té caràcter benèfic o docent, els òrgans 
administratius corresponents són els que n’han d’acor
dar la commutació o la conversió. 

4. També es pot demanar la commutació o la conversió 
quan comporta greus dificultats el compliment del 
mode en els termes previstos pel testador o quan, mo
dificant-ne el compliment, es pot assolir una utilitat més 
gran. 

ARTICLE 428-6. PROHIBICIONS DE DISPOSAR EN EL TESTA
MENT 

1. La prohibició o la limitació de disposar impliquen 
una minva de la facultat dispositiva dels béns i única-
ment són eficaces si són temporals. 

2. La durada de les prohibicions de disposar pot corres
pondre amb la vida d’una persona determinada, en un 
altre cas no pot excedir dels trenta anys. 

3. Les prohibicions de disposar per a les que no s’ha 
assenyalat un termini, s’entén que s’estenen durant tota 
la vida de la persona gravada i tant per actes onerosos 
com gratuïts entre vius. 

4. Si la prohibició està condicionada a l’autorització 
d’una o diverses persones, perd eficàcia quan aquella o 
totes moren, renuncien o esdevenen incapaces, llevat 
que sigui una altra la voluntat del causant. 
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5. En qualsevol cas, l’afectat per la prohibició pot sol·li
citar autorització judicial per disposar si hi concorre 
una causa justa sobrevinguda. 

6. Les simples recomanacions de no disposar no tenen 
eficàcia jurídica. 

CAPÍTOL IX. ELS MARMESSORS 

ARTICLE 429-1. NOMENAMENT 

1. El causant pot nomenar un o més marmessors uni
versals o particulars per tal que, en nom propi i en in
terès d’altri i investits de les facultats corresponents, 
executin respecte a la seva successió els encàrrecs que 
els hagi conferit. 

2. El causant pot nomenar marmessors substituts i fa
cultar els nomenats per a designar-los. Aquesta desig
nació ha d’ésser feta en escriptura pública. 

3. Els marmessors no poden delegar llurs funcions si no 
hi han estat facultats. 

ARTICLE 429-2. PLURALITAT DE MARMESSORS 

1. Si han estat nomenats una pluralitat de marmessors, 
llevat que el causant disposi una altra cosa, s’entén que 
han estat nomenats mancomunadament i han d’actuar 
per majoria. En els casos d’urgència evident en pot 
actuar un de sol, sota la seva responsabilitat, però n’ha 
de donar compte immediatament als altres. 

2. Si es produeixen vacants, els qui resten assumeixen 
les funcions i les facultats dels qui manquen. 

ARTICLE 429-3. CAPACITAT I LEGITIMACIÓ 

1. Pot ésser marmessor qualsevol persona amb capaci
tat per a obligar-se. 

2. Poden ésser marmessors l’hereu, el legatari, les res
tants persones afavorides per la successió i els qui en 
cada moment exerceixin un determinat càrrec. 

ARTICLE 429-4. ACCEPTACIÓ, EXCUSA I RENÚNCIA 

1. El càrrec de marmessor és voluntari, però una vegada 
acceptat, encara que sigui de forma tàcita, l’acceptant 
no pot excusar-se de continuar en l’exercici del càrrec 
sense causa justa apreciada pel jutge. 

2. Si el designat com a marmessor, requerit notarial-
ment per algun hereu o per persona interessada en l’he
rència, no accepta el càrrec davant notari dins els trenta 
dies naturals següents a la notificació, s’entén que el 
renuncia. 

3. La renúncia al càrrec de marmessor o l’excusa jus
tificada a continuar en l’exercici del càrrec no implica
ran la pèrdua del que el causant hagi disposat a favor 
seu a títol d’hereu o de llegat, a menys que així ho im
posi expressament. 

ARTICLE 429-5. RETRIBUCIÓ I DRET AL REEMBORSAMENT 

1. El càrrec de marmessor és gratuït, llevat que el cau
sant estableixi que és retribuït. 

2. Si el causant no determina la quantia de la retribució, 
correspon al marmessor universal el cinc per cent del 
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valor de l’herència i al particular que sigui comptador 
partidor el dos per cent de l’actiu hereditari líquid o dels 
béns objecte de partició, respectivament. 

3. Si són diversos els marmessors universals o els 
comptadors partidors, la retribució correspon per parts 
iguals als que hagin exercit el càrrec i en proporció a la 
seva activitat als successius. 

4. Els marmessors poden exigir la remuneració que 
correspongui pels seus treballs professionals. 

5. Tot marmessor té dret al reemborsament de les des
peses causades en l’exercici del càrrec. 

6. Els llegats o les altres disposicions a favor dels mar
messors no són imputats a llur retribució, llevat que el 
causant disposi el contrari. 

7. Totes les despeses judicials o extrajudicials origina
des per l’actuació dels marmessors són a càrrec de l’he
rència. 

8. El marmessor que accedeix al càrrec per revelació de 
la confiança i que ja ha percebut la seva remuneració 
per aquest concepte no li correspon cap remuneració 
per la condició de marmessor. 

ARTICLE 429-6. MARMESSOR UNIVERSAL 

1. Són marmessors universals les persones que reben 
del causant l’encàrrec de lliurar l’herència en la seva 
universalitat a persones designades per ell, o de desti
nar-la a les finalitats expressades en el testament o en 
la confiança revelada. 

2. El nomenament de marmessor universal substitueix 
la manca d’institució d’hereu en el testament, fos qui
na fos la destinació de l’herència. 

3. La marmessoria universal pot ésser de realització 
dinerària de tota l’herència o d’una part d’aquesta, o de 
lliurament directe del romanent de béns hereditaris, 
segons que ho ordeni el causant o s’infereixi del testa
ment. 

4. En cas de dubte, hom entén que el marmessor univer
sal és de lliurament directe del romanent. 

ARTICLE 429-7. FACULTATS DEL MARMESSOR UNIVERSAL 

1. El marmessor universal està facultat per a possessi
onar-se de l’herència i administrar-la igual que tot he
reu, disposar dels seus béns amb l’extensió expressada 
en els articles 429-8 i 429-9 i realitzar els actes neces
saris per a complir la seva comesa i les disposicions del 
testament. 

2. També està legitimat processalment per a tots els li
tigis o les qüestions que se suscitin sobre els béns he
reditaris, els fins de la marmessoria i la validesa del 
testament, el codicil, la memòria testamentària o el 
pacte successori, i per a interpretar-los. 

3. Els marmessors universals formen inventari de l’he
rència dins l’any següent a l’acceptació del càrrec. 

4. El causant pot reduir i limitar les facultats dels mar
messors universals expressades en aquest article i en els 
429-8 i 429-9, així com ampliar-les amb altres que no 
siguin contràries a les lleis. 

ARTICLE 429-8. MARMESSORIA UNIVERSAL DE REALITZA
CIÓ D’HERÈNCIA 

1. La marmessoria universal de realització d’herència 
faculta el marmessor per a: 

a) Alienar a títol onerós béns de l’herència. 

b) Cobrar crèdits i cancel·lar-ne les garanties. 

c) Retirar dipòsits de tota classe. 

d) Satisfer deutes i càrregues hereditàries i els impos
tos causats per la successió. 

e) Complir els llegats i d’altres disposicions testamen
tàries. 

f) Demanar el compliment dels modes. 

g) Pagar les llegítimes. 

h) En general, efectuar tots els actes que calguin per a 
la realització dinerària dels béns de l’herència. 

2. Als diners obtinguts, el marmessor els ha de donar la 
inversió o la destinació ordenades pel causant. 

ARTICLE 429-9. MARMESSORIA UNIVERSAL DE LLIURA
MENT DIRECTE DE ROMANENT DE BÉNS 

La marmessoria universal de lliurament directe de ro
manent de béns hereditaris faculta el marmessor per a: 

a) Satisfer els deutes i càrregues hereditàries i els im
postos causats per la successió. 

b) Complir els llegats i d’altres disposicions testamen
tàries. 

c) Demanar el compliment de modes. 

d) Pagar les llegítimes. 

e) Efectuar els actes de realització dinerària expressats 
en l’article 429-8 en la mesura necessària per a fer els 
anteriors pagaments i els abonaments de despeses cor
responents. La impugnació d’aquests actes dispositius 
no afectarà la seva validesa enfront de tercers adqui
rents de bona fe. 

f) Si no hi ha comptador partidor, realitzar la partició de 
l’herència. 

ARTICLE 429-10. MARMESSOR PARTICULAR 

1. Són marmessors particulars aquells que, havent-hi 
hereu, han de complir un encàrrec o més relatius a l’he
rència o executar disposicions testamentàries o de l’he
retament. 

2. El marmessor designat amb el simple encàrrec de 
prendre possessió de l’herència i de lliurar-la íntegrament 
a l’hereu instituït té la consideració de marmessor parti
cular, encara que el causant el qualifiqui d’universal. 

3. Els marmessors particulars exerceixen totes les fun
cions que els ha conferit el causant que no siguin con
tràries a les lleis, amb les facultats que aquell els atri
bueixi i que siguin necessàries per a realitzar-les. 

4. Si el causant no els ha conferit cap encàrrec, els mar
messors particulars han de tenir cura de l’enterrament, 
dels funerals i sufragis piadosos del causant, de la des
tinació dels òrgans o de la despulla d’aquest i també de 
la incineració o la forma d’enterrament i de demanar el 
compliment dels modes que hagi ordenat. 
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ARTICLE 429-11. COMPLIMENT DE L’ENCÀRREC 

1. Els marmessors han de complir llur encàrrec dins els 
terminis i les pròrrogues que fixin el testament, el co
dicil o l’heretament, que poden ésser ampliats per tots 
els hereus de comú acord. 

2. A manca d’assenyalament de termini, si els marmes
sors no han complert llur encàrrec dins un any a comp
tar des de l’acceptació del càrrec, qualsevol dels inte
ressats pot obtenir del jutge que siguin requerits perquè 
el compleixin dins el termini que hom els assenyali 
amb sanció de caducitat del càrrec i sens perjudici de 
les responsabilitats dimanants de la demorança. 

3. Els marmessors particulars que siguin comptadors 
partidors han d’efectuar la partició dins el termini d’un 
any comptat des que hi siguin requerits, posat que ha
gin acabat els litigis promoguts sobre la validesa o la 
nul·litat del testament o el codicil. 

4. En qualsevol cas, el termini fixat pel causant al mar
messor per al compliment de l’encàrrec no pot excedir 
de trenta anys o, si es fixa en referència a la vida de 
determinades persones, no pot excedir els límits esta
blerts per a la substitució fideïcomissària. 

5. Encara que el causant els n’hagi dispensat, els mar
messors universals i els particulars han de retre comp
tes als hereus, als afavorits o, si han de destinar els béns 
o diners a finalitats d’interès públic o general, al jutge. 

ARTICLE 429-12. CESSAMENT 

1. Els marmessors cessen en llur càrrec per mort, per 
impossibilitat d’exercir-lo, per excusa, incapacitat so
brevinguda o per remoció fonamentada en una conduc
ta dolosa o greument negligent. 

2. També cessen en haver complert l’encàrrec i per ha
ver transcorregut el termini que tenien per a complir-lo. 

ARTICLE 429-13. FINALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC 

1. Quan no queda cap marmessor ni cap substitut en 
l’exercici del càrrec i no s’ha complert encara totalment 
la missió o l’encàrrec dels marmessors universals, o els 
encàrrecs atribuïts als particulars, qualsevol dels inte
ressats en la successió pot sol·licitar al jutge que, si ho 
creu procedent, designi un o més marmessors datius 
amb les mateixes funcions i facultats que els marmes
sors testamentaris. 

2. Sens perjudici d’això que s’ha disposat anteriorment, 
i acabada la marmessoria abans d’haver estat complert 
l’encàrrec o la missió encomanats, n’incumbeix el 
compliment a l’hereu. 

TÍTOL III. ELS PACTES SUCCESSORIS I LES DONACIONS PER 

CAUSA DE MORT 

CAPÍTOL I. PACTES SUCCESSORIS 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 431-1. CONCEPTE 

En pacte successori el causant pot ordenar la seva suc
cessió mitjançant la institució d’un o més hereus i ator
gar d’altres atribucions per causa de mort, així com 
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convenir amb les persones que tenen drets en la seva 
futura successió la renúncia a aquests a títol onerós o 
gratuït. 

ARTICLE 431-2. MODALITATS 

Els pactes successoris es poden convenir: 

a) A favor d’un o més dels seus atorgants o de manera 
recíproca. 

b) A favor de persones que no tenen la condició 
d’atorgants del pacte successori. 

c) Amb caràcter preventiu. 

d) Amb la finalitat de renunciar els drets hereditaris que 
puguin correspondre a un o alguns dels atorgants. 

ARTICLE 431-3. ABAST 

1. En pacte successori es pot ordenar la successió amb 
la mateixa amplitud que en testament i es poden esta
blir els mateixos pactes que es poden convenir en capí
tols matrimonials. 

2. El pacte successori de renúncia es pot referir als drets 
legitimaris i viduals, a les crides a la successió intesta
da i a la condició d’hereu fideïcomissari. 

3. Són nuls els pactes d’atorgar o de no atorgar una dis
posició de darrera voluntat, així com els de revocar-la 
o de no revocar-la, sens perjudici d’allò que preveu l’ar
ticle 431-9. 

ARTICLE 431-4. CAPACITAT 

Els atorgants de qualsevol pacte successori han d’ésser 
persones majors d’edat. 

ARTICLE 431-5. FORMA 

1.Els pactes successoris s’han d’atorgar necessàriament 
en escriptura pública. 

2.L’atorgant o atorgants del pacte successori que no tin
guin la condició de causants de la successió poden de
legar de forma expressa en poder especial en una altra 
persona la formalització del pacte, sempre que l’escrip
tura pública d’apoderament reculli el contingut complet 
de la seva voluntat. 

ARTICLE 431-6. RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD 

1. Els pactes successoris es poden deixar sense efecte 
mitjançant acord unànime dels seus atorgants formalit
zat en escriptura pública. 

2. Pel cas que en l’atorgament del pacte successori ha
gin concorregut més de dues persones, només cal el 
consentiment d’aquelles a les que afecta la resolució. 

ARTICLE 431-7. RESOLUCIÓ PER INDIGNITAT 

1. El causant pot, per la seva sola voluntat, deixar sen
se efecte el pacte successori dispositiu si l’instituït o 
afavorit ha incorregut en alguna de les causes d’indig
nitat successòria que preveu l’article 412-3. El mateix 
pot fer el causant si l’hereu n’és legitimari i ha incorre
gut en alguna de les causes de desheretament. 

2. Si el causant ha mort sense tenir coneixement de la 
causa d’indignitat, el pacte successori esdevé ineficaç 
si és invocada d’acord amb l’article 412-4. 
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ARTICLE 431-8. RESOLUCIÓ PER INCOMPLIMENT 

1. El pacte successori es pot resoldre unilateralment: 

a) Per incompliment greu de les càrregues que hagin 
estat determinants del pacte. 

b) Per les altres causes de resolució expressament pac
tades. 

c) Per impossibilitat de compliment de la finalitat que 
hagi estat determinant del pacte i, en general, per mo
dificació substancial de les circumstàncies que van 
constituir el fonament o base del pacte successori. 

2. Les càrregues poden consistir en la cura i atenció de 
qualsevol dels contractants o d’un tercer. La finalitat 
pot consistir en el manteniment i continuïtat de l’em
presa familiar o en la indivisió i transmissió del patri
moni professional. Tant les càrregues com la finalitat 
han de constar expressament en el pacte successori. 

3. L’exercici de la facultat de resolució està sotmesa a 
un termini de caducitat de quatre anys. 

ARTICLE 431-9. EFICÀCIA DE LA RESOLUCIÓ 

1. La voluntat de resoldre el pacte successori ha de 
constar en escriptura pública i s’ha de notificar als ator
gants del pacte. 

2. La persona afectada per la resolució s’hi pot oposar 
en forma autèntica en el termini d’un mes a comptar 
des de la recepció de la notificació. Si no s’hi oposa o 
mostra la seva conformitat a la resolució, el pacte queda 
sense efectes. 

3. Si la persona afectada s’oposa a la resolució, se’n 
desconeix el domicili o no ha estat possible la notifica
ció, la part que insta la resolució pot interessar-la da
vant l’organisme jurisdiccional competent en el termini 
d’un any a comptar des de l’oposició o des que no s’ha 
pogut practicar la notificació. 

ARTICLE 431-10. IMPUGNACIÓ 

1. Els pactes successoris poden ésser impugnats quan 
la voluntat de qualsevol dels seus atorgants s’ha format 
mitjançant la intervenció d’engany, error, violència o 
intimidació greu. 

2. L’acció impugnatòria s’ha d’exercir en el termini de 
quatre anys, a comptar des que cessa la violència o la 
intimidació o des que es descobreix el dol o l’engany. 

SECCIÓ SEGONA. PACTES SUCCESSORIS A FAVOR D’UN O 

ALGUNS DELS ATORGANTS 

ARTICLE 431-11. CONCEPTE 

1. El pacte successori d’institució d’hereu o heretament 
confereix a l’instituït o instituïts amb caràcter irrevoca
ble la condició de successor en tot el dret de l’heretant. 

2. En els heretaments es poden ordenar de forma uni
lateral les mateixes disposicions que la llei permet es 
puguin ordenar en testament. La ineficàcia de l’hereta
ment determina que restin sense efecte les disposicions 
unilaterals atorgades per qualsevol dels seus atorgants, 
a menys que aparegui ésser una altra la voluntat del seu 
autor. 

ARTICLE 431-12. MODALITATS 

1. L’heretament és simple si només atribueix a la per
sona instituïda la condició d’hereu de l’heretant. L’he
retament no perd el caràcter de simple encara que hi 
hagi donació de present de béns concrets de l’heretant. 

2. L’heretament és cumulatiu quan, a més de conferir la 
condició d’hereu de l’heretant, atribueix a l’instituït tots 
els béns presents de l’heretant. Aquest heretament no 
perd el seu caràcter, encara que l’heretant exclogui béns 
concrets de l’atribució de present. En cas de dubte s’en
tén que l’heretament s’ha pactat amb el caràcter de sim
ple. 

3. L’heretament es qualifica de mutual quan conté una 
institució contractual recíproca d’hereu entre els seus 
atorgants a favor del que sobrevisqui. Pot pactar-se 
també que a la mort d’ambdós contractants els béns 
heretats facin trànsit a d’altres persones. Es pot pac
tar també que l’elecció d’aquestes persones sigui de
terminada pel sobrevivent d’acord amb els articles 
424-1 a 424-10. 

4. Els heretaments es podran establir amb caràcter pre
ventiu amb aplicació de les normes de revocació que 
s’estableixen per al testament conjunt. 

ARTICLE 431-13. RESERVA PER TESTAR O DONAR 

1. L’heretant es pot reservar, per a disposar-ne lliure-
ment en codicil, memòria testamentària o donació, els 
béns, la quantitat o part alíquota del seu patrimoni que 
en el mateix heretament s’indiquin. 

2. El tot o la part d’aquells béns de què l’heretant no ha 
disposat a la seva mort s’incorporen a l’heretament. 

ARTICLE 431-14. EFICÀCIA DE L’HERETAMENT 

1. L’heretament vàlid revoca el testament, el codicil, la 
memòria testamentària i la donació per causa de mort 
anteriors al seu atorgament. 

2. Les disposicions per causa de mort posteriors a l’he
retament només són eficaces en la mesura en què ho 
permeti la reserva per a testar o els béns expressament 
exclosos de l’heretament. 

3. En cap cas els heretaments no queden sense efecte 
per causa de preterició ni per supervivència o superven
ció de fills, sens perjudici del dret dels legitimaris a 
reclamar llur legítima. 

4. Si l’escriptura d’heretament conté altres disposicions 
per causa de mort a favor d’altres persones, aquestes 
disposicions resten sense efecte pel cas d’esdevenir 
ineficaç l’heretament, llevat que aparegui ésser una al
tra la voluntat de l’atorgant. 

ARTICLE 431-15. TRANSMISSIBILITAT DE LA CONDICIÓ 

D’HEREU 

1. L’heretament simple queda resolt quan l’hereu pre
mor a l’heretant, llevat que s’hagi pactat una altra cosa. 

2. En l’heretament cumulatiu, la premoriència de l’he
reu a l’heretant no afecta l’eficàcia de l’heretament, i 
l’hereu transmet el seu dret als seus hereus. 
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ARTICLE 431-16. EFECTES DE L’HERETAMENT A L’OBER
TURA DE LA SUCCESSIÓ 

Mort l’heretant, l’instituït en heretament no pot repudi
ar l’herència, però pot gaudir del benefici d’inventari en 
el temps i en la forma que es preveu en aquest Codi, be
nefici que compta des de la mort de l’heretant. 

ARTICLE 431-17. EFECTES DE L’HERETAMENT SIMPLE 

1. L’heretament simple confereix únicament la condi
ció d’hereu de l’heretant amb caràcter irrevocable, que 
és inalienable i inembargable. 

2. L’heretament simple no limita la facultat de l’here
tant per disposar dels seus béns a títol onerós entre vius. 

3. En la modalitat d’heretament simple, l’heretant no 
pot disposar dels seus béns a títol gratuït sense el con
sentiment de l’hereu, excepte en relació amb els actes 
dispositius realitzats amb la finalitat de satisfer els drets 
legitimaris o en la quantia superior que s’hagi previst en 
el mateix heretament. 

4. L’hereu instituït en heretament pot impugnar els ac
tes dispositius en la mesura que es puguin considerar 
atorgats en dany o en frau de l’heretament, fins i tot en 
vida de l’heretant. 

ARTICLE 431-18. EFECTES DE L’HERETAMENT CUMULATIU 

Els béns excepcionats de l’adquisició de present, i els 
béns que en endavant obtingui l’heretant, en morir 
aquest són adquirits per l’hereu, de la manera establerta 
per a l’heretament simple. Perquè aquests darrers béns 
siguin adquirits per l’hereu a mesura que l’heretant els 
vagi aconseguint, cal pacte exprés. 

ARTICLE 431-19. RESPONSABILITAT DE L’HEREU PELS 

DEUTES HEREDITARIS 

1. L’hereu només respon dels deutes de l’heretant an
teriors a l’heretament, amb els béns transmesos de pre
sent i tan bon punt feta l’excussió dels béns i dels drets 
que l’heretant s’hagi reservat. Els creditors per aquests 
deutes són preferents als creditors de l’hereu. 

2. Respecte als deutes posteriors a l’heretament, l’he
reu no respon, en vida de l’heretant, amb els béns ad
quirits de present en virtut del mateix heretament, ni 
amb els seus béns propis. Mort l’heretant, l’hereu pot 
excloure de responsabilitat els susdits béns si s’acull al 
benefici d’inventari, que compta des de la mort de l’he
retant. 

ARTICLE 431-20. PACTE REVERSIONAL 

1. El pacte reversional produeix efectes en complir-se 
l’eventualitat prevista, de manera que retornen a l’he
retant els béns transmesos o els seus subrogats, però 
sense obligació de restituir els fruits percebuts. 

2. Si no ha estat previst l’abast de la reversió, s’entén 
que ha estat establerta per al cas que l’hereu premori a 
l’heretant sense deixar fills. 

3. El pacte reversional no impedeix a l’hereu de recla
mar la llegítima que li pugui correspondre. 

4.La reversió pactada a favor de l’heretant no s’estén 
als seus hereus, si no s’ha pactat expressament. La re
versió pactada a favor de qualsevol altra persona resta 
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sotmesa a les prevencions de l’herència fideïcomesa i 
no pot ultrapassar-ne els límits. 

5. L’heretant pot deixar sense efecte, en qualsevol 
temps, el pacte reversional. S’entén que això ha tingut 
lloc si, en escriptura pública, confirma com a lliure 
l’heretament. 

ARTICLE 431-21. INCIDÈNCIA D’UNA CRISI FAMILIAR SO
BRE L’HERETAMENT 

La nul·litat, separació o divorci, o bé la dissolució d’una 
unió estable, de qualsevol dels atorgants, no afecta l’efi
càcia de l’heretament, llevat que es pacti el contrari o 
que es tracti d’heretament mutual atorgat entre cònju
ges o membres d’una unió estable. 

ARTICLE 431-22. INEFICÀCIA DE L’HERETAMENT PER RE
NÚNCIA 

A la mort d’un dels heretants, el supervivent pot inva
lidar mitjançant testament les seves disposicions a fa
vor de terceres persones si renuncia als beneficis suc
cessoris establerts a favor seu pel premort. 

SECCIÓ TERCERA. HERETAMENT A FAVOR DE TERCERES 

PERSONES 

ARTICLE 431-23. HERETAMENT A FAVOR DE TERCERES 

PERSONES 

Els heretaments que s’atorguen a favor de terceres per
sones no contractants, en allò no previst en aquesta sec
ció, es regeixen per les disposicions relatives a la voca
ció testamentària i a l’heretament simple. 

ARTICLE 431-24. ACCEPTACIÓ DE L’HERETAMENT 

Les persones afavorides amb l’heretament poden ac
ceptar en escriptura pública la institució d’hereu amb el 
consentiment dels heretants, moment a partir del qual 
l’heretament esdevé en favor d’un contractant i passa a 
regir-se per les disposicions de la secció primera. 

SECCIÓ QUARTA. PACTES SUCCESSORIS D’ATRIBUCIÓ PAR
TICULAR 

ARTICLE 431-25. PACTES SUCCESSORIS D’ATRIBUCIÓ PAR
TICULAR 

1. Les atribucions particulars ordenades en pacte suc
cessori singular o bé en heretament tenen el caràcter 
d’irrevocables en els mateixos termes en què ho és la 
institució d’hereu, llevat que els atorgants disposin el 
contrari. 

2. Les disposicions relatives a l’heretament s’apliquen 
a les atribucions particulars establertes en pacte succes
sori en tant ho permeti la seva naturalesa. 

3. El pacte successori d’atribució particular si hi ha 
transmissió de present dels béns atribuïts és considerat 
com a donació. 

ARTICLE 431-26. EFECTES DELS PACTES SUCCESSORIS 

D’ATRIBUCIÓ PARTICULAR EN RELACIÓ AL CAUSANT 

1. Si el causant ha destruït o perjudicat de forma inten
cionada el bé objecte de l’atribució particular ordena
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da en pacte successori, l’afavorit pot exigir el seu valor, 
a menys que l’hereu estigui en condicions de complir 
l’atribució en la forma inicialment prevista. 

2. Si el causant ha alienat o gravat el bé objecte de 
l’atribució de forma intencionada en perjudici de l’afa
vorit, aquest pot exigir de l’hereu l’eliminació del 
gravamen o el valor del bé objecte de l’atribució si no 
el pot reivindicar. 

SECCIÓ CINQUENA. PACTES DE RENÚNCIA 

ARTICLE 431-27. VALIDESA 

1. Són vàlids els pactes de renúncia o de transacció 
sobre drets successoris de qualsevol naturalesa atorgats 
entre el renunciant o renunciants i el causant de la suc
cessió. 

2. Els pactes de renúncia es poden establir sobre la to
talitat dels drets successoris o sobre una part d’aquests 
drets de forma pura o condicional i a títol onerós o gra
tuït. 

3. Llevat de pacte en contrari, la renúncia als drets suc
cessoris és eficaç enfront els successors del renunciant. 

ARTICLE 431-28. INEFICÀCIA 

La renúncia de drets successoris en benefici d’una al
tra persona esdevé ineficaç si per qualsevol causa els 
instituïts en el lloc del renunciant no arriben a succeir, 
llevat que s’hagi pactat una altra cosa. 

ARTICLE 431-29. ABAST DE LA RENÚNCIA 

La renúncia a tots els drets successoris inclou també els 
drets legitimaris i els drets en la successió intestada, 
llevat que es pacti una altra cosa. 

ARTICLE 431-30. RENÚNCIA ALS DRETS LEGITIMARIS 

1. Mitjançant pacte successori les persones amb dret a 
llegítima poden renunciar vàlidament als seus drets le
gitimaris. També poden renunciar a exigir el suplement 
de llegítima quan reben del causant béns o diners en 
pagament dels seus drets legitimaris. 

2. La renúncia a la llegítima no es fa extensiva als drets 
successoris establerts voluntàriament pel causant a fa
vor del renunciant en testament. 

3. Si el causant de la successió ha mort intestat, qui ha 
renunciat a la llegítima conserva el dret a succeir com 
a hereu d’acord amb l’ordre de crides que estableix la 
llei en la successió intestada. 

CAPÍTOL II. LES DONACIONS PER CAUSA DE MORT 

ARTICLE 432-1. DONACIONS PER CAUSA DE MORT 

1. Són donacions per causa de mort les disposicions de 
béns que en consideració a la seva mort atorga el do
nant en forma de donació acceptada pel donatari en 
vida seva, sense quedar el donant personalment vincu
lat per la donació. 

2. Les donacions atorgades sota la condició suspensiva 
de sobreviure el donatari al donant tenen el caràcter de 

donacions per causa de mort, i estan subjectes al règim 
jurídic d’aquestes, sens perjudici de les disposicions en 
matèria d’heretaments. 

3. La transmissió de la propietat de la cosa donada està 
supeditada al fet que quedi definitivament ferma la 
donació, fora que la voluntat de les parts sigui de trans
missió immediata, amb reserva o sense d’usdefruit pel 
donant, sota la condició resolutòria de revocació o pre
moriència del donatari. 

ARTICLE 432-2. DRET APLICABLE 

1. Les donacions per causa de mort no poden ésser 
universals i es regeixen per les normes dels llegats to
cant a: 

a) Inhabilitat i indignitat successòria del donatari. 

b) El dret d’acréixer entre els donataris 

c) La possibilitat de substitució vulgar del donatari. 

d) Les condicions, les càrregues, els fideïcomisos i els 
modes imposats al donatari 

e) La pèrdua posterior dels béns donats. 

f) El dret preferent dels creditors hereditaris per al co
brament de llurs crèdits. 

2. En tota altra cosa, es regeixen per les normes de les 
donacions entre vius, en tant que ho permeti llur natu
ralesa especial. 

ARTICLE 432-3. CAPACITAT 

1. Pot atorgar donacions per causa de mort qui té capa
citat per a testar. En cas de no ésser atorgades en escrip
tura pública, només són vàlides si el donant és major 
d’edat. 

2. Pot acceptar-les el donatari amb capacitat per a con
tractar o els seus representants legals. 

ARTICLE 432-4. ADQUISICIÓ PEL DONATARI 

1. En morir el donant, el donatari fa seus els béns do
nats, independentment que l’hereu accepti l’herència i 
de la validesa o subsistència del testament del donant o 
de les seves disposicions. 

2. El donatari pot prendre possessió per ell mateix dels 
béns donats sense necessitat de lliurament per l’hereu 
o pel marmessor. 

ARTICLE 432-5. INEFICÀCIA 

1. Les donacions per causa de mort resten sense efec
te en els casos següents: 

a) Si el donant les revoca expressament en escriptura 
pública, testament o codicil. 

b) Si el donant aliena o llega els béns donats 

c) Si el donant atorga amb posterioritat heretament, des 
del moment en què aquest produeix efecte. 

d) Si el donatari premor al donant. 

e) Si el donant no pereix amb ocasió de l’especial pe
rill determinant de la donació. 
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TÍTOL IV. LA SUCCESSIÓ INTESTADA 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 441-1. OBERTURA DE LA SUCCESSIÓ INTESTADA 

La successió intestada s’obre quan una persona mor 
sense deixar hereu testamentari o en heretament, o quan 
el nomenat o els nomenats no arriben a ésser-ho. 

ARTICLE 441-2. CRIDES LEGALS 

1. En la successió intestada, la llei crida com a hereus 
del causant els parents per consanguinitat i per adopció 
i el cònjuge supervivent o convivent en unió estable en 
els termes i amb els límits i els ordres fixats per aquest 
Codi, sens perjudici, si escau, de les llegítimes. 

2. A manca de les persones esmentades a l’apartat an
terior, succeeix la Generalitat de Catalunya. 

ARTICLE 441-3. PARENTIU 

1. La proximitat del parentiu es determina pel nombre 
de generacions. Cada generació forma un grau i cada 
sèrie de graus una línia. La línia pot ésser directa o 
col·lateral. 

2. La línia és directa si les persones descendeixen l’una 
de l’altra, i pot ésser descendent i ascendent. La descen
dent uneix el progenitor amb els qui en descendeixen. 
L’ascendent uneix una persona amb aquelles de les 
quals descendeix. 

3. La línia és col·lateral si les persones no descendeixen 
l’una de l’altra, però vénen d’un tronc comú. 

ARTICLE 441-4. CÒMPUT DEL PARENTIU 

1. En la línia directa es computen els graus pel nombre 
de generacions, descomptant la del progenitor. 

2. En la línia col·lateral es computen els graus sumant 
les generacions de cada branca que surt del tronc comú. 

ARTICLE 441-5. PRINCIPI DE PROXIMITAT DE GRAU 

En la successió intestada, el cridat de grau més pròxim 
exclou els altres, llevat dels casos en què es procedent 
el dret de representació. 

ARTICLE 441-6. SUCCESSIÓ PER GRAU I ORDRE 

1. Si cap dels parents més pròxims cridats per la llei no 
arriba a ésser hereu per qualsevol causa o és apartat de 
l’herència per indignitat successòria, l’herència es de
fereix al grau següent, i així successivament, de grau en 
grau i d’ordre en ordre, fins a arribar a la Generalitat. 

2. Si solament un o alguns dels cridats no arriben a és
ser hereus, la quota hereditària que els hauria corres
post acreix la dels altres parents del mateix grau. 

3. El que disposa aquest article s’entén sens perjudici 
del dret de transmissió de l’herència deferida i no ac
ceptada i del dret de representació. 

ARTICLE 441-7. DRET DE REPRESENTACIÓ 

1. Per dret de representació, els descendents d’una per
sona premorta o declarada indigna són cridats a ocupar 
el seu lloc en la successió. 

3.01.01. 

2. El dret de representació només s’aplica als descen
dents del causant, sense limitació de grau, i als nebots, 
però no s’estén als descendents d’aquests. 

3. El representant que, per repudiació o per una altra 
causa, no arriba a ésser hereu del representat no perd el 
dret de representació. 

ARTICLE 441-8. DIVISIÓ DE L’HERÈNCIA 

1. En la successió intestada, l’herència es divideix a 
parts iguals entre els cridats que l’han acceptada. 

2. Quan és aplicable el dret de representació entre des
cendents, la divisió s’efectua per branques o estirps, i 
els representants de cada branca es reparteixen a parts 
iguals la porció que hauria correspost a llur representat. 

CAPÍTOL II. L’ORDRE DE SUCCEIR 

SECCIÓ PRIMERA. LA SUCCESSIÓ EN LÍNIA DIRECTA DES
CENDENT 

ARTICLE 442-1. DRET DELS FILLS I DESCENDENTS 

1. En la successió intestada, l’herència es defereix pri
merament als fills del causant, per dret propi, i als seus 
descendents per dret de representació, sens perjudici, si 
s’escau, dels drets del cònjuge vidu o convivent en unió 
estable. 

2. En cas de repudiació d’un dels cridats en primer 
grau, la seva part acreix la dels altres. Si repudien tots 
els cridats d’un mateix grau, són cridats els del grau 
següent per dret propi, sense dret de representació, i els 
correspon una part igual de l’herència. 

SECCIÓ SEGONA. LA SUCCESSIÓ DEL CÒNJUGE VIDU I DEL 

CONVIVENT EN UNIÓ ESTABLE DE PARELLA 

ARTICLE 442-2. SUCCESSIÓ DEL CÒNJUGE VIDU 

1. En cas de concórrer amb fills o descendents d’a
quests, el cònjuge vidu té dret a una quarta part de l’he
rència amb els efectes de llegat de part alíquota. Men
tre aquest dret no es faci efectiu, el vidu té dret a 
continuar en l’ús de l’habitatge conjugal. 

2. Si el causant mor sense fills ni altres descendents, l’he
rència es defereix al cònjuge vidu. Els pares del causant 
conserven en aquest cas el seu dret a la llegítima. 

ARTICLE 442-3. OPCIÓ PER L’HABITATGE FAMILIAR 

El cònjuge vidu pot optar perquè el seu dret en la suc
cessió es faci efectiu amb l’usdefruit de l’habitatge 
conjugal més una vuitena part de l’herència amb els 
efectes de llegat de part alíquota. Aquesta opció es pot 
exercir fins que no hagi percebut el seu dret. 

ARTICLE 442-4. OPCIÓ PER L’USDEFRUIT UNIVERSAL 

1. En cas de concórrer amb fills o descendents d’a
quests, el cònjuge vidu pot optar per reclamar l’usde
fruit universal de l’herència, lliure de fiança. 

2. Aquest usdefruit s’estén a les llegítimes, llevat que 
els hereus no siguin fills comuns o descendents seus, 
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però no s’estén als llegats ordenats en codicil o pactes 
successoris d’atribució particular a favor d’altres perso
nes, ni a les donacions per causa de mort. 

3. Si el vidu concorre només amb hereus menors d’e
dat, dels quals és representant legal, pot exercir la seva 
representació per l’acceptació de l’herència, sense que 
calgui la intervenció d’un defensor judicial, i adjudicar
se l’usdefruit universal. 

4. Si concorre a la successió amb fills o descendents 
comuns, el cònjuge vidu pot optar unilateralment per 
l’usdefruit universal. Si el vidu concorre a la successió 
amb fills o descendents només del causant cal l’acord 
de tots ells. 

5. L’opció per l’usdefruit universal s’ha d’exercir dins 
l’any següent a la mort del causant, sens perjudici que, 
si aquesta opció no s’ha realitzat, es pugui adjudicar en 
qualsevol moment de comú acord amb els hereus. 

6. Aquest usdefruit s’extingeix per les causes generals 
i el vidu no el perd pel cas de contraure nou matrimo
ni o passar a viure maritalment de fet amb una altra 
persona. 

ARTICLE 442-5. MANCA DE DRET A SUCCEIR 

El vidu no té dret a succeir si en el moment de l’ober
tura de la successió estava separat judicialment o de fet 
del causant o si hi havia pendent una demanda de nul·
litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat de 
reconciliació entre els cònjuges. 

ARTICLE 442-6. SUCCESSIÓ DEL CONVIVENT EN UNIÓ ES
TABLE DE PARELLA 

En cas d’extinció d’una unió estable de parella per mort 
d’un dels convivents, corresponen al sobrevivent els 
mateixos drets en la successió intestada que al cònjuge 
vidu, en qualsevol dels casos següents: 

a) Si la unió s’ha constituït, o s’ha formalitzat posteri
orment, en escriptura pública. 

b) Si hi ha hagut convivència tenint algun fill comú. 

c) Si la convivència ha durat almenys quatre anys. 

ARTICLE 442-7. ATRIBUCIÓ EXPRESSA EN LA DECLARACIÓ 

D’HEREUS 

El drets del vidu i del convivent en unió estable en la 
successió intestada s’ha d’atribuir expressament en les 
declaracions d’hereus abintestat judicials i notarials. 

SECCIÓ TERCERA. LA SUCCESSIÓ EN LÍNIA DIRECTA AS
CENDENT 

ARTICLE 442-8. DRET DELS PROGENITORS I ASCENDENTS 

1. Si el causant mor sense fills ni descendents, sense 
cònjuge o convivent, l’herència es defereix als proge
nitors, a parts iguals. Si només sobreviu un dels dos, la 
delació d’aquest s’estén a tota l’herència. 

2. Si falten els progenitors, l’herència es defereix als 
ascendents de grau més proper. Si hi ha dues línies de 
parents del mateix grau, l’herència es divideix per línies 
i dins de cada línia per caps. 

SECCIÓ QUARTA. LA SUCCESSIÓ DELS COL·LATERALS 

ARTICLE 442-9. DELACIÓ ALS COL·LATERALS 

1. Si el causant mor sense fills ni descendents, sense 
cònjuge o convivent i sense ascendents, l’herència es 
defereix als parents col·laterals. 

2. Entre tots els fills d’un mateixa persona i els seus 
descendents hi ha el mateix dret a heretar abintestat 
per parts iguals, sense cap distinció per raó de paren
tiu. 

ARTICLE 442-10. GERMANS I FILLS DE GERMANS 

1. Els germans, per dret propi, i els fills de germans, per 
dret de representació, succeeixen el causant amb prefe
rència als altres col·laterals. 

2. Si concorren a l’herència germans i fills de germans 
aquests succeeixen per dret de representació i per parts 
iguals dins de cada estirp. 

3. En cas de repudiació d’un dels germans cridats, la 
seva part acreix la dels altres. 

4. Si només concorren a l’herència nebots del causant 
succeeixen per dret propi i succeeixen per caps i no per 
estirps. 

ARTICLE 442-11. CRIDA ALS ALTRES COL·LATERALS 

En defecte de germans i de fills de germans, l’herència 
es defereix als altres parents de grau més pròxim en lí
nia col·lateral fins al quart grau sense dret de represen
tació i per caps. 

SECCIÓ CINQUENA. LA SUCCESSIÓ EN CAS D’ADOPCIÓ 

ARTICLE 442-12. EQUIPARACIÓ ENTRE PARENTS PER 

ADOPCIÓ I PER CONSAGUINITAT 

El parentiu per adopció produeix els mateixos efectes 
successoris que el parentiu per consanguinitat. 

ARTICLE 442-13. ADOPCIÓ I PARENTIU D’ORIGEN 

L’adopció impedeix, recíprocament, la successió entre 
l’adoptat i els seus parents d’origen, llevat del que dis
posen els articles 442-14 i 442-15. 

ARTICLE 442-14. ADOPCIÓ DEL FILL DEL CÒNJUGE O DE 

LA PARELLA 

En el cas d’adopció del fill del cònjuge o de la parella, 
es manté el dret a succeir abintestat entre l’esmentat fill 
i el seu progenitor i els parents d’aquest, sens perjudi
ci dels drets successoris abintestat que puguin corres
pondre a l’adoptant i els seus parents. 

ARTICLE 442-15. ADOPCIÓ I CONCURRÈNCIA DE CRIDES A 

SUCCEIR ABINTESTAT 

Si una persona és adoptada per una altra amb la qual 
l’adoptat té, en el moment de l’adopció, un dret 
eventual a succeir-la abintestat, conserva el dret de 
successió intestada entre l’adoptat i els parents d’ori
gen. 
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SECCIÓ SISENA. LA SUCCESSIÓ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA 

ARTICLE 442-16. SUCCESSIÓ A MANCA DE PARENTS FINS 

EL QUART GRAU 

1. Si manquen les persones assenyalades pels articles 
precedents, succeeix la Generalitat de Catalunya. 

2. La Generalitat ha de destinar els béns heretats o llur 
producte o valor a establiments d’assistència social o a 
institucions de cultura, preferentment els de la darrera 
residència habitual del causant en territori català. En 
defecte d’aquests, s’han d’aplicar aquells béns o el pro
ducte de llur venda o llur valor als establiments o a les 
institucions de la comarca o, si hi manquen, als de ca
ràcter general a càrrec de la Generalitat. 

3. Si correspon d’heretar a la Generalitat de Catalunya, 
l’herència és acceptada a benefici d’inventari mitjan
çant declaració judicial d’hereu prèvia. 

CAPÍTOL III. LA SUCCESSIÓ DE L’IMPÚBER 

ARTICLE 443-1. CARÀCTER TRONCAL DELS BÉNS 

La successió intestada del causant impúber, en defec
te de substitució pupil·lar, es regeix per les normes se
güents: 

a) En els béns procedents d’un progenitor, o dels altres 
parents d’aquest fins al quart grau, adquirits a títol gra
tuït, són cridats a la successió, per llur ordre, els parents 
més pròxims de l’impúber, dins el quart grau en la lí
nia de la qual els béns procedeixen. 

b) Si sobreviu el progenitor de l’altra línia, conserva el 
seu dret a la llegítima sobre els dits béns. 

c) En els altres béns de l’impúber, la successió intestada 
es regeix per les regles generals, sense distinció de lí
nies. 

d) No tenen consideració de troncals els fruits dels béns 
d’igual caràcter. 

TÍTOL V. ALTRES ATRIBUCIONS SUCCESSÒRIES DETERMINA
DES PER LA LLEI 

CAPÍTOL I. LA LLEGÍTIMA 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 451-1. DRET A LA LLEGÍTIMA 

La llegítima confereix per ministeri de la llei a determi
nades persones el dret d’obtenir en la successió del 
causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir 
a títol d’institució hereditària, llegat, donació o de qual
sevol altra manera. 

ARTICLE 451-2. DELACIÓ 

1. La llegítima es defereix al temps de la mort del cau
sant a favor dels qui llavors siguin els seus legitimaris 
i no hagin estat justament desheretats, sens perjudici 
que perdin la seva llegítima els que siguin declarats 
indignes per succeir el causant. 
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2. Per raó de la llegítima no es pot limitar la facultat de 
disposició entre vius del causant sobre els seus béns. 

3. La llegítima no deferida no pot ésser objecte d’em
bargament o d’execució, per deutes dels presumptes 
legitimaris. 

4. Hom presumeix acceptada la llegítima mentre no 
sigui renunciada en forma pura i simple. 

SECCIÓ SEGONA. ELS LEGITIMARIS I LA DETERMINACIÓ DE 

LA LLEGÍTIMA 

ARTICLE 451-3. LLEGÍTIMA DELS DESCENDENTS 

1. Són legitimaris tots els fills del causant per parts 
iguals. 

2. Els fills premorts, desheretats o declarats indignes, 
són representats per llurs respectius descendents per 
estirps. 

ARTICLE 451-4. LLEGÍTIMA DELS PROGENITORS 

1. Si no hi ha descendents amb dret a llegítima, són 
legitimaris els progenitors per meitat. 

2. En cas que un d’ells hagi premort, hagi estat deshe
retat o declarat indigne, és únicament legitimari el pare 
o mare supervivent. 

3. Els ascendents de segon o ulterior grau no són mai 
legitimaris. 

ARTICLE 451-5. QUANTIA I CÒMPUT DE LA LLEGÍTIMA 

La quantia de la llegítima és la quarta part de la quan
titat base que resulta d’aplicar les regles següents: 

a) Hom parteix del valor que els béns de l’herència te
nien al temps de la mort del causant, amb deducció dels 
seus deutes i de les despeses de la seva darrera malal
tia, de l’enterrament o incineració i del funeral. 

b) A aquest valor líquid s’ha d’afegir el de tots els béns 
donats o disposats per un altre títol gratuït pel causant 
en vida, en els darrers deu anys, a favor de qualsevol 
persona, inclosos els béns donats als legitimaris. 

c) S’hi han d’afegir també les primes pagades pel cau
sant per assegurances pel cas de mort durant els darrers 
deu anys. 

d) El valor dels béns objecte de les donacions compu
tables és el que tenien al temps de morir el causant, feta 
deducció prèvia de les millores útils costejades pel do
natari en els béns donats i de l’import de les despeses 
extraordinàries de conservació o reparació que ell hagi 
sufragat, no causades per culpa seva. En canvi, hom 
afegeix al valor d’aquests béns l’estimació dels deteri
oraments ocasionats per culpa del donatari que en pu
guin haver minvat el valor. 

e) Si el donatari ha alienat els béns donats, hom hi afe
geix el valor que tenien en el moment de llur alienació 
i, si els béns han deperit per culpa del donatari, el va
lor d’aquests al temps en què es produí llur destrucció, 
amb actualització d’aquests valors al temps de morir el 
causant. 
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ARTICLE 451-6. ACTES SIMULATS 

Els legitimaris, inclosos els instituïts hereus, un cop 
oberta la successió, poden instar la declaració de simu
lació dels actes de disposició atorgats pel causant que 
dissimulin una donació o un altra liberalitat, els quals, 
d’ésser declarada la simulació, es computaran per cal
cular la llegítima. En cas d’inoficiositat quedaran sub
jectes a reducció o supressió. 

ARTICLE 451-7. LLEGÍTIMA INDIVIDUAL 

1. Tots els legitimaris detreuen la llegítima d’una úni
ca quarta. 

2. Per a determinar la llegítima individual entre diver
sos legitimaris fan nombre el que és hereu, el legitimari 
que l’ha renunciada, el que ha estat desheretat justa-
ment i el declarat indigne de succeir el causant. 

3. No obstant això, els fills o els descendents del legi
timari desheretat o declarat indigne, que sigui fill del 
causant, són legitimaris per dret de representació. 

SECCIÓ TERCERA. L’ATRIBUCIÓ, LA IMPUTACIÓ, LA PER
CEPCIÓ I EL PAGAMENT DE LA LLEGÍTIMA 

ARTICLE 451-8. ATRIBUCIÓ 

1. La institució d’hereu i el llegat a favor de qui resulti 
ésser legitimari impliquen atribució de llegítima, balda
ment no s’expressi així, i s’imputen a la seva satisfac
ció sempre que el causant no disposi altra cosa, enca
ra que el legitimari repudiï l’herència o renunciï al 
llegat, cas en el qual s’entén que renuncia també a la 
llegítima. 

2. El llegat disposat en concepte de llegítima o imputa
ble a ella que no sigui llegat simple de llegítima pot 
consistir en un llegat de diners, encara que no n’hi hagi 
en l’herència, o en béns de plena i lliure propietat del 
causant, llevat del cas de no haver-n’hi en aquella, sen
se comptar a aquest sol efecte els béns mobles d’ús 
domèstic. Si els béns no tenen aquesta condició, el le
gitimari pot optar entre acceptar simplement el llegat o 
renunciar-lo i exigir allò que per llegítima li correspon
gui. 

3. La llegítima també pot llegar-se en forma simple, 
emprant la fórmula «allò que per llegítima correspon
gui» o altres d’anàlogues o similars. En aquest cas, si 
el legitimari és alhora hereu o legatari aquesta darrera 
institució implica igualment atribució de la llegítima, 
sense que el llegat en forma simple li atribueixi cap al
tre dret. 

ARTICLE 451-9. IMPUTACIÓ 

1. Són imputables a la llegítima: 

a) Les donacions fetes pel causant a favor dels fills per 
tal d’adquirir un habitatge o establir una activitat pro
fessional, industrial o mercantil que els proporcioni una 
independència personal o econòmica, llevat de dispo
sició contrària del causant. 

b) Les donacions per causa de mort atorgades pel cau
sant a favor dels legitimaris, llevat de pacte en contrari. 

c) Les quantitats percebudes pels legitimaris com a 
beneficiaris d’assegurances de vida del causant. 

d) Les donacions entre vius atorgades pel causant amb 
pacte exprés d’imputació o que serveixin de pagament 
o a compte de la llegítima. El caràcter imputable de la 
donació s’ha de manifestar i consignar expressament en 
el moment del seu atorgament. Aquest caràcter no es 
pot afegir amb posterioritat per actes entre vius ni per 
causa de mort. 

2. En l’herència dels avis, és imputable a la llegítima 
dels néts tot allò que hagin rebut els pares premorts que 
fos imputable a la seva llegítima, si aquests haguessin 
estat legitimaris. 

3. La imputació a la llegítima pot ser suprimida lliure-
ment pel causant en testament o codicil i en escriptura 
pública entre vius, cas en el qual esdevé irrevocable. 

4. En la imputació de donacions són aplicables les re
gles de valoració de béns de l’article 451-5. 

5. Les donacions imputables no estan sotmeses al límit 
de deu anys establert a la lletra b de l’article 451-5. 

ARTICLE 451-10. INTANGIBLITAT 

1. El causant no pot imposar sobre la llegítima condi
cions, terminis, modes, usdefruits, fideïcomisos ni al
tres limitacions o càrregues i si les imposa han d’ésser 
tingudes com a no formulades. 

2. No obstant això, si la disposició per causa de mort 
atorgada en concepte de llegítima està subjecta a limi
tacions o càrregues però té un valor superior al que per 
llegítima correspon al legitimari, aquest està facultat 
per a optar entre acceptar l’esmentada disposició amb 
les limitacions o càrregues referides o fer seva solament 
la llegítima lliure d’aquestes. 

3. L’acceptació de l’herència o el llegat gravats impu
tables a la llegítima implica la renúncia a l’exercici de 
l’opció prevista en l’apartat anterior. 

ARTICLE 451-11. SUPLEMENT DE LLEGÍTIMA 

1. La institució d’hereu, el llegat, la donació i l’assenya
lament o assignació imputables a la llegítima no priven 
els afavorits de llur qualitat de legitimaris, en conse
qüència, fan seu l’excés com a mera liberalitat. 

2. Si el rebut pels legitimaris en els anteriors conceptes 
és inferior a la llegítima que correspon a cada legitima
ri, poden exigir el que manqui com a suplement de lle
gítima, excepte si, després de deferida aquella, hom 
s’ha donat per totalment pagat de la llegítima o ha re
nunciat expressament el seu dret al suplement. 

3. Si amb posterioritat al pagament de la llegítima apa
reixen nous béns del causant, el legitimari té dret al 
suplement que li correspongui malgrat haver-se donat 
per totalment pagat de la llegítima o haver renunciat 
expressament el seu dret al suplement. 

ARTICLE 451-12. PAGAMENT 

1. L’hereu o les persones facultades per a efectuar la 
partició, per a distribuir l’herència o per a assenyalar i 
pagar llegítimes poden optar pel pagament en diners, 
encara que no n’hi hagi a l’herència, o en béns d’aques
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ta, sempre que per disposició del causant no correspon
gui als legitimaris de percebre la llegítima per via d’ins
titució d’hereu, de llegat, d’assenyalament o d’assigna
ció de cosa específica o de donació. 

2. Començat el pagament en diners o en béns, el legi
timari pot exigir la resta de la mateixa manera inicial. 

ARTICLE 451-13. QUALITAT DELS BÉNS 

1. Si les persones esmentades en l’article 451-12 opta
ven pel pagament en béns i el legitimari no es confor
ma amb els que aquells hagin assenyalat, decideix el 
jutge competent d’acord amb l’equitat i pel procedi
ment establert per als actes de jurisdicció voluntària. 

2. En qualsevol cas, el jutge pot ordenar que es practi
qui una prova pericial a fi de conèixer la qualitat i l’es
timació dels béns que componen l’herència i del lot que 
hom pretengui adjudicar al legitimari. 

ARTICLE 451-14. VALORACIÓ DELS BÉNS 

Els béns de l’herència que serveixin com a pagament 
de la llegítima s’estimen per llur valor al temps d’efec
tuar-se fefaentment la designació o l’adjudicació. 

ARTICLE 451-15. INTERESSOS 

1. El causant pot disposar vàlidament que la llegítima 
no meriti interès o establir-ne l’import. 

2. Altrament, la llegítima merita l’interès legal des de la 
mort del causant, baldament el pagament s’efectuï en 
béns hereditaris, llevat que el legitimari visqui a la casa 
i en companyia de l’hereu o de l’usufructuari universal 
de l’herència i a les seves expenses. 

3. El suplement de llegítima merita interès només des 
que és reclamat judicialment. 

4. En el llegat, l’assenyalament o l’assignació d’una 
cosa específica hereditària en concepte de llegítima o 
imputable a ella, el legitimari afavorit fa seus, en lloc 
d’interessos, els fruits o les rendes que la cosa produ
eix a partir de la mort del causant. 

ARTICLE 451-16. RESPONSABILITAT 

1. L’hereu respon personalment del pagament de la lle
gítima i del suplement d’aquesta. 

2. El legitimari pot demanar que sigui anotada preven
tivament en el Registre de la Propietat la demanda de 
reclamació de la llegítima o del suplement d’aquesta. 

3. La llegítima no dóna lloc per ella mateixa a cap al
tre assentament en el Registre de la Propietat, llevat de 
l’anotació preventiva del llegat, si escau. 

SECCIÓ QUARTA. LA PRETERICIÓ I EL DESHERETAMENT 

ARTICLE 451-17. PRETERICIÓ DE LEGITIMARIS 

1. És preterit el legitimari no esmentat en el testament 
del seu causant, sense que abans o després aquest li 
hagi atorgat donació en concepte de llegítima o impu
table a ella. 

2. També és preterit el legitimari si, malgrat ésser es
mentat al testament, el causant no li fa atribució en con
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cepte de llegítima o imputable a ella en el mateix tes
tament, o no el deshereta, encara que sigui injustament. 

3. La preterició és intencional si respon a la voluntat del 
testador d’excloure de la llegítima al preterit. La prete
rició és errònia en els altres casos i, especialment, si per 
qualsevol causa l’existència del preterit era desconegu
da pel causant al moment de testar. 

ARTICLE 451-18. EFECTES DE LA PRETERICIÓ 

1. La preterició del legitimari no dóna lloc a la ineficà
cia del testament, però el preterit té dret a exigir allò 
que per llegítima li correspon. 

2. No obstant, la preterició del legitimari que és fill o 
descendent del testador i ha nascut o ha arribat a ésser 
legitimari després d’atorgar-se el testament, o l’existèn
cia del qual el causant ignorava en testar, constitueix 
preterició errònia i confereix al legitimari preterit acció 
per impugnar el testament, o codicils, excepte en els 
casos següents: 

a) Si el cònjuge o convivent en unió estable és instituït 
hereu únic. 

b) Si el causant ha instituït hereu un fill o altre descen
dent i en el moment d’atorgar testament tenia més d’un 
fill o almenys un fill i una estirp de fill premort. 

c) Si el preterit és una persona que és declarada descen
dent del causant després de la seva mort. 

d) Si el preterit és un descendent del causant que resulta 
ésser legitimari per dret de representació. En aquest cas, 
hom pot exercir la impugnació si el representat, en cas 
d’haver sobreviscut al causant, hagués pogut exercitar 
l’acció. 

3. L’ordenament pel testador en el testament d’una dis
posició, inclòs el llegat simple de llegítima, en favor de 
tots els fills o legitimaris que pugui arribar a tenir, fins 
i tot abans que aquests existeixin, no impedeix la im
pugnació del testament per preterició errònia llevat que 
el testador així ho estableixi expressament. 

4. L’acció per impugnar el testament o codicils per cau
sa de preterició errònia caduca als quatre anys de la 
mort del testador. 

ARTICLE 451-19. EFECTES DEL DESHERETAMENT 

1. El desheretament just, això és, el fonamentat en una 
de les causes legals, priva el legitimari del seu dret a la 
llegítima. 

2. El desheretament injust, això és, el fet sense expres
sió de causa, o per una causa la certesa de la qual, si fos 
contradita, no seria provada, o per una causa que no 
sigui cap de les assenyalades per aquest Codi, produeix 
els efectes de la preterició intencional. 

ARTICLE 451-20. FORMA DEL DESHERETAMENT 

El desheretament només pot fer-se en testament, codi
cil o pacte successori, amb expressió d’una de les cau
ses assenyalades per aquest Codi, designació nominal 
del legitimari desheretat i no pot ser ni parcial ni con
dicional. 
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ARTICLE 451-21. CAUSES
 

Són causes de desheretament:
 

a) Les d’indignitat contingudes en l’article 412-3. 

b) Haver negat aliments al testador o al seu cònjuge o 
convivent en unió estable, o als ascendents o descen
dents d’aquell, quan hi ha obligació de donar-los-en. 

c) Haver maltractat d’obra o injuriat, greument en amb
dós casos el testador o el seu cònjuge o convivent en 
unió estable. 

d) Haver estat privat de la potestat que corresponia al 
pare o la mare legitimaris sobre el fill testador, o de la 
que corresponia al fill legitimari sobre els seus fills néts 
del testador, per sentència fonamentada en l’incompli
ment dels deures que comporta. 

e) El trencament manifest i continuat en el temps de la 
relació familiar entre el causant i el legitimari, sempre 
que no sigui per causa exclusivament imputable al cau
sant. 

ARTICLE 451-22. RECONCILIACIÓ I PERDÓ 

La reconciliació del causant amb el legitimari que ha 
incorregut en causa de desheretament, sempre que si
gui per actes indubtables, i el perdó concedit en es
criptura pública, siguin anteriors o posteriors al des
heretament, el deixen sense efecte. Ambdós actes són 
irrevocables. 

ARTICLE 451-23. IMPUGNACIÓ 

1. Si el legitimari desheretat impugna el desheretament 
al·legant inexistència de la causa, la prova que aquesta 
existia correspon a l’hereu. 

2. Si el legitimari desheretat al·lega reconciliació o per
dó, la seva prova correspon al desheretat. 

3. L’acció d’impugnació del desheretament caduca als 
quatre anys de la mort del testador. 

SECCIÓ CINQUENA. LA INOFICIOSITAT 

ARTICLE 451-24. INOFICIOSITAT LEGITIMÀRIA 

1. Si amb el valor de l’actiu hereditari líquid no resten 
a l’hereu béns relictes suficients per al pagament de les 
llegítimes, dels llegats en concepte de tals o imputables 
a aquelles, dels suplements i per a retenir la pròpia lle
gítima sense detriment, poden ésser reduïts per inofici
osos els llegats a favor d’estranys o dels mateixos legi
timaris, en la part que excedeixi llur llegítima, o ésser 
simplement suprimits per deixar-la franca. 

2. Als efectes de la reducció o supressió, tenen el ma
teix tractament que els llegats les donacions per causa 
de mort. 

3. Si efectuada la reducció o la supressió, el passiu su
pera l’actiu hereditari o si aquest és encara insuficient, 
poden també ésser reduïdes o suprimides les donacions 
computables per al càlcul de la llegítima atorgades pel 
causant a favor d’estranys i àdhuc de legitimaris, en la 
part no imputable a aquella. 

4. El legatari o el donatari afectats per la inoficiositat 
poden evitar la pèrdua de la totalitat o d’una part de la 

cosa llegada o donada pagant als legitimaris en diners 
l’import que hagin de percebre. 

ARTICLE 451-25. ORDRE DE REDUCCIÓ 

1. La reducció de llegats i d’altres atribucions per causa 
de mort es fa en proporció a llur valor, respectant les 
preferències de pagament disposades pel causant. 

2. La reducció o la supressió de donacions comença per 
la més recent i així successivament, per ordre invers de 
data, i són reduïdes a prorrata si aquesta és la mateixa 
o és indeterminada. 

3. El causant no pot alterar l’ordre de prelació en la 
reducció de donacions ni disposar que siguin reduïdes 
abans que els llegats. 

ARTICLE 451-26. ACCIÓ D’INOFICIOSITAT 

1. L’acció per inoficiositat de donacions, llegats i d’al
tres disposicions per causa de mort correspon solament 
als legitimaris i a llurs hereus, i a l’hereu del causant, 
quan no ha acceptat l’herència a benefici d’inventari. 

2. Ambdues accions caduquen als quatre anys de la 
mort del causant. 

3. Els creditors del causant no es poden beneficiar de la 
reducció o la supressió de donacions per inoficiositat, 
sens perjudici de procedir contra l’hereu que no ha 
gaudit del benefici legal d’inventari i que resultava afa
vorit per la reducció o la supressió. 

SECCIÓ SISENA. L’EXTINCIÓ DE LA LLEGÍTIMA 

ARTICLE 451-27. CAUSES D’EXTINCIÓ 

1. La renúncia a la llegítima, el desheretament just, la 
declaració d’indignitat per a succeir i la prescripció 
extingeixen la respectiva llegítima individual. 

2. Els mateixos actes en relació amb l’únic o amb tots 
els legitimaris l’extingeixen totalment. 

3. En tots aquests casos la llegítima s’integra en l’he
rència sense que mai acreixi la dels altres legitimaris, 
sens perjudici del dret de representació. 

ARTICLE 451-28. PRESCRIPCIÓ 

1. La pretensió per a exigir la llegítima i el seu suple
ment prescriu en tot cas al cap de deu anys a partir de 
la mort del causant. 

2. La prescripció se suspèn si l’hereu gravat amb el 
pagament de la llegítima és el cònjuge vidu del causant 
o convivent en unió estable. Malgrat la suspensió, el 
legitimari pot reclamar en qualsevol moment el paga
ment de la llegítima. 

CAPÍTOL II. LA QUARTA VIDUAL 

ARTICLE 452-1. DRET A LA QUARTA VIDUAL 

1. El cònjuge vidu que no hagi estat instituït hereu o 
legatari en la successió del seu cònjuge premort, amb 
un resultat equivalent, té dret, d’acord amb les disposi
cions d’aquest capítol, d’obtenir en la seva successió un 
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valor patrimonial corresponent a una quarta part de 
l’herència. 

2. Només té dret a la quarta vidual el cònjuge que no 
tingui suficients recursos per satisfer les seves necessi
tats, atès el nivell de vida de què gaudia durant el ma
trimoni i el patrimoni relicte, i li confereix acció perso
nal per reclamar dels hereus la quantitat necessària per 
atendre-les fins al màxim de la quarta part del valor de 
l’actiu hereditari net. 

3. El cònjuge vidu no té dret a reclamar la quarta vidual 
si al moment de l’obertura de la successió es troba en 
una de les situacions previstes a l’article 442-4 d’aquest 
Codi. 

4. Els mateixos drets corresponen al convivent en unió 
estable de parella en cas d’extinció per mort de la unió, 
en els termes de 442-5. 

ARTICLE 452-2. QUANTIA 

1. Per a la fixació de la quarta vidual cal atenir-se al 
valor de l’actiu hereditari net, deduïdes les despeses de 
darrera malaltia, enterrament i funeral del premort, sen
se cap addició i inclosa la llegítima. 

2. Per a determinar el dret a la quarta vidual, s’afegei
xen al patrimoni del sobrevivent els béns que li puguin 
correspondre en l’herència del premort, encara que no 
els exigeixi o els renunciï, juntament amb el que tingui 
dret a percebre com a conseqüència de l’extinció del 
règim econòmic matrimonial. 

3. El cònjuge o convivent sobrevivent pot demanar la 
reducció o la supressió de les donacions entre vius ator
gades pel causant amb la finalitat de defraudar la quarta 
vidual. 

ARTICLE 452-3. PAGAMENT 

1. Els hereus del premort poden optar per satisfer al 
vidu o convivent la quarta vidual en béns de l’herència 
o en diners, encara que no n’hi hagi en l’herència. 

2. Són aplicables al pagament de la quarta vidual les 
disposicions del capítol primer d’aquest Títol, en la 
mesura que ho permeti la seva naturalesa. 

3. El cònjuge o convivent sobrevivent pot demanar que 
sigui anotada preventivament en el Registre de la Pro
pietat la demanda de reclamació de la quarta vidual. 

ARTICLE 452-4. EXTINCIÓ 

1. El dret a reclamar la quarta vidual s’extingeix: 

a) Per renúncia. 

b) Per prescripció als quatre anys de la mort del cau
sant. 

c) Per matrimoni del sobrevivent o per la convivència 
marital amb una altra persona, després de la mort del 
causant i abans d’haver-lo exercit. 

d) Per la mort del sobrevivent sense haver-lo exercit. 

2. El sobrevivent perd el dret a la quarta vidual si aban
dona o negligeix greument els fills comuns menors 
d’edat. Tanmateix no ha de restituir els fruits percebuts. 

3.01.01. 

ARTICLE 452-5. LLIBERTAT DE DISPOSAR 

En escriptura pública, es pot convenir i disposar lliure-
ment sobre la quarta vidual, en forma de renúncia total 
o parcial i d’altres pactes que es considerin convenients, 
en els termes d’allò previst al Títol III d’aquest Llibre. 

TÍTOL VI. L’ADQUISICIÓ DE L’HERÈNCIA 

CAPÍTOL I. L’ACCEPTACIÓ I LA REPUDIACIÓ DE L’HERÈNCIA 

SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 461-1. EXERCICI DE LA DELACIÓ 

1. El cridat a l’herència pot lliurement acceptar-la o 
repudiar-la, tan bon punt té coneixement que s’ha pro
duït la delació a favor seu. 

2. Si hi ha una pluralitat de cridats a l’herència, cadas
cun d’aquests pot acceptar-la o repudiar-la amb inde
pendència dels altres. 

ARTICLE 461-2. REQUISITS 

1. L’acceptació i la repudiació de l’herència no poden 
ésser fetes parcialment, ni sota termini o condició. 

2. Les condicions i les restriccions a l’acceptació i la 
repudiació de l’herència s’han de tenir per no formula
des. 

3. Llevat de voluntat contrària del testador, s’entén que 
el cridat en quotes diferents que n’accepta qualsevol 
d’aquestes accepta les restants, encara que li siguin de
ferides amb posterioritat per via de substitució vulgar 
o per compliment de condicions suspensives. 

ARTICLE 461-3. FORMES 

L’acceptació de l’herència pot ésser expressa o tàcita. 

ARTICLE 461-4. ACCEPTACIÓ EXPRESSA 

L’acceptació expressa ha d’ésser feta en document pú
blic o privat, en el qual el cridat a l’herència ha de ma
nifestar la voluntat d’acceptar-la o assumir el títol d’he
reu. 

ARTICLE 461-5. ACCEPTACIÓ TÀCITA 

1. S’entén tàcitament acceptada l’herència quan el cri
dat realitza qualsevol acte que no pot realitzar si no és 
a títol d’hereu. 

2. La venda, la donació o la cessió del dret a l’herència 
que el cridat a aquesta fa a favor d’un estrany o a favor 
de tots els cohereus o d’algun d’ells implica l’accepta
ció de l’herència. 

3. La renúncia al dret de succeir, si es fa a canvi d’una 
contraprestació o a favor de sols algun o alguns dels 
cohereus, implica també l’acceptació de l’herència. 

ARTICLE 461-6. REPUDIACIÓ 

1. La repudiació de l’herència ha d’ésser feta de forma 
expressa en document públic o mitjançant escrit dirigit 
al jutge competent. 

2. S’entén que l’herència ha estat repudiada quan el 
cridat hi renuncia gratuïtament, d’acord amb els requi
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sits de forma assenyalats a l’apartat anterior, a favor de 
les persones a les quals hauria de ser deferida la quota 
del renunciant. 

ARTICLE 461-7. ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA PELS CREDI
TORS 

1. Si el cridat repudia una herència en perjudici dels 
seus creditors, aquests poden demanar al jutge que els 
autoritzi a acceptar-la en nom i en lloc del repudiant, als 
únics efectes de fer efectius llurs crèdits sobre el patri
moni hereditari. 

2. Un cop satisfets els crèdits, el romanent hereditari es 
defereix d’acord amb allò previst pel causant i, en el 
seu defecte, per la successió intestada. 

3. Aquest dret dels creditors caduca als sis mesos a 
comptar de la repudiació. 

ARTICLE 461-8. ACCEPTACIÓ FORÇOSA 

El cridat que hagi sostret o ocultat béns de l’herència 
perd la facultat de repudiar-la i esdevé hereu pur i sim
ple, encara que manifesti la seva voluntat de repudiar 
l’herència d’acord amb els requisits que estableix la 
llei. 

ARTICLE 461-9. CAPACITAT PER ACCEPTAR I REPUDIAR 

1. Poden acceptar i repudiar l’herència les persones 
amb capacitat per a contractar i obligar-se. 

2. Els pares poden acceptar les herències deferides als 
fills que estan en la seva potestat parental, i els tutors les 
que es defereixin a les persones en tutela. Aquestes 
acceptacions s’entén que són fetes a benefici d’inven
tari. Per a la repudiació és necessària l’autorització ju
dicial. 

3. Els menors emancipats o els que han obtingut l’ha
bilitació d’edat poden acceptar, ells sols, les herències 
que els han estat deferides, però necessiten dels corres
ponents complements de capacitat per a repudiar-les. 

4. L’acceptació de l’herència deixada per a sufragis o 
als pobres correspon a les persones designades pel tes
tador i, subsidiàriament, a la Generalitat de Catalunya 
i a la confessió religiosa legalment reconeguda de què 
es tracti, segons les seves pròpies normes. 

ARTICLE 461-10. CAPACITAT DE LES PERSONES JURÍDI
QUES 

1. La capacitat i els requisits per a l’acceptació i la re
pudiació de les herències deferides a les persones jurí
diques de dret públic o dret privat es regeixen per les 
seves respectives normes reguladores. 

2. A manca de les anteriors, hom ha d’aplicar les regles 
referents als actes de disposició de béns de la persona 
jurídica per a l’acceptació pura i simple i la repudiació. 

ARTICLE 461-11. IRREVOCABILITAT I IMPUGNACIÓ 

1. L’acceptació i la repudiació de l’herència fetes vàli
dament són irrevocables. 

2. L’acceptació i la repudiació poden ésser impugnades 
per manca de capacitat, i quan han estat fetes amb in
timidació, violència, dol o error. S’entén que hi ha ha

gut error si amb posterioritat apareix un testament des
conegut. 

3. El termini per a la impugnació és de quatre anys des 
de la declaració d’incapacitat, i des que hagi cessat la 
intimidació o la violència o s’hagi tingut coneixement 
del dol o de l’error. 

ARTICLE 461-12. PLURALITAT DE CRIDES 

1. El cridat que repudia l’herència testamentària pot 
acceptar la intestada, però amb subjecció als llegats, els 
fideïcomisos i les altres càrregues que el testador hagi 
imposat. 

2. Si el cridat repudia l’herència intestada amb conei
xement que és instituït hereu en testament, s’entén que 
repudia l’herència testada; però, si ho ignorava, la re
pudiació no el perjudica. 

ARTICLE 461-13. IMPRESCRIPTIBILITAT I INTERPEL·LACIÓ 

JUDICIAL 

1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència és 
imprescriptible. 

2. Les persones interessades en la successió, àdhuc els 
creditors de l’herència o del cridat, poden obtenir del 
jutge, tan bon punt hagin transcorregut trenta dies a 
comptar de la delació a favor seu, que assenyali un ter
mini al cridat perquè manifesti si accepta o repudia 
l’herència. Aquest termini no pot excedir els seixanta 
dies naturals. 

3. Transcorregut el termini assenyalat a l’apartat ante
rior sense que el cridat accepti l’herència en escriptu
ra pública o davant del jutge, hom considera que la re
pudia. 

ARTICLE 461-14. DRET DE TRANSMISSIÓ 

1. Mort el cridat sense haver acceptat ni repudiat l’he
rència deferida el dret a succeir mitjançant la seva ac
ceptació i el de repudiar són transmesos sempre als seus 
hereus. 

2. Els hereus del cridat que hagi mort sense haver ac
ceptat ni repudiat l’herència poden acceptar ambdues 
herències, però no poden acceptar la primera i repudi
ar la segona. 

3. En cas d’ésser diversos els hereus que accepten la 
segona herència, cadascun d’ells pot acceptar o repudi
ar la primera, independentment dels altres, i amb dret 
preferent d’acréixer entre ells. 

4. Les disposicions d’aquest article s’apliquen a la lle
gítima, els llegats i els fideïcomisos, en la mesura que 
ho permeti la seva especial naturalesa. 

SECCIÓ SEGONA. L’ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA PURA I 

SIMPLE I A BENEFICI D’INVENTARI 

ARTICLE 461-15. ACCEPTACIÓ DE L’HERÈNCIA A BENEFI
CI D’INVENTARI 

1. L’hereu pot, encara que el causant ho hagi prohibit, 
acceptar l’herència a benefici d’inventari, sempre que 
practiqui inventari amb aquesta finalitat, abans o des
prés de l’acceptació de l’herència. 
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2. La declaració de voler acceptar l’herència a benefi
ci d’inventari es pot fer davant de notari o per escrit 
adreçat al jutge competent en la successió, i ha d’ésser 
feta en el termini de sis mesos a comptar del moment 
en què l’hereu té coneixement de la delació. 

3. L’acceptació de l’herència sense manifestar l’hereu 
que vol gaudir del benefici d’inventari no impedeix que 
així ho faci dins el termini legal per a la realització de 
l’inventari. 

ARTICLE 461-16. INVENTARI 

1. L’inventari de l’herència ha d’ésser formalitzat nota
rialment o judicialment, en el termini previst a l’apar
tat segon de l’article 461-15, i s’hi han de ressenyar els 
béns relictes, sense que calgui valorar-los, i els deutes 
i les càrregues hereditàries, amb indicació del seu im
port. 

2. No és considerat com a pres en forma l’inventari 
quan ha estat confeccionat de forma maliciosa, ometent 
béns en perjudici dels creditors del causant. 

3. L’hereu pot aprofitar un inventari de l’herència ja 
practicat per una altra finalitat. 

4. Per a la formació de l’inventari no cal citar cap per
sona, però hi poden intervenir els creditors del causant 
i els interessats en l’herència. 

5. Durant el termini en què l’hereu formalitza l’inven
tari no poden accionar contra l’herència ni els legataris 
ni els fideïcomissaris. 

ARTICLE 461-17. BENEFICI LEGAL D’INVENTARI 

1. Gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari, a tots 
els efectes, els hereus que confeccionen un inventari de 
l’herència conforme als requisits de temps i forma pre
vistos als articles precedents, encara que no manifestin 
la voluntat d’acollir-se al benefici d’inventari. S’hi 
equipara l’inventari formalitzat pels hereus en docu
ment privat que es presenta a una administració públi
ca per a la liquidació dels impostos vinculats a la suc
cessió. 

2. També gaudeixen de ple dret del benefici d’inventari, 
encara que no hagin pres inventari, els hereus menors 
d’edat, estiguin o no emancipats, els incapacitats, els 
hereus de confiança, les entitats o els establiments be
nèfics, docents o de caràcter pietós i les entitats de dret 
públic. 

3. Es consideren també acceptades a benefici d’inven
tari les herències deixades als pobres, a entitats sense 
ànim de lucre i, en general, les destinades a finalitats 
benèfiques, docents o pietoses. 

ARTICLE 461-18. ACCEPTACIÓ PURA I SIMPLE 

En cas que l’hereu no practiqui l’inventari en el temps 
i en la forma prescrits, s’entén que l’herència ha estat 
acceptada purament i simple. 

3.01.01. 

SECCIÓ TERCERA. ELS EFECTES DE L’ACCEPTACIÓ DE L’HE
RÈNCIA 

ARTICLE 461-19. EFECTES DE L’ACCEPTACIÓ PURA I SIM
PLE 

Per l’acceptació de l’herència pura i simple l’hereu res
pon de les obligacions del causant i de les càrregues 
hereditàries, no solament amb els béns relictes, sinó 
també amb els seus béns propis, indistintament. 

ARTICLE 461-20. CÀRREGUES HEREDITÀRIES 

Es consideren càrregues hereditàries, les despeses: 

a) De darrera malaltia, d’enterrament o incineració, 
funeral del causant i altres serveis funeraris. 

b) De formació d’inventari i de partició de l’herència. 

c) De defensa dels béns de l’herència, i les derivades de 
les actuacions judicials relatives a l’herència causades 
en interès comú. 

d) De lliurament de llegats, pagament de llegítimes o 
retribució de marmessors, i altres de naturalesa anàloga. 

ARTICLE 461-21. EFECTES DE L’ACCEPTACIÓ DE L’HERÈN
CIA A BENEFICI D’INVENTARI 

L’acceptació de l’herència a benefici d’inventari produ
eix els efectes següents: 

a) L’hereu no respon de les obligacions del causant ni 
de les càrregues hereditàries amb els seus béns propis, 
sinó únicament amb els béns de l’herència. 

b) Subsisteixen, sense extingir-se per confusió, els drets 
i els crèdits de l’hereu contra l’herència i les càrregues 
i les obligacions d’aquell a favor d’aquesta. L’hereu es 
pot fer pagament dels dits crèdits. 

c) Mentre no quedin pagats els deutes del causant i les 
càrregues hereditàries, no es poden confondre per a cap 
efecte en dany dels creditors hereditaris ni de l’hereu 
els béns de l’herència amb els propis o privatius de 
l’hereu. 

ARTICLE 461-22. ADMINISTRACIÓ DE L’HERÈNCIA BENE
FICIÀRIA 

1. El benefici d’inventari no impedeix a l’hereu d’ad
quirir l’herència, possessionar-se’n i administrar-la. 

2. Abans de lliurar o de complir els llegats, l’hereu ha 
de procedir a pagar els creditors coneguts del causant 
a mesura que es presentin, sota la seva responsabilitat, 
i a cobrar-se els seus crèdits amb els diners que trobi a 
l’herència o que obtingui en la venda dels béns de la 
mateixa herència, sens perjudici dels que pugui adjudi
car en pagament. 

3. Si, satisfets alguns o tots els legataris, apareixen cre
ditors hereditaris desconeguts, sense que sigui suficient 
el romanent hereditari per a pagar-los, aquests poden 
repetir contra aquells. 

4. Els creditors particulars de l’hereu no poden perse
guir els béns de l’herència fins que quedin pagats tots 
els creditors coneguts del causant. 

5. Perd el benefici d’inventari l’hereu que procedeixi 
fraudulentament en els pagaments i realitzacions de 
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béns i, en general, en l’administració de l’herència be
neficiària. 

ARTICLE 461-23. OBLIGACIÓ DE SOL·LICITAR EL CONCURS 

DE L’HERÈNCIA 

El gaudi del benefici d’inventari per l’hereu no l’exi
meix de l’obligació de sol·licitar el concurs de l’herèn
cia si aquest és necessari. 

ARTICLE 461-24. BÉNS ADQUIRITS PER MENORS I INCAPA
CITATS 

1. Els béns adquirits per títol successori per menors i 
incapacitats han d’ésser administrats per la persona que 
el causant hagi designat en heretament, testament o 
codicil, o, faltant aquesta designació, pels titulars de la 
potestat o pel tutor. 

2. Si el pare o la mare han estat declarats indignes o han 
estat desheretats, els béns del menor o incapacitat han 
d’ésser administrats pel tutor o per l’administrador es
pecialment designat. 

3. Per a la disposició o el gravamen de béns de menors 
i incapacitats adquirits per títol successori, s’aplica allò 
disposat pel causant, àdhuc en el cas que afecti la lle
gítima durant la minoria d’edat. En defecte de disposi
ció del causant, regeixen les normes generals per a re
alitzar aquests actes. 

SECCIÓ QUARTA. EL BENEFICI DE SEPARACIÓ DE PATRI
MONIS 

ARTICLE 461-25. BENEFICI DE SEPARACIÓ DE PATRIMONIS 

1. Els creditors per deutes del causant o de l’hereu i els 
legataris poden obtenir del jutge competent que el pa
trimoni hereditari sigui considerat separat del privatiu 
de l’hereu, per tal de salvaguardar el seu dret davant els 
creditors particulars d’aquest últim. 

2. El jutge, un cop fet prèviament l’inventari de l’herèn
cia i amb l’adequada justificació prèvia, concedeix 
aquest benefici i adopta, si escau, les mesures condu
ents a la seva efectivitat. 

3. Els creditors del causant i els legataris que obtinguin 
el benefici de separació tenen dret preferent per al co
brament de llurs crèdits i la percepció de llurs llegats 
respecte als creditors particulars de l’hereu, però men
tre aquests últims no resultin pagats, els dits creditors 
no poden perseguir els béns privatius de l’hereu. 

CAPÍTOL II. EL DRET D’ACRÉIXER 

ARTICLE 462-1. DRET D’ACRÉIXER ENTRE COHEREUS 

1. Instituïts conjuntament dos o més hereus en una 
mateixa herència sense assignació numèrica de parts o 
també quan la indicació de parts coincideix amb la di
visió en quotes que seria procedent si hagués estat 
omesa, si per qualsevol causa algun d’ells no arriba 
efectivament a ésser-ho, la seva quota hereditària va
cant acreix els altres cohereus, tret que el testador hagi 
prohibit el dret d’acréixer o que procedeixi el dret de 
transmissió, la substitució vulgar o, en la successió in
testada, el dret representació. 

2. Instituïts conjuntament dos o més hereus en la ma
teixa quota o porció d’herència, si el que no arriba a ser 
hereu és del mateix grup, l’acreixement té lloc prefe
rentment entre els altres del mateix grup, i solament en 
defecte d’aquests acreix als altres instituïts conjunta-
ment. 

ARTICLE 462-2. EFECTE DEL DRET D’ACRÉIXER 

1. El cohereu que accepta la quota d’herència que li 
correspon directament adquireix també la que acreix a 
favor seu. 

2. L’acreixement sempre té lloc en proporció a les res
pectives quotes o participacions hereditàries i amb sub
sistència dels llegats i altres càrregues imposades pel 
causant que afectin la quota vacant, encara que ho ha
gin estat determinadament a càrrec de l’hereu que fal
ti, posat que no siguin personalíssimes d’aquest. 

3. Els efectes del dret d’acréixer es retrotreuen al temps 
de la delació a favor dels hereus. 

4. Els hereus per dret de transmissió, per substitució 
vulgar o per fideïcomís i els adquirents de l’herència 
s’aprofiten, respectivament, del dret eventual d’acréixer 
de llur causant, hereu anterior o transmitent, qualsevol 
que sigui el temps en què l’acreixement tingui lloc, fora 
que el causant ho hagi prohibit o en el títol de la trans
missió hom estableixi una altra cosa. 

ARTICLE 462-3. INCREMENT FORÇÓS 

1. Si el dret d’acréixer no pot tenir lloc entre els hereus 
instituïts, la quota o la porció hereditària vacant incre
menta necessàriament i proporcionalment les quotes 
dels altres hereus, en la forma que és establerta en el 
segon apartat de l’article 462-2. 

2. S’aplica la mateixa norma respecte a la quota here
ditària de la qual el testador no ha disposat. 

ARTICLE 462-4. EL DRET D’ACRÉIXER EN ELS LLEGATS 

1. Entre els legataris cridats ensems a un mateix llegat 
és procedent el dret d’acréixer, si el testador no l’ha 
prohibit o ha ordenat una substitució vulgar. 

2. L’acreixement es produeix preferentment entre els 
legataris que a més d’ésser cridats conjuntament a un 
mateix llegat ho són en una mateixa clàusula. 

3. El dret d’acréixer és renunciable i té lloc subsistint 
els llegats, els fideïcomisos i les altres càrregues no 
personalíssimes imposades pel testador al legatari que 
no hagi arribat efectivament a ésser-ho. 

4. Si no pot tenir lloc el dret d’acréixer, la part vacant 
del llegat resta en benefici de l’hereu, del legatari o de 
la persona gravada amb el dit llegat. 

ARTICLE 462-5. EL DRET D’ACRÉIXER EN ELS FIDEÏCOMISOS 

En les substitucions fideïcomissàries disposades a favor 
de diversos fideïcomissaris cridats conjuntament, la 
quota o la part d’herència o el llegat fideïcomesos que, 
una vegada deferit el fideïcomís, hagin correspost al qui 
per qualsevol causa no arribi a ésser-ho, acreix a favor 
dels altres que efectivament ho són, tot quedant, però, 
salvat el dret de transmissió en les substitucions fideï
comissàries a termini i la substitució vulgar en fideïco
mís, expressa o tàcita. 

3.01.01. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

   

   

   

    

     

   

   

  

 

60 

19 de febrer de 2007 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 33 

CAPÍTOL III. LA COMUNITAT HEREDITÀRIA 

ARTICLE 463-1. OBJECTE 

1. Si concorren a la successió, simultàniament, una plu
ralitat d’hereus adquireixen el patrimoni hereditari en 
proporció a les respectives quotes. 

2. Tanmateix, les obligacions i les càrregues heredità
ries es divideixen en proporció a les respectives quotes 
dels cohereus, sense solidaritat entre ells. 

ARTICLE 463-2. DURADA DE LA COMUNITAT 

1. El causant pot ordenar, i els hereus convenir-hi unà
nimement, que, tant respecte a l’herència com a béns 
concrets d’aquesta, no es procedeixi a la partició durant 
un termini que no pot excedir els deu anys a comptar de 
l’obertura de la successió. 

2. El termini d’indivisió pot arribar als quinze anys res
pecte de l’immoble que sigui residència habitual d’un 
dels cohereus si aquest és cònjuge, convivent en unió 
estable o fill del causant. 

3. Si es fixa un termini superior d’indivisió, aquest ha 
d’ésser reduït quant a l’excés. 

4. Tot i haver-hi prohibició o pacte d’indivisió, a instàn
cia de qualsevol cohereu, el jutge pot autoritzar la par
tició o bestreta parcial en béns de l’herència o en diners 
encara que no n’hi hagi, si hi concorre una causa justa 
sobrevinguda. 

ARTICLE 463-3. FACULTATS D’ÚS I GAUDI 

1. Cada cohereu té la facultat de fer ús dels béns i drets 
objecte de la comunitat hereditària d’acord amb la seva 
finalitat social i econòmica i de manera que no perju
diqui el dret dels altres cohereus. 

2. Els fruits i rendiments dels béns i drets hereditaris 
corresponen a cadascun dels cohereus en proporció a la 
seva partició en la comunitat hereditària. 

3. L’ús i el gaudi de determinats béns objecte de la co
munitat hereditària de forma excloent per part d’un o 
alguns dels cohereus no impedeix que aquests béns 
puguin ésser objecte de la partició hereditària, a menys 
que aquesta situació n’hagi determinat la usucapió 
d’acord amb una possessió exclusiva. 

ARTICLE 463-4. ADMINISTRACIÓ 

1. L’administració dels béns i drets objecte de la comu
nitat hereditària correspon a tots els cohereus. 

2. Els actes d’administració ordinària s’acorden per la 
majoria dels cohereus segons el valor de la seva quota, 
mentre que pels actes d’administració extraordinària 
s’exigeix la majoria de tres quartes parts de les quotes 
hereditàries. 

3. Cada cohereu gaudeix de la facultat de realitzar els 
actes necessaris per a la conservació dels béns i drets 
hereditaris sense el consentiment dels altres cohereus. 

4. Els cohereus responen mancomunadament de les 
obligacions derivades de l’administració de l’herència 
indivisa en proporció a les respectives quotes heredità
ries. 
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5. A instància de qualsevol interessat, el jutge pot adop
tar les mesures que cregui oportunes amb vista a con
servar el cabal hereditari, fins i tot nomenar un adminis
trador, si no hi ha cap persona especialment facultada 
per a administrar l’herència. 

ARTICLE 463-5. DISPOSICIÓ DE BÉNS HEREDITARIS 

1. Els actes de disposició de béns i drets que formen 
part de la comunitat hereditària exigeixen el consenti
ment unànime dels cohereus. 

2. Passen a formar part de la comunitat hereditària els 
béns i els drets que s’han adquirit amb càrrec a una 
contraprestació que procedeix de l’herència indivisa o 
com a conseqüència de la pèrdua o privació d’un bé o 
dret objecte de la comunitat hereditària. 

ARTICLE 463-6. DISPOSICIÓ DE LA QUOTA HEREDITÀRIA 

1. Cada cohereu pot disposar en escriptura pública de 
la seva quota hereditària. 

2. Si l’acte de disposició s’ha realitzat mitjançant com
pravenda o dació en pagament a favor de persona que 
no és cohereu, els altres cohereus poden exercitar, en 
proporció a les seves quotes respectives, els drets de 
tanteig i retracte. 

3. El termini per a l’exercici d’aquests drets és d’un 
mes des de la notificació de la decisió d’alienar i les 
seves circumstàncies, o des que s’assabentin d’aques
ta, respectivament. 

CAPÍTOL IV. LA PARTICIÓ I LA COL·LACIÓ 

SECCIÓ PRIMERA. LA PARTICIÓ 

ARTICLE 464-1. DRET A LA PARTICIÓ 

Tot cohereu pot demanar, en qualsevol temps, la parti
ció de l’herència. 

ARTICLE 464-2. SUSPENSIÓ DE LA PARTICIÓ 

La partició de l’herència se suspèn en els casos se
güents: 

a) Si és cridat a l’herència un concebut, fins que s’es
devingui el part o l’avortament. 

b) Si s’ha entaulat una demanda sobre filiació, fins que 
sigui dictada sentència ferma. 

c) Si s’ha iniciat un expedient d’adopció, fins que 
aquest acabi amb resolució ferma. 

d) Si el causant ha expressat de manera fefaent la seva 
voluntat de fecundació assistida després de la mort, fins 
que s’esdevingui el part o s’escoli el termini correspo
nent segons la llei. 

e) Si el causant ha fet alguna disposició a favor d’una 
persona jurídica que ha ordenat crear en el testament, 
fins que quedi constituïda vàlidament de conformitat 
amb la llei. 

ARTICLE 464-3. OPOSICIÓ DELS CREDITORS 

Els creditors del causant poden oposar-se que es porti 
a terme la partició de l’herència fins que se’ls pagui o 
fianci l’import de llurs crèdits. 
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ARTICLE 464-4. IGUALTAT 

En la partició ha d’ésser guardada la possible igualtat, 
tant si es fan lots com si s’adjudiquen béns concrets. 

ARTICLE 464-5. COSES INDIVISIBLES 

1. Les coses indivisibles o que desmereixin en dividir
se i les col·leccions d’interès històric, científic o artís
tic han d’ésser adjudicades a un o més cohereus que, si 
escau, han de pagar als altres l’excés en diners d’acord 
amb el valor de mercat. 

2. Si hi ha diversos cohereus interessats, s’adjudiquen 
al més afavorit en l’herència i, si han estat afavorits per 
igual, decideix la sort. 

3. A manca d’interessats en l’adjudicació, es ven la 
cosa i se’n reparteix el preu entre els cohereus. 

4. Les disposicions de l’apartat anterior s’entenen sens 
perjudici de la voluntat del testador o de l’acord unàni
me dels cohereus. 

ARTICLE 464-6. LIQUIDACIÓ POSSESSÒRIA I DESPESES 

1. Els cohereus s’han de pagar recíprocament, en la par
tició de l’herència, les rendes i els fruits percebuts dels 
béns que la componen, les millores útils i necessàries 
que s’hi hagin fet i els danys causats per dol o culpa. 

2. Les despeses que en interès comú dels hereus ocasi
oni la partició han d’ésser deduïdes de l’herència. 

ARTICLE 464-7. EFECTE DE LA PARTICIÓ 

Per la partició cada cohereu adquireix la propietat ex
clusiva dels béns adjudicats. 

ARTICLE 464-8. SANEJAMENT 

Feta la partició, els cohereus queden obligats, recípro
cament i en proporció al seu haver, a sanejament per 
vicis ocults i evicció dels béns adjudicats, excepte en 
els casos en què: 

a) La partició hagi estat feta pel testador. 

b) S’exclogui expressament aquesta garantia en la par
tició. 

c) L’evicció procedeixi d’una causa posterior a la par
tició o sigui soferta pel cohereu adjudicatari per culpa 
pròpia. 

ARTICLE 464-9. ADJUDICACIÓ DE CRÈDITS I RENDES 

1. Si s’adjudica a un cohereu un crèdit contra un tercer, 
els altres no responen de la insolvència sobrevinguda 
del deutor i només són responsables de la seva insol
vència en el temps de fer-se la partició, tret d’un acord 
en contrari. 

2. La garantia de la solvència del deutor d’una renda 
periòdica dura tres anys des de la partició. 

ARTICLE 464-10. PARTICIÓ PEL TESTADOR 

1. La partició pot ésser duta a terme pel testador mateix, 
per acte entre vius o d’última voluntat, i pot compren
dre tota l’herència, o només una part del cabal, o béns 
concrets i determinats. 

2. Si la partició és feta pel testador en l’acte mateix de 
disposició hereditària, les clàusules de partició preva

len sobre les dispositives en cas de contradicció. Si és 
feta en acte separat, prevalen les clàusules dispositives 
llevat que siguin revocables i puguin ésser efectivament 
revocades per l’acte de partició. 

3. Per disposició d’última voluntat el causant pot, si 
vol, imposar normes vinculants per a la partició. 

ARTICLE 464-11. PARTICIÓ PER COMPTADOR PARTIDOR 

1. El causant pot ordenar també que la partició sigui 
feta per un marmessor o comptador partidor, en els ter
mes previstos en la llei. 

2. Les funcions específiques de comptador partidor no 
poden ésser atribuïdes a cap hereu o cap legatari de part 
alíquota, llevat que aquest darrer sigui un ascendent de 
tots els hereus o sigui acceptat en document públic per 
tots els que tenen interès en l’herència. 

ARTICLE 464-12. PARTICIÓ PELS COHEREUS 

1. Si el causant no ha fet la partició ni ha encomanat a 
ningú aquesta facultat, els hereus la poden practicar de 
comú acord, de la manera que tinguin per convenient, 
prescindint, fins i tot, dels comptadors partidors nome
nats pel causant, tret d’una disposició contrària expres
sa d’aquest. 

2. Els cohereus poden fer la partició provisional de 
l’herència, a tots els efectes legals, mitjançant adjudi
cació de béns concrets a compensar. Mentrestant que
da ajornada la partició definitiva de l’herència. 

ARTICLE 464-13. PARTICIÓ JUDICIAL I ARBITRATGE SUC
CESSORI 

1. Si els cohereus no procedeixen de comú acord, qual
sevol d’ells pot instar la partició judicial. 

2. L’arbitratge successori té lloc quan ha estat ordenat 
per la voluntat del causant, d’acord amb la llei, o de 
comú acord entre tots els cohereus. 

ARTICLE 464-14. RESCISSIÓ PER LESIÓ DE LA PARTICIÓ 

1. La partició pot ésser rescindida per causa de lesió en 
més de la meitat del valor del conjunt de les coses ad
judicades al cohereu, en relació al de la seva quota he
reditària, estimats els béns al temps en què s’adjudica
ren. 

2. Per causa de lesió no pot ésser impugnada la parti
ció feta pel causant, llevat que aparegui o es presumeixi 
racionalment que no era aquesta la seva voluntat. 

3. L’acció per demanar la rescissió caduca als quatre 
anys, a comptar des que es féu la partició de l’herència, 
i s’ha de dirigir contra tots els cohereus. 

ARTICLE 464-15. RECTIFICACIÓ I NUL·LITAT 

1. No es procedeix a cap altra partició quan els cohe
reus afectats arriben a un acord de rectificació o d’in
demnització del perjudici sofert, ni tampoc quan es 
completa la partició addicionant els béns que s’hagin 
pogut ometre. 

2. La partició que es fa amb un a qui es va creure hereu, 
sense ser-ho, és nul·la. 

3.01.01. 
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ARTICLE 464-16. RESPONSABILITAT DELS COHEREUS 

1. La partició de l’herència no modifica el règim de 
responsabilitat dels cohereus establert a l’article 463-1. 

2. El cohereu que abans de la partició ha pagat més del 
que li corresponia, segons la seva quota, pot reclamar 
dels altres la part proporcional d’aquests, durant un 
període de tres anys, a comptar de la partició. 

3. El cohereu creditor del difunt pot reclamar dels altres 
el pagament del seu crèdit, en la part que correspongui 
a cadascun d’ells, deduïda la part que li correspon com 
a cohereu. 

SECCIÓ SEGONA. LA COL·LACIÓ 

ARTICLE 464-17. BÉNS COL·LACIONABLES 

1. El descendent que com a hereu concorre amb un al
tre descendent també hereu en la successió d’un ascen
dent comú només ha de col·lacionar, als efectes de la 
partició de l’herència, els béns que ha rebut del dit cau
sant per actes entre vius a títol gratuït per pagar-li la 
llegítima o imputables a ella, amb el límit de la seva 
quantia, o si en el moment de l’atorgament de la libe
ralitat hom estableix expressament que aquesta sigui 
col·lacionable. 

2. El causant no pot atribuir posteriorment el caràcter 
de col·lacionable als béns donats però sí que el pot su
primir lliurement en testament o codicil així com pro
hibir la col·lació en la seva successió. 

3. Un cop oberta la successió, els cohereus poden re
nunciar lliurement a la pràctica de la col·lació. 

ARTICLE 464-18. COL·LACIÓ DE DONACIONS EN SITUACIÓ 

DE DEPENDÈNCIA 

No obstant el disposat a l’article 464-17, i llevat que el 
causant disposi altrament, són col·lacionables les dona
cions atorgades pel causant a favor d’un o diversos dels 
cohereus fills seus per tal d’adquirir un habitatge o es
tablir una activitat professional, industrial o mercantil, 
que els proporcioni una independència personal o eco
nòmica, si a la mort del causant hi ha altres fills cohe
reus que encara es troben en situació de dependència. 

ARTICLE 464-19. COL·LACIÓ EN LLOC D’ASCENDENTS 

El nét hereu en la successió del seu avi ha de col·
lacionar les donacions o liberalitats rebudes pel seu 
pare i que si visqués hauria hagut de col·lacionar en la 
mateixa successió, posat que el nét sigui també hereu 
d’aquest i quant al tot o la part dels béns que hagi arri
bat al seu poder. 

ARTICLE 464-20. PERSONES BENEFICIÀRIES 

La col·lació només beneficia els cohereus que són des
cendents del causant i no pot aprofitar als legataris ni 
als creditors de l’herència. 

ARTICLE 464-21. VALORACIÓ DELS BÉNS COL·LACIONABLES 

1. Els béns col·lacionables es computen pel valor que 
tenien al temps de morir el causant, amb aplicació del 
que disposa l’article 451-5. 
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2. El valor que resulti s’imputa a la quota hereditària del 
cohereu que ha de col·lacionar, però si el valor excedeix 
la quota l’hereu resta al marge de la partició i no ha de 
restituir l’excés, llevat que afecti la llegítima. 

CAPÍTOL V. LA PROTECCIÓ DEL DRET HEREDITARI 

ARTICLE 465-1. L’ACCIÓ DE PETICIÓ D’HERÈNCIA 

1. L’hereu té l’acció de petició d’herència contra qui la 
posseeix, en tot o en part, a títol d’hereu o sense al·legar 
cap títol, per tal d’obtenir el reconeixement de la seva 
qualitat d’hereu i la restitució dels béns com a univer
salitat, sense haver de provar el dret del seu causant 
sobre els béns singulars que la constitueixen. 

2. L’acció de petició d’herència és procedent també 
contra els hereus del posseïdor o hereu aparent i con
tra els adquirents de la totalitat o d’una quota d’herèn
cia. 

3. L’acció de petició d’herència és imprescriptible, sal
vats els efectes de la usucapió respecte de béns singu
lars. 

ARTICLE 465-2. RÈGIM JURÍDIC DE L’HEREU APARENT 

1. L’hereu aparent de bona fe que ha alienat béns de 
l’herència solament ha de restituir a l’hereu real el preu 
o la cosa que com a contraprestació ha obtingut amb 
l’alienació onerosa o el que ha adquirit amb ells, subro
gant-se en les accions per reclamar el preu o la cosa que 
hom degui encara. 

2. L’hereu real no pot reivindicar dels adquirents de 
bona fe i a títol onerós els béns alienats per l’hereu 
aparent. 

3. Regeixen les normes de l’acció reivindicatòria, dis
tingint, però, segons que l’hereu aparent ho hagi estat 
de bona fe o no, per a la devolució de fruits, abona
ments de millores i les responsabilitats del dit hereu 
aparent vençut en el judici de petició d’herència. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA. PRINCIPI GENERAL 

Es regeixen per aquesta Llei les successions obertes i 
els testaments, codicils, memòries testamentàries i pac
tes successoris atorgats després de la seva entrada en 
vigor. 

SEGONA. TESTAMENTS, CODICILS I MEMÒRIES TESTAMEN
TÀRIES ATORGATS AMB ANTERIORITAT A L’ENTRADA EN 

VIGOR D’AQUESTA LLEI 

1. Són vàlids tots els testaments, els codicils i les me
mòries testamentàries atorgats d’acord amb la legisla
ció anterior si compleixen les formes exigides en ella. 
Amb tot, si han de regir una successió oberta després de 
la seva entrada en vigor, també són vàlids si s’ajusten 
a les exigències formals i materials d’aquesta Llei. 

2. En les successions obertes després de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, però regides per actes atorgats 
abans, s’apliquen les regles merament interpretatives de 
la voluntat del causant establertes en la legislació dero
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gada. Amb tot, s’ha d’aplicar a aquests actes el que dis
posa l’article 423-13. 

TERCERA. TESTAMENT DAVANT RECTOR 

1. Els testaments davant Rector atorgats abans de l’en
trada en vigor d’aquesta Llei caduquen si no es proto
col·litzen en el termini de quatre anys a partir de la seva 
entrada en vigor, si el causant ha mort abans. Si el cau
sant ha mort després de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei, el termini de quatre anys es comptarà des de la 
seva mort. 

2. El Departament de Justícia adoptarà les mesures 
adients per facilitar la protocol·lització dels testaments 
davant Rector dipositats als arxius parroquials. 

QUARTA. FIDEÏCOMISOS 

1. Els fideïcomisos es regeixen pel dret vigent al mo
ment de la mort del fideïcomitent. 

2. Les normes d’aquesta Llei relatives als efectes del 
fideïcomís s’apliquen mentre està pendent, malgrat que 
la successió hagi estat oberta abans de la seva entrada 
en vigor. 

3. En cas que l’hereu fiduciari no hagi detret la quarta 
trebel·liànica que li pugui correspondre, disposa d’un 
termini de quatre anys per a fer-ho a partir de l’entra
da en vigor d’aquesta Llei. 

4. Als fideïcomisos de residu pendents a l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei s’aplica el dret vigent al moment 
de la mort del fideïcomitent, inclòs en allò relatiu als 
seus efectes mentre està pendent. La mateixa regla 
s’aplica a les substitucions preventives de residu. 

5. Els assentaments referents a fideïcomisos condicio
nals en què el fiduciari hagi transmès o gravat els béns 
immobles caducaran i podran cancel·lar-se presentant al 
registre de la propietat sol·licitud en instància de qual
sevol interessat en els casos següents: 

a) Que no consti al Registre que qualsevol possible fi
deïcomissari hagi acreditat la vigència del seu dret. 
Aquesta acreditació podrà fer-se per instància de qual
sevol persona que pugui ser cridada com a fideïcomis
sària en cas de complir-se la condició. 

b) Que s’acrediti que el fiduciari, pel cas de ser viu, tin
gués més de cent anys o que hagin transcorregut més de 
seixanta anys des de la transmissió o gravamen. 

CINQUENA. RETRIBUCIÓ DE MARMESSORS I DELS HEREUS 

DE CONFIANÇA 

Respecte de la retribució dels hereus de confiança i de 
marmessors designats en actes atorgats abans de la seva 
entrada en vigor, però relatius a herències obertes amb 
posterioritat, si no s’ha previst expressament cap remu
neració o que el càrrec sigui gratuït, els correspon un 
cinc per cent del valor de l’herència, si el marmessor és 
universal, i un dos per cent si el marmessor és particu
lar. 

SISENA. HERETAMENTS 

1. Els heretaments atorgats d’acord amb els requisits de 
capacitat i forma que exigia el dret vigent al moment 

del seu atorgament seran vàlids encara que l’heretant 
mori després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

2. Els drets i obligacions que resulten dels heretaments 
atorgats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regeixen pel dret vigent al moment del seu atorgament. 

3. Els altres efectes de la successió resten sotmesos al 
dret vigent al moment de la mort del causant. 

SETENA. PRETERICIÓ DE LEGITIMARIS 

Les disposicions relatives a nul·litat del testament per 
preterició errònia de legitimaris dels articles 451-17 i 
451-18 s’apliquen a les successions obertes a partir de 
la seva entrada vigor. 

VUITENA. RESERVA 

En les successions obertes abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, si els fets que donaven lloc a reserva 
legal no s’han produït, cap bé no passarà a tenir la qua
litat de reservable i el cònjuge supervivent en serà pro
pietari lliure. 

NOVENA. TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT 

Els terminis establerts en la legislació anterior s’apli
quen a les successions obertes abans de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei, tret que els que aquesta estableix 
siguin més curts. En aquest darrer cas, la prescripció o 
la caducitat es consuma amb el transcurs del nou termi
ni, que comença a comptar des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei. Tanmateix, si el termini establert per la 
legislació anterior, tot i ésser més llarg, s’exhaureix 
abans que el termini previst per aquesta Llei, s’aplica 
aquell termini. 

DESENA. REGLA D’INTEGRACIÓ 

En tot allò no previst en les Disposicions transitòries 
d’aquesta Llei, les successions obertes abans de la seva 
entrada en vigor es regeixen per la llei aplicable en el 
moment de l’obertura de la successió, segons resulti de 
les Disposicions transitòries que estableixen el Decret 
Legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, les Lleis 9/1987, de 
25 de maig, de successió intestada, 11/1987, de 25 de 
maig, de reforma de les reserves legals, 8/1990, de 9 
d’abril, de modificació de la regulació de la llegítima, 
i 40/1991, de 30 de desembre, del Codi de successions 
per causa de mort en el dret civil de Catalunya. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

RÈGIM TRIBUTARI 

En el termini d’un any el Govern remetrà un projecte de 
Llei al Parlament per harmonitzar la normativa tributà
ria vigent a les institucions successòries previstes al 
Llibre IV del Codi civil. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. DEROGATÒRIA 

Queda derogada la Llei 40/1991, de 30 de desembre, 
Codi de Successions per causa de mort en el dret civil 
de Catalunya. 

3.01.01. 
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SEGONA. MODIFICACIÓ DEL LLIBRE CINQUÈ DEL CODI CI
VIL DE CATALUNYA 

Es modifiquen els següents articles del Llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya: 

a) A l’apartat 3 de l’article 531-9 se substitueix l’incís 
«del Codi de Successions per Causa de Mort» «per «del 
Llibre quart». 

b) A l’apartat 2 de l’article 531-18 se substitueix l’in
cís «l’article 166 del Codi de Successions» per «l’arti
cle 428-6». 

c) A l’apartat 6 de l’article 531-19 se substitueix l’in
cís «articles 87 a 89 del Codi de Successions» per «ar
ticles 431-20». 

d) A l’apartat 1 de l’article 531-26 se suprimeix la lle
tra b) i les actuals lletres c) i d) passen a ser, respecti
vament, les lletres b) i c). 

e) A l’apartat 2 de l’article 561-1 se substitueix l’incís 
«el Codi de Successions» per «el Llibre quart». 

f) A l’article 561-15 se substitueix l’incís «a l’article 
204 del Codi de Successions» per «a l’article 426-4». 

g) A l’apartat 1 de l’article 569-41 se substitueix l’in
cís «si la caució a què fa referència l’article 207 del 
Codi de Successions» per «si la garantia a què fa refe
rència l’article 426-19». 

h) A l’apartat 3 de l’article 569-41 se substitueix l’in
cís «els articles del 217 al 228 del Codi de Successi
ons» per «els articles 426-29 a 426-37». 

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2007. 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE DE LLEI 

1. Text de l’avantprojecte de llei sotmès a informació 
pública i a audiència de les entitats afectades. 

2. Memòria justificativa del director general de Dret i 
Entitats Jurídiques (15 de febrer de 2006). 

3. Llista de disposicions afectades i taula de vigències 
del director general de Dret i Entitats Jurídiques (15 de 
febrer de 2006). 

4. Informe econòmic del subdirector general de Gestió 
Econòmica (16 de febrer de 2006). 

5. Edicte d’informació pública de 17 de febrer de 2006 
(DOGC núm. 4582, de 28.02.2006), tramesa als depar
taments de la Generalitat (escrits del secretari general 
de 24 de febrer de 2006) i audiència a les entitats (es
crits del director general de Dret i Entitats Jurídiques de 
27 de febrer de 2006). 

6. Al·legacions i observacions presentades (pels depar
taments de la Generalitat de Catalunya i per entitats i 
particulars) 

7. Informe interdepartamental d’impacte de gènere 
emès per l’Institut Català de les Dones (8 de març de 
2006). 

8. Dictamen 4/2006 del Consell de Treball i Econòmic 
i Social de Catalunya (3 d’abril de 2006). 

3.01.02. 

9. Certificat de la directora de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya (17 de maig de 2006). 

10. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Depar
tament de Justícia (25 de maig de 2006). 

11. Altra informació. 

12. Informe de l’Assessoria Jurídica del Departament 
de Justícia sobre l’adequació del projecte de llei a l’Es
tatut d’Autonomia de Catalunya i la possible assump
ció dels tràmits efectuats (18 de gener de 2007). 

13. Resolució de la consellera de Justícia d’inici d’un 
nou procediment d’elaboració de l’Avantprojecte de 
llei pel qual s’aprova el Llibre quart del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les successions, i assumpció dels 
tràmits anteriors (18 de gener de 2007). 

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament. 

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística 
Tram. 202-00001/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 3970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

ESEMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 3970) 

ESMENA NÚM. 1 
1 A la totalitat 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, Portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA 
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Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 3975).
 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007.
 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística 
Tram. 202-00002/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 3971 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

ESEMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 3971) 

ESMENA NÚM. 1 
A la totalitat 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, Portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA 

Proposició de llei de modificació dels 
articles 2 i 4 de la Llei 21/2001, del 28 
de desembre, de mesures fiscals i ad
ministratives 
Tram. 202-00003/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 3968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

ESEMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 3968) 

ESMENA NÚM. 1 
1 A la totalitat 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, Portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 3975).
 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007.
 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 3975).
 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007.
 

3.01.02. 
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Proposició de llei de modificació de l’ar
ticle 3 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, 
de mesures fiscals i administratives 
Tram. 202-00004/08 

Esmenes a la totalitat 
Reg. 3969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

ESEMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 3969) 

ESMENA NÚM. 1 
1 A la totalitat 

G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

De retorn de la Proposició de llei. 

Palau del Parlament, 12 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu GSOC-CPC; Joan 
Ridao i Martín, Portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, 
Portaveu ICV-EUiA 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes a la totalitat 

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 
(reg. 3975).
 

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.02.2007 al 19.02.2007).
 

Finiment del termini: 20.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Mesa del Parlament, 13.02.2007.
 

Elaboració del text de la Proposició de 
llei de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals per una ponència 
del conjunt dels grups parlamentaris 
Tram. 202-00005/08 

Ponència per a elaborar l’informe 

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL 

La Comissió de Política Cultural en sessió tinguda el 
dia 14 de febrer de 2007, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre la Elaboració del text de 
la Proposició de llei de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals per una ponència del conjunt dels 

3.01.02. 

grups parlamentaris, d’acord amb l’article 109.1 i con
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
Joana Ortega i Alemany 

Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi 
Joan Ferran i Serafini 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata
lunya 
Carmel Mòdol i Bresolí 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
Santi Rodríguez i Serra 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 
Esquerra Unida i Alternativa 
Dolors Camats i Luis 

Grup Mixt 
Antonio Robles Almeida 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

El secretari La presidenta de la Comissió 
Francesc Xavier Boya i Alòs Maria Mercè Roca i Perich 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 3/1998, de la intervenció integral 
de l’Administració ambiental 
Tram. 202-00006/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3543 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari 
Convergència i Unió, i Ramon Espadaler i Parcerisas, 
Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb l’article 100 i següents del Reglament del 
Parlament, presenten per a la seva tramitació la següent: 

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1998, 
DE 27 DE FEBRER, D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMI
NISTRACIÓ AMBIENTAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral 
de l’Administració Ambiental, és la transposició a Ca
talunya del que s’estableix a la Directiva Comunitària 
96/61 i que a l’Estat espanyol va ser objecte de trans
posició mitjançant la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de 
prevenció i control integrats de la contaminació. 

La Llei catalana, tal i com pretenia la directiva comu
nitària, regula el procediment administratiu que han de 
seguir totes les activitats productives, siguin noves o ja 
existents, que tinguin incidència sobre el medi ambient 
per tal d’obtenir la corresponent llicència o autorització 
(així com la seva renovació) que els hi permeti exercir 
la seva activitat. 
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Tanmateix però, mentre que tant la directiva comunità
ria com la llei estatal limiten el seu àmbit d’aplicació a 
aquelles empreses més grans i amb una incidència 
ambiental elevada, la llei catalana va molt més enllà i 
estén el seu àmbit d’aplicació a les activitats amb inci
dència ambiental moderada i a aquelles amb una inci
dència ambiental baixa. 

L’experiència acumulada en els anys d’aplicació de la 
llei catalana ha demostrat que mentre que no s’apreci
en grans disfuncions pel que fa a les activitats amb in
cidència ambiental elevada sí que se’n detecten a les 
activitats amb incidència ambiental baixa i, especial-
ment en aquelles que tenen una incidència ambiental 
moderada. 

La gran complexitat de requisits, condicions i proces
sos que s’estableixen a la llei per al conjunt d’aquestes 
activitats (que no són exigibles ni per la directiva ni per 
la llei estatal) ha provocat que a dia d’avui hi hagi de
senes de milers d’activitats econòmiques, ja existents, 
pendents d’adequar-se a aquesta Llei, a causa de la len
titud i complexitat en el tràmit d’adequació de les ac
tivitats existents. En efecte, el fet d’integrar en una ma
teixa llicència els aspectes mediambientals (emissions, 
abocaments, gestió de residus, sorolls...) i qüestions 
relacionades amb salut i seguretat en el treball, provo
ca que s’alenteixi de manera exagerada el tràmit admi
nistratiu d’adequació de les activitats existents, legals 
abans de l’entrada en vigor de la llei, al nou marc que 
dibuixa la Llei 3/1998. 

Per aquest motiu en aquesta llei es proposa treure de la 
llicència ambiental totes aquelles qüestions relaciona
des amb la seguretat i la salut, en el convenciment que 
les normatives sectorials que existeixen en aquest àm
bits ja regulen les exigències mínimes requerides en 
aquests camps. 

Aquesta separació permetrà accelerar el procés d’adap
tació de les activitats a les noves exigències ambientals, 
sense posar en risc ni la salut ni la seguretat. 

També s’ha observat que per a les entitats amb una in
cidència ambiental baixa, la potestat que s’atorga els 
ajuntaments per regular en règim de llicències, ha aca
bat alentint el procés tant pel que fa d’adequació de les 
activitats existents com per les de nova implantació. 

És per aquest motiu que en aquesta llei s’introdueix 
com a norma general el règim de comunicació i el 
d’autodeclaració per a les activitats amb poc o mode
rat impacte ambiental, acompanyant la comunicació de 
les certificacions ambientals corresponents i reservant 
a l’ajuntament la potestat inspectora i sancionadora. 
Igualment si l’activitat té l’EMAS, ISO, Distintiu Ga
rantia Qualitat Ambiental o l’Ecotiqueta, ja és prou 
garantista el seu manteniment. 

També s’ha d’abordar la qüestió de les taxes que la 
Generalitat i els ajuntaments poden establir per dur a 
terme el procediment d’acreditació. L’experiència ha 
demostrat que, tot i tractar-se d’activitats i de requisits 
similars, una mateixa actuació administrativa pot donar 
lloc a taxes substancialment diferents en funció del 
municipi que es tracti. Per aquest motiu, i respectant 
l’autonomia municipal, es proposen un seguit de mesu
res que han de servir per acabar amb la disparitat de 
taxes que, pel mateix concepte, conviuen avui en dia al 

nostre món local. Així mateix es clarifiquen de mane
ra més precisa les administracions que perceben la taxa 
per evitar situacions de doble tributació. 

Amb aquestes modificacions, es continua mantenint un 
marc legal garantista pel que fa a les qüestions ambien
tals, al mateix temps que s’intenta evitar que la creació 
de noves dificultats per a l’activitat productiva i per als 
emprenedors. 

ARTICLE 1. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE 

FEBRER, D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ 

AMBIENTAL 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els següents 
preceptes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Interven
ció Integral de l’Administració Ambiental queden redac
tats de la següent manera: 

1. L’article 1 queda redactat com segueix: 

«Article 1. Objecte 

»L’objecte d’aquesta Llei és establir el sistema d’inter
venció administrativa de les activitats susceptibles d’a
fectar el medi ambient en l’àmbit territorial de Catalu
nya.» 

2. L’article 3.1 queda redactat com segueix: 

«Article 3. Àmbit d’aplicació 

»1. Queden sotmeses a aquesta Llei totes les activitats, 
de titularitat pública o privada, susceptibles d’afectar el 
medi ambient.» 

3. La lletra b) de l’article 4.2 queda redactada com se
gueix: 

«b) Activitat: l’explotació d’una indústria o un establi
ment susceptibles d’afectar el medi ambient.» 

4. La lletra g) de l’article 4.2 queda redactada com se
gueix: 

«g) Canvi substancial: qualsevol modificació de l’acti
vitat autoritzada que pugui tenir repercussions perjudi
cials o importants en el medi ambient.» 

5. La lletra h) de l’article 4.2 queda redactada com se
gueix: 

«h) Canvi no substancial: qualsevol modificació de 
l’activitat autoritzada que no tingui repercussions per
judicials o importants en el medi ambient.» 

6. La definició de «tècniques millors» continguda a la 
lletra i) de l’article 4.2 queda redactada com segueix: 

«Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a 
assolir un alt nivell general respecte al medi ambient.» 

7. L’article 7 quedarà redactat com segueix: 

«Article 7. Règim d’intervenció administrativa 

»Les activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la 
Llei, d’acord amb la potencialitat d’incidència sobre el 
medi ambient, queden sotmeses: 

»a) Les de l’annex I, al règim d’autorització i control 
ambiental. 

»b) Les de l’annex II, al règim de llicència i control 
ambiental. 

»c) Les de l’annex III, al règim de comunicació i con
trol ambiental.» 
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ARTICLE 2. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBI
ENTAL 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els se
güents preceptes de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, 
queden redactats de la següent manera: 

1. L’article 25 queda redactat com segueix: 

«Article 25. Finalitat de la llicència ambiental 

»L’objectiu de la llicència ambiental és prevenir i reduir 
a l’origen les emissions contaminants a l’aire, l’aigua i 
el sòl que produeixen les activitats corresponents i que 
són susceptibles d’afectar el medi ambient.» 

2. El punt tercer de la lletra a) de l’article 27.1, queda 
redactat com segueix: 

«Tercer. Justificació del compliment de la normativa 
ambiental vigent.» 

3. Se suprimeix la lletra b) de l’article 27.1. 

4. L’article 29 queda redactat com segueix: 

«Article 29. Informes 

»1. Una vegada finalitzat el període d’informació públi
ca, en els supòsits de l’annex II.1, la sol·licitud i la 
documentació presentades, juntament amb les al·lega
cions que s’hagin fet, es tramiten a l’òrgan ambiental 
competent de l’Administració de la Generalitat perquè 
emeti de forma integrada un informe preceptiu respecte 
a les emissions contaminants. Els informes de l’òrgan 
ambiental competent de l’Administració de la Genera
litat són vinculants si són desfavorables o imposen 
mesures preventives, de control o de garantia. 

2. Les activitats relacionades en l’annex II.2 no tenen 
intervenció administrativa prèvia de l’òrgan ambiental 
competent de l’Administració de la Generalitat. Aques
tes activitats se sotmeten a informe de l’òrgan ambien
tal competent de l’ajuntament, en els municipis de 
50.000 habitants o més, o de l’òrgan ambiental compe
tent del consell comarcal, en la resta de municipis, i 
l’informe del consell comarcal és vinculant si és desfa
vorable o imposa mesures preventives, de control o de 
garantia. L’òrgan ambiental competent de l’Adminis
tració de la Generalitat pot atribuir, amb l’audiència 
prèvia del consell comarcal, a municipis de menys de 
50.000 habitants la competència d’informe que s’esta
bleix en l’apartat 1, sempre que justifiquin una capaci
tat tècnica i de gestió suficient. 

3. L’òrgan ambiental competent de l’Administració de 
la Generalitat tramita i resol, quan s’escaigui, l’atorga
ment de l’autorització d’abocament.» 

5. L’article 33 queda redactat de la següent manera: 

«Article 33 Contingut de la llicència ambiental 

»La llicència ambiental incorpora les prescripcions 
necessàries per a la protecció del medi ambient, tot 
detallant, quan s’escaigui, els valors límit d’emissió i 
les mesures preventives, de control o de garantia que 
siguin procedents.» 

6. Se suprimeix l’apartat 1 de l’article 37. 

7. Se suprimeix la lletra f) de l’apartat 2 de l’article 37. 
3.01.02. 

ARTICLE 3. MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, es produ
eixen les següents modificacions a la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental: 

1. S’afegeix una lletra c) a l’apartat 2 de l’article 41 
amb la següent redacció: 

«c) Les certificacions tècniques acreditatives del com
pliment de la normativa relacionada amb la contamina
ció acústica, la gestió dels residus i les emissions, quan 
sigui pertinent.» 

2. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 41. 

3. Es modifica l’apartat 4 de l’article 41 que queda re
dactat com segueix: 

«4. Qualsevol canvi substancial que es produeixi en les 
activitats compreses en l’annex III d’aquesta Llei també 
queda sotmès al règim de comunicació.» 

4. Es modifica l’apartat 5 de l’article 41 que queda re
dactat com segueix: 

«5. Si una de les activitats de l’annex III s’exerceix sen
se haver donat compliment a les obligacions establer
tes pels apartats 1, 2 i 4 es considera clandestina i pot 
ésser clausurada per l’ajuntament.» 

ARTICLE 4. RÈGIM DE CONTROL 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei es produ
eixen les següents modificacions a la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental: 

1. L’apartat 1 de l’article 44 queda redactat de la se
güent manera: 

«Article 44. Actuacions de control periòdic de caràcter 
ambiental 

»1. Les activitats de l’annex I i de l’annex II.1 s’han de 
sotmetre a una verificació general del compliment de 
les determinacions ambientals exigibles cada dos anys 
i cada quatre anys, respectivament, sempre que no s’es
pecifiqui un altre període en l’autorització o en la lli
cència. Queden exemptes d’aquest règim les activitats 
que estiguin acollides al sistema d’ecogestió i 
d’ecoauditoria de la Unió Europea o disposin de la cer
tificació mediambiental ISO 14001.» 

2. L’apartat 2 de l’article 44 queda redactat de la se
güent manera: 

«2. Les activitats incloses en l’annex II.2 s’han de sot
metre a una verificació general del compliment de les 
determinacions ambientals cada cinc anys. Queden 
exemptes d’aquest règim les activitats que estiguin aco
llides al sistema d’ecogestió i d’ecoauditoria de la Unió 
Europea i aquelles que disposin de les certificacions 
mediambientals que es determinin reglamentàriament.» 

3. L’apartat 3 de l’article 44 queda redactat de la se
güent manera: 

«3. Les verificacions establertes per l’apartat 1 es duen 
a terme per una entitat col·laboradora de l’Administra
ció i les verificacions establertes per l’apartat 2, quan 
s’escaigui, es poden dur a terme, igualment, per una 
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entitat col·laboradora de l’Administració o per una auto-
declaració, en els termes que es determinin reglamen
tàriament.» 

4. L’apartat 1 de l’article 45 queda redactat de la se
güent manera: 

«1. Les activitats incloses en l’annex III d’aquesta Llei 
s’han de sotmetre a una verificació tècnica i periòdica 
de caràcter ambiental que acrediti el compliment dels 
requisits exigibles, segons el sistema d’autodeclaració 
que es determini per reglament. El període per al con
trol serà, com a mínim, de sis anys. 

»Queden exemptes d’aquest règim les activitats que 
estiguin acollides al sistema d’ecogestió i d’ecoaudito
ria de la Unió Europea i les que disposin de les certifi
cacions mediambientals que es determinin de manera 
reglamentària i que es refereixin al servei que presta 
l’activitat.» 

5. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 46 amb la se
güent redacció: 

«L’administració competent té la facultat d’inspeccio
nar la veracitat de les dades aportades per les activitats 
en les seves autodeclaracions.» 

ARTICLE 5. TAXES RELATIVES ALS PROCEDIMENTS D’AU
TORITZACIÓ AMBIENTAL 

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’article 57 
de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Inte
gral de l’Administració Ambiental queda redactada de 
la següent manera: 

«Article 57. Creació 

»1. La prestació dels serveis administratius relatius als 
procediments d’autorització ambiental, de llicència am
biental i de comunicació d’activitats merita la taxa cor
responent. 

»2. La determinació dels elements essencials o con
figuradors de la taxa s’ha de fer per legislació especí
fica i complementària d’aquesta, amb rang forma de 
llei i respectant de manera estricta el principi d’equitat. 

»3. L’administració responsable de la imposició, cobra
ment i gestió de la taxa serà aquella en la que recaigui 
l’atorgament final de l’autorització ambiental. 

»4. Les taxes de serveis prestats pels ens locals són fi
xades per les ordenances fiscals corresponents, d’acord 
amb els mateixos principis establerts a la Llei regulada 
en l’apartat 2. 

»5. De manera reglamentària es crearà per part del 
Govern de la Generalitat una comissió d’unificació de 
criteris d’aplicació de la taxa per a la prestació dels ser
veis administratius relatius als procediments, d’autorit
zació, llicència i comunicació ambiental, que compta
rà amb la presència de representants de les entitats 
municipalistes de Catalunya i treballarà per unificar els 
criteris d’aplicació de la taxa i ajustar la mateixa al cost 
de la contraprestació duta a terme.» 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA 

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels quals 
estableix realitzar despeses amb càrrec als Pressupos

tos de la Generalitat entraran en vigor a l’inici del pro
per exercici pressupostari. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA 

Aquelles activitats que tinguin aprovada l’acreditació 
ambiental, en els termes establerts a la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental podran ampliar en 2 anys les dates per a efec
tuar les revisions ordinàries de la llicència ambiental. 

SEGONA 

El Govern de la Generalitat, en el marc de les disponi
bilitats pressupostàries, establirà una convocatòria d’a
juts per impulsar la certificació ambiental de les empre
ses pertanyents a alguna de les activitats incloses en 
l’Annex II de la Llei 3/1998 que disposin de llicència 
ambiental abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 

TERCERA 

El Govern de la Generalitat, en el termini de 2 mesos 
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, revisarà els pro
cediments i les sol·licituds de documentació existents a 
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Inte
gral de l’Administració Ambiental amb l’objectiu de 
reduir els requeriments d’informació que les adminis
tracions sol·liciten als titulars de l’activitat, d’acord amb 
els criteris establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novem
bre, règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú. 

QUARTA 

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat pu
blicada. 

Palau del Parlament, 31 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Ramon Espadaler i Parcerisas 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposició de llei sobre l’accés social 
als gossos d’assistència per a perso
nes amb discapacitat 
Tram. 202-00007/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Piqué i Camps, President del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Francesc 
Vendrell i Bayona, Portaveu, Daniel Sirera i Bellés, 
Portaveu adjunt, Maria Dolors Montserrat i Culleré, M. 
Belén Pajares i Ribas, Ángeles Olano Garcia, Montser
rat Nebrera González, Carina Mejías Sánchez, Enric 
Millo i Rocher, Jordi Montanya i Mias, Joan Bertomeu 
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i Bertomeu, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas 
i Rafael López i Rueda, Diputades i Diputats del Grup 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò que 
disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

I 

La Constitució Espanyola reconeix, en el seu article 14, 
el dret a la igualtat de tots els espanyols davant la llei, 
dirigint en el seu Article 9.2 un mandat específic a tots 
els poders públics per promoure les condicions per a 
que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups 
siguin reals i efectives, abolir els obstacles que dificul
tin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els 
ciutadans a la vida política, econòmica, social i cultu
ral. 

Per tal de garantitzar l’efectiva realització del mandat 
constitucional és necessari que els poders públics asse
gurin a tots els ciutadans i ciutadanes l’accessibilitat i 
la utilització dels espais d’ús públic, i això ho fa efec
tiu el seu article 49 que insta als poders públics a rea
litzar polítiques de previsió, tractament, rehabilitació i 
integració de les persones amb discapacitat física, sen
sorial o psíquica, que hauran de rebre l’atenció especi
alitzada que requereixin i ser emparats especialment 
per gaudir dels drets reconeguts en el Títol I de la Cons
titució. 

Paral·lelament, l’Article 4.2 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya realitza el mateix mandat als poders pú
blics de Catalunya per promoure les condicions per a 
que la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups 
siguin reals i efectives; hauran de facilitat la participa
ció de totes els persones a la vida política, econòmica, 
cultural i social. Aquest dret es troba recollit a l’Article 
40.5 de l’EAC mitjançant el qual es reconeix la protec
ció jurídica de les persones amb discapacitat, la promo
ció de la seva integració social, econòmica i laboral i 
l’adopció de les mesures necessàries per suplir o com
plementar l’ajut al seu entorn familiar directe complint 
així amb el que també disposa l’article 24.2 de l’Esta
tut. Tots aquests mandats queden reforçats amb l’arti
cle 166.1 de l’EAC que atribueix a la Generalitat de 
Catalunya la competència exclusiva en matèria de ser
veis socials. 

II 

A Catalunya, i des de la vessant legislativa, es promulgà 
originàriament la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de 
Serveis Socials, generant posteriorment un text refós en 
matèria de serveis socials, la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de Promoció de l’accessibilitat i de supres
sió de barreres arquitectòniques i la Llei 10/1993, de 8 
d’octubre, d’Accés a l’entorn de les persones amb dis
minució visual acompanyades de gossos guia. 

Totes aquestes disposicions configuren avui dia el marc 
normatiu general de protecció de les persones discapa
citades, un marc normatiu que, sense cap mena de dub
te, ha suposat un avenç important en l’àmbit de la pro
tecció, accessibilitat i integració social de les persones 
amb discapacitat, però que per raó del temps transcor
regut des de la seva promulgació ha quedat superat o, 

3.01.02. 

si més no, s’ha palesat com a rígid i insuficient. Actu
alment, s’observa una creixent utilització de gossos 
com elements de recolzament o ajut a la vida quotidi
ana de les persones amb discapacitat. Aquests gossos 
tenen un ampli abast d’habilitats: recollir coses del ter
ra, encendre llums, marcar números de telèfon, obrir/ 
tancar calaixos i portes i un llarg etcètera d’activitats 
cabdals per fer més fàcil la vida de les persones amb 
disminució visual. Un cop provades les actituds dels 
gossos d’assistència per facilitar l’autonomia de les 
persones, invidents o no, hem de reprendre el concep
te de gos guia o d’assistència i regular l’ús per perso
nes amb diferents discapacitats. 

Cal superar, doncs, el marc normatiu existent i establir 
un de nou adaptat a les necessitats actuals que ampliï 
l’objecte de la seva protecció a tots els gossos d’assis
tència i a tots els llocs, establiments i transports d’ús 
públic, independentment de la seva titularitat –pública 
o privada–. 

III 

Des de la vessant formal, la proposició de llei s’estruc
tura en dos capítols. El Capítol I, relatiu a les Disposi
cions Generals, conté els aspectes relatius a les condi
cions i requisits que hauran de reunir els gossos 
d’assistència; el dret d’accés i els seus límits així com 
el dret a deambular i estar als llocs, allotjaments, esta
bliments, locals, transports públics o d’ús públic de les 
persones amb discapacitat acompanyades de gossos 
d’assistència i alhora, com a contrapartida, les seves 
obligacions. 

El Capítol II, per la seva banda, regula el règim sancio
nador per fer efectiu el compliment dels drets i obliga
cions contemplats en la present llei i garantir la seva 
efectiva aplicació. 

Finalment, cal assenyalar que per fer efectius els drets 
emanats d’aquesta Llei, és necessari una tasca activa de 
la Generalitat de Catalunya. Per això, s’hauran d’im
pulsar diferents campanyes informatives i educatives, 
fomentar l’ensinistrament de gossos abandonats, posar 
en marxa campanyes de socialització a famílies per 
cadells o crear ajuts a la investigació en l’ús de gossos 
per tractaments terapèutics. A aquests objectius respo
nen les diferents disposicions addicionals previstes en 
el text legal. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE L’ACCÉS SOCIAL DELS GOSSOS 

D’ASSISTÈNCIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE 

1. La present Llei té com a objecte reconèixer i 
garantitzar a tota persona amb discapacitat visual, au
ditiva, locomotriu o de qualsevol altre índole, total o 
parcial, que tingui necessitat o sigui recomanable l’ús 
d’un gos d’assistència, el dret a accedir, deambular i 
mantenir-se amb ell a qualsevol lloc, establiment, local 
i demés espais i transports d’ús públic, amb indepen
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dència de la seva titularitat pública o privada, d’acord 
amb l’establert als articles següents. 

2. L’exercici del dret d’admissió únicament quedarà 
condicionat i limitat per les prescripcions d’aquesta llei. 

ARTICLE 2. DEFINICIÓ DE GOS D’ASSISTÈNCIA 

Es considera gos d’assistència aquell que, havent estat 
ensinistrat en centres especialitzats, oficialment recone
guts, hagués finalitzat el seu ensinistrament i adquirit 
les aptituds necessàries per l’acompanyament, conduc
ció i auxili de les persones amb discapacitat i sigui re
conegut i identificat en la forma establerta a la present 
llei. 

ARTICLE 3. CLASSIFICACIÓ DELS GOSSOS D’ASSISTÈNCIA 

Quan s’utilitzi el terme «gossos d’assistència» en els 
diferents articles d’aquesta llei, s’entendrà referit a tots 
aquells als que fa referència la següent catalogació, in
dependentment de l’especialitat per la que hagin estat 
ensinistrats: 

a) Gossos per a persones afectades per disfuncions vi
suals, totals o severes. 

b) Gossos per a persones sordes o amb problemes au
ditius, totals o severs. 

c) Gossos d’assistència són els que necessiten totes les 
persones que pateixen qualsevol minusvalia que no si
gui auditiva o visual. 

d) Gossos inclosos en els projectes de teràpia assistida 
amb animals de companyia, destinats a visites a hospi
tals, centres geriàtrics, pisos tutelats, centres de disca
pacitats i habitatges particulars. 

ARTICLE 4. RECONEIXEMENT 

1. La condició de gos d’assistència es reconeixerà, i en 
conseqüència, es procedirà a la seva acreditació sempre 
que es justifiqui: 

a) Que hagi estat ensinistrat i hagi adquirit les aptituds 
per les finalitats assenyalades a l’article 2 en un centre 
oficialment autoritzat per a la pràctica de gossos d’as
sistència. 

b) Que compleixi la normativa higiènico-sanitària vi
gent i allò previst a l’article 6 d’aquesta llei. 

c) Que estigui vinculat a un treball d’assistència i a una 
persona que l’utilitzi per les finalitats previstes a la pre
sent llei. 

d) Que ajudi a pal·liar els efectes de la discapacitat del 
seu propietari. 

2. El reconeixement de la condició de gos d’assistència 
s’efectuarà per l’òrgan o entitat competent per a la seva 
acreditació i es mantindrà durant tota la vida de l’ani
mal, amb les excepcions assenyalades a aquesta llei. 

3. En els supòsits d’estada dels usuaris de gossos d’as
sistència no residents a Catalunya, serà vàlid el reconei
xement d’aquesta condició i el distintiu concedit per 
l’administració pública corresponent. 

ARTICLE 5.IDENTIFICACIÓ 

1. Els gossos d’assistència estaran identificats com a tal 
en tot moment, mitjançant la col·locació, en lloc i for

ma visible, del distintiu corresponent sense perjudici de 
les demés identificacions que li corresponen com ani
mal de l’espècie canina previstes a la legislació vigent. 

2. També hauran d’estar identificats permanentment 
mitjançant microxip, en les condicions establertes re
glamentàriament. 

3. La documentació oficial acreditativa de la condició 
de gos d’assistència només es podrà exigir a la perso
na titular, l’autoritat competent o el responsable del 
servei que estigui utilitzant. 

ARTICLE 6. CONDICIONS SANITÀRIES 

Sense perjudici de complir les condicions higièniques 
sanitàries a les que es trobin sotmesos com animals 
domèstics, els gossos d’assistència hauran de complir 
les condicions següents: 

a) Estar esterilitzat. 

b) No patir malalties transmissibles a l’home, entenent 
com a tal, les incloses en el quadre d’antropozoonosis 
vigent a cada moment. 

c) Estar vacunat contra la ràbia, amb la periodicitat re
querida; rebre tractament periòdic contra l’equinocosis, 
estar exempt de paràsits interns i externs i haver donat 
negatiu a les proves de leishmaniasis, leptospirosis i 
brucelosis. 

d) Donar resultat negatiu en aquelles proves diagnòsti
ques que les autoritats sanitàries estimin oportunes, 
segons la situació epidemiològica del moment. 

e) Les altres que reglamentàriament es determinin. 

L’acreditació del contingut establert al paràgraf anterior 
es realitzarà mitjançant certificació expedida per vete
rinari o veterinària en exercici, de la localitat on residei
xi habitualment el titular de l’animal de companyia. Per 
mantenir la condició de gos d’assistència, serà neces
sari un reconeixement periòdic anual, havent-se d’acre
ditar en el mateix moment del reconeixement el com
pliment íntegre de totes les condicions higièniques i 
sanitàries a les que fa referència aquest precepte. 

ARTICLE 7. SUSPENSIÓ DE LA CONDICIÓ 

1. L’usuari del gos d’assistència no podrà exercitar els 
drets que li reconeix la present llei quan concorrin al
guna de les circumstàncies següents: 

a) Quan existeixi perill greu i imminent per l’usuari, per 
tercera persona o per el propi gos. 

b) Quan l’animal presenti símptomes de malaltia, exte
rioritzats de forma alternativa o acumulable mitjançant: 
signes febrils, alopècies anormals, deposicions diaèrri
ques, secrecions anormals, signes de paràsits cutanis, 
ferides segons el seu tamany i aspecte. 

c) Quan s’evidenciï la falta d’higiene. 

d) Quan caduqui l’acreditació anual a la que fa referèn
cia l’article anterior. 

e) Quan s’evidenciïn maltractaments pels animals per 
part del seu propietari o persona pròxima. 

2. La suspensió de l’exercici del dret previst a l’apartat 
anterior finalitzarà: 

3.01.02. 
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a) En els casos previstos a les lletres a), c) i e) de l’apar
tat anterior, quan s’acrediti la desaparició del fet cau
sant. 

b) En els supòsits previstos a les lletres b) i d) de l’apar
tat precedent mitjançant la presentació davant de l’òr
gan competent del corresponent certificat expedit per 
veterinari o veterinària en exercici. 

3. Igualment, quan es valori que algun dels motius as
senyalats a l’article 8 d’aquesta llei pugui tenir caràc
ter temporal, es determinarà la suspensió provisional de 
la condició de gos d’assistència per un període màxim 
de sis mesos. Transcorregut l’esmentat termini sense 
que s’hagi solucionat la situació, es procedirà a decla
rar la pèrdua de la condició de gos d’assistència. 

ARTICLE 8. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ 

1. El gos d’assistència perdrà la condició de tal per al
gun dels motius següents: 

a) Per la mort de l’animal. 

b) Per renúncia del seu titular o usuari. 

c) Per deixar d’estar vinculat a una persona amb defi
ciència visual o discapacitat. 

d) Per manifestat incapacitat en l’execució de les fun
cions per a les quals va ser instruït. 

e) Per manifestar comportament agressiu. 

f) Per incomplir la persona usuària les obligacions pre
vistes a l’article 11 d’aquesta llei. 

g) Per deixar d’ajudar a pal·liar els efectes de la disca
pacitat del seu propietari. 

h) Per causar danys a persones o bens. 

2. Per apreciar les causes contingudes a les lletres a), d), 
e) i f) del número anterior es requerirà informe/certifi
cat de veterinari en exercici. 

3. La pèrdua de la condició de gos d’assistència, es 
declararà per el mateix òrgan o entitat que la va atorgar, 
qui procedirà igualment a la revocació de l’acreditació. 

ARTICLE 9. DETERMINACIÓ DELS LLOCS, ESTABLIMENTS I 

TRANSPORTS D’ACCÉS LLIURE PER A GOSSOS D’ASSISTÈN
CIA 

1. Als efectes de l’assenyalat a l’article 1 de la present 
llei, tindran la consideració de llocs, establiments i 
transports d’ús públic, amb independència de la seva 
titularitat pública o privada, els següents: 

a) Llocs i establiments d’ús públic: 

– Els passos per a vianants i les zones de vianants en les 
seves diferents modalitats així definits per la normati
va urbanística vial aplicable a cada moment. 

– Els llocs, locals o instal·lacions subjectes a la norma
tiva vigent reguladora d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

– Els llocs d’esbarjo a l’aire lliure com parcs, jardins i 
altres espais d’ús públic. 

– Els centres d’oci i temps lliure. 

– Les instal·lacions esportives. 
3.01.02. 

– Les platges. 

– Les residències, llars, clubs per a l’atenció de la ter
cera edat, pisos tutelats, centres de recuperació i assis
tència a persones amb deficiència física i/o psíquica i 
els establiments similars. 

– Els centres oficials de tota índole i titularitat, l’accés 
als quals no es trobi prohibit o restringit al públic en 
general. 

– Els centres, col·legis i acadèmies d’ensenyament de 
tots els nivells i graus, modalitats i especialitats. 

– Els centres sanitaris, assistencials i socio-assistenci
als amb l’única excepció de les zones restringides al 
públic en general. 

– Els centres religiosos. 

– Els museus, cases de cultura, centres cívics, hotels 
d’entitats, arxius, biblioteques, sales de cinema, d’ex
posicions i conferències. 

– Els magatzems, establiments mercantil i centres co
mercials. 

– Les llotges, mercats, fires i similars. 

– Les oficines i despatxos de professionals liberals. 

– Els edificis i locals d’ús públic o d’atenció al públic. 

– Els espais d’ús general i públic, de les estacions d’au
tobusos, tramvia, metro, ferrocarril, aeroports, heliports 
i parades de vehicles lleugers de transport. 

– Els establiments turístics compresos en l’àmbit d’a
plicació de la llei de turisme i, en particular, els parcs 
d’atraccions, parcs aquàtics, piscines, zoològics, esta
bliments hotelers, albergs, campaments, bungalous, 
apartaments, ciutats de vacances, balnearis, càmpings 
i, en general, aquests destinats a proporcionar, mitjan
çant preu, habitació o residència a les persones, així 
com els restaurants, cafeteries i quants establiments 
serveixin al públic, mitjançant preu, menjars o begudes, 
qualsevol que sigui la seva denominació. 

b) Transport de viatgers d’ús públic: tot mitjà de trans
port col·lectiu, d’ús públic i els serveis urbans i interur
bans de transport de viatgers i que estigui subjecte a un 
règim de concessió i/o autorització de qualsevol de les 
administracions públiques de Catalunya. 

2. En cas que la distribució o infraestructura dels edi
ficis i instal·lacions anunciades no permetin l’adequat 
desenvolupament de les persones amb discapacitat, 
acompanyades de gossos d’assistència, es procurarà, 
quan sigui possible, un recorregut alternatiu en el qual 
quedi resolta l’eliminació de les barreres arquitectòni
ques. 

3. Les zones municipals reservades a esbarjo de gossos 
hauran de contar amb una entrada llisa, a nivell de vo
rera o bé amb una rampa amb barana, així com amb 
una plaça d’estacionament per a discapacitats a prop de 
l’accés a aquesta zona. 

ARTICLE 10. EXERCICI DEL DRET 

1. El dret d’accés, deambular i permanència reconegut 
a la present llei s’entendrà integrat per la constant per
manència del gos d’assistència al costat del seu propi
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etari, sense trava que pugui arribar a produir interrup
ció en la permanència o distància en la permanència. 

2. L’accés, la deambulació i la permanència dels gos
sos d’assistència, de la forma establerta a la present llei, 
no podrà implicar despeses al seu usuari, excepte que 
aquesta tingui caràcter de contraprestació d’un servei 
específic econòmicament avaluable. Tampoc podrà 
condicionar-se l’exercici dels referits drets a l’atorga
ment de cap tipus de garantia. 

3. En tot moment, el gos haurà de portat un collaret i 
estar subjectat a una corretja. En els casos dels gossos 
guia, també hauran de portar un arnès. 

4. En els transports de viatgers d’ús públic, la persona 
discapacitada acompanyada de gos d’assistència, tindrà 
preferència en la reserva se seient més ampli, amb més 
espai lliure al seu entorn o adjacent a un passadís, se
gons el mitjà de transport en qüestió. En cap cas podrà 
impedir o anul·lar l’accés de tercers al corresponent 
mitjà de transport. 

5. Quan l’usuari acompanyat de gos d’assistència uti
litzi el servei de lliteres, es procurarà reservar-li una de 
les inferiors. 

6. En els serveis urbans i interurbans de transport en 
automòbils lleugers, el gos d’assistència anirà prefe
rentment a la part posterior del vehicle. Als peus de la 
persona amb deficiències visuals o amb discapacitat i 
ocuparà plaça en el còmput de les autoritzades pel ve
hicle. No obstant, i a elecció de les persones usuàries de 
gossos d’assistència, es podran ocupar seients davan
ters, tenint el gos als seus peus, especialment en els tra
jectes de llarg recorregut. 

7. Sense perjudici del mencionat, l’usuari del gos serà 
responsable del bon comportament de l’animal, així 
com dels danys que pugui ocasionar en els llocs, esta
bliments i transports d’ús públic i no podrà exercitar els 
drets reconeguts en aquesta llei quan concorrin alguna 
de les següents circumstàncies assenyalades a l’article 
7 de la present llei. 

ARTICLE 11.OBLIGACIONS DE LA PERSONA USUÀRIA 

1. La persona usuària d’un gos d’assistència haurà de 
complir amb les obligacions assenyalades a la legisla
ció vigent, a la present llei i en particular, amb les se
güents: 

a) Mantenir al gos al seu costat, amb la subjecció que 
en cada cas convingui, en els llocs, establiments i trans
ports als que es refereix aquesta llei. 

b) Identificar de forma visible que es tracta d’un gos 
d’assistència, d’acord amb el que preveu l’article 5 
d’aquesta llei. 

c) Exhibir, quan li segui requerida, la documentació 
sanitària del gos d’assistència i la acreditativa de la seva 
condició. 

d) Utilitzar exclusivament el gos d’assistència per aque
lles funcions per a les que ha estat ensinistrat. 

e) Mantenir les condicions higièniques i sanitàries del 
gos i complir les normes de seguretat en els llocs pú
blics o d’ús públic, segons l’establert a la present llei, 

en la mesura en que la seva deficiència visual o disca
pacitat ho permeti. 

f) Complir i fer complir els principis de respecte, bon 
tracte, defensa i protecció de l’animal destinat a la seva 
assistència. 

g) Complir les normes rectores de la pacífica convivèn
cia en grup, segons les específiques circumstàncies 
concurrents en cada lloc i moment. 

h) Tenir cura, amb diligència extrema de la higiene i 
sanitat del gos d’assistència. 

i) Garantir l’adequat nivell de benestar del gos d’assis
tència, complint els requisits de tracte, manejament i 
etològics que els proporcioni una bona qualitat de vida. 

j) Les demés que imposi la normativa sectorial als pos
seïdors d’animals de companyia, en quant els h sigui 
d’aplicació. 

2. L’usuari del gos d’assistència, com responsable del 
seu bon comportament, haurà de mantenir subscrita 
una pòlissa de responsabilitat civil per fer front a even
tuals danys a tercers ocasionats per l’animal. 

ARTICLE 12. DRETS I OBLIGACIONS DELS ENSINISTRADORS 

Els ensinistradors dels centres oficialment reconeguts o 
homologats tindran els mateixos drets i obligacions que 
la present llei atribueix a les persones amb discapacitat 
quan vagin acompanyats de gossos d’assistència durant 
les fases d’ensinistrament, adaptació final i reeducació 
dels animals. 

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR 

ARTICLE 13. INFRACCIONS 

L’incompliment o la inobservància d’allò que disposa 
la present llei i a la seva normativa de desenvolupa
ment, constitueix infracció administrativa i serà sanci
onat de conformitat amb aquesta llei. 

ARTICLE 14. SUBJECTES RESPONSABLES 

Únicament seran responsables de les infraccions tipifi
cades a la present llei els seus autors. Són autors de les 
infraccions, les persones físiques o jurídiques que rea
litzin, directa o indirectament, les accions o omissions 
tipificades com a tal per la present llei, realitzant-les per 
si soles, conjuntament o mitjançant una altra persona 
que utilitza com a instrument, excepte en els casos de 
desobediència laboral deguda. 

Tindran també la consideració de responsables solida
ris: 

a) Les persones que cooperin a la seva execució mitjan
çant una acció sense la qual la infracció no s’hagués 
produït. 

b) Les persones físiques o jurídiques que organitzin les 
activitats o explotin els establiments, les persones titu
lars de la corresponent llicència o els responsables de 
l’entitat pública o privada titular del servei, quan in
compleixin el deure de prevenir la comissió per un al
tre de les infraccions tipificades a la present llei. 
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ARTICLE 15. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS 

Les infraccions establertes a la present llei es classifi
quen en lleus, greus i molt greus. 

ARTICLE 16. INFRACCIONS LLEUS 

Constitueixen infraccions lleus: 

a) Totes les conductes que dificultin l’exercici dels drets 
reconeguts a la present llei i a la normativa que la des
envolupi i aquelles que, sense infringir els drets reco
neguts a la present llei i a la normativa que la desenvo
lupi, dificulti el seu exercici. 

b) L’exigència en forma arbitrària o sense motiu de la 
presentació de la documentació acreditativa de la con
dició de gos d’assistència així com l’exigència de con
dicions addicionals a les assenyalades a la present llei 
i a la normativa que desenvolupi. 

c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions que 
l’article 11 de la present llei imposa a la persona usu
ària del gos d’assistència. 

d) Qualsevol infracció de les disposicions de la present 
llei o de la normativa que la desenvolupi que no estigui 
tipificada com falta greu o molt greu. 

ARTICLE 17. INFRACCIONS GREUS 

Són infraccions greus: 

a) Impedir l’accés, la deambulació i/o permanència de 
les persones amb discapacitat acompanyades de gossos 
d’assistència a qualsevol dels llocs definits a l’article 9 
de la present llei, quan aquests siguin de titularitat pri
vada. 

b) L’Exigència d’abonament de quantitats per l’accés 
dels gossos d’assistència, en els termes establerts a l’ar
ticle 10.2 de la present llei. 

c) La comissió de tres faltes lleus, amb imposició de 
sanció per resolució ferma, en el període de dos anys. 

ARTICLE 18. INFRACCIONS MOLT GREUS 

Són infraccions molt greus: 

a) Impedir l’accés, la deambulació i/o permanència de 
les persones amb discapacitat acompanyades d’un gos 
d’assistència a qualsevol dels llocs definits a l’article 10 
de la present llei, quan aquest siguin de titularitat públi
ca. 

b) Privar de forma intencionada a una persona amb dis
capacitat del seu gos d’assistència, quan aquest fet no 
constitueixi infracció penal. 

c) La comissió de tres faltes greus, amb imposició de 
sanció per resolució ferma, en el període de dos anys. 

ARTICLE 19. SANCIONS 

Les infraccions previstes a la present llei seran sancio
nades seguint l’escala següent: 

a) Les lleus, multes de 150 a 350 euros. 

b) Les greus, amb multa de 350,01 a 3.500 euros. 

c) Les molt greus, amb multa de 3.500,01 a 12.500 
euros. 

3.01.02. 

ARTICLE 20. RESPONSABILITAT CIVIL I GRADACIÓ DE LES 

SANCIONS 

1. La imposició de qualsevol sanció prevista en aquesta 
llei no exclou la responsabilitat civil y penal i l’eventual 
indemnització per danys i perjudicis que puguin deri
var-se de la conducta sancionada, seguint la legislació 
vigent. 

2. Per a la graduació de les sancions es tindrà en comp
te, a més, el principi de proporcionalitat: 

a) L’existència d’intencionalitat o negligència en el 
subjecte infractor. 

b) La importància dels perjudicis causats. 

c) La reincidència o reiteració. 

d) La transcendència social de la infracció. 

e) El rics que s’hagués produït. 

f) El major o menor coneixement dels detalls de l’ac
tuació, d’acord amb la professió o activitat habitual del 
responsable. 

3. Als efectes de la present llei, hi haurà reiteració o 
reincidència quan es dictin dues resolucions fermes en 
el període de dos anys per infraccions de la mateixa o 
de diferent naturalesa, respectivament. 

ARTICLE 21. PROCEDIMENT APLICABLE 

El procediment aplicable per a l’exercici de la potestat 
sancionadora regulada en la present llei serà el previst 
amb caràcter general per l’Administració de la Genera
litat de Catalunya. 

ARTICLE 22. ÒRGANS COMPETENTS 

La incoació i resolució dels procediments sancionadors 
per la comissió d’infraccions establertes en la present 
llei, correspondrà a la secretaria general del departa
ment amb competències en matèria d’assistència i ser
veis socials, que podrà delegar les seves competències 
de conformitat amb allò que estableix la llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procedi
ment administratiu comú en altres òrgans inferior. 

ARTICLE 23. PRESCRIPCIÓ 

1. Les infraccions administratives establertes en la pre
sent llei prescriuen: 

a) Les lleus, als 6 mesos. 

b) Les greus, a l’any. 

c) Les most greus, als dos anys. 

2. La facultat de l’administració per imposar sancions 
per les infraccions tipificades a la present llei prescriuen: 

a) Als sis mesos, les imposades per infraccions lleus. 

b) A l’any, les imposades per infraccions greus. 

c) Als dos anys, les imposades per infraccions molt 
greus. 

3. El termini de prescripció de les infraccions comen
çarà a computar des del dia de la seva comissió. S’hau
rà d’interrompre el còmput dels termini amb la inicia
ció amb coneixement de l’interessat, del procediment 
sancionador, restablint-se quan l’expedient sancionador 
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estigués paralitzat durant més d’un mes per causa no 
imputable al presumpte responsable. 

4. El termini de prescripció de les sancions comença
rà a comptabilitzar-se des del dia següent a aquell en el 
que adquireixi fermesa la resolució que les imposa. 
S’haurà d’interrompre el còmput del termini amb la 
iniciació amb el coneixement de l’interessat, del proce
diment de l’execució, restablint-se quan l’expedient es
tigués paralitzat durant més d’un mes per causa no 
imputable al presumpte responsable. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

PRIMERA. CAMPANYES INFORMATIVES I EDUCATIVES 

Amb la finalitat d’aconseguir la integració social de les 
persones amb deficiència visual o discapacitat acompa
nyades de gos d’assistència sigui total o parcial, el 
Govern de la Generalitat promourà i durà a terme cam
panyes informatives orientades de manera espacial a 
sectors com l’hostaleria, comerç, transports i serveis 
públics i altres educatives dirigides a la població en 
general. 

SEGONA. CAMPANYES D’ENSINISTRAMENT PER A GOSSOS 

ABANDONATS 

La Generalitat de Catalunya, juntament amb el sens 
locals, promourà i durà a terme campanyes d’ensinis
trament com gossos de servei, en centres oficialment 
homologats al respecte i radicats, de gossos que es tro
bin als serveis municipals de gossos abandonats, o es 
trobin protegits per associacions protectores d’animals 
i les característiques del gos permetin el seu ensinistra
ment com gossos d’assistència. 

TERCERA. AJUT PER LA CREACIÓ DE CENTRES D’ENSINIS
TRAMENT I A LA FORMACIÓ D’ENSINISTRADORS 

Amb la finalitat d’aconseguir aproximar el nombre de 
gossos d’assistència als usuaris potencials, la Genera
litat de Catalunya recolzarà la creació de centres d’en
sinistrament per aquests gossos i fomentarà la formació 
d’ensinistradors específics per a aquest tipus de gossos. 

QUARTA. PROGRAMES DE SOCIALITZACIÓ DELS CADELLS 

Amb la finalitat d’aconseguir que els futurs gossos 
d’assistència obtinguin el màxim nivell d’integració 
social, la Generalitat de Catalunya impulsarà progra
mes de socialització dels cadells per a que aquests crei
xen en una família i no en una residència canina. 

CINQUENA. AJUSTS A LA INVESTIGACIÓ 

La Generalitat de Catalunya recolzarà i finançarà pro
jectes d’investigació per l’ús de gossos d’assistència en 
tractaments terapèutics i altres situacions que permetin 
millorar la qualitat de vida de les persones amb disca
pacitat o tractament mèdic. 

SISENA. RECONEIXEMENT COM A GOSSOS D’ASSISTÈNCIA 

En l’àmbit de Catalunya, tindran la condició de gossos 
d’assistència tot aquell que s’acrediti haver estat reco
negut com a tal per l’administració pública correspo
nent, o de conformitat a les normes de regeixin al lloc 
de residència de l’usuari. 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA. GOSSOS D’ASSISTÈNCIA EXISTENTS A L’ACTUA
LITAT 

Els gossos d’assistència existents a l’actualitat hauran 
d’adequar-se als requisits de reconeixement i identifi
cació previstos en aquesta llei, dins del termini de sis 
mesos a partir del desenvolupament del reglament 
d’aquesta. 

SEGONA. ADAPTACIÓ A LES ORDENANCES MUNICIPALS 

Els ens locals, en l’àmbit de les seves respectives com
petències, adaptaran les seves ordenances municipals 
sobre la matèria a les normes contingudes en la present 
llei, en el termini de sis mesos a partir del desenvolupa
ment reglamentari previst en aquesta llei. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogada la Llei 10/1993, de 8 d’octubre, que 
regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminu
ció visual acompanyades de gossos guia. 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA. PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Les repercussions que pugui tenir l’entrada en vigor 
d’aquesta llei seran exigibles a partir del proper exercici 
pressupostari. 

SEGONA. DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI 

Es faculta al Govern de la Generalitat i als Consellers 
competents per que, en el termini de tres mesos, dictin 
les disposicions reglamentàries que siguin necessàries 
per al desenvolupament i execució d’aquesta llei i, con
cretament, per establir les condicions i requisits neces
saris per al coneixement, pèrdua i suspensió de la con
dició de gos d’assistència i el disseny del distintiu 
oficial, així com per determinar els requisits i condici
ons de l’especialització dels ensinistradors de gossos 
d’assistència i els que hauran de complir els centres 
d’ensinistrament i els seus empleats i dependents per 
obtenir l’homologació. 

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR 

La present llei entrarà en vigor al dia següent a la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca
talunya. 

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2007 

Josep Piqué i Camps, president del G. P. del PPC; Fran
cesc Vendrell i Bayona, portaveu del G. P. del PPC; 
Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del G. P. del 
PPC; M. Dolors Montserrat i Culleré, M. Belén Pajares 
i Ribas, M. Ángeles Olano i García, Montserrat Nebre
ra González, M. Caridad Mejías Sánchez, Josep Enric 
Millo i Rocher, Jordi Montanya i Mías, Juan Bertomeu 
i Bertomeu, Santi Rodríguez i Serra, Rafel Luna i 
Vivas, Rafael López i Rueda, diputades i diputats del G. 
P. del PPC 
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3.10.	 PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB 
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS 

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

Proposta de resolució relativa a la con
clusió dels expedients d’adopció de 
menors a les repúbliques del Congo i a 
la delegació de competències en equi
paments cívics 
Tram. 250-00006/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre la detec
ció i el tractament de la violència de 
gènere pels professionals sanitaris 
Tram. 250-00008/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Proposta de resolució sobre les línies 
regulars de transport de viatgers per 
carretera 
Tram. 250-00010/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la consti
tució d’una comissió interdepartamen
tal d’estudi de la situació de la immi
gració 
Tram. 250-00013/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 
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Proposta de resolució sobre la dotació 
d’un gimnàs al CEIP L’Aragai, de Vila-
nova i la Geltrú (Garraf) 
Tram. 250-00016/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
dels infants en règim de preadopció 
Tram. 250-00017/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a adoptar les mesures ne
cessàries per a facilitar l’accés de les 
persones sordes oralistes als canals de 
televisió dependents de la Corporació 
Catalana de Ràdio i Televisió 
Tram. 250-00018/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
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Proposta de resolució sobre la modifi
cació del Decret 135/1995, de desenvo
lupament de la Llei 20/1991, de promo
ció de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, per a afavo
rir que les persones amb disminucions 
psíquiques puguin accedir a compartir 
habitatges de segona mà que no reu
neixen les condicions mínimes d’ac
cessibilitat establertes per a centres 
residencials 
Tram. 250-00019/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’atenció 
de les persones amb quequeig 
Tram. 250-00020/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

79 

Núm. 33 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de febrer de 2007 

Proposta de resolució sobre l’acompa
nyament d’un intèrpret del llenguatge 
de signes per a les persones sordes 
en les activitats davant els organismes 
i les institucions oficials i en l’exercici 
de llurs deures personals inexcusa
bles 
Tram. 250-00022/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern al desplegament reglamen
tari de la Llei 13/2006, de prestacions 
socials de caràcter econòmic 
Tram. 250-00024/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’adapta
ció dels serveis i els equipaments de 
Renfe i de Ferrocarrils de la Generali
tat per a les persones amb discapaci
tats físiques i sensorials 
Tram. 250-00025/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 
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Proposta de resolució sobre el canvi 
d’emplaçament del CAP Antoni Creus, 
de Terrassa (Vallès Occidental) 
Tram. 250-00027/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Proposta de resolució sobre la supres
sió temporal del peatge de l’autopista 
C-16 a Sant Vicenç de Castellet (Ba
ges) 
Tram. 250-00039/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Proposta de resolució sobre els ajuts 
per a la fusió i creació de cooperatives 
de segon grau 
Tram. 250-00029/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Proposta de resolució sobre el compli
ment del Pla de xoc sanitari del Vallès 
Occidental 
Tram. 250-00030/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
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Proposta de resolució sobre la conti
nuïtat de les desconnexions territori
als de TVE a Catalunya i de Ràdio 4 
Tram. 250-00041/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució per la qual s’en
comana a la Sindicatura de Comptes 
l’elaboració d’un informe de fiscalitza
ció relatiu a la gestió en la contractació 
administrativa i de personal de l’em
presa Gestió i Prestació de Serveis de 
Salut corresponent als exercicis 2004, 
2005 i 2006 
Tram. 250-00046/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre la creació 
d’un centre d’intervenció especialitza
da per a dones que pateixen violència 
de gènere a Gavà (Baix Llobregat) 
Tram. 250-00048/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 
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Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalu
nya del Reial decret 1630/2006, pel 
qual s’estableixen els ensenyaments 
mínims del segon cicle d’educació in
fantil 
Tram. 250-00049/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalu
nya del Reial decret 1629/2006, pel 
qual es fixen els aspectes bàsics del 
currículum dels ensenyaments d’idio
mes de règim especial regulats per la 
Llei orgànica 2/2006, d’educació 
Tram. 250-00050/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

3.10.25. 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



 

83 

Núm. 33 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de febrer de 2007 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalu
nya del Reial decret 1538/2006, pel 
qual s’estableix l’ordenació general de 
la formació professional del sistema 
educatiu 
Tram. 250-00051/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
 

Proposta de resolució sobre l’adequa
ció a l’Estatut d’autonomia de Catalu
nya del Reial decret 1631/2006, pel 
qual s’estableixen els ensenyaments 
mínims corresponents a l’educació se
cundària obligatòria 
Tram. 250-00052/08 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi (reg. 4001). 

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.02.2007 al 15.02.2007). 

Finiment del termini: 16.02.2007; 9:30 hores. 

Acord: Presidència del Parlament, 13.02.2007. 

Pròrroga del termini de presentació d’es
menes 

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 4411).
 

Pròrroga: 1 dia.
 

Finiment del termini: 19.02.2007; 9:30 hores.
 

Acord: Presidència del Parlament, 15.02.2007.
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Proposta de resolució sobre el traspàs 
dels serveis de transport de viatgers 
de Renfe 
Tram. 250-00096/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3383 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu i Josep Rull i Andreu, di
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE EL TRASPÀS DELS SERVEIS 

DE TRANSPORTS DE VIATGERS AMB ORIGEN I DESTINACIÓ A 

CATALUNYA A LA GENERALITAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies el ser
vei és, massa sovint, molt deficient, especialment a les 
hores punta on les aglomeracions són habituals: insu
ficient capacitat dels trens per acomodar tots els que hi 
volen pujar, retards sense que se n’informi als usuaris 
i sense que puguin conèixer quan arribaran a llur des
tinació; constants avaries tant de la superestructura com 
del material mòbil; trens, estacions i màquines expene
dores de bitllets no adaptades per a persones amb algun 
tipus de discapacitat física o sensorial, etc. 

Els trens de rodalies de Barcelona transporten diària-
ment quasi 400.000 passatgers que reclamen accions 
reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora 
en les infraestructures de la xarxa de rodalies, una ma
jor freqüència de trens, un increment en la capacitat i en 
el nombre de trens en servei, més mesures d’accessibi
litat a trens i estacions. 

Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de 
l’Estat com al Parlament de Catalunya s’han adoptat 
resolucions adreçades a instar els diferents governs a 
impulsar millores en el servei de rodalies de Catalunya 
i a millorar la informació sobre les incidències, però 
que han tingut un escàs compliment real. O bé no s’han 
complert els acords aprovats, o bé les actuacions realit
zades han tingut una nul·la incidència en la millora i la 
qualitat del servei de rodalies. 

Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern 
de l’Estat han tingut uns resultat quasi imperceptibles. 
El «Pla d’actuacions urgents», acordat pel Ministeri de 
Foment després del col·lapse que va patir el servei de 
rodalies els mesos d’octubre i novembre ha quedat en 
no-res. 

D’una banda, hi ha un problema de dèficit d’inversió, 
que tendeix a esdevenir estructural. En efecte, per bé 
que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar un 
conveni d’inversió per a la millora de la xarxa ferrovi

3.10.25. 

ària a Catalunya en els pròxims sis anys amb un com
promís per part de l’Estat d’aportar 2.363 milions d’eu
ros, el cert és que per al 2007 el Ministeri de Foment ha 
pressupostat una inversió de 37 milions d’euros. Amb 
aquest ritme es necessitaran més de 63 anys per acabar 
totes les inversions previstes. 

D’altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de 
gestionar correctament la xarxa de rodalies que s’ha 
agreujat de manera exponencial durant el darrer any. 

No té sentit que la mobilitat diària de milions de perso
nes de Catalunya hagi de decidir-se a 650 quilòmetres 
de distància. 

Cal afrontar de manera peremptòria el traspàs a la Gene
ralitat dels serveis de transports de viatgers amb origen 
i destinació a Catalunya, tal i com estableix l’article 169 
de l’Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions eco
nòmiques suficients per resoldre els dèficits assenyalats. 

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a negoci
ar el traspàs immediat a la Generalitat dels serveis de 
transport per ferrocarril de viatgers amb origen i desti
nació en el territori de Catalunya, tal i com s’estableix 
en l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, amb la incor
poració d’un fons de finançament extraordinari per fer 
front al dèficit d’inversions acumulat i a les necessitats 
futures de la xarxa ferroviària de rodalies i regionals.» 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’amplia
ció de les bonificacions per als usuaris 
del peatge de la C-33 a la Llagosta (Va
llès Oriental) 
Tram. 250-00097/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3409 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu, Josep Rull i Andreu i 
Jordi Turull i Negre diputats del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb allò que es preveu a 
l’article 145 i 146 del Reglament de la Cambra, presen
ten la següent Proposta de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’AMPLIACIÓ DE LES BO
NIFICACIONS PER ALS USUSARIS DEL PEATGE DE LA C-33 A 

LA LLAGOSTA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En sessió de 27 de desembre de 2006, el Consell Exe
cutiu va aprovar el Decret 653/2006, pel qual s’aprova 
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la modificació i ampliació de l’actual sistema de des
comptes per als usuaris habituals de l’accés de Mollet 
del Vallès de l’autopista C-33. 

El decret s’emmarca en la voluntat expressada en les 
conclusions del Grup de Treball per a la reordenació 
dels peatges a Catalunya, de la V i VI legislatures, 
d’aconseguir un nou marc d’homogeneïtzació dels pe
atges i de la millora de la gestió de la mobilitat soste
nible. 

Així, mitjançant el Decret 246/1999, de 6 de setembre, 
modificat pel Decret 347/2002, de 24 de desembre, es 
va aprovar un sistema de descompte del 100% en el 
peatge de l’accés de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) 
de l’autopista C-33, per a tots aquells usuaris habituals 
que complissin tot un seguit de requisits establerts de 
pagament i de trajectes mínims mensuals, de dilluns a 
dissabte no festius. Per a tots aquells usuaris acollits al 
sistema de descomptes, en què no concorreguessin els 
requisits mínims exigits pel que fa a trajectes mínims 
mensuals o pel que fa a trajectes de diumenges o fes
tius, es preveia un descompte del 48,5%. 

El Decret de 2006 «persegueix aprofundir i ampliar 
aquest sistema de descomptes per tal d’afavorir els usu
aris de mobilitat obligada, de forma que no sigui neces
sària l’acreditació de la realització d’uns trajectes mí
nims mensuals per poder gaudir dels descomptes abans 
apuntats, estenent la seva aplicació a tots aquells tràn
sits fins ara exclosos». 

La naturalesa de les bonificacions plantejades respon, 
doncs, a la voluntat de flexibilització de les anomena
des barreres de mobilitat obligada. En el peatge de la 
Llagosta, aquesta naturalesa no només és defensable 
per als usuaris que empren l’accés de Mollet del Vallès 
i C-59 sinó també per als usuaris de la comarca que 
accedeixen a l’autopista des de l’accés 2 de Parets del 
Vallès entre d’altres. Atesa l’ampliació de les bonifica
cions a diverses autopistes recentment acordades pel 
Govern, no es poden entendre tractaments diferenciats 
per a realitats similars. 

Per a tots els usuaris de la Vall del Tenes, l’autopista C
33 és la via més directa per anar o tornar de Barcelona 
i l’accés més natural és el de Parets del Vallès. En efec
te, obligar els usuaris de la Vall del Tenes a utilitzar 
l’accés 1 de Mollet del Vallès per poder gaudir de la 
gratuïtat o del descompte assenyalats és un perjudici 
tant per la pèrdua de temps com per l’augment del con
sum energètic, ja que l’accés de Mollet de Vallès que
da més apartat que el de Parets del Vallès i comporta 
travessar una zona enormement congestionada de tràn
sit com és l’entorn de Mollet. 

Més enllà, cal recordar que la Llei 30/2005, de 29 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 
2006 va incorporar una esmena del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió amb un import de 12 milions 
d’euros per tal de procedir a desplegar mesures d’am
pliació de la gratuïtat del Peatge de Mollet, a l’autopista 
C-33, dels quals només se n’han executat 600.000 eu
ros. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar 
les mesures de bonificació previstes en el Decret 653/ 
2006, de 27 de desembre, per a la barrera de la Llagosta 
(Vallès Oriental) a tots aquells usuaris habituals de l’au
topista C-33 que utilitzin els accessos de Parets del 
Vallès, com a pas previ a l’eliminació definitiva de la 
barrera tan bon punt sigui aprovada la Llei pel fons per 
a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de 
peatges». 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Josep 
Rull i Andreu, Jordi Turull i Negre, diputats del G.P. de 
CiU 

Proposta de resolució sobre el projec
te d’hospital de Montcada i Reixac (Va
llès Occidental) 
Tram. 250-00098/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Belén Pajares 
i Ribas i Daniel Sirera i Bellés, Diputats del Grup Par
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenten la següent Proposta de resolu
ció: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’any 2004, la Consellera de Salut ja va anunciar la 
construcció d’un nou hospital na uns terrenys situats al 
municipi de Montcada i Reixac (Redosa) però que limi
ten amb Cerdanyola i Ripollet (Vallès Occidental). 

L’Hospital que el Departament de Salut construirà do
narà servei als tres municipis esmentats i a Barberà del 
Vallès. 

Té previst que tingui entre 180i 200 llits i serveis am
bulatoris de totes les especialitats amb consultes exter
nes, gabinets de diagnosi, hospital de dia i cirurgia. A 
més, comptarà amb un potent servei d’urgències i amb 
la branca d’obstetrícia amb la previsió d’acollir més de 
1.600 parts l’any. 

Totes aquestes dades formen part del Pla Director 
d’Equipaments que el dia 8 de febrer de 2006 es va 
presentar públicament un cop aprovat pel Govern de la 
Generalitat. 

La construcció d’aquest nou Hospital parteix d’una 
iniciativa liderada pels municipis de Cerdanyola, Mont-
cada i Reixac i Ripollet donant resposta a una reivindi
cació històrica dels ajuntaments i de la societat civil. 

3.10.25. 
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La seva construcció estava previst que s’iniciés l’any 
2008 i que entrés en funcionament l’any 2011. Però 
degut a la creixent demanda de serveis sanitaris a la 
comarca del Vallès Occidental, la demora en la cons
trucció d’aquest hospital només accentua la deficiència 
en l’atenció en els veïns dels municipis que haurien de 
beneficiar-se amb la seva construcció. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar i aprovar en el termini de tres mesos el cor
responent projecte per a la construcció d’un nou centre 
hospitalari a la comarca del Vallès Occidental, concre
tament al terreny de l’antiga Redosa de Montcada i Rei-
xac. 

2. Iniciar de forma immediata, un cop aprovat el projec
te, la construcció del nou centre hospitalari de Montca
da i Reixac (Vallès Occidental). 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; M. Belén Pajares 
i Ribas; Daniel Sirera i Bellés, diputats del G. P. del PPC 

també presenta problemes per poder atendre totes les 
sol·licituds d’estudiants ja que a aquest Institut ha d’a
collir als propis veïns, als de Vacarisses i als d’Ullas
trell. 

La manca places d’institut pels joves de Vacarisses ha 
fet que els habitants de Vacarisses, AMPAS... hagin 
iniciat una mobilització. Mitjançant la recollida de sig
natures pretenen fer arribar la necessitat d’un IES al 
municipi. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter
me les negociacions oportunes amb l’Ajuntament de 
Vacarisses (Vallès Occidental) per a construir un Insti
tut d’Ensenyament Secundari al municipi. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del G. P. del PPC, 
Carina Mejías i Sánchez i Daniel Sirera i Bellés, dipu
tats del G. P. del PPC 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció d’un institut d’ensenyament 
secundari a Vacarisses (Vallès Occi
dental) 
Tram. 250-00099/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya i Carina Mejías 
i Sánchez i Daniel Sirera i Bellés, diputats del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent Proposta de 
resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El municipi de Vacarisses (Vallès Occidental) compte 
amb una població de 5.500 habitants. El creixement 
poblacional és constant i es preveu arribar als 10.000 
habitants als propers 10 anys. 

Actualment, són dos els CEIPS del municipi. El CEIP 
«Pau Casals» situat al nucli urbà i el CEIP «Font de la 
Urpina» localitzat a la urbanització de Can Serra i que 
es preveu que hagi d’ampliar-se en els propers anys per 
l’augment de la població. 

Quan han de cursar els estudis de secundària, els estu
diants han de traslladar-se a l’IES de Viladecavalls que 

3.10.25. 

Proposta de resolució sobre l’adapta
ció als cecs de les màquines expene
dores de bitllets de Renfe 
Tram. 250-00100/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya i M. Caridad 
Mejías Sánchez; Rafael López i Rueda, diputats del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El passat 28 de gener, l’Associació Catalana per a la 
Integració del Cec (ACIC) va convocar una acció de 
protesta a l’Estació de Sants per denunciar els greus 
problemes que pateixen des de fa temps per poder com
prar un bitllet a les màquines expenedores. 

La pantalla tàctil que permet als viatgers escollir el seu 
destí i el tipus de bitllet només ofereix informació vi
sual. 

Aquest col·lectiu porta més d’un any sol·licitant un canvi 
en es sistema de les màquines expenedores. 

La resposta que han rebut de la companyia RENFE ha 
estat que les màquines incorporen un botó de petició 
d’ajuda en assistència. Però segons els seus usuaris, o 
no està operatiu o bé els hi demanen dades que no po
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den facilitar con són els números de la targeta especi
al de viatge perquè també l’haurien de llegir. 

ACIC creu que la solució està en implantar a les màqui
nes expenedores de RENFE el mateix sistema que ja 
ofereixen les estacions dels Ferrocarrils de la Genera
litat de Catalunya i algunes de metro. 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit Po
pular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a ter
me les gestions necessàries amb la companyia RENFE 
per tal d’incorporar a les màquines expenedores un pro
grama de navegació per veu que orienti acústicament a 
l’usuari. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; M. Caridad Me
jías Sánchez; Rafael López i Rueda, diputats del G. P. 
del PPC 

Proposta de resolució sobre la inclu
sió del centre educatiu Montclar en la 
zona d’influència d’Igualada (Anoia) 
Tram. 250-00101/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya i Caridad Me
jías Sánchez; M. Dolors Montserrat i Culleré, diputats 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les Escoles Montclar i Mestra d’Igualada (Anoia) i 
concretament l’Escola Montclar que és on es troba el 
parvulari, van veure com el Departament d’Educació 
els negava els concerts per als cursos 2003-2004 i pos
teriorment, 2004-2005 per a P-3, P-4 I P-5. 

El Departament, però, va fer dues excepcions al crite
ri exigit per l’atorgament del concert l’any passat de 
què més de 2/3 parts dels alumnes de primer curs 
d’educació infantil escolaritzats el curs 2003-2004 pro
vinguin de fora del municipi on està ubicat el centre. 

Davant la negativa del Departament a concedir els con
crets s’han pronunciat altres institucions. El Síndic de 
Greuges va manifestar l’any 2005 que caldria revisar la 
inclusió de l’Escola Montclar per l’obtenció del concert 
fent cas de la demanda i de la proximitat geogràfica de 
l’alumnat. 

El darrer mes de l’any 2006, el Jutjat Contenciós Admi
nistratiu número 9 de Barcelona va ordenar al Depar
tament d’Educació que adoptés una altra resolució en 
la que es «Fixés una àrea territorial de proximitat plu
rimunicipal i/o que inclogués els municipis de Jorba i 
Igualada a l’Escola Montclar». 

Per tot l’antecedent, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya al Parlament presenta la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure 
l’Escola Montclar dins la zona d’influència d’Igualada, 
als efectes de l’admissió d’alumnes pel curs 2006
2007.» 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu; M. Caridad Me
jías Sánchez; M. Dolors Montserrat i Culleré, diputats 
del G. P. del PPC 

Proposta de resolució sobre la senya
lització de les carreteres del Penedès 
Tram. 250-00102/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3461 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors Montser
rat i Culleré diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb allò que preveuen els 
articles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presen
ten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La cruïlla entre la carretera C15 (Igualada - Vilafranca 
del Penedès) i la carretera BP2151 està ubicada en una 
rotonda elevada que distribueix el trànsit cap a Sant 
Quintí de Mediona per una banda i cap a Sant Pere de 
Riudebitlles, Torrelavit i Sant Sadurní d’Anoia, per la 
carretera BP 2151, per l’altre banda. 

Malauradament, com a moltes carreteres del Penedès, 
la senyalització està incompleta. En aquesta cruïlla no 
s’informa que per la BP 2151, a un quilòmetre es tro
ba Sant Pere de Riudebitlles, a poc més Torrelavit i que 
a 8 quilòmetres està Sant Sadurní d’Anoia. Tampoc 
s’informa que aquest és el camí més curt des d’aquest 
punt per accedir a l’Autopista AP7 a Sant Sadurní, on 
es pot agafar en totes les direccions i que per tant és el 
camí més curt si s’ha d’agafar en direcció Barcelona o 
Girona /França. 

A més, en aquests municipis que no venen indicats 
venint de la carretera C15, s’han desenvolupat un gran 
nombre de polígons industrials amb un gran trànsit de 
camions que es troben desorientats davant la mancan
ça total d’indicacions per arribar-hi. 

3.10.25. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

EL Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a millorar la senyalització viària de les carreteres 
del Penedès i en concret de la cruïlla de la carretera C15 
amb la BP-2151 per tal d’informar correctament de les 
localitats i vies a les quals es pot accedir. 

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona M. Dolors Montserrat i Culleré 
Portaveu del G. P. del PPC Diputada del G. P. del PPC 

lloc a que la població que vol acudir al metge es vegi 
abocada a anar als hospitals i contribuir a la saturació 
i col·lapse dels serveis d’urgència dels centres hospita
laris. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
donar assistència sanitària continuada les 24 hores al 
CAP de Sant Pere i Sant Pau donada la gran demanda 
de serveis d’aquest barri de Tarragona i la seva distàn
cia del centre de la ciutat. 

Proposta de resolució sobre l’horari 
del centre d’atenció primària de Sant 
Pere i Sant Pau, de Tarragona 
Tram. 250-00103/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i 
Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen els arti
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Al barri de San Pere i San Pau de la ciutat de Tarrago
na hi viuen més de 20.000 persones. El Centre d’Aten
ció Primària (CAP) del barri no disposa d’atenció con
tinuada, fet que provoca que moltes persones, en 
especial la gent gran que viu al barri, tinguin que des
plaçar-se a altres centres propers a partir del vespre, el 
que els provoca diferents problemes. 

Des de fa temps els veïns del barri reclamen al Govern 
de la Generalitat de Catalunya, administració que té la 
competència única i exclusiva, que el Centre d’Atenció 
Primària de Sant Pere i Sant Pau disposi d’atenció sa
nitària continuada les 24 hores. 

El Departament de Salut, en una resposta parlamentària 
d’octubre de 2005 manifestava que l’atenció continuada 
a partir de les 21 hores i fins les 8 hores de l’endemà, així 
com els dissabtes i festius, ja estava garantida pels ser
veis de Tarragona, negant-se a ampliar l’horari. Així, 
els veïns d’aquest barri han de desplaçar-se a Tarrago
na per ser atesos. Això és especialment dificultós si te
nim en compte la distància del barri del centre de la 
ciutat i que les freqüències del transport públic en 
aquest horaris i dies disminueixen. 

És un desaprofitament de recursos destinar gran quan
titats de diner a construir i mantenir equipaments sani
taris com el CAP de Sant Pere i Sant Pau i tenir-los tan
cats durant moltes hores i dies de la setmana, donant 

3.10.25. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona Rafel Luna i Vivas 
Portaveu del G. P. del PPC Diputat del G. P. del PPC 

Proposta de resolució sobre la millora 
de les dietes en concepte de manuten
ció i allotjament per a les famílies d’in
fants amb càncer ingressats en hospi
tals 
Tram. 250-00104/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3620 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Sancho i Sere
na, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE MILLORA DE LES DIETES EN 

CONCEPTE DE MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT PER A LES 

FAMÍLIES D’INFANTS AMB CÀNCER INGRESSATS EN HOSPI
TALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Seguretat Social facilita a les famílies d’infants amb 
càncer que estiguin ingressats en un centre hospitalari 
unes dietes en concepte de manutenció i allotjament 
d’un import inferior als 3 euros per dia, únicament en 
aquells casos que els familiars siguin residents a una 
província diferent de la que s’ubica l’hospital on està 
ingressat el seu fill o filla. 

En els casos de familiars d’infants malalts de càncer 
ingressats en hospitals que viuen dins de la mateixa 
província en què s’ubica el centre hospitalari, aquestes 
dietes no es perceben. 

Per a Convergència i Unió, la quantia d’aquestes dietes 
és del tot insuficient per donar cobertura digna a les 
despeses mínimes d’una persona que s’ha de fer càrrec 
a diari d’un infant ingressat en un centre hospitalari, 
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encara més si es té en compte que en molts casos, 
aquest procés, fins i tot provoca que s’hagin de sol·lici
tar excedències en el lloc de treball amb la considera
ble disminució dels ingressos familiars. 

Però a més, des de Convergència i Unió es considera 
necessària una revisió dels actuals criteris de pagament 
d’aquestes dietes als familiars d’infants malalts subs
tituint els actuals per uns criteris més racionals de dis
tància fins al centre hospitalari i d’existència i freqüèn
cia de mitjans de transport públic per tal de fer un ús 
més racional d’aquests fons públics. 

Per tot això, el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a sol·licitar del Govern de l’Estat, l’augment de 
les dietes en concepte de manutenció i allotjament per 
a les famílies d’infants ingressats en hospitals amb càn
cer i a establir uns mecanismes d’atorgament de les 
mateixes que tinguin en consideració la distància fins 
al centre, l’oferta de mitjans de transport públic existent 
i els recursos econòmics de la família, enlloc de l’actual 
criteri de província de residència. 

Palau del Parlament, 31 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’obesitat 
abdominal com a factor de risc cardio
vascular 
Tram. 250-00105/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Sancho i Sere
na, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de 
mortalitat a tot el món, tot i els avenços en el diagnòs
tic i tractament, la prevenció continua sent una assigna
tura pendent. 

La malaltia cardiovascular està relacionada directament 
amb diversos factors de risc com la dislipèmia, la into
lerància a la glucosa, la hipertensió arterial i l’obesitat 
abdominal entre d’altres. Recentment la comunitat ci
entífica ha mostrat la seva preocupació per l’augment 
de l’obesitat abdominal, que s’ha quadruplicat en els 
últims anys. 

El risc cardiovascular atribuïble a l’obesitat abdominal 
es deu, principalment, a l’excés de greix visceral, un 
dipòsit adipós dins la cavitat abdominal, que ha estat 
identificat com una causa subjacent de la malaltia car
diovascular degut a la varietat de les alteracions meta
bòliques que provoca obesitat abdominal, està relacio
nada amb els clàssic factors de risc (com dislipemia, 
diabetis tipus 2, hipertensió i síndrome metabòlic) i és 
un indicador independent de mobilitat i mortalitat car
diovascular. 

L’obesitat abdominal, mesurada per tècniques d’imat
ge, es correlaciona molt estretament amb la mesura de 
la circumferència de la cintura. Aquesta mesura senzi
lla i fiable, que permet conèixer el nivell de greix vis
ceral, no ha estat integrada a la pràctica clínica diària. 

Segons els resultats del estudi internacional «Perfil de 
les Nacions», realitzat l’any 2005, en el que han parti
cipat més de 16.000 persones de 27 països, el 49% de 
metges d’atenció primària europeus reconeixen que 
mai mesuren la circumferència de la cintura, que és la 
manera desconèixer el nivell de greix i obesitat abdo
minal. El desconeixement per part de la població és 
considerable. 

Per tot això, el grup parlamentari de Convergència i 
Unió presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
 

1. Conscienciar més la població i totes les instàncies 
socials de la relació entre obesitat abdominal i malalties 
cardiovasculars. 

2. Insistir en la necessitat d’aplicar mesures preventives 
de les malalties cardiovasculars i alertar als responsa
bles de la política sanitària del cost que suposa la no 
prevenció. 

3. Donar a conèixer a la població general i als profes
sionals sanitaris en particular la importància de la mida 
del perímetre de la cintura com a mesura preventiva 
pera evitar les malalties cardiovasculars. 

Palau del Parlament, 31 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució sobre el reco
neixement de la malaltia de la síndro
me postpoliomelitis i les correspo
nents prestacions socials i sanitàries 
Tram. 250-00106/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3622 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Francesc Sancho i Se
rena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE RECONÈIXER LA MALAL
TIA DE LA SÍNDROME POST-POLIO I LES SEVES CORRESPO
NENTS PRESTACIONS SOCIALS I SANITÀRIES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

A la primera meitat del segle XX, fins l’arribada de la 
vacuna antipolio, la poliomielitis va tenir una gran in
cidència en la nostra societat. En dades més recents, la 
poliomielitis es considerava una afecció neurològica 
estàtica, no progressiva. A partir però dels anys vuitan
ta, varen anar apareixent informes assenyalant l’exis
tència de persones que s’havien recuperat molts anys 
abans de la poliomielitis paralítica, i que ara experimen
taven símptomes de cansament excessiu i pèrdua de 
força muscular entre altres, començant a aparèixer l’ex
pressió de síndrome post-polio, tal com l’ha reconegu
da l’Organització Mundial de la Salut. 

Segons denuncien els afectats, reben una assistència sa
nitària deficient, entre altres causes, per el l’escàs conei
xement que a la pràctica és té d’aquesta malaltia. La gra
vetat de la situació d’aquests malalts ve donada per la 
manca d’informació sobre la Síndrome post-poliomieli
tis, la deficient atenció mèdica que reben o la negativa a 
reconèixer l’existència d’aquesta Síndrome pels organis
mes encarregats de valorar les discapacitats. 

El juny de l’any 2001 el Congrés dels Diputats de l’Es
tat espanyol, va aprovar per unanimitat dues proposici
ons no de Llei referents a l’assistència mèdica dels 
afectats i a la prestació d’assistència social. Com a re
sultat de les mateixes, la Subcomissió del Consejo In
terterritorial del Sistema Nacional de Salud va encarre
gar un informe a l’Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid, per mitjà del qual és pretenia conèixer la situ
ació científica sobre la síndrome esmentada. 

L’informe tècnic sobre la Síndrome post-polio va ésser 
emès per l’Agència d’avaluació de tecnologies sanità
ries. 

Al tractar-se d’una malaltia no reconeguda per l’Admi
nistració, comporta molts problemes als afectats en el 
moment d’obtenir les prestacions per incapacitat. 

3.10.25. 

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Sol·licitar del Govern de l’Estat una ràpida i eficient 
actuació a favor del reconeixement de la Síndrome 
post-polio així com l’aplicació de tots els drets corres
ponents als malalts afectats. 

2. Prendre les mesures adients per a la realització d’un 
Pla informatiu i formatiu entre el personal sanitari 
d’atenció primària i especialitzada sobre pautes de de
tecció, diagnòstic i tractament de la Síndrome post-
polio. 

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre el desdo
blament de la N-420, de l’eix de l’Ebre 
(C-12) fins al port dels Alfacs i de la C
43 entre Gandesa i Benifallet 
Tram. 250-00107/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3623 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Francesc Sancho i Sere
na, Carles Sala i Roca, Xavier Pallarès i Povill, Carles 
Pellicer i Punyed, Meritxell Ruiz i Isern, Dolors Bata
lla i Nogués, i Joan Miquel Nadal i Malé, diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord 
amb el que disposen els articles 145 i 146 del Regla
ment de la Cambra, presenten la següent Proposta de 
resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Arran de la licitació del ministeri de Foment de l’estu
di previ del tram (de l’autovia de l’Aragó A-68) 
Valdealgorfa - corredor Mediterrani, a les províncies de 
Terol i Tarragona, diversos alcaldes, Consells Comar
cals i Cambres de Comerç, han manifestat la necessitat 
de desdoblar la carretera N-420 i també l’anomenat Eix 
de l’Ebre (C-12) fins el ports dels Alfacs així com la 
carretera C-43 entre Gandesa i Benifallet. 

Aquesta opció es fonamenta en la necessitat de verte
bració de les Terres de l’Ebre, amb l’obertura d’un ac
cés de les costes Ebrenques al corredor del nord penin
sular o eix cantàbric - mediterrani, garantint alhora, la 
connectivitat de Reus - Tarragona amb l’esmentat cor
redor. 

Tenint en compte, les declaracions del Delegat del go
vern a les Terres de l’Ebre, el consens ja expressat al si 
del consell econòmic i social de les Terres de l’Ebre 

3. TRAMITACIONS EN CURS 



  

 

  

 

  

 

      
      

      

  

  

 

91 

Núm. 33 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 19 de febrer de 2007 

com les unànimes reivindicacions dels alcaldes i enti
tats del Camp de Tarragona. 

Atès que hi ha altres opcions com la sortida a Vinaròs 
(Castelló) que va en detriment de la competitivitat de 
tot el Sud de Catalunya. 

Atès que l’eix de l’Ebre (C-12) i la carretera C-43 són 
competència de la Generalitat. 

Per aquests motius el Grup parlamentari de Convergèn
cia i Unió, presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

– En el temps màxim de dos anys, presentar el projec
te constructiu i procedir a la seva licitació per tal de fer 
possible el desdoblament de l’Eix de l’Ebre C-12 fins 
al port dels Alfacs i de la carretera C-43 entre Gandesa 
i Benifallet. 

– Fer totes les gestions necessàries davant el ministeri 
de Foment per tal de garantir el desdoblament de la 
carretera N-420, donant així, continuïtat a la denomi
nada autovia de l’Aragó A-68, fins Reus i Tarragona. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, Carles Sala i Roca, Xavier Pallarès i 
Povill, Carles Pellicer i Punyed, Meritxell Ruiz i Isern, 
Dolors Batalla i Nogués, i Joan Miquel Nadal i Malé, 
diputats del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la cons
trucció del nou hospital de Tortosa 
(Baix Ebre) 
Tram. 250-00108/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3624 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu, Francesc Sancho i Sere
na, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que 
disposen els articles 145 i 146 del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent Proposta de resolució. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta dona servei a tot 
l’àmbit de Terres de l’Ebre. Davant el creixement demo
gràfic i de demanda, el propi departament de Salut ha 
plantejat la necessitat de procedir a la construcció d’un 
nou hospital, tant es així, que la pròpia consellera va 
anunciar la necessitat de construir-lo, concretant la seva 
ubicació al polígon de la Farinera de Tortosa, i l’alcal
de de Tortosa en declaracions a la premsa, certificava ja 
la disponibilitat de terrenys. Per aquests motius el Grup 
parlamentari de Convergència i Unió, presenta la se
güent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

Procedir a la redacció del projecte constructiu del Nou 
Hospital a Tortosa, garantint la anunciada disponibili
tat dels anunciats terrenys del Pla Parcial de la Farine
ra a Tortosa i poder procedir així, en un termini curt, a 
la seva licitació. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes, portaveu del G. P. de CiU; Francesc 
Sancho i Serena, i Xavier Pallarès i Povill, diputats del 
G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre el trans
port escolar no obligatori per als alum
nes de municipis de l’Alt Penedès que 
tenen diversos nuclis de població 
Tram. 250-00109/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3625 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes Portaveu i Joan Raventós i Pujadó, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 45 i 46 del 
Reglament del Parlament, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE TRANSPORT ESCOLAR NO 

OBLIGATORI DELS ALUMNES DE MUNICIPIS DE L’ALT PENE
DÈS QUE TENEN DIVERSOS NUCLIS DE POBLACIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Decret, 161/1996 de 14 de maig, pel qual es regula 
el servei escolar de transport per tal de facilitar el des
plaçament d’alumnat en l’educació obligatòria, preveu 
que, en funció de les consignacions pressupostàries, es 
pot facilitar el servei de transport a alumnes d’ensenya
ments obligatoris que s’hagin de desplaçar a centres 
docents del mateix municipi, però distants del seu lloc 
de residència, el que s’anomena «transport no obliga
tori». 

Actualment, a la comarca de l’Alt Penedès hi ha adju
dicades 18 rutes de «transport no obligatori», del qual 
se’n beneficien un total de 732 alumnes. 

L’Alt Penedès és una comarca amb una realitat de dis
tribució del territori que compta amb molts nuclis de 
població distants entre sí i que pertanyen a un mateix 
municipi. 

Per tot l’exposat, el Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a garantir que el transport escolar en l’àmbit de 
la comarca de l’Alt Penedès tingui previst l’anomenat 

3.10.25. 
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«transport no obligatori» i la necessitat que aquest tipus
 
de transport segueixi rebent el suport econòmic de la
 
Generalitat.
 

Palau del Parlament, 22 de gener de 2007 
Proposta de resolució sobre la carrete-Felip Puig i Godes Joan Raventós i Pujadó ra C-26, entre Olot i Ripoll

Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU Tram. 250-00111/08 

Proposta de resolució sobre la millora 
de la seguretat a la carretera C-38, en 
el tram anomenat de la Forcarà 
Tram. 250-00110/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3626 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Eudald Casadesús i 
Barceló, Diputat del Grup Parlamentari de Convergèn
cia i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra formulen la se
güent proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA MILLORA DE LA SEGU
RETAT A LA CARRETERA C-38 EN EL TRAM ANOMENAT DE 

LA FORCARÀ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fa unes setmanes que el Govern ha iniciat les obres de 
millora del ferm de la carretera C-38 entre la rotonda 
dels túnels de Collabós i Camprodon. 

No obstant això, en aquest tram de carretera existeixen 
tres punts negres. Dos d’ells a l’entrada i a la sortida del 
municipi de Sant Pau de Seguries, els quals s’haurien 
de resoldre amb la construcció de la variant. L’altra es 
troba a l’alçada de la masia de la Forcarà. No fa mas
sa dies s’hi va produir un altre accident mortal. 

Per aquests motius, els Grup Parlamentari de Conver
gència i unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
les actuacions necessàries per eliminar el punt negre de 
la carretera C-38 a la zona de la Forcarà 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3627 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CARRETERA C-26 
ENTRE OLOT I RIPOLL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El tram de la carretera C-26 entre Ripoll i Olot és cada 
dia més transitada i alhora menys segura per raons de 
mobilitat comarcal, intercomarcal i interterritorial. 
Molts vehicles de gran tonatge circulen a diari per 
aquesta via. 

L’única inversió important realitzada ara fa uns 15 
anys, entre les dues capitals comarcals, ha estat la cons
trucció dels túnels de Collabós. 

El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va 
anunciar ja fa molts mesos la intenció de traspassar 
aquest tram, avui titularitat de la Generalitat, a l’Estat 
sense que avui hi hagi coneixement per part del dipu
tat sotasignat que aquest traspàs s’hagi realitzat. 

Per aquests motius, Grup Parlamentari de Convergèn
cia i unió, presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
 

1. Elaborar durant l’any 2007, amb participació del 
Ministeri de Foment si s’escau, un calendari –estudis 
informatius, constructius, previsions de licitació i exe
cució– de millora de traçat de la carretera C-26 entre 
Ripoll i Olot que inclogui les variants de Ripoll i Sant 
Joan de les Abadesses. 

2. Que d’acord amb la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es prioritzi en les 
inversions en infraestructures pels propers 7 anys 

Palau del Parlament, 29 de gener del 2007 

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

3.10.25. 
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Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a elaborar una llei de la 
llengua de signes catalana 
Tram. 250-00112/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3628 / Admissió a tràmit: Mesa del Reg. 
3628 / Parlament, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
González, Diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’INSTA L’ELABO
RACIÓ D’UNA LLEI DE LLENGUA DE SIGNES CATALANA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llengua de Signes Catalana és un llengua signada 
utilitzada per unes 32.000 persones a Catalunya. Des de 
l’any 1994 té reconeixement oficial per part de la Ge
neralitat de Catalunya. 

Al llarg d’aquest temps des de tots els poders públics 
s’ha impulsat el reconeixement d’aquesta llengua, el 
seu ús social i el seu estudi. 

És responsabilitat del nostre Govern vetllar per l’impuls 
de la nostra llengua de signes autòctona per defensar 
els drets lingüístics de les persones sordes que dins el 
nostre país volen usar la mateixa. 

L’article 50.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
en el seu nou redactat, estableix que els poders públics 
hauran de garantir l’ús de la llengua de signes catalana 
així com les condicions que permetin la igualtat de les 
persones sordes que optin per aquesta llengua, que hau
rà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte. 

Aquesta previsió estatutària pot no tenir virtualitat, si 
no existeix una clara voluntat legislativa d’impuls. És 
a dir, sense un marc jurídic que reguli els drets i deures 
de les persones que usen aquesta llengua no es pot 
avançar cap el seu ple reconeixement. 

Atès que fins la data d’avui no som coneixedors que per 
part del Govern de la Generalitat hagi fet cap iniciati
va legal al respecte, el Grup de Convergència i Unió 
presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a presentar, en el termini més breu possible, un 
projecte de Llei de reconeixement de la llengua de sig
nes catalana. 

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2007. 

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i González 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la reduc
ció del termini per a l’atorgament del 
reconeixement de la disminució 
Tram. 250-00113/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
González, Diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA REDUCCIÓ DEL TERMI
NI PER A L’ATORGAMENT DEL RECONEIXEMENT DE DISMI
NUCIÓ 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El reconeixement del grau de disminució és una com
petència pròpia de la Generalitat de Catalunya que té el 
seu recolzament legal en el Reial Decret 1971/1999, de 
23 de desembre, de procediment pel reconeixement, 
declaració i qualificació del grau de disminució. 

En efecte, l’article 6 d’aquest Reial Decret estableix 
que són els òrgans corresponents de les Comunitats Au
tònomes els encarregats de la qualificació del grau de 
disminució. 

En els darrers temps ha augmentat de forma substancial 
el temps d’espera per a l’atorgament del grau de dismi
nució per part dels òrgans administratius competents de 
la Generalitat de Catalunya, fins al punt que en l’actu
alitat el termini de resolució supera l’any des de la sol·li
citud del reconeixement. 

Tenint en compte que el certificat de reconeixement de 
disminució fa un servei imprescindible per a la perso
na, ja que li facilita l’accés a desgravacions fiscals, mo
dificacions de retencions a la nòmina, transports, etc., 
des del grup parlamentari de Convergència i Unió con
siderem que no és una situació de justícia social que els 
ciutadans que sol·liciten aquest grau hagin d’esperar 
més d’un any a rebre resposta a causa de la incapacitat 
del govern de la Generalitat per tramitar ràpidament 
aquestes peticions. 

És per tot això que presentem la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a establir, en el termini més breu possible, els 
mecanismes necessaris en la gestió del reconeixement 
del grau de disminució per tal de garantir que l’atorga
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ment del mateix s’efectuï en el termini màxim de tres 
mesos des de la seva sol·licitud. 

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i González 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la unifica
ció dels passis d’acompanyant en els 
transports públics de viatgers 
Tram. 250-00114/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzalez, Diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER LA UNIFICACIÓ DELS PASSIS 

D’ACOMPANYANT EN EL TRANSPORTS PÚBLICS DE VIAT
GERS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El reconeixement del grau de disminució és una com
petència pròpia de la Generalitat de Catalunya que té el 
seu recolzament legal en el Reial Decret 1971/1999, de 
23 de desembre, de procediment pel reconeixement, 
declaració i qualificació del grau de disminució. 

Més concretament, l’article 6 d’aquest Reial Decret 
estableix que són els òrgans corresponents de les Co
munitats Autònomes els encarregats de la qualificació 
del grau de disminució. 

A més de la indicació del grau de disminució de la per
sona, l’administració també estableix si necessita de 
l’ajuda d’una persona per realitzar les activitats de la 
seva vida diària (barem de 3a persona) i la necessitat 
d’anar acompanyat si té problemes de mobilitat. 

L’existència d’aquesta darrera necessitat determina 
que, en l’ús del transport públic, les persones que tin
guin aquest barem hagin d’anar acompanyades. És per 
això que les diferents entitats de transport faciliten un 
seguit d’ofertes per tal que aquesta situació no sigui 
gravosa per a la persona que exerceix l’acompanya
ment. 

Concretament, i pel que fa referència al transport de 
proximitat, l’Entitat Metropolitana del Transport ofe
reix un passi d’acompanyant que garanteix que el titu
lar del mateix pot anar acompanyat d’una persona sen
se que aquesta hagi de pagar el viatge. 

D’altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat de Cata
lunya, l’acompanyant d’aquest, viatja de forma gratu
ïta, si la persona amb discapacitat compra un bitllet 

3.10.25. 

senzill, bitllet que té un descompte del 75% respecte el 
seu preu normal. 

En darrer terme, a Rodalies RENFE, l’acompanyant 
d’una persona amb més del 65% de disminució pot 
viatjar amb un descompte equivalent al que s’atorga a 
la persona amb discapacitat, que és del 40% sobre el 
preu del bitllet senzill d’anada i tornada. 

Com hom pot comprovar l’oferta és diversa i no homo
gènia en els tres casos, el que fa que les persones que 
hagin d’utilitzar diversos mitjans de transport públic 
tinguin difícil el gaudir plenament i de manera fàcil 
d’aquests avantatges. 

Cal afegir que el Sistema Tarifari Integrat que abasta la 
Regió metropolitana de Barcelona, ampliada fins als 
límits de la xarxa ferroviària de rodalies, permet a molts 
viatgers amb un únic bitllet o abonament utilitzar diver
sos mitjans de transport; metro, autobús, FGG, rodali
es RENFE. 

Des del grup parlamentari de Convergència i Unió con
siderem que cal cercar una solució per tal de facilitar el 
transport a les persones amb discapacitat, ja que perso
nes que tenen la seva mobilitat reduïda han de poder 
beneficiar-se del sistema integrat que permet un ús més 
fàcil i àgil del sistema públic de transport, així com els 
seus acompanyants. 

En aquest sentit, caldria establir mesures per tal que el 
passi d’acompanyant es pugui fer servir en cas que les 
persones amb discapacitats comprin un bitllet o abona
ment del sistema tarifari integrat i que no sigui neces
sari que hagi de comprar un bitllet per cada mitjà de 
transport. 

És per tot això que presentem la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a: 

1. Dur a terme les gestions necessàries per a la creació 
d’un títol del sistema tarifari integrat per als acompa
nyants de les persones amb discapacitat que tinguin 
reconeguda aquesta necessitat. 

2. Possibilitar que aquest títol pugui ser utilitzat per 
viatjar de forma gratuïta, també per part de l’acompa
nyant, en tota la zona del sistema tarifari integrat per la 
que la persona amb discapacitat hagi comprat el bitllet 
o disposi d’abonament». 

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzalez 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Proposta de resolució sobre la situa
ció d’irreversibilitat dels graus defini
tius de discapacitat 
Tram. 250-00115/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3631 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Lluís Cleries i 
Gonzalez, Diputat del Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, d’acord amb el que estableixen els arti
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la següent, 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ D’IRREVER
SIBILITAT DELS GRAUS DEFINITIUS DE DISCAPACITAT 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El reconeixement del grau de disminució és una com
petència pròpia de la Generalitat de Catalunya que té el 
seu recolzament legal en el Reial Decret 1971/1999, de 
23 de desembre, de procediment pel reconeixement, 
declaració i qualificació del grau de disminució. 

Més concretament, l’article 6 d’aquest Reial Decret 
estableix que són els òrgans corresponents de les Co
munitats Autònomes els encarregats de la qualificació 
del grau de disminució. 

L’esmentada norma, en el seu article 11, estableix que 
s’efectuarà la revisió del grau en aquells casos en que 
es valori la possibilitat d’una millora raonable de les 
situacions que van donar lloc al reconeixement, deter
minant els procediments i el termini en els quals s’ha de 
fer aquesta revisió. Quan es donen aquestes circums
tàncies es diu que s’atorga un grau provisional. 

Així mateix, les persones que tenen un grau reconegut 
de discapacitat també poden instar un procediment de 
revisió a petició seva una vegada hagi transcorregut un 
termini de dos anys des del reconeixement inicial. 

A la pràctica, la Generalitat de Catalunya acostuma a 
reconèixer el grau de disminució provisional en aquells 
casos en què es possible una millora de la situació de la 
persona amb discapacitat. 

Ara bé, en determinades ocasions, aquest procediment 
no s’ha respectat del tot, i la Generalitat, en situacions 
en què ja existia un grau definitiu, ha procedit a variar 
de forma unilateral una situació de qualificació de grau 
definitiu per la de provisional, amb els perjudicis per
sonals i morals que aquest fet comporta a la persona 
afectada (tornar a presentar tota la documentació, re
viure tot un procés ja tancat, etc.), sense que acrediti de 
manera fefaent les raons que impulsen aquest canvi. 

Des del grup parlamentari de Convergència i Unió es 
considera que l’administració de la Generalitat ha de 
ser sensible a aquestes situacions i, que una vegada 

atorga el grau de disminució de forma definitiva, només 
l’ha de revisar en casos excepcionals, suficient justifi
cats. 

És per tot això que presentem la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a establir, en el termini més breu possible, els 
mecanismes necessaris en la gestió del reconeixement 
del grau de disminució per tal que l’atorgament del 
mateix de forma definitiva sigui irreversible, llevat de 
situacions excepcionals i motivades i d’aquells casos en 
què a petició de l’interessat es produeixi una sol·licitud 
de revisió. 

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Lluís Cleries i Gonzalez 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la inclu
sió de nous serveis i prestacions en la 
cartera de serveis del Sistema Nacio
nal de Salut relacionats amb prestaci
ons odontològiques, oftalmològiques i 
de salut mental 
Tram. 250-00116/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Francesc Sancho i Sere
na, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
145del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ DE NOUS 

SERVEIS I PRESTACIONS EN LA CARTERA DE SERVEIS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUT RELACIONATS AMB PRESTA
CIONS ODONTOLÒGIQUES, OFTALMOLÒGIQUES I DE SALUT 

MENTAL 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Reial Decret 63/1995, fonamentat en la Llei 14/ 
1986, de 25 d’abril, General de Sanitat que, en l’article 
3 estableix «Els mitjans i actuacions del sistema sani
tari estaran orientats prioritàriament a la promoció de la 
salut i la prevenció de les malalties». Aquest article 
també diu que «l’accés i les prestacions sanitàries es 
realitzaran en condicions d’igualtat efectiva». 

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat 
del Sistema Nacional de Salut estableix en l’article 7 
que «el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de 
Salut té per objecte garantir les condicions bàsiques i 
comunes per a una atenció integral, continuada i en el 
nivell adequat d’atenció». En segon lloc diu que «es 

3.10.25. 
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consideraran prestacions d’atenció sanitària del Siste
ma Nacional de Salut els serveis o el conjunt de serveis 
preventius, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de 
promoció i manteniment de la salut dirigits als ciuta
dans». En tercer lloc esmenta que «el catàleg compren
drà les prestacions corresponents a la salut pública, 
l’atenció primària, l’atenció especialitzada, l’atenció 
sociosanitària, l’atenció d’urgències, la prestació far
macèutica, la otroprotèsica, de productes dietètics i de 
transport sanitari». A més a més, aquesta norma en l’ar
ticle 8 estipula que «Les prestacions sanitàries del ca
tàleg es faran efectives mitjançant la cartera de serveis 
acordada en el Consell Interterritorial del Sistema Na
cional de Salut conforme amb allò que disposa la sec
ció 2a d’aquest capítol». L’esmentada secció segona 
correspon als articles 20 a 22. En aquests articles s’es
pecifica com es desenvolupa i actualitza la cartera de 
serveis. L’article 20 en concret estableix «En el si del 
Consell Interterritorial s’acordarà la cartera de serveis 
corresponent al catàleg de prestacions al que es refereix 
l’article 7 d’aquesta Llei, que s’aprovarà mitjançant 
reial decret [...]» 

Des del grup parlamentari de CiU considerem que cal 
actualitzar el catàleg de prestacions i, per tant, la cartera 
de serveis, per tal d’incloure determinats serveis que 
avui en dia són d’interès general per la ciutadania i 
encara no estan inclosos a la cartera de serveis. 

Atès que, des del mes de juny de l’any 2005 la comis
sió d’assegurament, finançament i prestacions, que for
ma part del Consell Interterritorial, va iniciar els treballs 
per a l’elaboració d’una nova cartera de serveis, esta
blint les pautes i estratègies per a les tasques de modi
ficació de l’esmentada cartera, que des del 18 de maig 
de 2005 el Consell Interterritorial ja estava treballant en 
un esborrany del projecte de Reial Decret i donat que, 
el Govern de la Generalitat forma part d’aquest Consell 
Interterritorial i, per tant, pot incidir en els canvis i no
vetats que s’incorporin futurament en la cartera de ser
veis, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió pre
senta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat per a què en el marc del procés d’actualització de 
la cartera de serveis i prestacions del Sistema Nacional 
de Salut demani al Govern de l’Estat: 

1. L’establiment d’un Pla de Salut Bucodental dirigit a 
la totalitat de nens i nenes d’entre 7 i 15 anys i a les 
persones amb discapacitat amb independència de la 
seva edat. 

2. El desenvolupament d’una xarxa de serveis relacio
nats amb la salut mental, que incloguin, entre d’altres, 
activitats de qualitat, rehabilitació i integració social, 
temps lliure, atenció domiciliària, recolzament a les fa
mílies, reinserció laboral i allotjament tutelat amb di
versos nivells de protecció. 

3. La inclusió dins el catàleg de les intervencions repa
radores dels problemes de refracció visual, miopia, hi
permetropia i que necessitin de tecnologia làser. 

4. La incorporació de criteris de medicina preventiva en 
l’àmbit de l’odontologia, en especial en allò que es re
fereix a la higiene bucodental. 

3.10.25. 

5. La inclusió en el futur Pla de Salut Bucodental de 
l’ortopèdia dentofacial i del tractament de les malalti
es relacionades amb el periodonto (essent la gingivitis 
i la periodontitis les més freqüents.). 

6. La dotació d’un fons pressupostari per al finança
ment de tots aquest nous serveis i prestacions, per a ser 
transferit a les Comunitats Autònomes. 

7. S’estudiï la viabilitat i oportunitat d’utilitzar un sis
tema de xec sanitari per la prestació pública de serveis 
del Sistema Nacional de Salut en matèria de salut 
bucodental amb l’objecte d’assegurar un accés univer
sal a una millor qualitat sanitària en aquest àmbit. 

8. Transitòriament, i fins que s’apliquin de forma uni
versal els nous serveis i prestacions s’apliquin desgra
vacions fiscals en favor de la sanitat bucodental. 

Palau del Parlament, 31 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la presen
tació al Parlament del Projecte de llei 
de finançament del transport públic 
Tram. 250-00117/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Josep Rull i Andreu, di
putat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 146 del 
Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposta 
de resolució 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ AL PAR
LAMENT DEL PROJECTE DE LLEI DE FINANÇAMENT DEL 

TRANSPORT PÚBLIC 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat té per 
objecte establir els principis i els objectius als quals ha 
de respondre una gestió de la mobilitat de les persones 
i del transport de les mercaderies dirigida a la sosteni
bilitat i a la seguretat, i determinar els instruments ne
cessaris perquè la societat catalana assoleixi els esmen
tats objectius i es garanteixi a tots els ciutadans una 
accessibilitat amb mitjans sostenibles. 

Es tracta d’una norma d’una extraordinària complexi
tat. En el seu moment el legislador va optar per incor
porar una tirallonga de disposicions addicionals amb un 
caràcter programàtic, que establien mandats puntuals i 
amb terminis taxats al Govern per tal que la llei es po
gués desplegar amb tota la seva potència. 

Una de les pedres de toc de la política de mobilitat és 
el finançament del transport públic. De fet, la Llei de la 
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mobilitat, en la seva disposició addicional vuitena es
tableix que «en el termini d’un any a partir de l’apro
vació d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un pro
jecte de llei de finançament del transport públic, de la 
mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels combus
tibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu». 

Han passat més de tres anys des de l’aprovació de la 
Llei 9/2003 i el Govern ha estat incapaç de complir 
aquest precepte diàfan. Paral·lelament, i paradoxal, l’ac
tual Executiu obre debats sobre una eventual reducció 
de la velocitat a les autopistes catalanes a fi de reduir la 
contaminació atmosfèrica, amb preses de posició dis
crepants entre el Departament de Medi Ambient i Ha
bitatge i el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

«El Parlament insta el Consell Executiu a donar com
pliment a allò establert en la disposició addicional pri
mera de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, i 
a presentar de manera peremptòria al Parlament un pro
jecte de llei de finançament del transport públic, de la 
mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels combus
tibles alternatius». 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la conve
niència de garantir als usuaris la devo
lució automàtica de l’import correspo
nent al títol de transport adquirit en els 
casos en què es produeixi una inter
rupció total o parcial del servei 
Tram. 250-00118/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3652 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i 
especialment el 156 del Reglament del Parlament, pre
senten la següent, amb la sol·licitud expressa que sigui 
tramitada en el Ple 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE 

GARANTIR ALS USUARIS LA DEVOLUCIÓ AUTOMÀTICA DE 

L’IMPORT CORRESPONENT AL TÍTOL DE TRANSPORT ADQUI
RIT EN AQUELLS CASOS EN QUE ES PRODUEIXI UNA INTER
RUPCIÓ TOTAL O PARCIAL DEL SERVEI 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fa gairebé un any que el servei de la xarxa Rodalies 
Barcelona i regionals RENFE no funciona d’una mane

ra adequada. Els dèficits en el servei s’estima que han 
afectat un total de 400.000 ciutadans, i de forma més 
directa 200.000 usuaris del servei. 

Les reclamacions fetes pels ciutadans estan bàsicament 
relacionades amb els retards, les aglomeracions, les 
mancances en la freqüència de pas dels trens, les con
tínues avaries, l’estat deficient d’alguns combois en 
servei, la manca d’atenció i informació als ciutadans, 
els errors en les mesures de seguretat i la negativa per 
part de l’empresa RENFE operadora de segellar, durant 
els primers dies, els justificants dels retards per les 
empreses dels afectats. 

Les anomalies en el servei vénen donades tant per ele
ments estructurals com per elements tècnics. Pel que fa 
als elements estructurals, la manca d’inversions en in
fraestructures de la xarxa, en la millora de les estacions, 
en el parc de trens i en elements de seguretat i control 
ha provocat una situació límit pel que fa a les deficièn
cies del citat servei. Referent als elements tècnics, la 
manca de manteniment en la xarxa de rodalies Barce
lona i regionals de RENFE, així com la falta de perso
nal informatiu i la ineficient gestió del servei de la xar
xa de rodalies ha portat a una situació de caos en el 
servei ferroviari. 

Aquests dèficits en el servei de Rodalies Barcelona i 
Regionals RENFE provoquen molts problemes en la 
mobilitat dels ciutadans, així com també en la sosteni
bilitat de la mobilitat de l’entorn metropolità. A més, la 
promoció del transport públic queda especialment 
qüestionada en benefici del transport privat. 

Davant les insistents queixes presentades pels usuaris 
de la xarxa de rodalies de Barcelona i regionals de 
l’empresa RENFE operadora, el Síndic de Greuges de 
Catalunya va presentar una resolució on traslladava a 
RENFE algunes consideracions que poguessin contri
buir a la millora de la prestació del servei ferroviari a la 
xarxa de rodalies i de regionals. 

D’entre totes elles destaca la conveniència de garantir 
als usuaris la devolució automàtica de l’import corres
ponent al títol de transport adquirit, en aquells casos en 
què es produeixi una interrupció total o parcial del ser
vei o quan el mateix es realitzi amb un retard excessiu. 
També es considerava convenient valorar la possibili
tat d’establir d’altres mecanismes de compensació als 
usuaris per tal de compensar els efectes negatius cau
sats per les incidències en el servei. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1) Vetllar perquè l’empresa RENFE operadora retor
ni l’import corresponent al títol de transport adquirit 
pels usuaris del servei citat, en aquells casos en què es 
produeixi una interrupció total o parcial del servei o 
aquest es realitzi amb un retard superior a seixanta 
minuts. 

2) Plantejar a l’empresa RENFE operadora la possibi
litat d’establir altres mecanismes de compensació als 
usuaris com ara vals de descompte o títols de transport 
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gratuïts, per tal de compensar les molèsties ocasionades 
per la deficiència del servei prestat. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes Josep Rull i Andreu 
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre la millora 
del ferm de la carretera C-26 entre Ri
poll i la rotonda d’accés als túnels de 
Collabós 
Tram. 250-00119/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3653 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE LA MILLORA DEL FERM A 

LA CARRETERA C-26 ENTRE LA ROTONDA DELS TÚNELS DE 

COLLABÓS I RIPOLL (RIPOLLÈS) 

Fa unes setmanes que el Govern ha iniciat les obres de 
millora del ferm de la carretera C-38 entre la rotonda 
dels túnels de Collabós i Camprodon. 

No obstant això al tram de la carretera C-26 comprès 
entre la mateixa rotonda i Ripoll es troba en un estat 
lamentable de conservació i en canvi no s’hi fa cap 
mena d’actuació. 

Tot i que fa temps el conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques va anunciar que la carretera C-26, i 
per tant també el tram suara esmentat, passaria a ser 
titularitat del ministeri de Foment formant part així de 
l’eix pirinenc, avui no li consta al diputat sotasignat que 
aquest traspàs s’hagi efectuat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar dins 
del primer semestre del 2007 les obres de millora de 
ferm del tram de la carretera C-26 entre Ripoll i la ro
tonda d’accés als túnels de Collabós. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució sobre l’extensió 
de la banda ampla al conjunt de les 
comarques nord-orientals 
Tram. 250-00120/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu i Eudald Casadesús i Bar-
celó, Diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 145 i 
146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ SOBRE L’EXTENSIÓ DE LA BAN
DA AMPLA AL CONJUNT DE LES COMARQUES GIRONINES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’element de competitivitat més important pels petits 
municipis, municipis rurals i comarques i zones de 
muntanya de les comarques gironines, és tenir accés a 
la banda ampla. En efecte, qualsevol pla que es disse
nyi pel desenvolupament econòmic i social, de recupe
ració del capital intel·lectual d’aquests municipis és 
impensable que pugui ser exitós sense comptar com a 
element base amb l’accés a la banda ampla i per tant a 
les tecnologies de la informació i la comunicació. 

Així mateix, la tecnologia avui ja està prou avançada 
(ADSL,WI-MAX,WI-FI, cable...) com per fer possible 
que tot el territori de les comarques gironines pugui 
disposar de banda ampla garantint un servei d’internet 
d’alta velocitat, així com uns serveis de telefonia mò
bil, de radiodifusió i de televisió digital de qualitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver
gència i Unió, presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene
ralitat a garantir que l’any 2008 hi hagi banda ampla al 
100% del territori de les comarques gironines. 

Palau del Parlament, 29 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes Eudald Casadesús i Barceló 
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU 
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Proposta de resolució sobre la millora 
de l’accés a la rotonda d’entrada a 
Reus, per la carretera T-310 
Tram. 250-00121/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, Meritxell Ruíz i Isern, i 
Carles Pellicer i Punyed, diputats del Grup Parlamen
tari de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla
ment, presenten la següent Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El mes de Juliol del 2000 va ser inaugurada la variant 
Sud de Reus amb l’objectiu de poder disminuir el tràn
sit pel nucli urbà. Des de la seva entrada en funciona
ment, s’ha posat en evidència les deficiències que ha
vien denunciat alguns dels ajuntaments de l’entorn, 
com l’Ajuntament de Riudoms: des de la carretera T
310 no hi ha un accés directe a la T-11 i es fa a través 
d’un vial paral·lel fins la següent rotonda de la TV-3141, 
a la carretera de Reus a Cambrils i això porta cada dia 
a greus problemes de circulació. 

La carretera T-310 suporta una gran densitat de trànsit 
degut al gran creixement demogràfic, urbanístic i em
presarial dels pobles del Baix Camp que travessa aques
ta carretera, produint-se cada dia retencions que esde
venen importants en determinats moments del dia. 
L’accés a la rotonda d’entrada a Reus des de Riudoms 
per la carretera T-310 i el vial paral·lel sofreixen dia rera 
dia aquest col·lapse. 

Per això, el grup Parlamentari de Convergència i Unió 
presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar 
l’accés a la rotonda d’entrada a Reus per la carretera T
310 des de Riudoms a l’alçada del vial de la T-11 incre
mentant el nombre de carrils d’entrada i sortida de la 
carretera a la rotonda. 

Palau del Parlament, 31 de Gener del 2007 

Felip Puig i Godes, Portaveu del G. P. de CiU; Merit
xell Ruiz i Isern, Diputada del G. P. de CiU; Carles 
Pellicer i Punyed, Diputat del G. P. de CiU 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a derogar el Decret 31/ 
2007, pel qual es regulen les condici
ons per a l’exercici de determinades 
teràpies naturals 
Tram. 250-00122/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió 
Reg. 3664 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu, i Francesc Sancho i Se
rena, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb allò que es preveu a l’article 145 i 
146 del Reglament de la Cambra, presenten la següent 
Proposta de resolució 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Govern ha aprovat en datat 30 de gener de 2007 el 
Decret de regulació de les teràpies naturals. Aquest 
Decret ha estat rebutjat tant pel sector com per les or
ganitzacions mèdiques i sanitàries afectades que han 
demanat la revisió global del decret o la paralització del 
procés. 

Per tot això el grup parlamentari de Convergència i 
Unió, presenta la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a derogar el 
Decret de regulació de les teràpies naturals, aprovat pel 
Govern el dia 30 de gener de 2007, en virtut del qual es 
regula la pràctica de les teràpies naturals. 

Parlament de Catalunya, 31 de gener de 2007 

Felip Puig i Godes  Francesc Sancho i Serena 
Portaveu del G. P. de CiU  Diputat del G. P. de CiU 
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Proposta de resolució sobre la incor
poració de representants d’entitats i 
grups vinculats a l’àmbit d’actuació de 
la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut 
Tram. 250-00123/08 

Presentació: Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, Grup Parlamentari Soci
alistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parla
mentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer
ra Unida i Alternativa, Grup Mixt 
Reg. 3701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els diputats dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord 
amb el que estableix el article145 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Mitjançant la Resolució 2/VIII, de creació de comissi
ons parlamentàries, el Ple del Parlament va crear, entre 
altres, la Comissió sobre les polítiques de joventut com 
a comissió de seguiment en l’àmbit de la planificació i 
estudi de les polítiques de joventut. 

Aquesta Comissió reprèn els treballs duts a terme du
rant la VII Legislatura per la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Polítiques de Joventut a Catalunya, a la 
qual, de conformitat amb l’article 49.2 del Reglament 
vigent en el moment de la seva constitució, foren incor
porats, en qualitat d’especialistes, representants de di
verses entitats i grups vinculats amb l’àmbit d’actuació 
de la Comissió. 

Els grups parlamentaris sotasignats, tot considerant que 
aquella experiència d’incorporar especialistes o tècnics 
fou altament positiva, i tenint en compte que l’article 
54.3, d, del Reglament vigent estableix aquesta possi
bilitat per a totes les comissions específiques, mitjan
çant l’acord del Ple, presenten la següent 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

La Comissió de seguiment sobre polítiques de joventut 
creada, entre altres, mitjançant la Resolució 2/VIII, pot 
incorporar representants d’entitats i grups vinculats a 
l’àmbit d’actuació de la Comissió, en qualitat d’espe
cialistes o tècnics, perquè participin en els treballs i 
assisteixin a les reunions amb veu però sense vot. 

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes, Portaveu GP CIU; Miquel Iceta i 
Llorens, Portaveu GP PSC; Joan Ridao i Martín, Porta
veu GP ERC; Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu GP 
PP; Jaume Bosch i Mestres, Portaveu GP ICV-EUiA; 
Albert Rivera Díaz, Portaveu Grup Mixt 

Proposta de resolució sobre la ins
tal·lació d’una oficina mòbil del Cos de 
Mossos d’Esquadra al barri de la Salut, 
de Badalona (Barcelonès) 
Tram. 250-00124/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3808 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, Portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les darreres setmanes s’ha viscut un greu conflicte 
social al barri de La Salut de Badalona (Barcelonès) 
fruit de que en els darrers tres anys no s’ha dut a terme 
una política responsable i rigorosa en matèria d’immi
gració i integració. 

Els veïns del barri de La Salut s’han aixecat com una 
sola veu en contra de la inseguretat i la sobreocupació 
dels habitatges i quan ja era tard, les forces de segure
tat han actuat quan s’han assabentat pels mitjans de 
comunicació, ja que l’escassa presència de policia als 
carrers impedeix que aquesta pugui fer la seva tasca de 
detecció precoç dels problemes de convivència i de les 
situacions d’inseguretat. 

El Conseller d’Interior ha promès una major vigilància 
al barri però sense concretar si això es traduirà en més 
efectius policials i més mitjans, ni d’on sortiran aquests, 
ni quan començarà aquest dispositiu. 

Per aquest motiu cal que la Policia de la Generalitat tin
gui una presència física en aquest barri amb la instal·la
ció d’una oficina mòbil dels Mossos d’Esquadra, men
tre duri la situació actual. Aquesta hauria de funcionar 
com una comissaria més, per garantir la seguretat al 
barri, així com una intervenció molt més directa, ràpi
da i eficaç en cas que es tornessin a produir problemes 
o que els veïns vulguin presentar denúncies. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, presenta la següent. 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Consell Executiu a 
instal·lar una oficina mòbil del cos de Mossos d’Esqua
dra al barri de La Salut de Badalona per tal de garantir 
una intervenció més directa, ràpida i eficaç enfront els 
episodis de inseguretat i problemes de convivència i 
oferir un servei més proper a la ciutadania. 

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 
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Proposta de resolució sobre el suport 
jurídic als funcionaris afectats per in
vestigacions, expedients i processos 
judicials per raó de l’exercici de llurs 
funcions 
Tram. 250-00125/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3828 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Daniel Sirera i Bellés, portaveu adjunt del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra presenta la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Els fets produïts el passat diumenge, 4 de febrer, en el 
centre penitenciari d’homes de Barcelona (Presó Mo
del) han posat de manifest com estan d’indefensos els 
funcionaris que treballen en els centres penitenciaris 
catalans i l’escàs suport que dona la Generalitat a la 
seva feina. 

Com a conseqüència d’aquests fets, alguns funcionaris 
hauran de fer front a una investigació en la qual hauran 
de declarar sense cap suport jurídic per part de l’admi
nistració. 

L’article 92 paràgraf a) del Decret Legislatiu 1/1997 de 
31 d’octubre pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a 
Catalunya en matèria de funció pública preveu entre els 
drets dels funcionaris el «Ser assistits i protegits per la 
Generalitat envers qualsevol amenaça, ultratge, injuria, 
calumnia, difamació i, en general, envers qualsevol 
atemptat contra la seva persona i els seus bens, per raó 
de l’exercici de les seves funcions» Igualment l’article 
93 estableix que «La Generalitat protegirà el seu perso
nal en l’exercici de les seves funcions i li atorgarà la 
consideració deguda a la seva jerarquia i a la dignitat 
del servei públic». 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a donar suport jurídic a tots aquells funcionaris 
que es vegin involucrats, per raó de l’exercici de les 
seves funcions, en investigacions, expedients o proces
sos judicials. 

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2007 

Daniel Sirera i Bellés 

Proposta de resolució per la qual s’ins
ta el Govern a reactivar el Projecte de 
remodelació de la façana marítima de 
Tarragona i a demanar formalment a 
l’Administració de l’Estat que s’hi incor
pori 
Tram. 250-00126/08 

Presentació: Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya 
Reg. 3845 / Admissió a tràmit: Mesa del Parla
ment, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya, Rafael Luna i 
Vivas, diputat, d’acord amb allò que preveuen els arti
cles 145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten 
la següent Proposta de resolució: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La ciutat de Tarragona manté en l’actualitat tot el seu 
front marítim travessat per la línia ferroviària que defi
neix la xarxa convencional i el Corredor del Mediterra
ni provenint del sud i llevant amb destí a Barcelona i 
França. 

Aquesta infraestructura suposa una barrera insalvable 
que impedeix la cohesió urbanística de la ciutat de Tar
ragona, la connexió de la mateixa amb la seva franja 
costanera, així com un inconvenient pel desenvolupa
ment turístic de la mateixa. 

La necessitat d’alliberar els terrenys que avui ocupa la 
plataforma ferroviària arranca ja des de fa varies dèca
des. Successives idees han estat presentades, fins l’úl
tima, definida pel projecte de remodelació de la façana 
marítima de Tarragona, redactat per encàrrec de l’Ajun
tament. Aquest projecte va ser aprovat pel Consell Ple
nari i va ser exposat a la consideració de la ciutadania, 
l’any 2003. 

Aquest projecte va ser presentat per al seu estudi al 
Ministeri de Foment que és qui té la competència sobre 
la xarxa ferroviària i qui, a través de l’empresa RENFE, 
propietària de tots els terrenys subjectes a actuació, 
havia de manifestar la seva conformitat sobre els aspec
tes tècnics i econòmics que comporta el desenvolupa
ment del projecte. 

Després de diverses trobades i modificacions sobre el 
plantejament inicial, es va arribar a un preacord que 
donava peu a la constitució d’un òrgan gestor mixt, 
integrat per totes les administracions afectades, amb 
l’objectiu de gestionar el projecte. Aquest tràmit va ser 
posposat per la celebració de les eleccions generals i 
autonòmiques. 

Finalment, el mes de setembre de 2005, es va activar de 
nou la tramitació d’aquest projecte amb la signatura 
d’un Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Tarragona i la Generalitat de Catalunya per impulsar el 
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nou projecte de Façana Marítima de Tarragona, en el 
que, en termes generals, ambdues administracions 
acorden crear una comissió mixta encarregada de vali
dar els aspectes tècnics i econòmics del projecte per, 
posteriorment, negociar amb l’Administració de l’Es
tat la seva incorporació al desenvolupament del projec
te. 

En aquest sentit, cal recordar també que el passat 14 de 
novembre de 2006, el Congrés dels Diputats va aprovar 
una proposició no de llei, presentada pel Grup Popular, 
que instava el Govern de l’Estat a integrar-se en aquesta 
Comissió, creada per l’Ajuntament de Tarragona i la 
Generalitat de Catalunya per impulsar el desenvolupa
ment del projecte, dur les actuacions pertinents, i un 
cop arribat a un acord sobre la solució a adoptar, signar 
el Conveni de finançament. 

En la darrera reunió de la Comissió Mixta Ajuntament 
- Generalitat, es van aprovar, per una banda, les modi
ficacions incorporades al projecte per tal de validar-lo 
tècnica i econòmicament i, per l’altre, la Generalitat es 
va a comprometre a traslladar-lo al Govern de l’Estat 
per iniciar les converses amb aquesta Administració a 
fi i efecte de incorporar-la a la negociació. Malaurada-
ment, ara per ara, el Govern de l’Estat no ha fet cap pas 
en aquest sentit. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a reactivar el projecte de remodelació de la faça
na marítima de Tarragona, tal i com s’estableix en el 
conveni de col·laboració signat el passat mes de setem
bre de 2005 entre l’Ajuntament de Tarragona i la Ge
neralitat de Catalunya, alhora que insta al Govern a que 
demani formalment a l’Administració de l’Estat que 
s’incorporin a aquests projecte per tal d’avançar en la 
seva execució. 

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2007. 

Francesc Vendrell i Bayona Rafel Luna i Vivas 
Portaveu del G. P. del PPC Diputat del G. P. del PPC 

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL·LA
CIONS 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la competitivitat de l’e
conomia catalana 
Tram. 302-00005/08 

Esmenes presentades 
Reg. 4134, 4137 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP MIXT (REG. 4134) 

A LA MESA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

José Domingo Domingo, portaveu adjunt del Grup 
Mixt que pertany al partit de Ciutadans - Partit de la 
Ciutadania, d’acord amb allò previst a l’articulat del 
Reglament de la Cambra, presenta la següent esmena 
d’addició a la Moció 302-00005/08 sobre la competi
tividad de la economía catalana. 

ESMENA NÚM. 1 
1 D’addició 

G. Mixt 

Afegir a l’epígraf b) de l’apartat 2. 

b) «[...] i treballadors de Catalunya. En aquest sentit, 
s’ha de garantir l’ensenyament trilingüe en català, 
castellà i llengua estrangera.» 

Palau del Parlament, tretze de febrer de 2007 

José Domingo Domingo 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI D’INICIATIVA 

PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA 

I ALTERNATIVA (REG. 4137) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els Grups parlamentaris sotasignants, fent ús d’allò que 
es determina a l’article 139.4 del Reglament de la Cam
bra, presenten la següent esmena al text de la Moció 
subsegüent a la Interpel·lació al Consell Executiu sobre 
la competitivitat de l’economia catalana (N.T.302
00005/08). 

3.15. 
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ESMENA NÚM. 1 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

DE SUBSTITUCIÓ DEL TEXT DE LA MOCIÓ. NOVA REDAC
CIÓ: 

«1. El Parlament de Catalunya, constata que és neces
sari continuar avançant en la transformació del model 
productiu de l’economia catalana amb l’objectiu de 
què la nostra competitivitat es fonamenti, cada vegada 
més, en la intensitat del factor coneixement. Es consi
dera imprescindible avançar en la transformació de la 
economia vers la societat del coneixement i per això 
cal que el Govern de Catalunya doni un nou impuls a 
aquesta transformació, mitjançant les eines que té al 
seu abast. 

2. Per aquest motiu, s’insta al Govern de la Generali
tat de Catalunya a continuar adoptant polítiques ten
dents, entre d’altres, a millorar els aspectes següents: 

a) Millorar l’accés dels treballadors i treballadores de 
Catalunya a la formació contínua. 

b) Millorar el coneixement de la llengua anglesa per 
part dels estudiants i treballadors de Catalunya. 

c) Fomentar en els joves catalans estudis vinculats amb 
les noves tecnologies de la informació i de la comuni
cació. 

d) Fomentar l’esperit emprenedor entre els estudiants 
de Catalunya. 

e) Realitzar, en els propers exercicis pressupostaris, un 
esforç addicional en la despesa en recerca i desenvo
lupament públic que permeti avançar de forma més 
intensa en l’assoliment dels objectius del Pla de Recer
ca i Innovació 2005-2008 i que permeti situar Catalu
nya, l’any 2010, el més a prop possible dels objectius 
de despesa en R+D, de la cimera europea de Lisboa de 
l’any 2000. 

f) Continuar amb la política d’inversió en grans infra
estructures de recerca que permetin situar Catalunya 
en lloc privilegiat en quant a instal·lacions de manera 
que actuï com a pol d’atracció d’investigadors. 

g) Continuar impulsant polítiques adreçades a millorar 
la penetració de les noves tecnologies de la informació 
i de la comunicació entre la ciutadania i entre les pe
tites i mitjanes empreses de Catalunya. 

h) Continuar impulsant les millores en les infraestruc
tures de transports i en la mobilitat de manera que les 
seves deficiències no constitueixin un fre al desenvolu
pament econòmic de Catalunya. 

i) Impulsar polítiques de telecomunicacions necessàri
es per tal de dotar Catalunya de les infraestructures 
adequades i per possibilitar la cohesió territorial. 

j) Impulsar les infraestructures energètiques necessà
ries per dotar la xarxa catalana de la quantitat i qua
litat suficient d’energia de manera que permeti el nor

mal desenvolupament econòmic, actuant al mateix 
temps en les polítiques d’estalvi i eficiència energètica. 

k) Crear un grup de treball entre els signants de l’A
cord i el Departament de Medi Ambient per tal de con
sensuar un paquet de mesures de caire estratègic que 
vinculin el desenvolupament de l’activitat econòmica i 
la sostenibilitat medi ambiental, en el marc de l’acord 
per la modernització ecològica del país. 

3. El Parlament de Catalunya constata que l’Acord 
Estratègic ha suposat el gran full de ruta de l’economia 
catalana durant aquests primers anys d’aplicació. 
Aquest Acord suposa l’inici d’una política innovadora 
de concertació amb els agents socials i econòmics, que 
ja ha començat ha donar resultats, i que ens ha permès 
evolucionar molt positivament en la transformació del 
nostre model productiu, com posen de manifest les ten
dències de fons dels principals indicadors de competi
tivitat de la nostra economia. 

4. Així mateix, el Parlament de Catalunya considera 
imprescindible donar un nou impuls a l’Acord Estratè
gic per a la Internacionalització, la Qualitat de l’Ocu
pació i la Competitivitat de l’Economia Catalana, en el 
següent sentit: 

a) Avaluar el compliment de les mesures adoptades i 
dels resultats obtinguts 

b) Establir prioritats pel tercer any d’execució de 
l’Acord 

c) Assolir un acord renovat que permeti seguir avan
çant intensament en la transformació de l’economia 
catalana. 

5. El Parlament de Catalunya insta els membres de la 
Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic per a la 
Competitivitat, la Qualitat e l’Ocupació i la Internaci
onalització de l’Economia Catalana que representen el 
Govern a comparèixer de manera periòdica davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a in
formar sobre l’evolució i el grau de compliment del dit 
Acord. Aquestes compareixences s’han d’iniciar l’any 
2007, s’han de substanciar després d’una sessió plenà
ria de la Comissió de Seguiment i no se’n poden fer més 
de dues a l’any.» 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu SOC-CpC; Joan Ridao 
i Martín, portaveu ERC; Jaume Bosch i Mestres, por
taveu ICV-EA 

3.15. 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les llistes d’espera de 
sanitat 
Tram. 302-00006/08 

Esmenes presentades 
Reg. 4003 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 14.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 4003) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Francesc Vendrell i Bayona, Portaveu del Grup Parla
mentari del Partit Popular de Catalunya d’acord amb 
allò que preveu l’article 139.4 del Reglament de la 
Cambra presenta la següent esmena a la Moció subse
güent a la interpel·lació al Govern sobre les llistes d’es
pera de sanitat (NT.:302-00006/VIII): 

ESMENA NÚM. 1 
1 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

El Parlamento de Cataluña expresa su preocupación 
por la existencia de un importante número de pacientes 
pendientes de intervención quirúrgica o de la 
realización de pruebas diagnósticas en listas de espe
ra [...] 

ESMENA NÚM. 2 
2 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DE MODIFICACIÓ DE L’ APARTAT 1 

Incrementar, dentro de las previsiones presupuestarias, 
las partidas destinadas a Salut en el presupuesto de la 
Generalitat para el 2007, para atender con recursos 
suficientes a la mayor demanda de servicios generada, 
entre otros factores, por el incremento de la población, 
garantizando que se destinen los recursos presupues
tarios suficientes a políticas de salud, al mismo tiempo 
que, mediante una mayor eficiencia, se racionaliza el 
gasto sanitario. 

ESMENA NÚM. 3 
De modificació 3 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DE MODIFICACIÓ DE L’ APARTAT 2 

[...] acceso a las mismas de los beneficiarios mediante 
el cumplimiento de los compromisos de inversión en 
reforma, ampliación y construcción de equipamientos 

3.15. 

sanitarios previstos en el Pla d’Execució d’Inversions 
en Infraestructures Sanitàries 2004-2012. 

ESMENA NÚM. 4 
4 De modificació 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DE MODIFICACIÓ DE LA LLETRA B) DE L’APARTAT 3 

Garantizar que la administración, en todos aquellos 
casos que se supere el tiempo de espera garantizado, se 
dirija a los afectados para ofrecerles la opción de ser 
intervenidos o diagnosticados en otros centros médicos 
privados o concertados. 

ESMENA NÚM. 5 
5 D’addició 

G. P. del Partit Popular de Catalunya 

D’ADDICIÓ DE LA LLETRA C) DE L’APARTAT 3 

[...] de una misma región sanitaria. Igualmente debe 
garantizarse que exista un equilibrio en los tiempos de 
espera que se registran en las diferentes regiones sa
nitarias. 

ESMENA NÚM. 6 
De modificació 6 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DE MODIFICACIÓ DE LA LLETRA D) DE L’APARTAT 3 

Dar prioridad a los criterios médicos, funcionales y 
[...] 

ESMENA NÚM. 7 
De modificació 7 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

DE MODIFICACIÓ DE L’APARTAT 4 

Adoptar las medidas necesarias para resolver el déficit 
de profesionales sanitarios que padece la sanidad ca
talana, con el consiguiente incremento de la plantilla, 
al objeto de paliar las consecuencias del incremento y 
envejecimiento de la población, del cambio del patrón 
epidemiológico i las nuevas demandas de prestaciones 
de los ciudadanos. 

ESMENA NÚM. 8 
D’addició8 
G. P. del Partit Popular de Catalunya 

D’ADDICIÓ D’UN NOU APARTAT 5 

Adoptar las medidas de gestión de los recursos que 
permitan una mayor actividad de los centros sanitarios 
en intervenciones y pruebas diagnósticas, al mismo 
tiempo que se garantice que los cambios organizativos 
que se apliquen no tengan como resultado la genera
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ción de conflictos laborales entre el personal sanitario 
y el Departament de Salut como se viene produciendo. 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2007 

Francesc Vendrell i Bayona 

Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política d’adopcions 
internacionals 

4. Continuar les gestions per a què els quatre infants 
que estaven a la Casa Bressol d’ADIC de la República 
del Congo-Brazzaville i s’han traslladat a l’Orfernat 
Joseph Gaston Celeste, retornin a la Casa Bressol 
d’ADIC d’acord amb la sentència d’emplaçament dic
tada pel President del Tribunal de Gran Instància de 
Brazzaville.» 

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2007 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC-CpC; 
Joan Ridao i Martín, portaveu del GP ERC; Jaume 
Bosch i Mestres, portaveu del GP ICV-EUiA 

Tram. 302-00008/08 

Esmenes presentades 
Reg. 4135 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 14.02.2007 

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI 

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP 

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA 

DE CATALUNYA, PEL GRUP PARLAMENTARI 

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA 

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 4135) 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò 
que preveu l’article 139.4 del Reglament de la Cambra, 
presenten la següent esmena a la Moció del Grup Par
lamentari de Convergència i Unió subsegüent a la inter
pel·lació al Govern sobre la Política d’Adopcions inter
nacionals (302-00008/08). 

1 
ESMENA NÚM. 1 
De modificació 
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, G. P. 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa 

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ. NOVA REDACCIÓ 

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Continuar realitzant totes les gestions necessàries en 
l’àmbit de les seves competències per tal de fer possi
ble la conclusió dels 19 expedients d’adopció de me
nors procedents de les repúbliques del Congo, amb la 
finalitat de donar compliment i protecció als drets dels 
infants en procés d’adopció. 

2. Mantenir els contactes amb el Govern de la Repúbli
ca de Congo, administració actualment competent i a 
qui pertoca l’aixecament de l’ajornament dels proce
diments d’adopció en curs. 

3. Un cop concloses les adopcions, avaluar exhaustiva-
ment tot el procés i l’actuació duta a terme per l’Enti
tat Col·laboradora d’Adopció Internacional ADIC i 
prendre les mesures pertinents en funció dels resultats 
de la valoració. 

Fascicle tercer 

3.15. 
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4. INFORMACIÓ 

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA 

Resolució sobre la situació de compa
tibilitat de diputats 
Tram. 234-00001/08, 234-00002/08, 234-00003/ 
08, 234-00004/08, 234-00005/08, 234-00006/08, 
234-00007/08, 234-00008/08, 234-00009/08, 
234-00010/08, 234-00011/08, 234-00012/08, 
234-00013/08 i 234-00014/08 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 31 de 
gener de 2007, ha estudiat el dictamen de la Comissió 
de l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 
del Reglament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

D’acord amb la legislació vigent i amb les dades mani
festades pels diputats relatives a la professió que exer
ceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb 
l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament es
tableix la situació de compatibilitat dels diputats: 

Pere Aragonès i Garcia, Mila Arcarons i Oferil, Jordi 
Ausàs i Coll, Josep Maria Balcells Gené, Dolors Batalla 
i Nogués, Albert Batalla i Siscart, Ernest Benach i 
Pascual, Juan Bertomeu i Bertomeu, Uriel Bertran 
Arrué, Meritxell Borràs i Solé, Pere Bosch Cuenca, Pia 
Bosch i Codolà, Jaume Bosch i Mestres, Francesc Xa
vier Boya i Alós, Dolors Camats i Luis, Ramon Camp 
i Batalla, Marta Camps Torrens, Montserrat Capdevila 
Tatché, Jordi William Carnes i Ayats, Josep-Lluís 
Carod-Rovira, Judit Carreras Tort, Eudald Casadesús i 
Barceló, Antoni Castellà i Clavé, Antoni Castells Olive
res, Mohammed Chaib Akhdim, Marta Cid i Pañella, 
Mercè Civit Illa, Dolors Clavell i Nadal, Josep Lluís 
Cleries i Gonzàlez, Higini Clotas i Cierco, Antoni 
Comín Oliveres, Lluís M. Corominas i Díaz, Xavier 
Crespo i Llobet, Núria de Gispert i Català, Sergi de los 
Ríos i Martínez, Manuela de Madre Ortega, Joan Ma
nuel del Pozo i Àlvarez, Xavier Dilmé i Vert, José 
Domingo Domingo, Ramon Espadaler i Parcerisas, 
Miquel Àngel Estradé i Palau, Antoni Fernández Teixi
dó, Joan Ferran i Serafini, Anna Figueras i Ibàñez, Car-
me Figueras i Siñol, Daniel Font i Cardona, M. Rosa 
Fortuny i Torroella, Josep Maria Freixanet i Mayans, 
Patrícia Gomà i Pons, Josep Grau i Seris, Francesc 
Homs i Molist, Miquel Iceta i Llorens, Roberto Edgar
do Labandera Ganachipi, M. Assumpció Laïlla i Jou, 
Marina Llansana Rosich, Marta Llorens i Garcia, Agus
tí López i Pla, Rafael López i Rueda, Maria Dolores 
López Ortega, Rafel Luna i Vivas, Benet Maimí i Pou, 
Alexandre Martínez Medina, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, Artur Mas i Gavarró, Ferran Mascarell i 
Canalda, Laura Massana Mas, Carina Mejías Sánchez, 

4.40. 

Caterina Mieras i Barceló, Salvador Milà i Solsona, 
Josep Enric Millo i Rocher, Jordi Miralles i Conte, 
Anna Miranda i Torres, Carmel Mòdol i Bresolí, Jordi 
Montanya i Mías, José Montilla i Aguilera, M. Dolors 
Montserrat i Culleré, Joan Morell i Comas, Joaquim 
Nadal i Farreras, Joan Miquel Nadal i Malé, Montser
rat Nebrera González, M. Ángeles Olano i García, Es
teve Orriols i Sendra, Joana Ortega i Alemany, Laia 
Ortiz Castellví, M. Belén Pajares i Ribas, Joaquim Jo
sep Paladella Curto, Xavier Pallarès i Povill, Francesc 
Pané Sans, Agnès Pardell Veà, Josep Maria Pelegrí i 
Aixut, Carles Pellicer i Punyed, David Pérez Ibáñez, 
Daniel Pi Noya, Pilar Pifarré i Matas, Josep Piqué i 
Camps, Josep Pont i Sans, Lluís Postigo i Garcia, Con
sol Prados Martínez, Felip Puig i Godes, Joan 
Puigcercós i Boixassa, Carles Puigdemont i Casamajó, 
Esteve Pujol i Badà, Oriol Pujol i Ferrusola, Alfons 
Quera i Carré, Josep Maria Rañé i Blasco, Joan 
Raventós i Pujadó, Joan Recasens i Guinot, M. Glòria 
Renom i Vallbona, Elena Ribera i Garijo, Joan Ridao i 
Martín, Irene Rigau i Oliver, Albert Rivera Díaz, 
Antonio Robles Almeida, Maria Mercè Roca i Perich, 
Santi Rodríguez i Serra, Maria Dolors Rovirola i 
Coromí, Meritxell Ruiz i Isern, Josep Rull i Andreu, 
Carles Sala i Roca, Francesc Sancho i Serena, Lídia 
Santos i Arnau, Joan Saura i Laporta, Núria Segú Fer
ré, Anna Simó i Castelló, Daniel Sirera i Bellés, Jordi 
Terrades i Santacreu, Jordi Turull i Negre, Francesc 
Vendrell i Bayona, Xavier Vendrell i Segura, Núria 
Ventura Brusca, Maria Carme Vidal i Huguet, Pere 
Vigo i Sallent, Santi Vila i Vicente, Laura Vilagrà i Pons 
I Flora Vilalta Sospedra 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

El secretari quart El president del Parlament 
Rafel Luna i Vives Ernest Benach i Pascual 
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE LA CAM
BRA 

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES 

Composició de la Comissió de Treball, 
Indústria, Comerç i Turisme 
Tram. 410-00004/08 

Substitució de diputats 
Reg. 3394 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 42 del Reglament del Parlament, comunica: 

– Que l’I. Sr. Albert Batalla i Siscart ha estat substituït 
com a membre de la Comissió de Treball, Indústria, 
Comerç i Turisme, per l’I. Sra. Meritxell Borràs i Solé. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del G. P. de CiU 

Composició de la Comissió de Política 
Cultural 
Tram. 410-00008/08 

Substitució de diputats 
Reg. 3394 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 42 del Reglament del Parlament, comunica: 

– Que l’I. Sr. Xavier Dilmé i Vert, ha estat substituït 
com a membre de la Comissió de Política Cultural, per 
l’I. Sra. Joana Ortega i Alemany. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del G. P. de CiU 

Elecció del secretari 

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL 

La Comissió de Política Cultural, en la sessió tinguda 
el dia 14 de febrer de 2007, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha elegit se
cretari el diputat Francesc Xavier Boya i Alòs per a 
proveir la vacant causada per la renúncia del diputat 
David Pérez Ibáñez. 

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2007 

El secretari La presidenta de la Comissió 
Francesc Xavier Boya i Alòs M. Mercè Roca i Perich 
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4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS 

Composició de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catala
na de Mitjans Audiovisuals 
Tram. 412-00006/08 

Elecció del secretari 

COMISSIÓ DE CONTROL DE L’ACTUACIÓ DE LA CORPORA
CIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS 

La Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió tinguda 
el dia 9 de febrer de 2007, d’acord amb els articles 41.2 
i 42.1 del Reglament del Parlament, ha elegit secretari 
el diputat Sergi de los Ríos i Martínez per a proveir la 
vacant causada per la renúncia del diputat Josep Barga
lló i Valls. 

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2007 

El secretari en funcions El president de la Comissió 
Carmel Mòdol i Bressolí Joan Miquel Nadal i Malé 

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI 

Composició de la Comissió d’Estudi 
de la Situació de les Persones amb 
Discapacitats 
Tram. 406-00001/08 

Substitució de diputats 
Reg. 3394 / Coneixement: Mesa del Parlament, 
13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Felip Puig i Godes, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’ar
ticle 42 del Reglament del Parlament, comunica: 

– Que l’I. Sra. Joana Ortega i Alemany ha estat substi
tuïda com a membre de la Comissió d’Estudi de la Si
tuació de les Polítiques per a les Persones amb Disca
pacitat, per l’I. Sr. Xavier Dilmé i Vert. 

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2007 

Felip Puig i Godes 
Portaveu del G. P. de CiU 

4.53.	 SESSIONS INFORMATIVES I COMPAREI
XENCES 

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA 4.53.03. 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres 
Públiques davant la Comissió de Polí
tica Territorial perquè informi sobre 
l’actuació prevista al capdavant del 
Departament 
Tram. 354-00009/08 

Retirada de la sol·licitud 

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Políti
ca Territorial, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Medi Ambient i Habitatge da
vant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge perquè informi sobre l’actu
ació prevista al capdavant del Departa
ment 
Tram. 354-00016/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 709). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 14.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de la con
sellera d’Acció Social i Ciutadania da
vant la Comissió sobre les Polítiques 
de Joventut perquè informi sobre l’ac
tuació prevista al capdavant del Depar
tament 
Tram. 354-00018/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 711). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió sobre les Polítiques 
de Joventut, sessió del 31.01.2007. 
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Sol·licitud de compareixença de la con
sellera d’Acció Social i Ciutadania da
vant la Comissió d’Estudi de la Situa
ció de les Persones amb Discapacitats 
perquè informi sobre l’actuació previs
ta al capdavant del Departament 
Tram. 354-00019/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 712). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in
formativa: Mesa de la Comissió d’Estudi de la Situació 
de les Persones amb Discapacitats, sessió del 08.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres 
Públiques davant la Comissió de Polí
tica Territorial per a tenir una sessió 
informativa sobre l’actuació del Go
vern amb relació a l’alarma generada 
al Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 
arran de les esquerdes sorgides en 
habitatges propers a les obres de la lí
nia del TGV 
Tram. 354-00026/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Política Territorial i Obres 
Públiques davant la Comissió de Polí
tica Territorial per a tenir una sessió 
informativa sobre les esquerdes apa
regudes al nucli urbà del Prat de Llo
bregat (Baix Llobregat), a l’entorn de 
les obres del tren d’alta velocitat 
Tram. 354-00028/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió de Medi Ambient i Habitatge 
amb el conseller de Medi Ambient i 
Habitatge sobre les accions empreses 
amb relació al desplegament de la nor
mativa relativa a la protecció dels ani
mals 
Tram. 354-00032/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Josep Rull i Andreu, del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3663). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 14.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença del con
seller de Medi Ambient i Habitatge da
vant la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge per a tenir una sessió infor
mativa sobre l’actuació del Govern 
amb relació a l’alarma generada al Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat) arran de 
les esquerdes sorgides en habitatges 
propers a les obres de la línia del TGV 
Tram. 354-00027/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 1925). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i 
Habitatge, sessió del 14.02.2007. 

Sol·licitud de sessió informativa de la 
Comissió d’Afers Institucionals amb el 
conseller de Governació i Administra
cions Públiques sobre la demanda de 
currículums a militants d’un dels par
tits que donen suport al Govern per a 
cobrir llocs de treball a l’Administració 
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre 
Tram. 354-00033/08 

Sol·licitud i tramitació 

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 3665). 

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio
nals, sessió del 09.02.2007. 
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA 

Sol·licitud de compareixença del secre
tari general de Joventut davant la Co
missió sobre les Polítiques de Joven
tut perquè informi sobre l’actuació 
prevista al capdavant de la Secretaria 
General de Joventut 
Tram. 356-00001/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 724). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Po
lítiques de Joventut, sessió del 31.01.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la plataforma veïnal de la 
Vall d’Hebron davant la Comissió de 
Peticions perquè informin sobre la 
problemàtica del barri i la distribució 
d’alguns equipaments d’especial sen
sibilitat 
Tram. 356-00002/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Peticions, en la sessió 
núm. 2, tinguda el dia 13.02.2007 (DSPC-C 36). 

Sol·licitud de compareixença del secre
tari general de Joventut davant la Co
missió sobre les Polítiques de Joven
tut perquè informi sobre l’actuació 
prevista al capdavant de la Secretaria 
General de Joventut 
Tram. 356-00006/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, del Grup Parlamen
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 1239). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió sobre les Po
lítiques de Joventut, sessió del 31.01.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants del col·lectiu Papàs de l’Àlex 
davant la Comissió d’Estudi de la Situ
ació de les Persones amb Discapacitat 
perquè informin sobre la problemàtica 
de les persones en situació de depen
dència per raó de llur discapacitat i 
sobre llurs propostes d’atenció indivi
dualitzada a càrrec de l’Administració 
Tram. 356-00009/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
1843). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Estudi de la 
Situació de les Persones amb Discapacitats, sessió del 
08.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent de l’Autoritat Portuària de Barce
lona davant la Comissió de Política 
Territorial perquè expliqui les causes i 
les conseqüències del col·lapse produ
ït l’1 de gener de 2007 en l’estructura 
del moll Prat del port de Barcelona 
Tram. 356-00010/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

Sol·licitud de compareixença del dele
gat del Govern de l’Estat a Catalunya 
davant la Comissió de Política Territo
rial perquè informi sobre les esquer
des aparegudes al nucli urbà del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat), a l’en
torn de les obres del tren d’alta veloci
tat 
Tram. 356-00012/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 
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Sol·licitud de compareixença del direc
tor de l’Institut Ramon Llull davant la 
Comissió de Política Cultural perquè 
exposi els projectes d’aquesta institu
ció 
Tram. 356-00013/08 

Acord sobre la sol·licitud 

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Política Cultural, en la sessió núm. 2, 
tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 38). 

Sol·licitud de compareixença del presi
dent del Consell Català del Moviment 
Europeu davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè 
informi sobre les línies d’actuació del 
Consell i la mobilització de la societat 
catalana entorn de la construcció eu
ropea 
Tram. 356-00019/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 2892). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior i de la Unió Europea, sessió del 14.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de repre
sentants de la Plataforma AVE pel lito
ral davant la Comissió de Política Terri
torial perquè informin sobre la proposta 
de traçat alternatiu i la problemàtica 
derivada del pas pel centre de Barcelo
na de la línia del tren d’alta velocitat 
Tram. 356-00014/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

Sol·licitud de compareixença del direc
tor del Servei de Rodalia de Renfe da
vant la Comissió de Política Territorial 
perquè informi sobre el Pla d’actuaci
ons urgents per a la millora del servei 
de rodalia de Renfe 
Tram. 356-00017/08 

Rebuig de la sol·licitud 

Rebutjada per la Comissió de Política Territorial, en la 
sessió núm. 3, tinguda el dia 14.02.2007 (DSPC-C 37). 

Sol·licitud de compareixença de la se
cretària per a la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea perquè informi sobre les 
accions i les directrius de la política 
del Govern amb relació a la Unió Euro
pea i sobre els objectius i l’organitza
ció del Patronat Català Pro Europa 
Tram. 356-00020/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans 
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2941). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte
rior i de la Unió Europea, sessió del 14.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença de la Sra. 
Montserrat Soley, presidenta de l’As
sociació de Diabètics de Catalunya, 
davant la Comissió de Salut perquè 
exposi el treball de l’associació i infor
mi dels reptes i les preocupacions de 
les persones amb diabetis 
Tram. 356-00021/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Francesc Sancho i Serena, del Grup Parla
mentari de Convergència i Unió (reg. 3231). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 14.02.2007. 
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Sol·licitud de compareixença del direc
tor general del Foro Español de Pa
cientes davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les activitats d’a
questa entitat i sobre el Projecte de la 
Universitat dels Pacients 
Tram. 356-00022/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Rafael López i Rueda, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 3687). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, ses
sió del 14.02.2007. 

Sol·licitud de compareixença del Sr.
Àngel Guerrero López, president del 
Consell de Col·legis de Veterinaris de 
Catalunya, davant la Comissió de Medi 
Ambient i Habitatge perquè informi 
sobre el desplegament de la normativa 
relativa a la protecció dels animals 
Tram. 356-00023/08 

Sol·licitud 

Sol·licitud: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamenta
ri de Convergència i Unió (reg. 4104). 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Am
bient i Habitatge, sessió del 14.02.2007. 

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

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLI
MENT DE LLEIS I ALTRES NORMES 

4.70.05. 

Memòria explicativa de l’Institut Cata
là de Finances corresponent al quart 
trimestre del 2006 
Tram. 334-00006/08 

Presentació: Conseller, del Departament 
d’Economia i Finances 
Reg. 3852 / Coneixement i tramesa a la Comis
sió d’Economia, Finances i Pressupost: Mesa del 
Parlament, 13.02.2007 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Antoni Castells, Conseller d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposen 
l’article 34.2 de la Llei 20/2005, de Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2005, i la Resolució 
1601/VI, del Parlament de Catalunya tramet, adjunta, la 
Memòria explicativa sobre l’activitat de l’Institut Català 
de Finances corresponent al quart trimestre de l’exerci
ci 2006. 

Antoni Castells 

Barcelona, 8 de febrer de 2007 

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con
sultada a l’Arxiu del Parlament. 

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS 

Còpia de l’Informe sobre la protecció 
social dels treballadors autònoms que 
el Síndic de Greuges ha adreçat al De
fensor del Poble de l’Estat espanyol 
Tram. 337-00007/08 

Presentació: Síndic de Greuges 
Coneixement: Mesa del Parlament, 12.12.2006 

N. de la R. : Aquest acord anul·la el publicat en el BOPC 
14, de 28 de desembre de 2006, a la secció 3.30.04. 
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT IN
TERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALU
NYA 

Recurs d’inconstitucionalitat interpo
sat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 
22/2005, de la comunicació audiovisu
al de Catalunya 
Tram. 381-00002/07 

Interlocutòria sobre la suspensió 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

PLENO 

Excmos. Sres.: 

Dª. María Emilia Casas Baamonde 

D. Guillermo Jiménez Sánchez 

D. Vicente Conde Martín de Hijas 

D. Javier Delgado Barrio 

Dª. Elisa Pérez Vera 

D. Roberto García-Calvo y Montiel 

D. Eugeni Gay Montalvo 

D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 

D. Ramón Rodríguez Arribas 

D. Pascual Sala Sánchez 

D. Manuel Aragón Reyes 

D. Pablo Pérez Tremps 

Nº de Registro: 8112-2006 

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad planteado 
por el Presidente del Gobierno. 

SOBRE: Diversos artículos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comuni
cación Audiovisual de Cataluña. 

AUTO 

I. ANTECEDENTES 

1. Mediante escrito presentado en el Registro General de 
este Tribunal el día 1 de agosto de 2006, el Abogado del 
Estado, actuando en la representación que legalmente 
ostenta, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 
los siguientes preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comuni
cación Audiovisual de Cataluña: artículo 1, apartados 
a), d), e) y f); artículo 2.1, apartados b), c), d) y e); ar
tículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 32.2, 33.5, 36, 37, 39, 

40.2 b), 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 86, 87, 111, 115, 116, 119, 127.2, 128, 133, 
134 y las Disposiciones transitorias segunda, cuarta y 
sexta. 

El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, a fin de 
que se acordar la suspensión del precepto legal recurri
do. 

2. Mediante providencia de 26 de septiembre de 2006 
la Sección Segunda de este Tribunal acordó 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 Parlamento 
y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por con
ducto de sus presidentes, para que en el plazo de quince 
días pudieran personarse y formular las alegaciones que 
estimaran convenientes. Asimismo, acordó tener por 
invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 
CE, lo que, conforme al art. 30 LOTC, produce la sus
pensión de la vigencia y aplicación del precepto impug
nado. Por último, también se decidió publicar la incoa
ción del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». 

Dicha publicación se llevó a cabo en el «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 241, de 9 de octubre de 2006, y en el 
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núm. 
4746, de 24 de octubre de 2006. 

3. Con fecha 6 de octubre de 2006, el Presidente del 
Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal 
que la Cámara no se persona en el proceso ni hace ale
gaciones. 

Por otro lado, el 11 de octubre de 2006 se registró en 
este Tribunal un escrito del Presidente del Senado co
municando que dicha Cámara se persona en el proce
so y ofrece su colaboración. 

4. La Abogada de la Generalidad de Cataluña formuló 
alegaciones mediante escrito presentado en el Registro 
General de este Tribunal el 25 de octubre de 2006. Des
pués de exponer pormenorizadamente las razones por 
las que solicita la desestimación del recurso de incons
titucionalidad, en el primer otrosí interesa el levanta
miento de la suspensión y plantea la falta de precisión 
del alcance de la impugnación según resulta de los tér
minos empleados en el escrito rector de este proceso. 

Al respecto, señala que la invocación genérica del art. 
161.2 CE se ha hecho ignorando que algunos precep
tos formalmente impugnados lo son sin motivación (art. 
36), o bien dicha impugnación se contrae únicamente 
a determinados incisos o apartados [art. 37, del que en 
realidad sólo se impugna el apartado 2; art. 111, sólo 
recurrido en las letras c), h), j) y k) del apartado 2; art. 
133, del que sólo se discute la letra l), y, en fin, arts. 86, 
87, 115, 116, 119, 133 y 134, en los que la controver
sia se contrae a la licencia]. Por otra parte indica que 
aun cuando es cierto que el carácter abstracto de la Ley 
dificulta la acreditación de perjuicios concretos y no 
meramente eventuales, ello no debe llevar a rebajar la 
exigencia de que tales perjuicios se identifiquen con 
claridad pues la suspensión no es una finalidad en sí 
misma sino un medio para evitar tales perjuicios. Ade
más, la eventual producción posterior de tales perjui
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cios puede ser sometida a la consideración del Tribunal 
Constitucional a través del oportuno incidente. 

Sentadas estas premisas, apunta la Abogada de la Ge
neralidad de Cataluña que no cabe atisbar la existencia 
de tales perjuicios de imposible o difícil reparación en 
aquellos preceptos que se limitan a definir conceptos 
técnicos, como sucede en el art. 1 a), d), e) y f). Tam
poco parece razonable inferir que la determinación del 
ámbito subjetivo de la Ley (art. 2) irrogue dichos per
juicios. Respecto de los preceptos del Título II, atinen
tes al espacio radioeléctrico, no parece que la previsión 
de participación de la Generalidad de Cataluña en la 
planificación, mediante los instrumentos de coopera
ción que el legislador estatal determine, pueda ser con
traria al interés general ni causar perjuicios para terce
ros. El uso del espacio radioeléctrico es instrumental 
para los medios de comunicación social sobre los que 
ostenta competencias la Generalidad de Cataluña. 

Tampoco respecto de la determinación de la organiza
ción a través de la cual debe prestarse el servicio públi
co audiovisual de ámbito local que efectúa el art. 32.2 
parece plausible la mera alegación de un perjuicio irre
parable. Otro tanto sucede con las funciones de plani
ficación del espacio radioeléctrico, inspección, control 
de aspectos técnicos de la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual y de tramitación de los pro
cedimientos de modificación de los parámetros técni
cos contenidas en los apartados c), h), j) y k) del art. 
111.2 y en el art. 127.2, pues son funciones que la Ge
neralidad ya venía ejerciendo antes de la aprobación de 
la Ley recurrida. 

Concluye su escrito la Abogada de la Generalidad de 
Cataluña subrayando que son muchos los preceptos de 
la Ley que han sido impugnados, correspondiendo al 
representante del Gobierno la labor de acreditar, fren
te a la presunción de legitimidad de la Ley, que la apli
cación de los mismos ocasionaría perjuicios de impo
sible o difícil reparación para los intereses generales o 
particulares afectados por esa regulación. En ningún 
caso podrá afirmarse que se generan esos perjuicios en 
aquellos preceptos en los que la Ley se ha limitado a 
introducir las previsiones estatutarias o recoger pres
cripciones que ya figuraban en el ordenamiento. 

5. La representación del Parlamento de Cataluña, tras 
solicitar una prórroga del plazo para formular alegacio
nes que le fue concedida por providencia de 16 de oc
tubre de 2006, evacuó el trámite el 14 de noviembre de 
2006, interesando la desestimación íntegra del recurso 
de inconstitucionalidad. Asimismo, por otrosí y con 
una argumentación sustancialmente coincidente con la 
empleada por la representación del Gobierno de la Ge
neralidad de Cataluña, solicita el levantamiento de la 
suspensión antes de que transcurran los cinco meses 
establecidos en el art. 161.2 CE. 

Más allá de esta coincidencia, la representación del 
Parlamento de Cataluña apunta que la suspensión de 
diversos preceptos de la Ley podría acarrear serios pro
blemas de seguridad jurídica, no sólo en relación con el 
régimen jurídico aplicable sino también de cara a la 
identificación de la autoridad pública competente para 
aplicarlo. La Ley regula la comunicación audiovisual 
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en Cataluña de forma íntegra y sistemática; la suspen
sión de un gran número de sus preceptos haría perder 
al texto su coherencia interna e imposibilitaría la apli
cación de la parte no impugnada. Asimismo, generaría 
dudas sobre el régimen aplicable derivados del hecho 
de que la suspensión no determina la recuperación de 
la vigencia de las normas ya derogadas, y de la falta de 
significado de alguno o algunos de sus artículos si no 
es en conexión con el resto de la regulación contenida 
en dicha Ley. 

6. Por nuevo proveído de 14 de noviembre de 2006 la 
Sección Segunda acordó oír al Abogado del Estado 
para que en el plazo de cinco días expusiera lo que es
timase pertinente acerca de la petición de levantamiento 
de la suspensión formulada por las representaciones del 
Gobierno de la Generalidad de Cataluña y del Parla
mento de Cataluña. 

7. El Abogado del Estado presentó su escrito de alega
ciones el 23 de noviembre de 2006. 

Comienza el Abogado del Estado sintetizando la doc
trina elaborada por este Tribunal Constitucional con 
ocasión de la resolución del incidente de mantenimien
to o levantamiento de la suspensión de las Leyes auto
nómicas tras la expiración del plazo establecido en el 
art. 161.2 CE. Síntesis que se cierra con la conclusión 
de que «ha de procederse a una ponderación de la gra
vedad de los perjuicios que ocasionarían las situaciones 
de hecho que previsiblemente se producirían en el caso 
de que se levantara o se mantuviera la suspensión». Se 
trata de situaciones que habrán de materializarse con un 
elevado grado de previsibilidad pues la suspensión de 
la vigencia de la Ley impugnada impide que dicha 
materialización haya tenido lugar. 

Hechas estas consideraciones, señala el Abogado del 
Estado que no solicita el mantenimiento de la suspen
sión de los siguientes preceptos de la Ley recurrida: 1 
a), d) primer párrafo, e) y f); 2.1 b); 22.2; 32.2; 36; 37; 
39 a) y b); 40.2 b); 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 
52; 53; 54 [salvo el apartado h) ]; 58 [salvo el aparta
do a) ]; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 70.2, 3, 5 y 6; 71 a), sal
vo el último inciso («que pueden ser financiadas por 
tasas sobre el beneficio de la explotación comercial del 
espacio radioeléctrico»); 71 b); 86; 87; 111, salvo los 
apartados 2 c), h), j) y k); 115; 116; 119; 128; 133, y 
134. 

A) A continuación expone las razones por las que so
licita el mantenimiento de la suspensión de los precep
tos de la Ley autonómica impugnados por vulnerar la 
competencia estatal sobre «telecomunicaciones y radio
difusión» (sic.) del art. 149.1.21 CE. Esta exposición se 
abre con el análisis de aquellos preceptos que regulan 
el espectro radioeléctrico. 

En este primer grupo se solicita el mantenimiento de la 
suspensión de los arts. 17; 18; 19; 20; 21; 22.1; 49; 54 
h); 57.1 a); 57.3; 70.7 y 8; 111.2 c), h), j) y k); 127.2, 
y Disposición transitoria cuarta. 

a) Para facilitar la comprensión de las razones en las 
que se funda esta pretensión el Abogado del Estado 
comienza exponiendo una serie de consideraciones ge
nerales acerca de la configuración del espacio radio
eléctrico en nuestro país, su planificación y gestión, en 
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especial lo referente a las bandas de frecuencia atribui
das a los servicios de radiodifusión. 

La planificación y gestión del espectro radioeléctrico tie
ne que contemplarse de manera global y conjunta pues, 
por un lado, al llevar a cabo la planificación de una banda 
de frecuencias para un servicio determinado deben tener
se en cuenta las estaciones radioeléctricas autorizadas 
para la prestación de los diferentes servicios de radio-
comunicaciones con unos parámetros técnicos concre
tos y, por otro, cuando se autorizan las estaciones radio
eléctricas de los diversos servicios con sus parámetros 
técnicos asociados debe asegurarse la compatibilidad 
radioeléctrica con el resto de estaciones autorizadas y 
con las planificaciones de cada uno de los servicios. 

La planificación debe partir de lo limitado del espectro 
radioeléctrico y, por tanto, su distribución coordinada 
y de acuerdo con las diversas fases. En el caso de las 
bandas de frecuencias utilizadas para los servicios de 
radiodifusión existe una primera fase, consistente en la 
atribución por el Reglamento de Radiocomunicaciones 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
de cada una de las bandas de frecuencias a los diferen
tes tipos de radiocomunicaciones. En una segunda fase 
las Conferencias Regionales de la UIT aprueban los 
Planes conforme a los cuales los Estados expresan sus 
necesidades de frecuencias y coordinan y acuerdan el 
reparto de frecuencias conforme al principio de acce
so equitativo a los recursos del espectro. A esta segun
da fase corresponde el Acuerdo de Ginebra de 2006, 
que incluye el Plan de asignación de frecuencias de una 
pluralidad de Estados (en lo que se refiere a España, 
ello supuso la coordinación de más de 2.100 necesida
des de frecuencia en la banda 470 a 862 MHz, impres
cindibles para planificar al menos las 12 coberturas de 
ámbito nacional contempladas en el Plan Técnico Na
cional de la televisión digital terrestre y en el Plan Téc
nico Nacional de la televisión digital local). 

En una tercera fase se aprueban los Planes Técnicos 
Nacionales (entre ellos, los ya citados), donde se adju
dican los diferentes canales radioeléctricos para ser 
utilizados en una zona geográfica determinada y con las 
condiciones generales en ellos plasmadas. Dichos Pla
nes se aprueban por Real Decreto, teniendo en cuenta 
que todas las Comunidades Autónomas tienen idéntico 
derecho al acceso a los recursos del espectro radio
eléctrico. En la cuarta fase se convocan los correspon
dientes concursos públicos para la adjudicación de las 
licencias administrativas para la prestación del servicio. 
Ya en la quinta fase se asigna a los adjudicatarios el 
espectro necesario para dicha prestación, previa apro
bación administrativa de sus proyectos técnicos; la 
puesta en funcionamiento de las estaciones queda supe
ditada a la realización de la correspondiente inspección 
de los servicios técnicos de la Administración del Es
tado. 

Pues bien, la aplicación de los preceptos impugnados 
en materia de espacio radioeléctrico causaría los si
guientes perjuicios: 

En el plano internacional supondría el incumplimien
to de las obligaciones asumidas en virtud de los Trata
dos Internacionales suscritos en materia de coordina
ción del espacio radioeléctrico, así como de los deberes 

impuestos por la Unión Europea. Tampoco sería posi
ble garantizar de modo unificado el cumplimiento de 
las recomendaciones y mandatos emanados de la Con
ferencia Europea de Administraciones de Correos y 
Telecomunicaciones (CEPT). 

En el plan nacional se subordinaría la planificación del 
espectro a las necesidades audiovisuales cuando, de 
acuerdo con la normativa estatal y comunitaria euro
pea, primero hay que efectuar una planificación efi
ciente del espectro y luego asignar eficazmente las ban
das a los distintos servicios. En el Título de la Ley 
impugnada se configura el espectro radioeléctrico con 
carácter instrumental y subordinado a las necesidades 
de la comunicación audiovisual (art. 17), asumiendo la 
Generalidad competencias materiales tanto para la pla
nificación (arts. 18 y 19) como para la gestión (arts. 20 
y 21) y coordinación (art. 22). Además, la asunción de 
estas competencias impide que el Estado elabore los 
Planes Técnicos de los distintos servicios así como el 
cuadro nacional de asignación de frecuencias, que son 
elaborados de modo unificado, asegurando la compa
tibilidad, la eficiencia en el reparto de frecuencias, la 
eficacia de los servicios y la coordinación de frecuen
cias con los territorios fronterizos (en el caso de Cata
luña, Francia y Andorra). Asimismo, la planificación y 
gestión independiente acarrearía problemas con otras 
bandas de frecuencia en el interior del territorio nacio
nal, con las consecuentes dificultades en la recepción y 
funcionamiento de los servicios. Igualmente, se apun
ta que la eficacia inmediata de estos preceptos legales 
impediría al Estado la planificación global del espacio 
radioeléctrico. Ello afectaría también a su gestión efi
ciente por la fragmentación del espacio radioeléctrico. 

Consecuentemente, se apunta la ruptura del espacio 
único en la materia, con gravísimas consecuencias para 
la prestación de un servicio esencial pues en Cataluña 
se crearía un espacio radioeléctrico propio que podría 
funcionar al margen de los compromisos internaciona
les y de las planificaciones estatales. La gravedad del 
desplazamiento de la competencia estatal hace aplica
ble la doctrina del ATC 336/2005, de 15 de septiembre, 
FJ 5. 

b) Seguidamente se efectúan las consideraciones parti
culares respecto de los preceptos impugnados. 

Así, por lo que hace al art. 17, se apunta que el carác
ter instrumental del espectro permite, en la concepción 
de la Ley recurrida, que la Generalidad de Cataluña 
asuma las distorsionadoras competencias sobre plani
ficación y gestión del espectro antes referidas. 

El art. 18 ignora que la planificación del espectro radio
eléctrico debe ser global y unificada para evitar su frag
mentación. 

El art. 19 presupone la competencia autonómica para 
determinar las bandas, canales, frecuencias, potencias 
y emplazamiento de las estaciones. Sin embargo, ello 
invalidaría la capacidad del Estado para acometer la 
planificación, inspección y supervisión de dichas esta
ciones. 

La aplicación del art. 20, sobre gestión de los Planes 
Técnicos, impediría que la Administración del Estado 
procediera al estudio de las estaciones propuestas a fin 
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de garantizar la compatibilidad electromagnética de 
cada una de ellas. Si se sustrae esta capacidad de inter
vención a la Administración del Estado en una parte del 
territorio, no se hallará en condiciones de garantizar ni 
la compatibilidad ni la ausencia de interferencias ni el 
resto de los daños que se puedan ocasionar a las redes 
que utilizan el espacio radioeléctrico. 

En el art. 21 se recogen los principios de la planifica
ción y la gestión. La utilización de todo el potencial del 
espectro, que es la finalidad que aparentemente se per
sigue, sólo puede lograrse con una planificación global 
que optimice los recursos. En distintos Comités euro
peos se está analizando la posible provisión de servi
cios paneuropeos, lo que presupone la optimización del 
espectro a escala nacional, lo que no sucedería si Espa
ña perdiera capacidad de maniobra en esta iniciativa 
supranacional. 

Por su parte, el art. 22 se refiere a la participación de la 
Generalidad en la planificación estatal. Sobre el mismo 
se llama la atención acerca de la imposibilidad de abor
dar la planificación del espacio radioeléctrico en función 
de los límites geográficos autonómicos; un escenario que 
implicaría constantes interferencias e invasiones por falta 
de una ordenación global y la imposibilidad de cumpli
miento de las obligaciones internacionales asumidas en 
el seno de la UIT y otros organismos internacionales. 

Los perjuicios ya relatados se producirían de aplicarse 
el art. 49, donde la planificación técnica y la asignación 
de frecuencias se configuran como condiciones previas 
a la convocatoria del procedimiento de adjudicación de 
licencias. 

El art. 54 h) incluye entre las obligaciones de los titu
lares de la licencia el abono de la tasa o de la prestación 
equivalente. Como quiera que en la normativa estatal 
ya existe una tasa por reserva de espectro, la aplicación 
de este precepto –con la consiguiente recaudación de 
tasa por idéntico concepto– produciría una inseguridad 
jurídica para los operadores, con costes adicionales 
para éstos, quienes perderían competitividad. 

Los arts. 55.4 b); 57 a); 57.3; 70.7; 70.8; 111.2 c), h), 
j) y k), y 127.2 se impugnan porque presuponen la 
competencia autonómica para la planificación radio
eléctrica. Su aplicación conllevaría la anulación de la 
capacidad de planificación coordinada del Estado. 

En concreto, el art. 111.2 c) atribuye al Gobierno cata
lán la competencia para planificar las inversiones y el 
desarrollo de las infraestructuras necesarias para garan
tizar el desarrollo del sector audiovisual en Cataluña y 
otros sectores relacionados. En cuanto estas infraestruc
turas han de ser de telecomunicaciones (art. 39 de la 
Ley), esta competencia supondría una medida de direc
ta incidencia en los mercados de telecomunicaciones 
asociados al margen del procedimiento previsto para 
ello en la Unión Europea. De aplicarse el precepto se 
impediría el libre despliegue de redes, que es el princi
pio motor de la libre prestación de servicios en el mer
cado de telecomunicaciones, con la consiguiente res
tricción de la competencia. 

A su vez, el art. 111.2 j) atribuye al Gobierno catalán la 
competencia para ejercer las potestades de inspección, 
control y sanción en los aspectos técnicos de la presta
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ción de servicios de comunicación audiovisual; compe
tencias que corresponden a la Administración del Esta
do en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 
Telecomunicaciones. La inmediata aplicación del artí
culo generaría daños para la seguridad jurídica deriva
dos de la posibilidad de que se inicien dos procedimien
tos por Administraciones distintas respecto de unos 
mismos hechos y con el mismo fundamento sanciona
dor. 

La Disposición transitoria cuarta se refiere al uso de la 
tecnología analógica en el proceso de transición a la 
televisión digital. Como el espectro es limitado, el le
gislador estatal ha fijado unos requisitos, condiciones y 
límites temporales para que los concesionarios de TDT 
puedan emitir también en analógico. Sin embargo, esta 
disposición transitoria permite que los concesionarios 
que operan en Cataluña puedan continuar las emisiones 
en analógico, condicionando esta facultad sólo a las 
disponibilidades y planificación del espectro. Toda vez 
que la Ley atribuye la planificación al Gobierno de la 
Generalidad, esta facultad se desliga por completo de la 
regulación estatal y genera un agravio comparativo 
para los operadores que actúan fuera del territorio ca
talán, quienes vendrían sometidos a los requisitos y lí
mites estatales. 

B) Un segundo grupo de preceptos legales ha sido im
pugnado por vulnerar también la competencia estatal ex 
art. 149.1.21 CE, en esta ocasión por establecer obliga
ciones de servicio público a los operadores de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas y por versar 
sobre mercados conexos, recursos asociados y gestor 
del canal múltiple. 

a) Nuevamente, la exposición se emprende con unas 
consideraciones generales. El mercado de telecomuni
caciones, como sector liberalizado, se rige por el prin
cipio de intervención mínima como medio de salva
guarda de la competencia, permitiéndose únicamente la 
actuación en los mercados a través de los elementos co
rrectores cuando dicha competencia no exista de modo 
pleno, o mediante la introducción de medidas destina
das a garantizar la prestación del servicio público, que 
deben tener siempre en cuenta sus repercusiones en el 
desarrollo de los mercados, de manera que produzcan 
en ellos la menor distorsión posible. 

Se cita la Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Euro
peo y del Consejo, de 27 de marzo de 2002, relativa a 
un marco regulador común de las redes y los servicios 
de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco), 
donde se establece la separación de la regulación de la 
transmisión –que entraría en el ámbito de las Directivas 
europeas– y la regulación de los contenidos –que que
daría al margen de la normativa comunitaria–, lo que se 
concreta en la definición del concepto de comunicacio
nes electrónicas del art. 2 a), que incluye las redes uti
lizadas para la radiodifusión sonora y televisiva, y re
des de televisión por cable, con independencia del tipo 
de información suministrada. En este mercado único de 
las telecomunicaciones sólo cabe intervenir siguiendo 
el procedimiento regulado a nivel europeo, de tal for
ma que un Estado sólo puede actuar sobre un mercado 
de referencia si observa que no existe competencia 
efectiva, debiendo observar el siguiente procedimien
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to: encuestas previas, notificación del resultado a la 
Unión Europea, aprobación o calificación por ésta y, en 
su caso, adopción de las medidas correctoras. Las ins
tituciones europeas ostentan un derecho de veto de las 
medidas, derecho que pueden utilizar para corregir 
ciertos desequilibrios o hacer una interpretación armo
nizada de las Directivas comunitarias. 

Por otra parte, las cargas de servicio público que pue
den imponerse se contienen en la Ley General de Tele
comunicaciones, donde se establecen las necesidades y 
razones de interés general que deben concurrir para que 
el Gobierno de la Nación pueda adoptarlas. Así, la Dis
posición adicional séptima remite al reglamento la re
gulación de las condiciones aplicables a los operadores 
de redes públicas de comunicaciones electrónicas en 
materia de acceso condicional a los servicios de televi
sión y radio digital difundidos al público, con indepen
dencia del medio de transmisión utilizado, autorizando 
al Gobierno para que imponga, como obligaciones de 
servicio público, exigencias razonables de transmisión 
de determinados canales y servicios de programas de 
radio o televisión a los operadores que exploten redes 
de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, las pres
cripciones de la Ley recurrida en este punto quedan al 
margen de las previsiones referidas, por lo que su apli
cación producirá una progresiva distorsión en el mercado 
de telecomunicaciones, dentro y fuera del territorio na
cional, que colocaría a unos operadores en situación de 
ventaja o desventaja, pero en todo caso diferente, sobre 
otros competidores a la hora de prestar sus servicios en 
el mercado único europeo. 

Todo ello acarrearía los siguientes perjuicios. En primer 
lugar, supondría el incumplimiento por el Estado de las 
obligaciones derivadas de la normativa comunitaria eu
ropea. También conllevaría la distorsión del mercado 
interno; además, tanto los operadores como los usua
rios finales de los servicios se verían afectados por los 
incrementos de costes derivados de las nuevas obliga
ciones. Finalmente, el establecimiento de mayores cos
tes u obligaciones para los operadores supone una ba
rrera de entrada para el acceso al mercado, en este caso 
una barrera legislativa, con la consiguiente distorsión 
de la competencia. Todo ello aconseja mantener la sus
pensión de la vigencia de los preceptos, de conformi
dad con la doctrina establecida en el ATC 47/2002, de 
21 de marzo, FJ 4. 

b) Entrando ya en el análisis de los concretos precep
tos legales recurridos por este motivo y respecto de los 
que se solicita el mantenimiento de la suspensión, se 
apunta que en el art. 2.1 d) se incluye dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley a los distribuidores de servicios 
y a los operadores de redes y servicios de comunica
ción electrónica. A los primeros se les impone, en el 
resto del articulado, una serie de obligaciones de servi
cio público. No existe ningún obstáculo para que las 
Comunidades Autónomas establezcan ciertas obliga
ciones para garantizar la calidad del servicio, pero del 
precepto en cuestión se deriva que el destinatario de las 
obligaciones impuestas en otros preceptos (arts. 28, 
33.5, 66, 67, 68, 69 y 133.1) no es el operador de 
audiovisual, o al menos no es el único destinatario, sino 
el operador de telecomunicaciones, lo que excede las 
competencias autonómicas. De aplicarse este precepto 

se estarían imponiendo a los operadores de telecomu
nicaciones obligaciones de servicio público adiciona
les, con la consiguiente restricción de la competencia 
en el mercado. 

El art. 28 establece para los distribuidores de servicios 
la obligación de garantizar a todos los usuarios el acce
so a los servicios de comunicación audiovisuales pres
tados por la Corporación Catalana de Medios Audio
visuales. Esta obligación adicional no puede imponerse 
al distribuidor de servicios como operador de teleco
municaciones, por lo que la ratio del mantenimiento de 
la suspensión habría de ser la misma. Contenidos simi
lares se hallan en los arts. 33.5 y 66, con la diferencia 
de que son aplicables al ámbito local. 

El art. 39 c) incluye entre los mercados conexos al 
audiovisual la distribución, las guías electrónicas de 
programación y los sistemas de acceso condicional, en
tre otros. Estos mercados no pueden quedar vinculados 
al servicio audiovisual porque forman parte del servi
cio de telecomunicaciones, bien como mercado de re
ferencia (en el caso de la distribución), bien como re
cursos asociados (guías electrónicas y acceso 
condicional), por lo tanto la aplicación del precepto dis
torsionaría la competencia en los términos ya descritos 
y produciría los mismos perjuicios relacionados con la 
incompatibilidad técnica entre redes que se exponen al 
analizar el art. 68. 

Los arts. 66 (obligaciones de transmisión) y 67 (reser
va de espacio a programadores independientes) ocasio
narían los perjuicios ya reseñados con ocasión del es
tudio de los preceptos anteriores. 

El art. 68 prevé la imposición a los operadores de co
municaciones que dispongan de guías o interfaces de la 
obligación de garantizar el acceso al servicio de los 
usuarios finales. Amén de la distorsión general de la 
competencia, su aplicación afectaría a la dimensión téc
nica de las redes puesto que las guías e interfaces son 
especificaciones técnicas utilizadas por los operadores 
para desarrollar aplicaciones y servicios multimedia. 
Para poder realizar aplicaciones que funcionen de ma
nera universal es necesario establecer un estándar que 
permita, mediante una especificación, programar una 
gran variedad de aplicaciones multimedia. El artículo 
impone unas obligaciones al margen de lo previsto en 
la disposición adicional séptima y transitoria sexta de 
la Ley General de Telecomunicaciones, distorsionando 
el mercado único español y rompiendo el mercado úni
co europeo. Así, pudieran surgir conflictos de interope
rabilidad entre los servicios interactivos multimedia 
que se impusieran y algún receptor conforme con la 
normativa europea, dando lugar a que los receptores de 
televisión digital tuvieran que satisfacer características 
técnicas distintas a las requeridas por la normativa co
munitaria. Se llegaría así a una situación en la que los 
usuarios catalanes necesitaran dos receptores de televi
sión digital terrestre: uno capaz de recibir, descodificar 
y gestionar los servicios y aplicaciones del ámbito au
tonómico o local, y otro apto para las aplicaciones de 
ámbito nacional. La aplicación del art. 68.2 supondría 
el establecimiento de normas técnicas no compatibles 
con las del resto del mercado nacional, produciéndose 
una fragmentación de dicho mercado y la pérdida de 
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las economías de escala, con los consiguientes perjui
cios para los operadores. 

En cuanto al art. 69, este artículo fija, para los distribui
dores de servicios la obligación de ofrecer a los usua
rios la posibilidad de utilizar las tecnologías existentes 
para limitar el acceso de los menores de edad a deter
minados contenidos. Ello ocasionaría los perjuicios 
generales analizados. 

C) El último gran bloque de preceptos legales impug
nados lo conforman aquellos que, a juicio del Aboga
do del Estado, vulneran la competencia estatal para el 
establecimiento de normas básicas de todos los medios 
de comunicación (art. 149.1.27 CE). El levantamiento 
de la suspensión de estos preceptos tendría efectos in
mediatos sobre los operadores privados de muy difícil 
reparación. 

La propia Ley viene a reconocer la incidencia en este 
mercado. Así, en el apartado primero de la disposición 
transitoria sexta, donde se aplaza la aplicación de la li
cencia hasta que «no se produzca la modificación del 
régimen concesional vigente establecido por la norma
tiva básica estatal». Sin embargo, el contenido de este 
apartado resulta luego contradicho por el apartado se
gundo. Esta incidencia aconseja la aplicación de la 
doctrina del ATC 47/2002, FJ 4, pues la creación de 
derechos o la extinción de los ya existentes provocaría 
situaciones difícilmente reversibles y reparables en 
caso de estimarse el recurso de inconstitucionalidad. 

Se solicita aquí el mantenimiento de la suspensión de 
los arts. 1 d) y 2 c), d) y e), que incluyen entre los ser
vicios de comunicación audiovisual los servicios no 
lineales que, según la legislación estatal, forman parte 
de los servicios de telecomunicaciones. La aplicación 
del art. 1 d) se podrían establecer limitaciones de publi
cidad, lo que produciría una divergencia con la legisla
ción básica estatal y el sometimiento simultáneo a dos 
autoridades, estatal y autonómica, en relación con la 
misma actividad, con grave distorsión del mercado y de 
las reglas de la competencia. En cuanto a las letras c), 
d) y e) del art. 2, entran en contradicción directa con las 
disposiciones estatales en la materia, en particular por
que utiliza puntos de conexión distintos para la apli
cabilidad de las normas estatales o autonómicas, lo que 
conlleva una ruptura de la aplicación homogénea de los 
principios básicos dentro del mercado audiovisual. 
Nuevamente existe el riesgo evidente de ruptura de las 
reglas del mercado, con perjuicios para los operadores 
difícilmente reparables. 

Seguidamente se exponen las razones que aconsejan el 
mantenimiento de la suspensión de los arts. 49, 54 h), 
55, 56, 57, 58 a), y las disposiciones transitorias segun
da y sexta. El sistema previsto en la Ley recurrida res
pecto a la prestación privada de los servicios de comu
nicación audiovisual somete a un régimen de licencia 
a aquellos servicios prestados mediante el uso del es
pectro radioeléctrico y a un régimen de comunicación 
previa a los prestados mediante tecnologías diferentes. 
Asimismo, la Ley define el servicio público de mane
ra distinta a como lo hace la normativa básica estatal. 
Es decir, se opta por establecer un régimen propio, al 
margen de las disposiciones básicas vigentes. Según 
estas disposiciones, los servicios de radio y televisión 
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son servicios públicos esenciales de titularidad estatal, 
prestados en régimen de gestión indirecta por conce
sión administrativa. De este régimen se exceptúan los 
servicios de televisión por satélite y por cable, que no 
se consideran servicios públicos, aunque su prestación 
está sujeta al otorgamiento de autorización administra
tiva. La Ley recurrida persigue la despublificación de 
los servicios de difusión de titularidad estatal y la trans
formación sustancial del régimen de prestación indirec
ta de los servicios de comunicación audiovisual, some
tiendo a licencia lo que es concesión y sustituyendo la 
autorización por una simple comunicación previa. 

La disposición transitoria sexta, apartado 1, no aminora 
la eficacia inmediata de los artículos controvertidos 
pues el régimen previsto en ese apartado sólo se apli
caría a las licencias, de modo que el régimen de auto
rizadas exigido en la normativa estatal para la televisión 
por cable y por satélite quedaría inmediatamente susti
tuido por la comunicación previa. Además, el apartado 
2 de esta misma disposición transitoria aclara que el 
tratamiento de las licencias se hace «sin perjuicio de la 
aplicación del régimen jurídico que determina el apar
tado segundo de la disposición transitoria segunda», 
conforme al cual los derechos y obligaciones serán los 
propios de un régimen de licencias y no de concesiones 
de servicio público, que es el establecido en la norma
tiva básica vigente. Es evidente que la Ley autonómi
ca opta por un cambio sustancial de régimen por lo que, 
para evitar la generación de derechos y obligaciones de 
difícil o imposible reparación ulterior sólo cabe el man
tenimiento de la suspensión hasta tanto el Tribunal 
Constitucional resuelva en cuanto al fondo. 

Se solicita igualmente el mantenimiento de la suspen
sión del art. 70 [salvo los apartados 2, 3, 5 y 6], del in
ciso «que pueden ser financiadas por tasas sobre el 
beneficio de la explotación comercial del espacio radio
eléctrico» del art. 71 a), y del art. 71 b). Estos precep
tos versan sobre servicios que no están regulados en la 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local 
por Ondas Terrestres y desde el momento en que se 
requiere la incorporación de determinadas previsiones 
en la planificación del espacio radioeléctrico, que es 
competencia del Estado ex art. 149.1.21 CE, su vigen
cia provisional estaría generando situaciones difícil
mente reversibles. 

También se interesa el mantenimiento de la suspensión 
de los arts. 39 [excepto apartados a) y b) ], 44, 55 y 56 
y disposiciones transitorias cuarta y sexta. Son precep
tos que incorporan una regulación incompatible con la 
legislación vigente en el ámbito estatal. La Ley autonó
mica entiende que existe posición de influencia domi
nante cuando un prestador de servicios de comunica
ción audiovisual controla un servicio de televisión o de 
radio, o más de uno, que totaliza más de un 25 por cien
to de la oferta en el área de difusión en que sus servi
cios de comunicación audiovisual son accesibles al 
público. De este modo, en el ámbito de la radiofonía la 
regulación es más estricta que las bases estatales, donde 
el porcentaje de emisoras controladas se fija en el 50 
por ciento, si bien con el límite de cinco concesiones en 
un mismo ámbito de cobertura y, sin embargo, en el 
caso de la televisión es más permisiva porque la Ley de 
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Televisión Privada prohíbe la mera presencia en más de 
una concesionaria con el mismo ámbito, a partir de una 
participación superior al 5 por ciento. 

Por su parte, en el art. 41 se somete a autorización pre
via del Consejo del Audiovisual de Cataluña cualquier 
proyecto de modificación de la estructura accionarial 
de los prestadores de servicios de comunicación audio
visual, impidiendo al titular durante los tres primeros 
años realizar modificaciones en la composición accio
narial que comporten un cambio sustancial en el con
trol de la entidad. Sin embargo, la Ley de Televisión 
Privada somete a información previa, que no autoriza
ción, la adquisición de una participación significativa 
en el capital de una sociedad concesionaria o el incre
mento de participación en determinados porcentajes, 
sin la referida limitación temporal de tres años. 

También hay una divergencia en los periodos de dura
ción de las concesiones: renovación sucesiva por perio
dos de diez años sin límite de tiempo en la legislación 
básica estatal, y renovación de la licencia por uno o dos 
periodos iguales al de su duración de diez años en la 
legislación autonómica, siendo las condiciones estable
cidas para las renovaciones igualmente diferentes en 
ambos casos y fijándose en la Ley autonómica que la 
licencia para prestar servicios de comunicación audio
visual no es transmisible, al contrario de lo dispuesto en 
la legislación estatal respecto de las concesiones de 
radiodifusión sonora. 

En el régimen transitorio de las emisiones por los titu
lares de concesiones de televisión local otorgadas antes 
de la entrada en vigor de la Ley también se producen 
divergencias pues la Ley recurrida permite la utiliza
ción simultánea de tecnología analógica y digital du
rante el proceso de transición a la televisión digital, 
siendo así que en la Ley de Televisión Privada se esta
blece que los adjudicatarios de concesiones para la 
prestación del servicio público de televisión digital te
rrestre que hubieran efectuado emisiones al amparo de 
la disposición transitoria primera podrán seguir utili
zando tecnología analógica, siempre que el ámbito te
rritorial de las emisiones analógicas coincida o esté 
incluido en el correspondiente a la concesión digital y 
durante dos años a contar desde el 1 de enero de 2006, 
cuando así lo permite la planificación del espectro con
tenida en los Planes Nacionales de Televisión. 

La aplicación de este bloque de preceptos supondría la 
introducción de criterios divergentes respecto de los fi
jados por la normativa básica vigente en un tema esen
cial para la propiedad privada. En tal caso no serían 
reparables los perjuicios ocasionados a quien no pudo 
completar una operación que una vez recaída la Senten
cia debiera estimarse legal, como tampoco, en la situa
ción opuesta, podría resarcirse aquellas situaciones 
autorizadas por la norma autonómica pero ilegales se
gún la legislación estatal. 

A lo expuesto añade que la legislación catalana anterior 
a la Ley recurrida era plenamente vigente y acorde con 
la normativa básica estatal. Por ello, el mantenimiento 
de la suspensión se limitaría, en el supuesto de que el 
Tribunal considerara ajustados al ordenamiento cons
titucional los preceptos controvertidos, a producir un 

aplazamiento de los cambios propuestos. Por el contra
rio, tendrían imposible o muy difícil reparación los 
efectos derivados de la inmediata aplicación de la nor
ma autonómica. 

El escrito se cierra con la petición de que se acuerde el 
mantenimiento de la suspensión de «los preceptos re
curridos de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2005, 
de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual 
de Cataluña, excepto de los artículos 1 a), d) primer 
párrafo, e) y f); 2.1 b); 22.2; 32.2; 36; 37; 39 a) y b); 
40.2 b); 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54 
[salvo el apartado h) ]; 58 [salvo apartado a) ]; 59; 60; 
61; 62; 63; 64; 70.2, 3, 5 y 6; 71 a), salvo el último in
ciso (‘que pueden ser financiadas por tasas sobre el 
beneficio de la explotación comercial del espacio 
radioeléctrico’); 71 b); 86; 87; 111, salvo apartados 2 
c), h), j), k); 115; 116; 119; 128; 133; y 134». 

II. Fundamentos jurídicos 

1. Esta resolución tiene por objeto determinar si, de 
acuerdo con el art. 161.2 CE, procede levantar o man
tener la suspensión de la vigencia que afecta a los pre
ceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2005, 
de 29 de diciembre, de la Comunicación Audiovisual 
de Cataluña impugnados en el presente recurso de in-
constitucionalidad. Las representaciones del Gobierno 
de la Generalidad de Cataluña y del Parlamento de Ca
taluña han solicitado el levantamiento anticipado de la 
suspensión de los preceptos recurridos sin esperar el 
transcurso de los cinco meses previstos en el citado pre
cepto constitucional. Por su parte, el Abogado del Es
tado ha interesado el mantenimiento parcial de la sus
pensión. 

2. De acuerdo con lo regulado en el art. 161.2 CE, el 
alzamiento o la confirmación de la suspensión de la 
vigencia y aplicación de las normas autonómicas im
pugnadas por el Gobierno de la Nación ha de resolverse 
en un plazo no superior a cinco meses. 

Acerca de la solicitud de levantamiento de la suspen
sión antes de que transcurran los cinco meses desde que 
la misma se produjo existe ya una consolidada doctri
na constitucional, de la que debemos partir. Según se 
recuerda en los AATC 351/2005, de 27 de septiembre 
(FJ 2), y 12/2006, de 17 de enero (FJ 2), «está fuera de 
duda, pues así lo hemos señalado ya (ATC 355/1989), 
que la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurri
da puede solicitar anticipadamente –vale decir, antes de 
transcurridos los cinco meses a que se refiere el art. 
161.2 CE– el levantamiento de la suspensión acordada 
y que el tenor literal del art. 161.2 CE indica claramen
te, por otro lado, que cabe a este Tribunal levantar la 
suspensión acordada antes del transcurso de los cinco 
meses inicialmente previstos, y ello sobre la base de 
que la expresión, utilizada por el texto constitucional 
‘plazo no superior a cinco meses’establece que los cin
co meses son, precisamente, el límite máximo inicial
mente previsto para la suspensión, y que se incluye 
entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar 
la suspensión dentro de ese plazo. El art. 30 LOTC no 
impide que este Tribunal acuerde el levantamiento de la 
suspensión inicialmente acordada sin agotar el precita
do plazo de cinco meses». 
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Por otro lado, es asimismo doctrina de este Tribunal 
Constitucional la de que para su resolución es preciso 
ponderar, de un lado, los intereses que se encuentren 
implicados, tanto el general y público, como el particu
lar o privado de las personas afectadas, y, de otro, los 
perjuicios de imposible o difícil reparación que se 
irrogan del mantenimiento o levantamiento de la sus
pensión. Igualmente, hemos destacado que esta valora
ción debe efectuarse mediante el estricto examen de las 
situaciones de hecho creadas y al margen de la viabili
dad de las pretensiones que se formulan en la deman
da. Asimismo, este Tribunal ha precisado que el man
tenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno, a 
quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia 
de aquellos perjuicios, sino que es igualmente necesario 
demostrar o, al menos, razonar consistentemente su pro
cedencia y la imposible o difícil reparación de los mis
mos, ya que debe partirse en principio de la existencia 
de una presunción de constitucionalidad a favor de las 
normas o actos objeto de conflicto (en sentido, AATC 
300/2005, de 5 de julio, FJ 3; 336/2005, de 15 de sep
tiembre, FJ 2; y los ya citados 351/2005, FJ 3; y 12/ 
2006, FJ 3, que sintetizan la doctrina constitucional 
referida). 

3. Las posiciones defendidas por las diversas partes 
personadas en este proceso constitucional respecto del 
objeto de este incidente son las siguientes: 

A) La representación del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña ha postulado el levantamiento de la sus
pensión de los preceptos legales impugnados, en pri
mer lugar, porque en el escrito rector de este proceso 
constitucional se efectúa una invocación en exceso ge
nérica del art. 161.2 CE, que no se corresponde con la 
delimitación del objeto de la impugnación; de donde se 
infiere la necesidad, en todo caso, de adecuar el alcance 
de la suspensión a los preceptos legales efectivamente 
controvertidos. Por otro lado, amén de recordar que 
corresponde al Abogado del Estado acreditar los perjui
cios de imposible o difícil reparación que ocasionaría 
el levantamiento de la suspensión, señala que el levan
tamiento de la suspensión de los preceptos que definen 
conceptos técnicos [art. 1 a) ] o delimitan el ámbito 
subjetivo de aplicación de la Ley (art. 2) no puede pro
ducir perjuicio alguno. Con respecto a los preceptos del 
Título II de la Ley (arts. 17 a 22), relativos a la partici
pación de la Generalidad de Cataluña en la planifica
ción del espacio radioeléctrico, apunta que la previsión 
de mecanismos de cooperación no puede ser contraria 
al interés general ni causar perjuicio a terceros. Hace 
hincapié, asimismo, en el carácter instrumental del es
pacio radioeléctrico para los medios de comunicación 
social, sobre los que ostenta competencias la Genera
lidad de Cataluña. Rechaza, igualmente, que quepa 
hablar de perjuicios irreparables derivados de la orga
nización para la prestación del servicio público de 
ámbito local (art. 32.2). Un rechazo que extiende a las 
funciones de planificación del espacio radioeléctrico, 
inspección, control de aspectos técnicos de la presta
ción de servicios de comunicación audiovisual y trami
tación de procedimientos de modificación de los pará
metros técnicos [arts. 111.2 c), h), j) y k), y 127], que 
la Generalidad de Cataluña ya venía ejerciendo antes de 
la entrada en vigor de la Ley recurrida. 
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B) Los argumentos empleados por la representación del 
Parlamento de Cataluña en defensa del levantamiento 
de la suspensión de los preceptos legales recurridos 
coinciden sustancialmente con los expuestos, añadien
do que el mantenimiento de esta medida afectaría a la 
seguridad jurídica no sólo respecto del régimen jurídico 
aplicable, habida cuenta de la no reviviscencia de las 
normas anteriores a la Ley 22/2005, sino también en 
cuanto a la instancia pública competente para su apli
cación. 

C) A su vez, el Abogado del Estado defiende el mante
nimiento de la suspensión respecto de tres grupos de 
preceptos. 

El primero de ellos lo conforman aquellas previsiones 
legales –arts. 17; 18; 19; 20; 21; 22.1; 49; 54 h); 55.4 
b); 57.1 a); 57.3; 70.7 y 8; 111.2 c), h), j) y k); 127.2 y 
la disposición transitoria cuarta– que regulan el espec
tro radioeléctrico, invadiendo con ello la competencia 
exclusiva del Estado ex art. 149.1.21 CE. Esta invasión 
competencial rompería, de alzarse la suspensión de los 
preceptos legales en los que se materializa, el trata
miento jurídico unitario de ese espacio radioeléctrico, 
impidiendo al Estado el ejercicio de sus competencias 
en la materia y poniendo en serio riesgo el cumplimien
to de los compromisos internacionales asumidos por 
España. 

El segundo grupo está integrado por los arts. 2.1 d); 28; 
33.5; 39 c); 66; 67; 68 y 69. Han sido impugnados 
igualmente por invadir la competencia estatal sobre tel
ecomunicaciones y radiocomunicación del art. 149.1.21 
CE, aquí al establecer obligaciones de servicio público 
a los operadores de redes y servicios de comunicacio
nes electrónicas y al versar sobre mercados conexos, 
recursos asociados y gestión del canal múltiple. Para el 
Abogado del Estado, la aplicación de estos preceptos 
podría dar lugar a la exigencia de responsabilidad al 
Estado por incumplimiento de obligaciones impuestas 
por la normativa comunitaria europea, al tiempo que 
crearía una distorsión en el mercado interno, tanto para 
los operadores como para los usuarios finales de los 
servicios afectados al distorsionarse la libre concurren
cia en este mercado. 

Finalmente, un tercer grupo [arts. 1 d); 2 c), d) y e); 39; 
44 49; 54 h); 55; 56; 57; 58 a); 70.1, 4, 7 y 8; 70.1 a) 
en su inciso «que pueden ser financiadas por tasas so
bre el beneficio de la explotación comercial del espa
cio radioeléctrico; 71 b), y disposiciones transitorias 
segunda, cuarta y sexta] ha sido impugnado por entrar 
en contradicción con la competencia básica estatal so
bre medios de comunicación (art. 149.1.27 CE). En 
opinión del Abogado del Estado, el levantamiento de la 
suspensión de estos preceptos ocasionaría perjuicios de 
imposible o muy difícil reparación para los operadores 
privados, toda vez que modifican sustancialmente el 
régimen jurídico de los servicios de telecomunicacio
nes. 

4. A la vista de lo solicitado por el Abogado del Esta
do en su escrito de alegaciones debemos partir, para la 
resolución del presente incidente, de la exclusión de su 
ámbito objetivo de aquellos preceptos respecto de los 
cuales no postula el mantenimiento de la suspensión 
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producida por mor de la invocación del art. 161.2 CE 
en el escrito rector de este recurso de inconstituciona
lidad. Quedan, por tanto, al margen de la valoración de 
los perjuicios aducidos por el Abogado del Estado los 
siguientes artículos de la Ley del Parlamento de Cata
luña 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación 
Audiovisual de Cataluña: 1 a), d) en su inciso «servicio 
de comunicación audiovisual: el servicio consistente en 
la puesta a disposición del público en general o de una 
categoría del público de servicios de radio o de televi
sión, sean cuales sean la forma de emisión y la tecno
logía utilizadas», e) y f); 2.1 b); 22.2; 32.2; 36; 37; 39 
a) y b); 40.2 b); 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 
53; 54 –con excepción del apartado h) –; 58 [salvo el 
apartado a) ]; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 70.2, 3, 5 y 6; 71 
a), salvo el último inciso («que pueden ser financiadas 
por tasas sobre el beneficio de la explotación comercial 
del espacio radioeléctrico»); 71 b); 86; 87; 111, a ex
cepción de los apartados 2 c), h), j), k); 115; 116; 119; 
128; 133; y 134. Consecuentemente, debemos avanzar 
el levantamiento de la suspensión de todos estos pre
ceptos legales. 

5. Precisado este extremo, examinamos seguidamente 
la petición de mantenimiento de la suspensión de los 
restantes preceptos controvertidos, siguiendo a efectos 
expositivos la clasificación empleada por el Abogado 
del Estado en su escrito de alegaciones. Al hacerlo de
bemos recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia 
reseñada en el fundamento jurídico 2, la resolución de 
este incidente ha de quedar desvinculada de la que en 
su día se adopte respecto del debate de fondo, pues «de 
lo que en este incidente se trata no es de vindicar o 
defender la titularidad de la competencia discutida, sino 
de alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de 
difícil reparación que se producirían, en concreto, por 
la vigencia de los preceptos impugnados durante el 
tiempo que dure el proceso constitucional» (ATC 12/ 
2006, de 17 de enero, FJ 5, y las resoluciones allí cita
das). 

Hemos de valorar, en primer lugar, la concurrencia de 
los perjuicios invocados respecto de los arts. 17 a 21; 
22.1; 49; 54 h); 55.4 b); 57.1 a); 57.3; 70.7 y 8; 111.2 
c), h), j) y k), y 127.2, así como en relación con la dis
posición transitoria cuarta. 

El Abogado del Estado ha solicitado el mantenimiento 
de la suspensión de todos ellos porque su aplicación 
supondría el incumplimiento de obligaciones interna
cionales asumidas por España e impediría que el Esta
do pudiera llevar a cabo la planificación integral del es
pectro radioeléctrico, subordinando dicha planificación 
a las necesidades audiovisuales. Dicho de otro modo, el 
Abogado del Estado sostiene que el levantamiento de la 
suspensión de este primer grupo de preceptos crearía 
un espacio radioeléctrico propio en la Comunidad Au
tónoma de Cataluña, ajeno a la planificación realizada 
por el Estado en ejercicio de sus competencias ex art. 
149.1.21 CE y en cumplimiento de los compromisos 
adoptados en el plano internacional. Amén de estos 
perjuicios para el interés general, el Abogado del Esta
do apunta la eventual generación de otros para los in
tereses particulares. La ponderación de uno y otro tipo 
de perjuicios la afrontamos respecto de cada uno de los 

preceptos integrantes de este primer bloque de precep
tos de la Ley autonómica impugnada. 

Así, en primer término, en el art. 17 «se entiende que 
la planificación y la gestión del espacio radioeléctrico 
son un elemento instrumental de los servicios de comu
nicación audiovisual que utiliza este espacio para su 
realización». Para el Abogado del Estado, esta defini
ción instrumental distorsiona el orden de distribución 
de competencias sobre planificación y gestión del espa
cio radioeléctrico. Sin embargo, este motivo no puede 
servir para el mantenimiento de la suspensión del pre
cepto pues, con independencia de su idoneidad para tal 
fin, atiende a la vindicación o defensa de la titularidad 
de la competencia controvertida, pero carece de entidad 
para alegar o acreditar, por sí mismo, los perjuicios irre
parables o de difícil reparación que se producirían por 
la vigencia del artículo discutido. Además, interesa se
ñalar que el art. 17 de la Ley de la Comunicación 
Audiovisual de Cataluña tiene un contenido exclusiva
mente definitorio «a los efectos de la presente Ley», no 
pudiendo concluirse que esa definición entrañe de por 
sí la hipotética asunción de la competencia, generado
ra de los perjuicios para el interés general invocados 
por el Abogado del Estado. Consecuentemente, proce
de el levantamiento de la suspensión del artículo ana
lizado. 

Sostiene el Abogado del Estado que el art. 18, rubrica
do «planificación del espacio radioeléctrico», descono
ce que esa planificación debe ser global y unificada y 
que corresponde al Estado. A este respecto, debemos 
señalar que ese desconocimiento, de existir, no supone, 
al contrario de lo que sucediera en el ATC 336/2005, de 
15 de septiembre, que la Ley autonómica tenga una 
«capacidad de bloqueo» del ejercicio de las competen
cias atribuidas al Estado por el bloque de constitucio
nalidad que exceda de las «situaciones normales de 
controversia competencial, por cuanto incluso podría 
poner en cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una 
competencia estatal claramente reconocida por la Nor
ma Fundamental» (FJ 5). Esa «capacidad de bloqueo» 
del ejercicio de las competencias estatales en que se 
concreta el perjuicio para los intereses generales adu
cido por el Abogado del Estado no resulta inmediata
mente de lo dispuesto en este precepto legal sino que 
precisa, para su materialización, de medidas que, yen
do más allá de la simple aplicación de la norma, com
plementen desde una perspectiva general las previsio
nes legales. Ello es lo que sucede en este asunto, puesto 
que la Ley prevé la elaboración y aprobación de los 
planes técnicos de la radio y de la televisión en Catalu
ña, susceptibles, en su caso, de obstruir el ejercicio por 
el Estado de sus competencias en este materia y cuyo 
contenido podría, en tal hipótesis, ser sometido al juicio 
de este Tribunal Constitucional (en similares términos, 
ATC 79/2003, de 6 de marzo, FJ 7, y las resoluciones allí 
citadas). Procede, por consiguiente, el levantamiento de 
la suspensión de este precepto legal. 

El art. 19 se refiere al «contenido de los planes técni
cos». Para el Abogado del Estado, este precepto presu
pone la competencia autonómica para determinar las 
bandas, canales, frecuencias, potencias y emplazamien
to de las estaciones emisoras, invalidando con ello la 
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competencia estatal para la planificación, inspección y 
supervisión de dichas estaciones. La valoración de este 
motivo debe ser coincidente con la efectuada respecto 
del art. 18 toda vez que la eventual producción de per
juicios para el interés generales invocado que merezcan 
el calificativo de irreparables o de muy difícil repara
ción precisa, para su materialización, de la efectiva 
aprobación de los planes técnicos, que la Ley no efec
túa por sí misma. Ello determina el levantamiento de la 
suspensión del artículo. 

Para el Abogado del Estado el art. 20 «gestión de los 
planes técnicos» sustrae a la Administración estatal la 
capacidad de intervención para el estudio de la compa
tibilidad electromagnética de las estaciones emisoras, 
impidiéndole cumplir su función de garantizar esa com
patibilidad, la ausencia de interferencias, así como evi
tar el resto de los daños que puedan causar a las redes 
que utilizan el espacio radioeléctrico. Sin perjuicio de 
remitirnos nuevamente al análisis del art. 18 en lo que 
atañe a la inexistencia de perjuicios para el interés ge
neral «inmediatamente materializables», en los térmi
nos del ya citado ATC 79/2003, de 6 de marzo, FJ 7, 
debemos añadir que el art. 20 de la Ley controvertida 
se limita a efectuar una atribución de funciones en el 
seno de la Administración autonómica que precisa, 
como complemento de su efectividad, la aprobación de 
unos instrumentos de planeamiento que, como se ha 
visto, no incorpora directamente la Ley. Por consi
guiente, la invocación de este perjuicio al interés gene
ral no puede servir para mantener la suspensión del 
precepto ponderándose por encima de la presunción de 
legitimidad constitucional de la acción del legislador 
democrático. 

En el art. 21 se enuncia, como principio «de la planifi
cación y la gestión», el de «asegurar la utilización de 
todo el potencial del espacio radioeléctrico que permita 
la emisión y la difusión de calidad de los servicios de 
comunicación audiovisual, teniendo en cuenta las ca
racterísticas de la tecnología utilizada». Sostiene el 
Abogado del Estado que la realización de este princi
pio supondría un obstáculo infranqueable para la opti
mización de ese espacio a escala nacional, presupues
to, a su vez, de la consecución de objetivos de ámbito 
europeo. Tampoco en este caso puede identificarse un 
perjuicio al interés general «inmediatamente materia
lizable», resultante del bloque de las competencias es
tatales, en los términos ya expuestos al examinar el art. 
18. Al margen de ello debemos señalar que el Aboga
do del Estado no ha acreditado por qué la realización 
del principio expresado en el art. 21 de la Ley de Co
municación Audiovisual de Cataluña resulta de suyo 
incompatible con la consecución de los objetivos supra
autonómicos a los que hace referencia. Esa incompati
bilidad, supuesto que exista, será achacable, por las 
razones antes apuntadas, al instrumento empleado para 
la realización del principio de utilización de todo el 
potencial del espacio radioeléctrico, pero no a la defi
nición del principio, que no predetermina en sí misma 
el modo de realización ni, por consiguiente, genera los 
perjuicios al interés general aducidos por el Abogado 
del Estado. Procede, por tanto, el levantamiento de la 
suspensión del precepto legal controvertido. 

En opinión del Abogado del Estado el levantamiento de 
la suspensión del art. 22.1 imposibilitaría una planifi
cación integrada del espacio radioeléctrico, así como el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el seno 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sin 
embargo, no es posible convenir en la apreciación de 
tales perjuicios, habida cuenta de que el precepto remi
te la coordinación de la planificación del espacio radio
eléctrico a lo establecido en «la normativa básica estatal 
en materia audiovisual y, si procede, mediante los ins
trumentos de cooperación que determina la legislación 
general», sin incorporar determinaciones normativas 
ajenas a esta legislación, que corresponde adoptar al 
Estado. En consecuencia, procede levantar la suspen
sión del art. 22.1 de la Ley de la Comunicación Au
diovisual de Cataluña. 

También se solicita el mantenimiento de la suspensión 
del art. 49 porque la consideración de la planificación 
técnica y la asignación de frecuencias como condicio
nes previas a la convocatoria del procedimiento de ad
judicación de licencias para prestar servicios de comu
nicación audiovisual producirían, en opinión del 
Abogado del Estado, los mismos perjuicios para el in
terés general. Pues bien, del mismo modo que el Abo
gado del Estado extiende a este precepto los argumen
tos empleados respecto de los anteriores, en punto a la 
incidencia sobre el ejercicio de las competencias esta
tales en la materia, debemos nosotros reiterar que no se 
trata de perjuicios «inmediatamente materializables», 
por lo que no procede acceder a la petición de mante
nimiento de la suspensión del precepto legal autonómi
co impugnado. 

Se interesa el mantenimiento de la suspensión del art. 
54 h) porque incluye entre las obligaciones de los titu
lares de la licencia el abono de la tasa o prestación equi
valente, siendo así que ya existe en la normativa esta
tal una tasa por reserva del espectro radioeléctrico. Para 
el Abogado del Estado, la aplicación de este precepto 
produciría inseguridad jurídica para los operadores, 
quienes deberían soportar un coste adicional, con la 
consiguiente pérdida de competitividad. Con respecto 
a estos perjuicios a los intereses particulares hemos de 
recordar los daños que pudieran ocasionarse a la segu
ridad jurídica «son una consecuencia inherente a toda 
situación de pendencia de un recurso de inconstitucio
nalidad y consustanciales, por tanto, al funcionamien
to del Estado de las Autonomías y a la coexistencia del 
ordenamiento estatal con los ordenamientos autonómi
cos, de manera que, desde este simple ángulo de enfo
que, la suspensión de las normas impugnadas por mo
tivos competenciales, como es el presente caso, sería 
siempre necesaria en la medida en que en los conflic
tos de dicha naturaleza concurra una duplicidad de 
normas. Pero de lo que se trata en este trámite no es de 
defender la seguridad jurídica con argumentos que pue
den valer para cualesquiera impugnaciones, sino de 
alegar y acreditar los perjuicios irreparables o de difí
cil reparación que se producirían, en concreto, por la 
vigencia de los preceptos impugnados durante todo el 
tiempo que dure el proceso constitucional (ATC 12/ 
1992, de 23 de enero, FJ 2. En igual sentido, AATC 
208/1986, de 6 de marzo, FJ 1 y 88/1991, de 12 de 
marzo, FJ 2)» (AATC 398/2005, de 8 de noviembre, FJ 
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6, y 303/2006, de 12 de septiembre, FJ 5). Pues bien, en 
esta ocasión, el criterio determinante del levantamien
to de la suspensión debe ser el mismo que utilizamos en 
los AATC 253/1992, de 9 de septiembre, y 417/1997, 
de 16 de diciembre, esto es, que «en supuestos como el 
presente es determinante el hecho de que los sujetos 
pasivos del impuesto sean poco numerosos y perfecta
mente identificables, ya que, en tal hipótesis –y así su
cede con toda evidencia en relación con el tributo recu
rrido–, no serían excesivamente onerosas las cargas, 
molestias y costes que, en su caso, conllevarían las 
operaciones de devolución de las cantidades ya ingre
sadas» (FJ 5 de la última resolución citada). 

El mantenimiento de la suspensión de los arts. 70.7 y 8, 
y 111.2 k) se solicita porque presuponen la competen
cia autonómica para la planificación radioeléctrica y su 
aplicación conllevaría la anulación de la capacidad de 
planificación coordinada por el Estado. Sin embargo, 
por las razones ya expresadas al examinar el art. 18 de 
la Ley recurrida, este hecho no materializa inmediata
mente el eventual perjuicio para el interés general invo
cado, precisando de una actuación planificadora que, 
efectivamente, anule la capacidad de planificación co
ordinada estatal. Eventualidad que, de producirse, po
drá ser impugnada ante este Tribunal. Igualmente, pro
cede levantar la suspensión de aquellos preceptos de los 
que se afirma que presuponen la competencia autonó
mica para la planificación del espacio radioeléctrico 
pero que incorporan un contenido normativo que no 
dependen de esa «presunción» referida por el Aboga
do del Estado. Es el caso de los arts. 55.4 b), donde se 
establece como causa de denegación de la licencia para 
prestar servicios de comunicación audiovisual la modi
ficación del espectro radioeléctrico «por parte de la 
autoridad competente», previsión que en sí misma no 
identifica a la instancia competente; art. 57.1 a) y 3, de 
similar contenido en relación con la revisión de la licen
cia antes de su expiración. Otro tanto sucede con el art. 
111.2 c) pues ni siquiera son términos coincidentes la 
planificación y gestión del espacio radioeléctrico, de un 
lado, y la planificación de las inversiones y el desarro
llo de las infraestructuras necesarias para garantizar el 
sector audiovisual de Cataluña y otros sectores relacio
nados, de otro. A mayor abundamiento, esta conclusión 
no se ve alterada por la lectura conjunta de los arts. 
111.2 c) y 39 de la Ley impugnada, propuesta por el 
Abogado del Estado, ya que las definiciones contenidas 
en este último precepto lo son «al efecto de lo estable
cido en el artículo 34», dedicado a «la financiación del 
servicio público de comunicación audiovisual de ám
bito local». En ninguno de estos preceptos se dan, por 
tanto, los presupuestos que determinen un análisis más 
profundo de su idoneidad para incidir negativamente 
sobre los intereses generales invocados por el Aboga
do del Estado, que, de materializarse, podrían ser traí
dos a la consideración de este Tribunal Constituciona
les por las vías procesales establecidas al efecto en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

Se interesa el mantenimiento de la suspensión del art. 
111.2 j) porque atribuye al Gobierno de la Generalidad 
la competencia para ejercer las potestades de inspec
ción, control y sanción en los aspectos técnicos de la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual, 

competencias que corresponden a la Administración 
del Estado en virtud de la Ley 32/2003, de 3 de no
viembre, General de Telecomunicaciones. Para el Abo
gado del Estado, la inmediata aplicación del precepto 
dañaría la seguridad jurídica pues abriría la posibilidad 
de que se iniciaran sendos procedimientos tramitados 
por Administraciones distintas respecto de unos mis
mos hechos y con el mismo fundamento sancionador. 
Sin embargo, como ya hemos avanzado anteriormente, 
una incidencia sobre la seguridad jurídica como la 
apuntada carece de entidad para mantener la suspen
sión del precepto, en virtud de la doctrina sintetizada en 
los AATC 398/2005, de 8 de noviembre, FJ 6, y 303/ 
2006, de 12 de septiembre, FJ 5, anteriormente reseña
dos. 

Finalmente, se solicita el mantenimiento de la suspen
sión de la disposición transitoria cuarta porque permi
te que los concesionarios que operen en Cataluña pue
dan continuar emitiendo en analógico, ignorando los 
requisitos, condiciones y límites temporales fijados por 
el legislador estatal para los concesionarios de televi
sión digital terrestre. En la medida en que lo establecido 
en esta disposición transitoria se supedita a «las dis
ponibilidades y la planificación del espectro radioeléc
trico», los perjuicios para el interés general, y para los 
intereses generales concretados en el hipotético agravio 
comparativo para los operadores situados fuera del terri
torio autonómico, sólo se producirían si en la aplicación 
de la disposición transitoria se ignorasen las disponibi
lidades y planificación estatal del espacio radioeléctrico, 
eventualidad que, de materializarse, podrá ser sometida 
al enjuiciamiento de este Tribunal Constitucional, pero 
que no se deduce inexorablemente del contenido nor
mativo del precepto legal. Por consiguiente, procede el 
levantamiento de la suspensión. 

6. El segundo grupo de preceptos legales cuya eficacia 
se encuentra actualmente suspendida y para los que se 
solicita el mantenimiento de la medida por el Abogado 
del Estado está integrado por los siguientes artículos de 
la Ley del Parlamento de Cataluña 22/2005, de 29 de 
diciembre, de Comunicación Audiovisual de Cataluña: 
2.1 d); 28; 33.5; 39 c); 66; 67; 68 y 69. Según hemos 
expuesto con anterioridad, se aduce respecto de los 
mismos que su aplicación podría generar responsabili
dad del Estado por incumplimiento de obligaciones im
puestas por la normativa comunitaria europea, al tiem
po y provocaría distorsiones de la libre concurrencia en 
el mercado interno. 

El art. 2.1 d) incluye en el ámbito subjetivo de aplica
ción de la Ley «a los operadores de redes y servicios de 
comunicación electrónica y a los distribuidores de ser
vicios de comunicación audiovisuales que se dirigen al 
público de Cataluña, en cuanto a las obligaciones y las 
responsabilidades que determina la presente Ley». El 
Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la 
suspensión porque de su lectura conjunta con otros pre
ceptos de la Ley se infiere que el destinatario de esas 
obligaciones y responsabilidades no es sólo el operador 
de audiovisual sino también «los operadores de redes y 
servicios de comunicación electrónica». Sin embargo, 
no procede acceder a lo solicitado por el Abogado del 
Estado porque los perjuicios que puedan generarse 
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habrán de ponderarse en el análisis de cada uno de los 
preceptos que efectivamente establecen esas obligacio
nes, y respecto de los cuales se ha solicitado también el 
mantenimiento de la suspensión. La inclusión de los 
operadores mencionados en el ámbito subjetivo de apli
cación de la Ley controvertida no ocasiona de suyo 
ningún perjuicio si no va acompañada de la definición 
de la obligación correspondiente. Por otro lado, habi
da cuenta de que no se discute la inclusión de los dis
tribuidores de servicios de comunicación audiovisual 
en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, proce
de levantar la suspensión de los arts. 28, 33.5, 66, 67 y 
69, que sólo definen obligaciones para estos operado
res. 

Por similares razones tampoco procede mantener la 
suspensión del art. 39 c), que incluye entre los «merca
dos conexos a la prestación de servicios de comunica
ción audiovisual» actividades que, según el Abogado 
del Estado, forman parte del servicio de telecomunica
ciones. En opinión del Abogado del Estado, esta inclu
sión puede alterar sustancialmente la concurrencia en el 
mercado de telecomunicaciones, al derivarse de ella el 
establecimiento de derechos y obligaciones distintos de 
los comunes existentes en este sector de referencia. Sin 
embargo, la materialización efectiva de este perjuicio 
habrá de imputarse a los concretos derechos y obliga
ciones distintos establecidos para los operadores pues 
no deriva inmediatamente de un precepto que tiene úni
camente un contenido definitorio. 

Queda, en fin, el art. 68, respecto del que se solicita el 
mantenimiento de la suspensión porque, amén de la dis
torsión general de la competencia, su aplicación afectaría 
a la dimensión técnica de las redes. Para el Abogado del 
Estado, este artículo establece unas obligaciones al 
margen de lo previsto en las disposiciones adicional 
séptima y transitoria sexta de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, General de Telecomunicaciones, distor
sionando el mercado único español y rompiendo el 
mercado único europeo. Con relación específica al 
apartado segundo, señala el Abogado del Estado que su 
aplicación supondría el establecimiento de normas téc
nicas no compatibles con las del resto del mercado na
cional, produciéndose una fragmentación de dicho 
mercado y la pérdida de las economías de escala, con 
los consiguientes perjuicios para los operadores. Nue
vamente se invocan unos perjuicios de carácter marca
damente eventual, que no se materializan de manera in
mediata por aplicación del precepto legal sino en 
función del uso que de las habilitaciones que contienen 
hagan los poderes públicos de la Comunidad Autóno
ma de Cataluña, pues el precepto legal no impone por 
sí mismo obligación alguna ni reconoce derechos sub
jetivos, por lo que sólo en el supuesto de que dicha ma
terialización se produzca corresponderá adoptar la me
dida que ahora se solicita. En tanto ello no suceda, 
procede levantar la suspensión del art. 68 de la Ley de 
Comunicación Audiovisual de Cataluña. 

7. El último gran bloque de preceptos legales respecto 
de los cuales se solicita el mantenimiento de la suspen
sión lo conforman los arts. 1 d) –segunda frase–; 2.1 c), 
d) y e); 39 c); 44; 49; 54 h); 55; 56; 57; 58 a); 70.1, 4, 
7 y 8; 71.a) [inciso «que pueden ser financiadas por 
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tasas sobre el beneficio de la explotación comercial del 
espacio radioeléctrico»]; 71.b), y las disposiciones tran
sitorias segunda, cuarta y sexta. El motivo de la impug
nación consiste, en este caso, en la vulneración de la 
competencia estatal para el establecimiento de normas 
básicas en materia de medios de comunicación (art. 
149.1.27 CE). A juicio del Abogado del Estado, el le
vantamiento de la suspensión ocasionaría a los opera
dores privados perjuicios de imposible o muy difícil 
reparación. 

Respecto del art. 1 d) se solicita el mantenimiento de la 
suspensión de su segunda frase, conforme a la cual 
«son también servicios de comunicación audiovisuales 
los servicios consistentes de forma predominante en la 
puesta a disposición del público en general o de una 
categoría del público de contenidos audiovisuales orga
nizados de forma no secuencial». Para el Abogado del 
Estado, el levantamiento de la suspensión de este pre
cepto supondría que la Comunidad Autónoma pudiera 
aplicar a los servicios no secuenciales, entre otras, limi
taciones de publicidad, lo que produciría una divergen
cia con la legislación básica estatal y el sometimiento 
simultáneo a dos autoridades –estatal y autonómica– en 
relación con una misma actividad, con grave distorsión 
del mercado y de las reglas de competencia. Amén de 
que, como ya hemos señalado anteriormente, los per
juicios aducidos carecen de entidad suficiente para man
tener la suspensión del precepto legal, en la medida en 
que «son una consecuencia inherente a toda situación de 
pendencia de un recurso de inconstitucionalidad y con
sustanciales, por tanto, al funcionamiento del Estado de 
las Autonomías y a la coexistencia del ordenamiento 
estatal con los ordenamientos autonómicos, de mane
ra que, desde este simple ángulo de enfoque, la suspen
sión de las normas impugnadas por motivos competen
ciales, como es el presente caso, sería siempre necesaria 
en la medida en que en los conflictos de dicha natura
leza concurra una duplicidad de normas. Pero de lo que 
se trata en este trámite no es de defender la seguridad 
jurídica con argumentos que pueden valer para cuales
quiera impugnaciones, sino de alegar y acreditar los 
perjuicios irreparables o de difícil reparación que se 
producirían, en concreto, por la vigencia de los precep
tos impugnados durante todo el tiempo que dure el pro
ceso constitucional (ATC 12/1992, de 23 de enero, FJ 
2. En igual sentido, AATC 208/1986, de 6 de marzo, FJ 
1 y 88/1991, de 12 de marzo, FJ 2)» (AATC 398/2005, 
de 8 de noviembre, FJ 6, y 303/2006, de 12 de septiem
bre, FJ 5), los propios términos empleados por el Abo
gado del Estado en defensa de su solicitud denotan el 
carácter eventual o hipotético del perjuicio aducido, 
que no se derivan necesaria y directamente de un pre
cepto legal que –limitándose a definir algunos concep
tos– no establece por sí mismo un régimen concreto de 
derechos y obligaciones. Procede, en consecuencia, 
levantar la suspensión de este precepto. 

El mantenimiento de la suspensión de las letras c), d) y 
e) del art. 2.1 se solicita porque utiliza puntos de co
nexión para la delimitación de la competencia autonó
mica no coincidentes con los fijados por la normativa 
básica estatal. Pues bien, cabe señalar que nos encon
tramos nuevamente ante un supuesto de dualidad de 
normativas, la estatal y la autonómica, que gozan am
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bas de presunción de legitimidad. Al respecto, hemos 
declarado que «la existencia de dos legislaciones dife
rentes no puede convertirse en los procesos de discre
pancia competencial en principio determinante del 
mantenimiento de la suspensión ya que si esa argumen
tación se aceptara la suspensión de las normas impug
nadas por motivos competenciales sería siempre nece
saria, ya que en todo conflicto de dicha naturaleza se 
produce una duplicidad de normativas, la estatal y la 
autonómica» (por todos, ATC 82/2004, de 17 de mar
zo, FJ 4 y las numerosas resoluciones allí citadas). En 
esta ocasión el Abogado del Estado apunta que esa 
dualidad normativa se traduciría en la duplicación de 
Administraciones controladoras y en la ruptura de la 
aplicación homogénea de los principios básicos dentro 
del mercado audiovisual, con «el riesgo evidente de 
ruptura de las reglas del mercado, con perjuicios para 
los operadores difícilmente reparables». Dicho de otro 
modo, no se discute tanto la dualidad de regímenes 
cuanto a la duplicación de controles administrativos, 
siendo así que éste es un efecto que no se deriva inme
diatamente de las disposiciones normativas que anali
zamos sino de una práctica administrativa puramente 
eventual, por lo que procede alzar la suspensión de los 
preceptos analizados. Esta conclusión no se ve altera
da por el hecho de que el art. 2.1 d) se refiera a los ope
radores de redes y servicios de comunicación electró
nica pues, como ya se ha razonado anteriormente, la 
producción de los perjuicios hipotéticos ahora aducidos 
únicamente derivará de la imposición a los mismos de 
unas obligaciones cuyo cumplimiento sea exigible por 
la Administración autonómica. 

El mantenimiento de la suspensión del art. 44 se soli
cita únicamente por su incompatibilidad con la defini
ción de «posición de influencia dominante» que figu
ra en la normativa estatal. Idéntico reproche se dirige 
contra otros preceptos –arts. 39 c), 55 y 56 y disposi
ciones transitorias cuarta y sexta–, pero no contra el art. 
43 de la Ley recurrida, que es justamente donde se con
tiene esa definición que puede resultar divergente y 
respecto del cual no se ha solicitado el mantenimiento 
de la suspensión. Toda vez que los prejuicios a los que 
alude el Abogado del Estado se ocasionarían no por las 
funciones atribuidas en el art. 44 al Consejo del Audio
visual de Cataluña sino por la toma en consideración 
para su ejercicio de un concepto definido en otro precep
to, no puede concluirse que la alegación tenga fuerza 
suficiente para desvirtuar la presunción de legitimidad 
de la Ley autonómica, lo que determina el levantamien
to de la suspensión de este precepto. Por otro lado, los 
perjuicios para los intereses particulares serían, habida 
cuenta de su naturaleza económica, resarcibles, y ese 
resarcimiento no debiera ser especialmente complejo 
porque los afectados serían poco numerosos y perfec
tamente identificables. 

El Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la 
suspensión de los arts. 55, 56, 57, 58 a) y las disposi
ciones transitorias segunda y sexta porque alteran el 
régimen de prestación de los servicios de comunicación 
audiovisual, al sustituirse la fórmula concesional esta
blecida en la legislación estatal por la licencia adminis
trativa, y la licencia exigida por el legislador estatal por 
un sistema de comunicación previa. Para el Abogado 

del Estado, si este régimen se aplicara, se alteraría el es
tatuto de los operadores de la comunicación audiovi
sual en Cataluña, dando lugar al nacimiento de dere
chos y obligaciones que, en la eventualidad de que los 
preceptos fueran declarados inconstitucionales y nulos, 
generarían unos perjuicios de imposible o muy difícil 
reparación. Esta alegación debe ser acogida en lo que 
respecta a la disposición transitoria segunda, donde 
efectivamente se establece la transformación generali
zada de los títulos concesionales vigentes en licencias 
administrativo, de tal suerte que su aplicación determi
naría una alteración sustancial del régimen jurídico del 
servicio público de radio y televisión, con la consi
guiente transformación del estatuto de los operadores. 
Los perjuicios que ello podría ocasionar tanto a los 
operadores como al propio interés general en el man
tenimiento de un servicio público esencial del Estado 
aconsejan el mantenimiento de la suspensión hasta tan
to se resuelva el fondo de este recurso de incons
titucionalidad. 

Sin embargo, este criterio no es extensible a los demás 
preceptos. En primer lugar, porque las licencias para la 
prestación e los servicios de comunicación audiovisual 
a las que se refiere no pueden ser las ya existentes, por 
efecto del contenido de la disposición transitoria segun
da. Y, en segundo lugar, porque los preceptos aquí ana
lizados no plasman el cambio de régimen jurídico del 
servicio al que se ha referido el Abogado del Estado, 
que de existir ha de buscarse en otros preceptos respec
to de los cuales no se ha solicitado el mantenimiento de 
la suspensión, limitándose a regular los plazos de vi
gencia y procedimiento de renovación de las licencias 
(art. 55), su intransmisibilidad (art. 56) y los procedi
mientos de revisión (art. 57) y extinción de las licencias 
(art. 58). En cuanto a la disposición transitoria sexta, la 
suspensión acordada de la disposición transitoria se
gunda priva de efectos a su apartado segundo –que 
expresamente remite a esa disposición transitoria se
gunda–, por lo que no es susceptible de producir perjui
cios irreparables o de muy difícil reparación. 

Al art. 55 se le achaca, asimismo, establecer un perio
do de vigencia y renovación de las licencias distinto del 
recogido en la normativa estatal: diez años susceptibles 
de renovación por uno o dos periodos iguales en la Ley 
autonómica, diez años sin límites en la renovación en 
la normativa estatal. Toda vez que los perjuicios, de 
existir, se producirían sólo tras la conclusión de la se
gunda renovación, la lejanía en el tiempo de ese dies ad 
quem impide atribuir a este hecho valor suficiente para 
desvirtuar la presunción de legitimidad de la Ley auto
nómica. En cuanto a la invocada diferencia de las condi
ciones fijadas para las renovaciones, no se ha precisado 
en qué consisten dichas diferencias, ni su idoneidad pa
ra producir perjuicios al interés general o a terceros, por 
lo que esta alegación no puede ponderarse en el presen
te incidente. Por consiguiente, procede levantar la sus
pensión de los arts. 55, 57 y 58, habida cuenta de que 
no se ha invocado, respecto de estos dos últimos, la 
producción de ningún perjuicio autónomo. 

Dispone el art. 56 que «la licencia para prestar servicios 
de comunicación audiovisual no es transmisible», pre
visión que entra en contradicción con lo regulado por 
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la normativa estatal para las concesiones de radiodifu
sión. Sin necesidad de examinar el fondo de la contro
versia resulta indudable que la privación de un derecho 
reconocido por la normativa estatal es susceptible de ge
nerar perjuicios a los particulares de imposible o muy 
difícil reparación, lo que determina el mantenimiento 
de la suspensión también en este caso. 

Se solicita, por último, el mantenimiento de la suspen
sión de los arts. 49, 54 h), 70.1, 4, 7 y 8; y 71 a) in fine 
y b). Con respecto a los dos primeros debemos señalar 
que no se han aportado argumentos sustancialmente 
distintos de los ya descartados anteriormente, por lo 
que procede confirmar ahora el levantamiento de la 
suspensión de los arts. 49 y 54 h). 

El mantenimiento de la suspensión de los arts. 70.1, 4, 
7 y 8, y 71 a) in fine y b) se interesa porque su aplica
ción requiere la incorporación de determinadas preci
siones a la planificación del espacio radioeléctrico y 
ello representa una intromisión en la competencia atri
buida al Estado por el art. 149.1.21 CE. Una vez más 
debemos consignar que los perjuicios para el interés 
general invocados por el Abogado del Estado no se 
materializan inmediatamente, en los términos del ATC 
79/2003, de 6 de marzo (FJ 7), en los preceptos legales 
cuya suspensión se interesa sino que la eventual obs
trucción al ejercicio de las competencias estatales pre
cisa, para su materialización, de la efectiva aprobación 
de los instrumentos de planeamiento indicados, y cuyo 
contenido podrá, llegado el caso, ser sometido al juicio 
de este Tribunal Constitucional (en similares términos, 
nuevamente, ATC 79/2003, de 6 de marzo, FJ 7, y las 
resoluciones allí citadas). Por consiguiente, no proce
de mantener la suspensión de estos preceptos legales. 

Por lo expuesto, el Pleno 

Acuerda 
1. Mantener la suspensión del art. 56 y de la disposición 
transitoria segunda de la Ley del Parlamento de Cata
luña 22/2005, de 29 de diciembre, de la Comunicación 
Audiovisual de Cataluña. 

2. Levantar la suspensión de todos los demás preceptos 
impugnados en este recurso de inconstitucionalidad. 

Madrid, dieciocho de enero de dos mil siete 

4.87.30. ALTRES PROCEDIMENTS DAVANT EL TRI
BUNAL CONSTITUCIONAL 

Recurs d’inconstitucionalitat interposat 
pel Consell de Govern de la Diputació 
General d’Aragó contra la disposició 
addicional tretzena de la Llei orgànica 
6/2006, de reforma de l’Estatut d’auto
nomia de Catalunya 
Tram. 385-00001/08 

Al·legacions que formula el Parlament 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La letrada del Parlamento de Cataluña suscrita, en re
presentación y defensa del mismo, según tiene acredi
tado en el recurso de inconstitucionalidad 9491-2006, 
comparece ante el Tribunal Constitucional y como 
mejor en derecho proceda 

DICE 

1. Que, en fecha 17 de noviembre de 2006, el Parla
mento de Cataluña ha sido notificado de la providencia 
dictada por el Tribunal Constitucional por la que se 
admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 
9491-2006, promovido por el Consejo de Gobierno de 
la Diputación General de Aragón y, en su representa
ción y defensa, por el Letrado del mismo, contra la dis
posición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 6/ 
2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Auto
nomía de Cataluña, confiriendo un plazo de quince días 
para personarse en el procedimiento y formular alega
ciones. 

2. Que, en fecha 22 de noviembre de 2006, el Parla
mento de Cataluña presentó escrito en el Registro Ge
neral del Tribunal Constitucional, personándose y so
licitando le fuera concedida una prórroga para formular 
alegaciones. 

3. Que, mediante providencia de 4 de diciembre de 
2006, el Tribunal Constitucional, a petición de esta re
presentación, tuvo por personado al Parlamento de 
Cataluña en el recurso de referencia y le confirió una 
prórroga de ocho días para la formulación de alegacio
nes. 

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante las 
providencias a que se ha hecho referencia, pasa a for
mular las siguientes: 

ALEGACIONES 

I. EL RÉGIMEN ESPECIAL ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL DECIMOTERCERA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2006, 
DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTAUTO DE AUTONO
MÍA DE CATALUÑA 

La Disposición Adicional Decimotercera del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, bajo la rúbrica. «Fondos 
propios y comunes con otros territorios» establece un 
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régimen especial para los fondos documentales depo
sitados en el Archivo de la Corona de Aragón, al mar
gen del régimen general de competencias que sobre los 
archivos establecen la letra c) del apartado 1 y el apar
tado 2 del artículo 127 de este mismo texto legal. 

En efecto, a pesar de que en la redacción dada por el 
Parlamento de Cataluña, la regulación sobre los fondos 
depositados en el Archivo de la Corona de Aragón se 
ubicase sistemáticamente en una letra d) dentro del 
apartado 1 del artículo 127 EAC, que recoge las mate
rias de competencia exclusiva de la Generalidad de 
Cataluña en relación a la cultura, finalmente y a conse
cuencia del trabajo conjunto de la Comisión Institucio
nal del Congreso y de la Delegación del Parlamento de 
Cataluña, el texto de dicha letra fue trasladado a la dis
posición adicional decimotercera, evidenciando así la 
especialidad del régimen de dichos fondos. 

Para entender el porqué de la inclusión de ésta dispo
sición en el nuevo Estatuto catalán, debe tenerse pre
sente, por un lado, que el mapa de archivos sitos en 
Cataluña está manifiestamente incompleto puesto que 
puede comprobarse que aún no ha sido creado y, por lo 
tanto, traspasado a Cataluña el Archivo Histórico Pro
vincial de Barcelona, estando todos los documentos 
que normalmente estarían depositados en el mismo, 
integrados en el mal denominado Archivo de la Coro
na de Aragón, y ello, a pesar de que según consta en el 
apartado A. 1º del Convenio del año 1981, reiterado en 
el de 1995, el Ministerio de Cultura se comprometiese 
a promover su creación y a transferir su gestión a la 
Generalidad de Cataluña mediante un nuevo acuerdo 
del la Comisión Mixta de Transferencias. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta el que, a 
pesar de las disposiciones al respecto contenidas en los 
Estatutos de las cuatro comunidades autónomas afecta
das, el Estado no haya procedido a crear y regular el 
patronato del Archivo de la Corona de Aragón hasta el 
pasado mes de noviembre (Real Decreto 1267/2006, de 
8 de noviembre, por el que se crea el Patronato del Ar
chivo de la Corona de Aragón). 

Estas circunstancias sumadas al hecho de la existencia 
de fondos de inestimable importancia para la historia 
de Cataluña contenidos en el Archivo de la Corona de 
Aragón han obligado al legislador estatutario a hacer 
referencia al tema de los fondos depositados en el men
cionado archivo, en primer lugar, para reconocer a la 
Generalidad de Cataluña competencias de participación 
en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón y, en 
segundo lugar, para reconocer y establecer el principio 
de existencia en el Archivo de la Corona de Aragón y 
también en el Archivo Real de Barcelona, incluido en 
el mismo, de fondos propios de Cataluña, que deben 
integrarse en el sistema de archivos de Cataluña, y de 
fondos comunes y compartidos con otros territorios o 
comunidades que, en su día, formaron parte de la Co
rona de Aragón. Así, en el nuevo Estatuto de Autono
mía se materializa un acuerdo histórico entre el Estado 
Central y la Generalidad de Cataluña que resuelve en 
parte el problema crónico en relación al Archivo de la 
Corona de Aragón y que permite completar de forma 
satisfactoria el ámbito competencial de la Generalidad 
de Cataluña en materia de archivos, ámbito que era 

notoriamente menor al que tenían el resto de Comuni
dades Autónomas que en su día formaron parte de la 
Corona de Aragón y entre las que evidentemente se 
encuentra la recurrente, dado que, como se tendrá oca
sión de comprobar el Archivo de la Corona de Aragón 
ha asumido en relación al patrimonio documental cata
lán un papel que no ha cumplido jamás en relación al 
de las Islas Baleares, Valencia o Aragón. 

En efecto, Cataluña tiene, dentro del Archivo de la Co
rona de Aragón, patrimonio documental que estas Co
munidades Autónomas ya gestionan desde hace años al 
haber obtenido del Estado el traspaso, respectivamen
te, de los Archivos del Reino de Mallorca, del Reino de 
Valencia y del Provincial de Zaragoza. 

Como dice la vigente Guía del Archivo, el Archivo de 
la Corona de Aragón es «un conjunto de archivos con 
secciones que lo han sido en tiempo con personalidad 
propia». Se trata de una Institución cultural donde se 
han ido reuniendo múltiples y diferentes archivo, fon
dos o conjuntos orgánicos de documentos, procedentes 
de instituciones muy diversas, tanto públicas como pri
vadas. No se trata pues de un único fondo o conjunto 
orgánico de documentos, sino que constituye lo que, a 
menudo y gráficamente se ha dado en llamar «un archi
vo de archivos», y en él están depositados documentos 
o fondos comunes a todos los territorios o comunida
des que en su día conformaron la Corona de Aragón, 
pero también otros propios de Cataluña por estar exclu
sivamente referidos o generados en esa Comunidad. 

La distinción entre fondos propios o fondos comunes o 
compartidos, obedece naturalmente a la necesidad de 
someter a unos y a otros a un régimen jurídico diferen
te, pues mientras en relación a los segundos su interés 
supracomunitario exige una gestión compartida entre 
los diferentes sujetos implicados, respecto de los prime
ros se impone su gestión por la Comunidad Autónoma 
catalana. Así, en consecuencia, la disposición adicional 
impugnada, establece que los propios se integren en el 
sistema de archivos en Cataluña, mientras los segundos 
se prevé que sean objeto de gestión conjunta. En efec
to, los fondos comunes, dado su interés supracomuni
tario y su proyección internacional, están depositados 
en el Archivo de la Corona de Aragón, de titularidad y 
competencia estatal (art. 149.1.28 CE), pero su gestión, 
corresponde al recién creado Patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón, en virtud de la norma estatal adop
tada en cumplimiento de las disposiciones de los Es
tatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
(disposición adicional tercera), de las Islas Baleares 
(disposición adicional primera) y de Aragón (disposi
ción adicional primera). 

La distinción entre fondos propios de Cataluña y fon
dos comunes a las cuatro Comunidades que en su día 
integraron la Corona de Aragón, no es aceptada por la 
recurrente que considera que todos los fondos lo son de 
un único archivo, el de la Corona de Aragón indepen
dientemente del contenido que documentan o de su ori
gen, desconociendo, como evidencia el informe de la 
Dirección General del Patrimonio cultural de la Gene
ralidad de Cataluña, que se adjunta como anexo, que el 
mismo no constituye un conjunto unitario formado por 
fondos documentales pertenecientes a la Corona de 
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Aragón, relativos al Monarca y las instituciones y 
organismos vinculados a ella, sino que en el mismo y 
junto a dichos documentos también existen otros 
propios de Cataluña, bien por haberse generado antes 
de la unión matrimonial entre el conde de Barcelona y 
la Reina de Aragón, y con ella la unión dinástica (parte 
de los fondos propios del Archivo Real de Barcelona), 
bien por pertenecer a personas públicas (parte del 
Archivo Real de Barcelona o códices y manuscritos de 
la Generalidad de Cataluña), o privadas de Cataluña 
(Archivos de los Monasterios de Ripoll, de Sant Cugat 
del Vallés o de Sant Joan de les Abadeses), bien por 
estar generados por antiguas instituciones estrictamente 
catalanas que tienen su homónimo en el resto de 
territorios del Rey de Aragón (gran parte de los 
documentos del Archivo Real de Barcelona) y muy 
especialmente aquellos fondos generados o referidos 
exclusivamente a Cataluña entrados durante los siglos 
XIX y XX al haberse utilizado el Archivo de la Corona de 
Aragón como archivo histórico del conjunto de Cata
luña ante la falta de creación efectiva de los respectivos 
archivos históricos provinciales prevista por decreto del 
año 1931, sin que hasta la fecha se haya concretado 
creando el Archivo Histórico Provincial de Barcelona. 

Es pues un hecho incontrovertible que una gran parte 
de los fondos contenidos actualmente en el Archivo de 
la Corona de Aragón son estrictamente catalanes por
que fueron generados por instituciones o personas ca
talanas y dentro del territorio de Cataluña. En conse
cuencia los fondos documentales depositados en dicho 
archivo no afectan a las cuatro Comunidades Autóno
mas sino que sólo una parte de los mismos responde a 
este interés supracomunitario. 

Esta realidad ya fue plasmada en el Estatuto de 1932 
que reconoció que en el Archivo de la Corona de Ara
gón se contenían fondos estrictamente referidos y gene
rados en Cataluña. Dichos fondos fueron traspasados a 
la Generalidad de Cataluña (Decreto de 5 de octubre de 
1934, Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 1934) junto 
con los fondos monásticos catalanes que se en
contraban en el Archivo Histórico de Madrid o en otros 
archivos del Estado. Desgraciadamente los hechos dra
máticos posteriores a la promulgación del Decreto impi
dieron hacer efectivas sus disposiciones y la instauración 
de la Dictadura todavía acentuó más la concentración de 
fondos catalanes en el Archivo de la Corona de Aragón. 

Así mismo, las circunstancias en que se produjo la tran
sición democrática tampoco permitieron que el sistema 
de archivos de Cataluña pudiese contar con los fondos 
propios de Cataluña depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón. En efecto, a pesar de las disposicio
nes estatutarias al respecto, tanto la creación del Patro
nato como la distinción de los diversos tipos de fondos 
contenidos en el Archivo de la Corona de Aragón no 
han sido resueltos, manteniéndose en una permanente 
provisionalidad que finalmente parece llegar a su fin 
puesto que, por un lado, el Estado ha creado el Patro
nato del Archivo de la Corona de Aragón, que permitirá 
una gestión compartida de los fondos comunes, cum
pliendo así las previsiones estatutarias de las cuatro 
Comunidades Autónomas afectadas y, por otro, Estado 
y Generalidad han plasmado en el más alto nivel nor
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mativo un acuerdo sobre la existencia de fondos pro
pios de Cataluña en el mencionado archivo que deben 
integrarse en el sistema de archivos de Cataluña. 

Efectivamente, la Disposición adicional decimotercera 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña plasma el 
acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma Ca
talana de reconocer la existencia de fondos propios de 
Cataluña en el Archivo de la Corona de Aragón, que de
ben pasar a integrarse en el sistema de archivos de Ca
taluña y de participación o colaboración en la gestión 
de los fondos comunes que han de seguir depositados 
en el mencionado archivo de titularidad estatal. 

Así, cuando finalmente se determinen mediante una 
posterior negociación, cuales son esos fondos, puesto 
que la disposición adicional recurrida deja la precisión 
de cuales son concretamente los fondos propios de 
Cataluña al posterior desarrollo estatutario, y los mis
mos sean traspasados a Cataluña se habrá zanjado el 
desequilibrio existente en relación a las otras tres Co
munidades Autónomas, que como se ha dicho obtuvie
ron hace ya un tiempo el traspaso de la gestión respec
tivamente del Archivo del Reino de Mallorca y del 
Archivo Histórico de Mahón a la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares (RD 3040/1983 de 5 de octu
bre), del Archivo del Reino de Valencia, del Archivo 
Histórico provincial de Alicante, del Archivo Histórico 
de Orihuela y el Archivo Histórico Provincial de 
Castellón a la Comunidad Valenciana (RD 3066/1983, 
de 13 de octubre) y del Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza, del Archivo Histórico Provincial de Huesca 
y del Archivo Histórico Provincial de Teruel a la Comu
nidad Autónoma de Aragón (RD 3065/1983de 5 de 
octubre). 

Negar la existencia de estos fondos propios de Catalu
ña supone incurrir en un error y en una falta de rigor en 
lo relativo a la naturaleza del archivo desde un punto de 
vista histórico y científico. 

Por ello, es también totalmente errónea e infundada 
desde el punto de vista jurídico y constitucional la con
vicción de que por decisión estatutaria es imposible 
romper la «supuesta» unidad de archivo. Así, para la 
recurrente la decisión del legislador estatutario no se
ria suficiente para alterar una decisión organizativa y 
administrativa que en el caso que nos ocupa, incide 
directamente en el contenido de un archivo histórico. 

Pues bien, al margen de que la Disposición adicional 
impugnada no supone ruptura alguna de la unidad de 
archivo, pues según dicho principio, aceptado pacífica
mente por la comunidad científica, procede la conser
vación en un único archivo de los documentos genera
dos por una persona pública o privada, y como se ha 
visto este no es el caso del actual contenido del Archi
vo de la Corona de Aragón, también sorprende que, aun
que fuese así, el legislador estatutario no tuviese potes
tad para decidir en torno al modo de gestionar el referido 
archivo, eso sí, dentro del marco constitucional que ofre
cen los artículos 149.1.28 y 149.2 de la Constitución, 
que contemplan la posibilidad de que las Comunidades 
Autónomas puedan gestionar archivos de titularidad 
estatal y detentar competencias exclusivas en los que 
sean de su propia titularidad. 
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En efecto, la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Es
tatuto de autonomía, al ser una norma estatal a la vez 
que de carácter paccionado es el vehículo idóneo para 
plasmar la voluntad estatal y autonómica de deslindar 
de una vez por todas el contenido común del archivo de 
la Corona de Aragón que merece ser objeto de gestión 
compartida entre el Estado y las cuatro Comunidades 
Autónomas cuyos territorios en su día integraron la 
Corona de Aragón y los fondos propios de Cataluña 
que por distintos avatares históricos fueron depositados 
en el denominado Archivo de la Corona de Aragón. 

II. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL RECURRIDA NO VULNERA 

EL ARTÍCULO 149.1.28 CE 

La recurrente considera que lo dispuesto por la dispo
sición adicional decimotercera del Estatuto de Autono
mía de Cataluña vulnera la competencia exclusiva es
tatal en materia de «[...] museos, bibliotecas y archivos 
de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por 
parte de las Comunidades Autónomas», y ello por un 
doble orden de razones. 

En primer lugar, la recurrente considera que permitir 
que una parte de los fondos actualmente depositados en 
el Archivo de la Corona de Aragón se integren en el 
sistema de archivos de Cataluña es contrario a la titu
laridad estatal del Archivo i a la competencia exclusi
va que sobre el mismo le atribuye el artículo 149.1.28 
CE. A su entender el Estado no puede por Ley orgáni
ca vulnerar su propio ámbito competencial excluyendo 
una parte de los fondos del archivo que estaban bajo su 
titularidad y gestión. 

Naturalmente, esta parte no comparte esta argumenta
ción, fruto tanto de un error en relación a la naturaleza 
y contenido del Archivo de la Corona de Aragón como 
de una mala comprensión de lo dispuesto tanto en el 
número 28 del artículo 149.1 CE como en la disposi
ción adicional recurrida. 

En efecto, y como se ha expuesto en el anterior aparta
do de estas alegaciones, los fondos que la disposición 
adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña pretende integrar en el sistema de archivos de 
Cataluña son fondos propios de esa Comunidad, que 
solo por circunstancias históricas concretas se han de
positado en el Archivo de la Corona de Aragón, pero 
que no tienen ninguna relación con el resto de territo
rios que conjuntamente con Cataluña, conformaron la 
antigua Corona de Aragón. En consecuencia, y como 
ya se ha apuntado anteriormente el Archivo de la Co
rona de Aragón no es un archivo en que se contengan 
documentos y fondos producidos y o recibidos en el 
ejercicio de sus funciones por una persona pública o 
privada sino que es una institución cultural que reúne 
un conjunto de archivos con secciones que en su día lo 
fueron con personalidad propia. 

También debe tenerse en cuenta que a pesar de su nom
bre, el archivo que nos ocupa, ni reúne solo los docu
mentos generados por la Corona de Aragón pues sigue 
recibiendo documentos más allá de la extinción de 
aquella realidad política, ni tampoco reúne todos los 
documentos que la misma generó, valga para ilustrar 
esta afirmación la existencia de los archivos reales de 
Mallorca y Valencia. 

Así mismo, es importante resaltar el hecho de que a lo 
largo de la existencia del Archivo de la Corona de 
Aragón no solamente se han incorporado fondos que 
nada tenían que ver con la Corona de Aragón sino que 
también se han producido intentos de descongestión y 
racionalización parciales de sus fondos valga como 
ejemplo la que se produjo al crearse los archivos histó
ricos provinciales con la consiguiente salida de fondos 
del Archivo de la Corona de Aragón hacia estos nuevos 
archivos. 

Que ahora la Disposición Adicional recurrida dispon
ga la integración en el sistema de archivos de Cataluña 
de fondos propios hoy depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón tiene pues precedentes, y no solo en 
relación a Cataluña. 

Por otra parte, la cláusula del número 28 del artículo 
149.1 CE, en lo que interesa a este recurso, otorga al 
Estado competencia exclusiva en relación a los archi
vos de titularidad estatal, sin perjuicio de poder acordar 
su gestión autonómica. La norma fundamental, sin 
embargo, no enumera cuales son estos archivos, ni tam
poco que los mismos no puedan alterar su contenido. 
Así, de igual modo que resultaría plenamente constitu
cional la decisión de suprimir o crear nuevos archivos 
estatales, también lo es la de reubicar unos determina
dos fondos de un determinado archivo o la de someter 
parte de los fondos de un archivo a un régimen jurídi
co diferente al del resto de fondos del archivo. Debe 
concluirse pues que disponer que los fondos propios de 
Cataluña depositados en el Archivo de la Corona de 
Aragón se integrarán en el sistema de archivos de Ca
taluña no supone vulnerar por parte del Estado su pro
pio ámbito competencial, al contrario, supone un deter
minado ejercicio de esa competencia. 

En otro orden de cosas, la recurrente también considera 
contrario al artículo 149.1.28 CE la previsión conteni
da en la disposición impugnada de integrar los fondos 
propios de Cataluña en el sistema de archivos de Cata
luña, al entender que si dicha previsión se pone en co
nexión con lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del 
artículo 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se 
llega necesariamente a la conclusión de que la Genera
lidad de Cataluña asume competencias normativas so
bre un archivo de titularidad estatal, y ello contradice lo 
dispuesto en el artículo 149.1.28 CE. 

Tampoco en este caso puede compartirse el razona
miento expuesto. 

En primer lugar debe puntualizarse que el artículo 
127.1.c) del Estatuto catalán reconoce a la Generalidad 
Cataluña competencia exclusiva en relación a los archi
vos que no sean de titularidad estatal, no en relación a 
los archivos que integran el sistema de archivos de 
Cataluña. 

En este sentido debe recordarse que el artículo 20.1 
letras a) y b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/ 
2001, de 13 de julio, también recurrida ante este Alto 
Tribunal, establece que el Archivo de la Corona de 
Aragón y los archivos históricos provinciales están in
cluidos en el sistema de archivos de Cataluña, y, como 
bien puntualizan las representaciones del Parlamento y 
del ejecutivo catalanes tal previsión no comporta que se 
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someta a la regulación jurídica autonómica el régimen 
de tales archivos, se hace simplemente a título mera
mente enunciativo de los archivos radicados en Catalu
ña y con el objetivo de que los mismos puedan, si así lo 
estima oportuno la Administración del Estado, benefi
ciarse de las medidas de fomento y de coordinación 
previstas en dicha Ley. 

En segundo lugar, debe hacerse notar que la regulación 
impugnada se contiene en una disposición adicional y 
que por tanto, y como ya se ha dicho en apartado ante
rior de estas alegaciones, esta ubicación sistemática 
indica que se está estableciendo un régimen especial 
que excepciona el régimen competencial en materia de 
archivos que con carácter general se contiene en la le
tra a) del apartado 1 del artículo 127 del Estatuto cata
lán, por lo que respecta a los archivos de titularidad 
autonómica y en el apartado 2 de este mismo artículo 
por lo que respecta a los archivos de titularidad estatal 
cuya gestión haya cedido el Estado a la Comunidad 
autónoma catalana. 

En efecto, dadas las especiales características del archi
vo de la Corona de Aragón, el legislador estatutario en 
el trámite de elaboración del Dictamen de la Comisión 
Institucional y la Delegación del Parlamento de Cata
luña decidió convertir en disposición adicional el tex
to de la letra d) del apartado 1 del artículo 127 del en
tonces proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, 
y sustraer de esta manera de la competencia exclusiva 
de la Generalidad los fondos propios del Archivo de la 
Corona de Aragón que pasarán a integrarse en el siste
ma de archivos de Cataluña. 

Así, si bien debe aceptarse el reproche relativo a la poca 
concreción y ambigüedad del precepto impugnado pues 
el mismo se limita a sentar el principio de la existencia 
en el seno del Archivo de la Corona de Aragón de fon
dos propios y de fondos comunes, a disponer que los 
propios se integren en el sistema de archivos de Cata
luña y a establecer respecto de los comunes el deber de 
colaboración de la Generalidad de Cataluña con el Pa
tronato del Archivo de la Corona de Aragón junto con 
el Estado y las otras Comunidades Autónomas que 
comparten dichos fondos mediante los mecanismos 
que se establezcan de mutuo acuerdo, no puede sin em
bargo, a juicio de esta representación, afirmarse, que la 
disposición impugnada pueda ser tachada de inconsti
tucional. 

En efecto, pese a que en aras del máximo consenso 
entre las distintas fuerzas políticas el texto del precep
to impugnado es deliberadamente impreciso dejando 
para el posterior desarrollo estatutario la concreción de 
cuales son los fondos propios, cual sea el alcance de la 
integración el sistema de archivos de Cataluña y me
diante que mecanismos se colaborará con el Patronato 
del archivo, es obvio que de dicha disposición puede 
hacerse, como se ha expuesto, una lectura plenamente 
conforme con las previsiones constitucionales y, como 
ha reiterado constantemente el Tribunal Constitucional 
en su jurisprudencia, a la hora de valorar la adecuación 
de una ley a la Constitución, y siguiendo la doctrina 
reiterada desde las Sentencias 4 y 9/1981 (FFJJ 5 y 3 
respectivamente), es preciso partir del principio de 
interpretación de todo el ordenamiento conforme a la 
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Constitución Española; principio que emerge del artí
culo 9.1 CE como fruto de la vinculación de todos, 
también del legislador, a la Constitución (STC 76/1983 
FJ 4) y el valor de la Constitución como norma supre
ma del ordenamiento (STC 16/1982 FJ 1). De forma 
que no podrá reputarse inconstitucional un precepto 
legal cuando, como es el caso, de entre sus posibles 
sentidos uno resulte conforme a la Constitución, sien
do un imperativo para todos los poderes llamados a 
aplicar o desarrollar la ley hacerlo conforme a la Cons
titución (STC 19/1982 FJ 7). 

III. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA DE LA 

LO 6/2006, DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO 

DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA NO VULNERA EL ARTÍCULO 

147.3 CE. 

De acuerdo con la recurrente la disposición adicional 
decimotercera de la LO 6/2006, de 19 de julio, de re
forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña debe re
putarse contraria al orden constitucional por suponer 
una modificación de la Disposición adicional primera 
del Estatuto de Autonomía de Aragón por un procedi
miento diferente al previsto en el título V de este mis
mo cuerpo legal y vulnerar así la reserva estatutaria 
para el procedimiento de reforma estatutaria estableci
da en el artículo 147.3 CE. 

La razón para considerar que la Disposición adicional 
impugnada altera las previsiones del Estatuto de Auto
nomía de Aragón radica en considerar que la integra
ción en el sistema de archivos de Cataluña de fondos 
propios de Cataluña depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón implica un menoscabo de las com
petencias que en relación al mismo reconoce a la Co
munidad Autónoma de Aragón la Disposición Adicio
nal primera de su Estatuto. 

Sin embargo, y como se desprende de lo expuesto en los 
dos anteriores apartados de estas alegaciones la Dis
posición adicional impugnada no supone en modo algu
no ninguna limitación o exclusión de las competencias 
que a la Comunidad Autónoma de Aragón reconoce su 
Estatuto de Autonomía. 

En efecto, de lo previsto en la disposición impugnada 
no puede deducirse, como se ha visto, que los fondos 
propios de Cataluña sean determinados unilateralmente 
por la Comunidad Autónoma catalana o por ésta y el 
Estado de forma bilateral y sin intervención del Patro
nato del Archivo. Tampoco puede, por otra parte, pre
tenderse que la competencia autonómica de participa
ción en la gestión del Archivo de la Corona comporte 
la imposibilidad de alterar el contenido de los fondos 
documentales de dicho archivo, puesto que la materia 
objeto de la competencia es el propio archivo y no cada 
uno de los documentos que lo componen. Así, de la 
misma manera que no puede afirmarse que el apagón 
analógico comporte un menoscabo en la competencia 
autonómica relativa a medios de comunicación, tampo
co puede sostenerse que la salida de unos determinados 
fondos que por lo demás son propios de una determi
nada Comunidad Autónoma del Archivo de la Corona 
de Aragón, comporte menoscabo de la competencia au
tonómica de participación en la gestión de dicho ar
chivo. 
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En consecuencia, y dado que no coexisten dos precep
tos estatutarios contradictorios sobre un mismo objeto, 
sino al contrario, los cuatro preceptos pueden aplicar
se y hacerse efectivos a un tiempo y harmónicamente, 
no puede entenderse desbordada la reserva estatutaria 
(STC 99/1986) y, por tanto, tampoco considerar vulne
rado el artículo 147.3 CE por parte de la Disposición 
adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 

Por todo lo expuesto, de ese Tribunal, 

SOLICITA 

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma el pre
sente escrito y los documentos que lo acompañan, se 
sirva admitirlo y teniendo por evacuado el trámite con
ferido, se sirva estimar las alegaciones formuladas y, en 
sus méritos, dictar sentencia por la que se desestime en 
su integridad el recurso de inconstitucionalidad número 
9491-2006 promovido por el Consejo de Gobierno de 
la Diputación General de Aragón y, en su representa
ción y defensa, por el Letrado del mismo, contra la dis
posición adicional decimotercera de la Ley Orgánica 6/ 
2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Auto
nomía de Cataluña. 

OTROSÍ DICE 

Que concurre en este caso la conexión de objeto entre 
el recurso de inconstitucionalidad número 9491-2006 
planteado por el Consejo de Gobierno de la Diputación 
General de Aragón, al que responden las presentes ale
gaciones, y el recurso de inconstitucionalidad número 
8045-2006 presentado por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 
Diputados, puesto que en buena medida coinciden en 
ambos recursos los preceptos impugnados de la LO 6/ 
2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cata
luña, y la resolución que en su día pueda adoptar el 
Tribunal Constitucional en uno de ambos recursos afec
ta directamente al objeto del otro recurso, resultando 
necesaria consiguientemente la acumulación para que 
el Tribunal pueda tener en cuenta las diversas alegacio
nes formuladas antes de resolver sobre la constitucio
nalidad de los preceptos impugnados. 

Que se cumple la condición exigida por el artículo 83 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en su 
virtud interesa a esta representación la acumulación del 
recurso número 9491-2006 promovido por el Consejo 
de Gobierno de la Diputación General de Aragón al 
recurso anteriormente planteado número 8045-2006 
para su tramitación y decisión conjunta por parte del 
Tribunal Constitucional. 

Por lo que al Tribunal Constitucional 

SOLICITA 

Que acuerde la acumulación del recurso número 
9491-2006 promovido por el Consejo de Gobierno de 
la Diputación General de Aragón, al que responden las 
presentes alegaciones, al recurso número 8045-2006 
planteado en su día por más de cincuenta diputados del 
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Di

putados contra diversos preceptos de la LO 6/2006 de 
Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, para 
su tramitación y decisión conjunta por parte del Tribu
nal Constitucional. 

Barcelona para Madrid, a 21 de diciembre de 2006 

Esther Andreu i Fornos 

Letrada 

Recurs d’inconstitucionalitat interpo
sat pel Consell de Govern de la Comu
nitat Autònoma de les Illes Balears 
contra la disposició addicional tretze
na de la Llei orgànica 6/2006, de refor
ma de l’Estatut d’autonomia de Catalu
nya 
Tram. 385-00002/08 

Al·legacions que formula el Parlament 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La letrada del Parlamento de Cataluña suscrita, en re
presentación y defensa del mismo, según tiene acredi
tado en el recurso de inconstitucionalidad 9568-2006, 
comparece ante el Tribunal Constitucional y como me
jor en derecho proceda 

DICE 

1. Que, en fecha 17 de noviembre de 2006, el Parla
mento de Cataluña ha sido notificado de la providencia 
dictada por el Tribunal Constitucional por la que se ad
mite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 9568
2006, promovido por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, en su re
presentación y defensa, por el Letrado del mismo, con
tra la disposición adicional decimotercera de la Ley Or
gánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, confiriendo un plazo de 
quince días para personarse en el procedimiento y for
mular alegaciones. 

2. Que, en fecha 22 de noviembre de 2006, el Parla
mento de Cataluña presentó escrito en el Registro Ge
neral del Tribunal Constitucional, personándose y so
licitando le fuera concedida una prórroga para formular 
alegaciones. 

3. Que, mediante providencia de 4 de diciembre de 
2006, el Tribunal Constitucional, a petición de esta re
presentación, tuvo por personado al Parlamento de 
Cataluña en el recurso de referencia y le confirió una 
prórroga de ocho días para la formulación de alegacio
nes. 

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante las 
providencias a que se ha hecho referencia, pasa a for
mular las siguientes: 
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ALEGACIONES 

I. EL RÉGIMEN ESPECIAL ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL DECIMOTERCERA DE LA LEY ORGÁNICA 6/2006, 
DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONO
MÍA DE CATALUÑA 

La Disposición adicional decimotercera del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, bajo la rúbrica. «Fondos pro
pios y comunes con otros territorios» establece un ré
gimen especial para los fondos documentales deposita
dos en el Archivo de la Corona de Aragón, al margen 
del régimen general de competencias que sobre los ar
chivos establecen la letra c) del apartado 1 y el aparta
do 2 del artículo 127 de este mismo texto legal. 

En efecto, a pesar de que en la redacción dada por el 
Parlamento de Cataluña, la regulación sobre los fondos 
depositados en el Archivo de la Corona de Aragón se 
ubicase sistemáticamente en una letra d) dentro del 
apartado 1 del artículo 127 EAC, que recoge las mate
rias de competencia exclusiva de la Generalidad de 
Cataluña en relación a la cultura, finalmente y a conse
cuencia del trabajo conjunto de la Comisión Institu
cional del Congreso y de la Delegación del Parlamen
to de Cataluña, el texto de dicha letra fue trasladado a 
la disposición adicional decimotercera, evidenciando 
así la especialidad del régimen de dichos fondos. 

Para entender el porqué de la inclusión de ésta dispo
sición en el nuevo Estatuto catalán, debe tenerse pre
sente, por un lado, que el mapa de archivos sitos en 
Cataluña está manifiestamente incompleto puesto que 
puede comprobarse que aún no ha sido creado y, por lo 
tanto, traspasado a Cataluña el Archivo Histórico Pro
vincial de Barcelona, estando todos los documentos 
que normalmente estarían depositados en el mismo, 
integrados en el mal denominado Archivo de la Coro
na de Aragón, y ello, a pesar de que según consta en el 
apartado A. 1º del Convenio del año 1981, reiterado en 
el de 1995, el Ministerio de Cultura se comprometiese 
a promover su creación y a transferir su gestión a la 
Generalidad de Cataluña mediante un nuevo acuerdo 
del la Comisión Mixta de Transferencias. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta el que, a 
pesar de las disposiciones al respecto contenidas en los 
Estatutos de las cuatro comunidades autónomas afecta
das, el Estado no haya procedido a crear y regular el 
patronato del Archivo de la Corona de Aragón hasta el 
pasado mes de noviembre (Real Decreto 1267/2006, de 
8 de noviembre, por el que se crea el Patronato del Ar
chivo de la Corona de Aragón). 

Estas circunstancias sumadas al hecho de la existencia 
de fondos de inestimable importancia para la historia 
de Cataluña contenidos en el Archivo de la Corona de 
Aragón han obligado al legislador estatutario a hacer 
referencia al tema de los fondos depositados en el men
cionado archivo, en primer lugar, para reconocer a la 
Generalidad de Cataluña competencias de participación 
en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón y, en 
segundo lugar, para reconocer y establecer el principio 
de existencia en el Archivo de la Corona de Aragón y 
también en el Archivo Real de Barcelona, incluido en 
el mismo, de fondos propios de Cataluña, que deben 
integrarse en el sistema de archivos de Cataluña, y de 
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fondos comunes y compartidos con otros territorios o 
comunidades que, en su día, formaron parte de la Co
rona de Aragón. Así, en el nuevo Estatuto de Autono
mía se materializa un acuerdo histórico entre el Estado 
Central y la Generalidad de Cataluña que resuelve en 
parte el problema crónico en relación al Archivo de la 
Corona de Aragón y que permite completar de forma 
satisfactoria el ámbito competencial de la Generalidad 
de Cataluña en materia de archivos, ámbito que era 
notoriamente menor al que tenían el resto de Comuni
dades Autónomas que en su día formaron parte de la 
Corona de Aragón y entre las que evidentemente se 
encuentra la recurrente, dado que, como se tendrá oca
sión de comprobar el Archivo de la Corona de Aragón 
ha asumido en relación al patrimonio documental cata
lán un papel que no ha cumplido jamás en relación al 
de las Islas Baleares, Valencia o Aragón. 

En efecto, Cataluña tiene, dentro del Archivo de la 
Corona de Aragón, patrimonio documental que estas 
Comunidades Autónomas ya gestionan desde hace años 
al haber obtenido del Estado el traspaso, respectiva
mente, de los Archivos del Reino de Mallorca, del Rei
no de Valencia y del Provincial de Zaragoza. 

Como dice la vigente Guía del Archivo, el Archivo de 
la Corona de Aragón es «un conjunto de archivos con 
secciones que lo han sido en tiempo con personalidad 
propia». Se trata de una Institución cultural donde se 
han ido reuniendo múltiples y diferentes archivo, fon
dos o conjuntos orgánicos de documentos, procedentes 
de instituciones muy diversas, tanto públicas como pri
vadas. No se trata pues de un único fondo o conjunto 
orgánico de documentos, sino que constituye lo que, a 
menudo y gráficamente se ha dado en llamar «un archi
vo de archivos», y en él están depositados documentos 
o fondos comunes a todos los territorios o comunida
des que en su día conformaron la Corona de Aragón, 
pero también otros propios de Cataluña por estar exclu
sivamente referidos o generados en esa Comunidad. 

La distinción entre fondos propios o fondos comunes o 
compartidos, obedece naturalmente a la necesidad de 
someter a unos y a otros a un régimen jurídico diferen
te, pues mientras en relación a los segundos su interés 
supracomunitario exige una gestión compartida entre 
los diferentes sujetos implicados, respecto de los prime
ros se impone su gestión por la Comunidad Autónoma 
catalana. Así, en consecuencia, la disposición adicional 
impugnada, establece que los propios se integren en el 
sistema de archivos en Cataluña, mientras los segundos 
se prevé que sean objeto de gestión conjunta. En efec
to, los fondos comunes, dado su interés supracomu
nitario y su proyección internacional, están depositados 
en el Archivo de la Corona de Aragón, de titularidad y 
competencia estatal (art. 149.1.28 CE), pero su gestión, 
corresponde al recién creado Patronato del Archivo de 
la Corona de Aragón, en virtud de la norma estatal 
adoptada en cumplimiento de las disposiciones de los 
Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
(disposición adicional tercera), de las Islas Baleares 
(disposición adicional primera) y de Aragón (Disposi
ción adicional primera). 

La distinción entre fondos propios de Cataluña y fon
dos comunes a las cuatro Comunidades que en su día 
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integraron la Corona de Aragón, no es aceptada por la 
recurrente que considera que todos los fondos lo son de 
un único archivo, el de la Corona de Aragón indepen
dientemente del contenido que documentan o de su 
origen, desconociendo, como evidencia el informe de 
la Dirección General del Patrimonio cultural de la Ge
neralidad de Cataluña, que se adjunta como anexo, que 
el mismo no constituye un conjunto unitario formado 
por fondos documentales pertenecientes a la Corona de 
Aragón, relativos al Monarca y las instituciones y orga
nismos vinculados a ella, sino que en el mismo y jun
to a dichos documentos también existen otros propios 
de Cataluña, bien por haberse generado antes de la 
unión matrimonial entre el conde de Barcelona y la 
Reina de Aragón, y con ella la unión dinástica (parte de 
los fondos propios del Archivo Real de Barcelona), 
bien por pertenecer a personas públicas (parte del Ar
chivo Real de Barcelona o códices y manuscritos de la 
Generalidad de Cataluña), o privadas de Cataluña (Ar
chivos de los Monasterios de Ripoll, de Sant Cugat del 
Vallés o de Sant Joan de les Abadeses), bien por estar 
generados por antiguas instituciones estrictamente ca
talanas que tienen su homónimo en el resto de territo
rios del Rey de Aragón (gran parte de los documentos 
del Archivo Real de Barcelona) y muy especialmente 
aquellos fondos generados o referidos exclusivamente 
a Cataluña entrados durante los siglos XIX y XX al haber
se utilizado el Archivo de la Corona de Aragón como 
archivo histórico del conjunto de Cataluña ante la fal
ta de creación efectiva de los respectivos archivos his
tóricos provinciales prevista por decreto del año 1931, 
sin que hasta la fecha se haya concretado creando el Ar
chivo Histórico Provincial de Barcelona. 

Es pues un hecho incontrovertible que una gran parte 
de los fondos contenidos actualmente en el Archivo de 
la Corona de Aragón son estrictamente catalanes por
que fueron generados por instituciones o personas ca
talanas y dentro del territorio de Cataluña. En conse
cuencia los fondos documentales depositados en dicho 
archivo no afectan a las cuatro Comunidades Autóno
mas sino que sólo una parte de los mismos responde a 
este interés supracomunitario. 

Esta realidad ya fue plasmada en el Estatuto de 1932 
que reconoció que en el Archivo de la Corona de Ara
gón se contenían fondos estrictamente referidos y ge
nerados en Cataluña. Dichos fondos fueron traspasados 
a la Generalidad de Cataluña (Decreto de 5 de octubre de 
1934, Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 1934) junto 
con los fondos monásticos catalanes que se encontra
ban en el Archivo Histórico de Madrid o en otros archi
vos del Estado. Desgraciadamente los hechos dramáticos 
posteriores a la promulgación del Decreto impidieron 
hacer efectivas sus disposiciones y la instauración de la 
Dictadura todavía acentuó más la concentración de fon
dos catalanes en el Archivo de la Corona de Aragón. 

Así mismo, las circunstancias en que se produjo la tran
sición democrática tampoco permitieron que el sistema 
de archivos de Cataluña pudiese contar con los fondos 
propios de Cataluña depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón. En efecto, a pesar de las disposicio
nes estatutarias al respecto, tanto la creación del Patro
nato como la distinción de los diversos tipos de fondos 

contenidos en el Archivo de la Corona de Aragón no 
han sido resueltos, manteniéndose en una permanente 
provisionalidad que finalmente parece llegar a su fin 
puesto que, por un lado, el Estado ha creado el Patro
nato del Archivo de la Corona de Aragón, que permitirá 
una gestión compartida de los fondos comunes, cum
pliendo así las previsiones estatutarias de las cuatro 
Comunidades Autónomas afectadas y, por otro, Estado 
y Generalidad han plasmado en el más alto nivel nor
mativo un acuerdo sobre la existencia de fondos pro
pios de Cataluña en el mencionado archivo que deben 
integrarse en el sistema de archivos de Cataluña. 

Efectivamente, la Disposición adicional decimotercera 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña plasma el acuer
do entre el Estado y la Comunidad Autónoma Catala
na de reconocer la existencia de fondos propios de Ca
taluña en el Archivo de la Corona de Aragón, que deben 
pasar a integrarse en el sistema de archivos de Catalu
ña y de participación o colaboración en la gestión de 
los fondos comunes que han de seguir depositados en 
el mencionado archivo de titularidad estatal. 

Así, cuando finalmente se determinen mediante una 
posterior negociación, cuales son esos fondos, puesto 
que la disposición adicional recurrida deja la precisión 
de cuales son concretamente los fondos propios de 
Cataluña al posterior desarrollo estatutario, y los mis
mos sean traspasados a Cataluña se habrá zanjado el 
desequilibrio existente en relación a las otras tres Co
munidades Autónomas, que como se ha dicho obtuvie
ron hace ya un tiempo el traspaso de la gestión respec
tivamente del Archivo del Reino de Mallorca y del 
Archivo Histórico de Mahón a la Comunidad Autóno
ma de las Islas Baleares (RD 3040/1983 de 5 de octu
bre), del Archivo del Reino de Valencia, del Archivo 
Histórico provincial de Alicante, del Archivo Histórico 
de Orihuela y el Archivo Histórico Provincial de Cas
tellón a la Comunidad Valenciana (RD 3066/1983, de 
13 de octubre) y del Archivo Histórico Provincial de 
Zaragoza, del Archivo Histórico Provincial de Huesca 
y del Archivo Histórico Provincial de Teruel a la Comu
nidad Autónoma de Aragón (RD 3065/1983de 5 de 
octubre). 

Negar la existencia de estos fondos propios de Catalu
ña supone incurrir en un error y en una falta de rigor en 
lo relativo a la naturaleza del archivo desde un punto de 
vista histórico y científico. 

Por ello, es también totalmente errónea e infundada 
desde el punto de vista jurídico y constitucional la con
vicción de que por decisión estatutaria es imposible 
romper la «supuesta» unidad de archivo. Así, para la 
recurrente la decisión del legislador estatutario no se
ria suficiente para alterar una decisión organizativa y 
administrativa que en el caso que nos ocupa, incide 
directamente en el contenido de un archivo histórico. 

Pues bien, al margen de que la disposición adicional 
impugnada no supone ruptura alguna de la unidad de 
archivo, pues según dicho principio, aceptado pacífica
mente por la comunidad científica, procede la conser
vación en un único archivo de los documentos genera
dos por una persona pública o privada, y como se ha 
visto este no es el caso del actual contenido del Archi
vo de la Corona de Aragón, también sorprende que, 
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aunque fuese así, el legislador estatutario no tuviese 
potestad para decidir en torno al modo de gestionar el 
referido archivo, eso sí, dentro del marco constitucio
nal que ofrecen los artículos 149.1.28 y 149.2 de la 
Constitución, que contemplan la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas puedan gestionar archivos de 
titularidad estatal y detentar competencias exclusivas en 
los que sean de su propia titularidad. 

En efecto, la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Es
tatuto de autonomía, al ser una norma estatal a la vez 
que de carácter paccionado es el vehículo idóneo para 
plasmar la voluntad estatal y autonómica de deslindar 
de una vez por todas el contenido común del archivo de 
la Corona de Aragón que merece ser objeto de gestión 
compartida entre el Estado y las cuatro Comunidades 
Autónomas cuyos territorios en su día integraron la 
Corona de Aragón y los fondos propios de Cataluña 
que por distintos avatares históricos fueron depositados 
en el denominado Archivo de la Corona de Aragón. 

II. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL RECURRIDA NO VULNERA 

EL ARTÍCULO 149.1.28 CE 

La recurrente considera que lo dispuesto por la dispo
sición adicional decimotercera del Estatuto de Autono
mía de Cataluña vulnera la competencia exclusiva es
tatal en materia de «[...] museos, bibliotecas y archivos 
de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por 
parte de las Comunidades Autónomas», y ello por un 
doble orden de razones. 

En primer lugar, la recurrente considera que permitir 
que una parte de los fondos actualmente depositados en 
el Archivo de la Corona de Aragón se integren en el 
sistema de archivos de Cataluña es contrario a la titu
laridad estatal del Archivo i a la competencia exclusi
va que sobre el mismo le atribuye el artículo 149.1.28 
CE. A su entender el Estado no puede por Ley orgáni
ca vulnerar su propio ámbito competencial excluyendo 
una parte de los fondos del archivo que estaban bajo su 
titularidad y gestión. 

Naturalmente, esta parte no comparte esta argumenta
ción, fruto tanto de un error en relación a la naturaleza 
y contenido del Archivo de la Corona de Aragón como 
de una mala comprensión de lo dispuesto tanto en el 
número 28 del artículo 149.1 CE como en la disposi
ción adicional recurrida. 

En efecto, y como se ha expuesto en el anterior aparta
do de estas alegaciones, los fondos que la disposición 
adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña pretende integrar en el sistema de archivos de 
Cataluña son fondos propios de esa Comunidad, que 
solo por circunstancias históricas concretas se han de
positado en el Archivo de la Corona de Aragón, pero 
que no tienen ninguna relación con el resto de territo
rios que conjuntamente con Cataluña, conformaron la 
antigua Corona de Aragón. En consecuencia, y como 
ya se ha apuntado anteriormente el Archivo de la Co
rona de Aragón no es un archivo en que se contengan 
documentos y fondos producidos y o recibidos en el 
ejercicio de sus funciones por una persona pública o 
privada sino que es una institución cultural que reúne 
un conjunto de archivos con secciones que en su día lo 
fueron con personalidad propia. 
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También debe tenerse en cuenta que a pesar de su nom
bre, el archivo que nos ocupa, ni reúne solo los docu
mentos generados por la Corona de Aragón pues sigue 
recibiendo documentos más allá de la extinción de 
aquella realidad política, ni tampoco reúne todos los 
documentos que la misma generó, valga para ilustrar 
esta afirmación la existencia de los archivos reales de 
Mallorca y Valencia. 

Así mismo, es importante resaltar el hecho de que a lo 
largo de la existencia del Archivo de la Corona de 
Aragón no solamente se han incorporado fondos que 
nada tenían que ver con la Corona de Aragón sino que 
también se han producido intentos de descongestión y 
racionalización parciales de sus fondos valga como 
ejemplo la que se produjo al crearse los archivos histó
ricos provinciales con la consiguiente salida de fondos 
del Archivo de la Corona de Aragón hacia estos nuevos 
archivos. 

Que ahora la Disposición Adicional recurrida dispon
ga la integración en el sistema de archivos de Cataluña 
de fondos propios hoy depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón tiene pues precedentes, y no solo en 
relación a Cataluña. 

Por otra parte, la cláusula del número 28 del artículo 
149.1 CE, en lo que interesa a este recurso, otorga al 
Estado competencia exclusiva en relación a los archi
vos de titularidad estatal, sin perjuicio de poder acordar 
su gestión autonómica. La norma fundamental, sin 
embargo, no enumera cuales son estos archivos, ni tam
poco que los mismos no puedan alterar su contenido. 
Así, de igual modo que resultaría plenamente constitu
cional la decisión de suprimir o crear nuevos archivos 
estatales, también lo es la de reubicar unos determina
dos fondos de un determinado archivo o la de someter 
parte de los fondos de un archivo a un régimen jurídi
co diferente al del resto de fondos del archivo. Debe 
concluirse pues que disponer que los fondos propios de 
Cataluña depositados en el Archivo de la Corona de 
Aragón se integrarán en el sistema de archivos de Ca
taluña no supone vulnerar por parte del Estado su pro
pio ámbito competencial, al contrario, supone un deter
minado ejercicio de esa competencia. 

En otro orden de cosas, la recurrente también considera 
contrario al artículo 149.1.28 CE la previsión conteni
da en la disposición impugnada de integrar los fondos 
propios de Cataluña en el sistema de archivos de Cata
luña, al entender que si dicha previsión se pone en co
nexión con lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del 
artículo 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se 
llega necesariamente a la conclusión de que la Genera
lidad de Cataluña asume competencias normativas so
bre un archivo de titularidad estatal, y ello contradice lo 
dispuesto en el artículo 149.1.28 CE. 

Tampoco en este caso puede compartirse el razona
miento expuesto. 

En primer lugar debe puntualizarse que el artículo 
127.1.c) del Estatuto catalán reconoce a la Generalidad 
Cataluña competencia exclusiva en relación a los archi
vos que no sean de titularidad estatal, no en relación a 
los archivos que integran el sistema de archivos de 
Cataluña. 
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En este sentido debe recordarse que el artículo 20.1 
letras a) y b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/ 
2001, de 13 de julio, también recurrida ante este Alto 
Tribunal, establece que el Archivo de la Corona de 
Aragón y los archivos históricos provinciales están in
cluidos en el sistema de archivos de Cataluña, y, como 
bien puntualizan las representaciones del Parlamento y 
del ejecutivo catalanes tal previsión no comporta que se 
someta a la regulación jurídica autonómica el régimen 
de tales archivos, se hace simplemente a título mera
mente enunciativo de los archivos radicados en Catalu
ña y con el objetivo de que los mismos puedan, si así lo 
estima oportuno la Administración del Estado, benefi
ciarse de las medidas de fomento y de coordinación 
previstas en dicha Ley. 

En segundo lugar, debe hacerse notar que la regulación 
impugnada se contiene en una disposición adicional y 
que por tanto, y como ya se ha dicho en apartado ante
rior de estas alegaciones, esta ubicación sistemática 
indica que se está estableciendo un régimen especial 
que excepciona el régimen competencial en materia de 
archivos que con carácter general se contiene en la le
tra a) del apartado 1 del artículo 127 del Estatuto cata
lán, por lo que respecta a los archivos de titularidad 
autonómica y en el apartado 2 de este mismo artículo 
por lo que respecta a los archivos de titularidad estatal 
cuya gestión haya cedido el Estado a la Comunidad 
autónoma catalana. 

En efecto, dadas las especiales características del archi
vo de la Corona de Aragón, el legislador estatutario en 
el trámite de elaboración del Dictamen de la Comisión 
Institucional y la Delegación del Parlamento de Cata
luña decidió convertir en disposición adicional el tex
to de la letra d) del apartado 1 del artículo 127 del en
tonces proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, 
y sustraer de esta manera de la competencia exclusiva 
de la Generalidad los fondos propios del Archivo de la 
Corona de Aragón que pasarán a integrarse en el siste
ma de archivos de Cataluña. 

Así, si bien debe aceptarse el reproche relativo a la poca 
concreción y ambigüedad del precepto impugnado 
pues el mismo se limita a sentar el principio de la exis
tencia en el seno del Archivo de la Corona de Aragón 
de fondos propios y de fondos comunes, a disponer que 
los propios se integren en el sistema de archivos de 
Cataluña y a establecer respecto de los comunes el de
ber de colaboración de la Generalidad de Cataluña con 
el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón jun
to con el Estado y las otras Comunidades Autónomas 
que comparten dichos fondos mediante los mecanis
mos que se establezcan de mutuo acuerdo, no puede sin 
embargo, a juicio de esta representación, afirmarse, que 
la disposición impugnada pueda ser tachada de incons
titucional. 

En efecto, pese a que en aras del máximo consenso 
entre las distintas fuerzas políticas el texto del precep
to impugnado es deliberadamente impreciso dejando 
para el posterior desarrollo estatutario la concreción de 
cuales son los fondos propios, cual sea el alcance de la 
integración el sistema de archivos de Cataluña y me
diante que mecanismos se colaborará con el Patronato 
del archivo, es obvio que de dicha disposición puede 

hacerse, como se ha expuesto, una lectura plenamente 
conforme con las previsiones constitucionales y, como 
ha reiterado constantemente el Tribunal Constitucional 
en su jurisprudencia, a la hora de valorar la adecuación 
de una ley a la Constitución, y siguiendo la doctrina 
reiterada desde las Sentencias 4 y 9/1981 (FFJJ 5 y 3 
respectivamente), es preciso partir del principio de in
terpretación de todo el ordenamiento conforme a la 
Constitución Española; principio que emerge del artí
culo 9.1CE como fruto de la vinculación de todos, tam
bién del legislador, a la Constitución (STC 76/1983 FJ 
4) y el valor de la Constitución como norma suprema 
del ordenamiento (STC 16/1982 FJ 1). De forma que 
no podrá reputarse inconstitucional un precepto legal 
cuando, como es el caso, de entre sus posibles sentidos 
uno resulte conforme a la Constitución, siendo un im
perativo para todos los poderes llamados a aplicar o 
desarrollar la ley hacerlo conforme a la Constitución 
(STC 19/1982 FJ 7). 

III. LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA DE LA 

LO 6/2006, DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO 

DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA NO VULNERA EL ARTÍCULO 

147.3 CE 

De acuerdo con la recurrente la disposición adicional 
decimotercera de la LO 6/2006, de 19 de julio, de re
forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña debe 
reputarse contraria al orden constitucional por suponer 
una modificación de la Disposición adicional primera 
del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares por un 
procedimiento diferente al previsto en el título VI de 
este mismo cuerpo legal y vulnerar así la reserva 
estatutaria para el procedimiento de reforma estatutaria 
establecida en el artículo 147.3 CE. 

La razón para considerar que la Disposición adicional 
impugnada altera las previsiones del Estatuto de Auto
nomía de las Islas Baleares radica en considerar que la 
integración en el sistema de archivos de Cataluña de 
fondos propios de Cataluña depositados en el Archivo 
de la Corona de Aragón implica un menoscabo de las 
competencias que en relación al mismo reconoce a la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la Dispo
sición adicional primera de su Estatuto. 

Sin embargo, y como se desprende de lo expuesto en 
los dos anteriores apartados de estas alegaciones la 
Disposición adicional impugnada no supone en modo 
alguno ninguna limitación o exclusión de las compe
tencias que a la Comunidad Autónoma de las Islas Ba
leares reconoce su Estatuto de Autonomía. 

En efecto, de lo previsto en la disposición impugnada 
no puede deducirse, como se ha visto, que los fondos 
propios de Cataluña sean determinados unilateralmente 
por la Comunidad Autónoma catalana o por ésta y el 
Estado de forma bilateral y sin intervención del Patro
nato del Archivo. Tampoco puede, por otra parte, pre
tenderse que la competencia autonómica de participa
ción en la gestión del Archivo de la Corona comporte 
la imposibilidad de alterar el contenido de los fondos 
documentales de dicho archivo, puesto que la materia 
objeto de la competencia es el propio archivo y no cada 
uno de los documentos que lo componen. Así, de la 
misma manera que no puede afirmarse que el apagón 
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analógico comporte un menoscabo en la competencia 
autonómica relativa a medios de comunicación, tampo
co puede sostenerse que la salida de unos determinados 
fondos que por lo demás son propios de una determi
nada Comunidad Autónoma del Archivo de la Corona 
de Aragón, comporte menoscabo de la competencia 
autonómica de participación en la gestión de dicho ar
chivo. 

En consecuencia, y dado que no coexisten dos precep
tos estatutarios contradictorios sobre un mismo objeto, 
sino al contrario, los cuatro preceptos pueden aplicar
se y hacerse efectivos a un tiempo y harmónicamente, 
no puede entenderse desbordada la reserva estatutaria 
(STC 99/1986) y, por tanto, tampoco considerar vulne
rado el artículo 147.3 CE por parte de la Disposición 
adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 

Por todo lo expuesto, de ese Tribunal, 

SOLICITA 

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma el pre
sente escrito y los documentos que lo acompañan, se 
sirva admitirlo y teniendo por evacuado el trámite con
ferido, se sirva estimar las alegaciones formuladas y, en 
sus méritos, dictar sentencia por la que se desestime en 
su integridad el recurso de inconstitucionalidad número 
9568-2006 promovido el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y, en su re
presentación y defensa, por el Letrado del mismo, con
tra la disposición adicional decimotercera de la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Esta
tuto de Autonomía de Cataluña. 

OTROSÍ DICE 

Que concurre en este caso la conexión de objeto entre 
el recurso de inconstitucionalidad número 9568-2006 
planteado el Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, al que responden las 
presentes alegaciones, y el recurso de inconstitucio
nalidad número 8045-2006 presentado por más de cin
cuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en 
el Congreso de los Diputados, puesto que en buena 
medida coinciden en ambos recursos los preceptos 
impugnados de la LO 6/2006, de Reforma del Estatu
to de Autonomía de Cataluña, y la resolución que en su 
día pueda adoptar el Tribunal Constitucional en uno de 
ambos recursos afecta directamente al objeto del otro 
recurso, resultando necesaria consiguientemente la acu
mulación para que el Tribunal pueda tener en cuenta las 
diversas alegaciones formuladas antes de resolver sobre 
la constitucionalidad de los preceptos impugnados. 

Que se cumple la condición exigida por el artículo 83 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en su 
virtud interesa a esta representación la acumulación del 
recurso número 9568-2006 promovido por el Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears al recurso anteriormente planteado número 
8045-2006 para su tramitación y decisión conjunta por 
parte del Tribunal Constitucional. 

Por lo que al Tribunal Constitucional 
4.87.30. 

SOLICITA 

Que acuerde la acumulación del recurso número 9568
2006 promovido por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, al que res
ponden las presentes alegaciones, al recurso número 
8045-2006 planteado en su día por más de cincuenta 
diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Con
greso de los Diputados contra diversos preceptos de la 
LO 6/2006 de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, para su tramitación y decisión conjunta por 
parte del Tribunal Constitucional. 

Barcelona para Madrid, a 21 de diciembre de 2006 

Esther Andreu i Fornos 
Letrada 

Recurs d’inconstitucionalitat interpo
sat pel Consell de la Generalitat de la 
Comunitat Valenciana contra determi
nats articles de la Llei orgànica 6/2006, 
de reforma de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya 
Tram. 385-00003/08 

Al·legacions que formula el Parlament 

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Los letrados del Parlamento de Cataluña suscritos, en 
representación y defensa del mismo, según tienen acre
ditado en el recurso de inconstitucionalidad 9501-2006, 
comparecen ante el Tribunal Constitucional y como 
mejor en derecho proceda 

DICEN 

1. Que, en fecha 17 de noviembre de 2006, el Parla
mento de Cataluña ha sido notificado de la providencia 
dictada por el Tribunal Constitucional por la que se 
admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 
9501-2006, promovido por el Consell de la Generalitat 
de la Comunitat Valenciana y, en su representación y 
defensa, por el Letrado del mismo, contra el art. 117.4; 
disposición adicional decimotercera del mismo, y con
tra los siguientes preceptos relativos al régimen de fi
nanciación: art. 201.3 en relación con el art. 210; 202.2; 
203.1, 3, 4 y 6; 204.1 y 4; 205.1 y 5; 206.3; 218.1, 2, 3 
y 5; 219.2; 220; 221; disposición adicional tercera y dis
posición adicional séptima de la Ley Orgánica 6/2006, 
de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña, confiriendo un plazo de quince días para 
personarse en el procedimiento y formular alegaciones. 

2. Que, en fecha 22 de noviembre de 2006, el Parla
mento de Cataluña presentó escrito en el Registro Ge
neral del Tribunal Constitucional, personándose y so
licitando le fuera concedida una prórroga para formular 
alegaciones. 

3. Que, mediante providencia de 11 de diciembre de 
2006, el Tribunal Constitucional, a petición de esta re
presentación, tuvo por personado al Parlamento de 
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Cataluña en el recurso de referencia y le confirió una 
prórroga de ocho días para la formulación de alegacio
nes. 

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante las 
providencias a que se ha hecho referencia, pasan a for
mular las siguientes: 

ALEGACIONES 

1. CONSIDERACIÓN DE CARÁCTER PRELIMINAR: INADMISI
BILIDAD DEL RECURSO EN LOS TÉRMINOS EN QUE ESTÁ 

PLANTEADO 

El artículo 162 a) de la Constitución legitima para in
terponer el recurso de inconstitucionalidad, entre otros, 
a los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades 
autónomas. Desde esta perspectiva, el Consell de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana está legitimado 
para interponer el recurso; ahora bien, lo que ni la 
Constitución ni la LOTC permiten es que el Consell, en 
el acuerdo de interposición del recurso, no determine el 
alcance del mismo y que sea su representación proce
sal –en el presente caso el Abogado General de la Ge
neralitat de la Comunitat Valenciana– quien sea, en una 
extralimitación flagrante de sus funciones, la que fije 
que concretos preceptos son o no objeto de la impug
nación. 

En el certificado del Acuerdo del Consell de la Gene
ralitat de la Comunitat Valenciana de 8 de septiembre 
de 2006, aportado por la parte recurrente como docu
mento número 1, se dice que el Consell acordó «Inter
poner recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, por la que se aprue
ba el Estatuto de Autonomía de Catalunya [sic], previo 
dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana», sin especificar que concretos preceptos 
son objeto de la impugnación. 

El hecho de adoptar un acuerdo genérico para interpo
ner un recurso de inconstitucionalidad no permite a la 
representación procesal de quien está legitimado para 
interponer el recurso definir libremente el alcance real 
del mismo. Lo contrario podría significar que los órga
nos legitimados constitucionalmente para recurrir pu
dieran delegar la concreta definición del objeto del re
curso a sus servicios jurídicos o a sus representantes 
procesales, actuando en tal caso en fraude de Constitu
ción. 

En todo caso, existiendo la evidente voluntad de recu
rrir por parte del Consell de la Generalitat de la Comu
nitat Valenciana, y hallándose tal voluntad argumentada 
en la parte expositiva del Acuerdo del 8 de septiembre 
de 2006, es necesario acudir a dicha parte expositiva 
para averiguar si el recurso presentado por el Abogado 
General de la Generalitat Valenciana coincide o no con 
el contenido del Acuerdo citado. Pues bien, en dicha 
parte expositiva sólo se mencionan los preceptos si
guientes: artículo 117.4, relativo los recursos hídricos; 
disposición adicional decimotercera, relativa al Archi
vo de la Corona de Aragón; y a los artículos 204, 206 
y 210 y las disposiciones adicionales tercera, octava, 
novena y décima, relativos a la financiación. 

Sin embargo, el recurso se plantea también contra los 
artículos 201.3; 202.2; 203.1, 3, 4 y 6; 205.1 y 6 [sic]; 

218.1, 2, 3 y 5; 219.2; 220; 221 y disposición adicional 
séptima. 

Por otro lado, no se impugnan las disposiciones adicio
nales octava, novena y décima, que si se hallan relacio
nadas en la parte expositiva del Acuerdo. 

Por todo ello, esta representación entiende que la admi
sión a trámite del recurso tal como fue presentado es 
improcedente, como mínimo en lo relativo a los artícu
los 201.3; 202.2; 203.1, 3, 4 y 6; 205; 218.1, 2, 3 y 5; 
219.2; 220; 221 y disposición adicional séptima, por 
falta de Acuerdo pera recurrir de quien está constitucio
nalmente legitimado para ello. 

Así mismo, el recurso incluye entre las normas impug
nadas el artículo 205.1 y 6, y en esta forma fue admi
tido a trámite por el Tribunal. Sin embargo, el artículo 
205 no se halla estructurado mediante números, sino 
que consta de tres párrafos sin numerar. Del texto de la 
demanda se deduce que el objeto de la impugnación 
alcanza al primer párrafo del artículo 205, por el artí
culo 205.1, y al artículo 206.6 por el artículo 205.6. 

Por todo ello el recurso planteado no debía haber sido 
admitido a trámite en los términos en que lo ha sido. 
Ello no impide, a beneficio de lo que resuelva el Tribu
nal Constitucional, que esta representación formule 
alegaciones sobre el fondo del asunto en el presente 
escrito, considerando como subsanado el error relativo 
al artículo 205 1. y 6, que entiende esta representación 
referido a los artículos 205, primer párrafo, y 206.6, 
respectivamente, por evidentes razones de economía 
procesal. 

2. RECURSOS HÍDRICOS (ARTÍCULO 117.4) 

A) Antes de exponer los motivos que justifican la im
pugnación del art. 117.4 EAC, la representación de la 
actora efectúa unas consideraciones previas al objeto de 
enmarcar el citado precepto estatutario en un contexto 
normativo y político determinado. En este sentido, tras 
dar somera cuenta de la evolución legislativa en mate
ria hidráulica, en su parte referida a la planificación y 
a los trasvases entre cuencas hidrográficas, concluye 
que la previsión estatutaria culmina un conjunto de ac
tuaciones legislativas dirigidas a una finalidad determi
nada: impedir o cuando menos dificultar los trasvases 
(aunque en algún momento utiliza la expresión de for
ma genérica, en otros momentos explicita que en rea
lidad se está contemplando siempre un posible trasvase 
de río Ebro a las cuencas de la Comunidad Valenciana) 
y privilegiar a Cataluña en esta materia. 

Ante estas afirmaciones, que cabe considerar no sólo 
parciales, sino que introducen una distorsión en el de
bate propio de un proceso constitucional al atraer hacia 
él, y pretender una mixtificación con el mismo, cuestio
nes de orden político, es necesario clarificar el objeto 
concreto de la controversia, deslindándolo de valora
ciones no jurídicas. 

La representación de la actora introduce el análisis del 
art. 117.4 EAC formulando un planteamiento político 
desde un enfoque determinado, frente al cual existe, 
obviamente, el opuesto, que no sólo se limitaría a ne
gar las afirmaciones de la recurrente sino que puede 
valorar los hechos (las necesidades hídricas) y las alter
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nativas para afrontarlas y solucionar los problemas que 
originan, de manera absolutamente distinta. Así, podría 
sostenerse que la política hidráulica entre los años 2000 
y 2004 no sólo no corregía un desequilibrio a favor de 
quien necesitaba más recursos hidráulicos, sino que 
creaba graves perjuicios sin que existiera una necesidad 
suficiente que lo justificara. Pero el proceso constitu
cional no tiene por objeto dirimir en una controversia 
de ese orden, sin perjuicio de sus distintos fundamen
tos técnicos, sino que debe ceñirse a la cuestión estric
tamente jurídica de la adecuación a la Constitución de 
la norma impugnada, excluyendo aquellas considera
ciones que pretendan valorar el acierto o corrección de 
la norma desde otros puntos de vista. Por lo tanto, el 
juicio de constitucionalidad debe recaer sobre el texto 
objeto del recurso y no sobre un conjunto de decisiones 
legislativas, como sostuvo ese Tribunal bien temprana
mente: 

«El recurso de inconstitucionalidad no lo establecen la 
Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal como una 
impugnación dirigida contra un bloque o una parte del 
sistema normativo o del ordenamiento jurídico, de suerte 
que para decidir la legitimidad constitucional haya que 
enjuiciar los criterios de aplicación del Derecho. La 
función del recurso es más modesta pero más clara. Se 
trata de enjuiciar, exclusivamente, los textos legales y 
las fórmulas legislativas que no se encuentren expresa
mente derogados. 

»Si se admite la distinción entre norma como manda
to y texto legal como signo sensible mediante el cual el 
mandato se manifiesta o el medio de comunicación que 
se utiliza para darlo a conocer, la conclusión a la que 
hay que llegar es que el objeto del proceso constitucio
nal es básicamente el último y no el primero. 

»Lo anterior no significa que el Tribunal tenga que 
renunciar a poder establecer lo que se ha llamado 
acertadamente una sentencia interpretativa, a través de 
la cual se declare que un determinado texto no es in
constitucional si se entiende de una determinada ma
nera. Se observará que esta labor interpretativa tiene 
por objeto el establecimiento del sentido y significación 
del texto, pero no, en cambio, lo que podría entender
se como interpretación en un sentido más amplio, que 
sería la deducción o reconstrucción del mandato nor
mativo, mediante la puesta en conexión de textos». 
(STC 11/1981, FJ 4). 

En consecuencia, debe rechazarse la interpretación de 
la actora que inscribe el art. 117.4 EAC en el marco de 
una política hidráulica determinada, de la que sería su 
punto final, puesto que, como resulta de la literalidad 
de la propia norma enjuiciada, la misma ni prohíbe ni 
impide ningún trasvase, sino que por el contrario admi
te su posibilidad. 

Para proceder a una interpretación sistemática del art. 
117.4 EAC habrá que acudir antes a su inmediato con
texto, el conjunto del artículo 117, u otros preceptos 
atributivos de competencias o a los que regulan las re
laciones entre el Estado y la Generalidad, sin perjuicio 
de la necesaria interpretación conforme a la Constitu
ción. 

4.87.30. 

B) Los preceptos constitucionales vulnerados por el art. 
117.4 EAC, según la recurrente, son diversos: 2, 9, 14, 
81, 138.2, 147.2 y 149.1.22. Ahora bien, de sus alega
ciones se desprende que los motivos impugnatorios se 
pueden agrupar en un triple orden de razones: 

a) El art. 117.4 crea un privilegio a favor de la Genera
lidad, con infracción del principio de igualdad, interdic
ción de la arbitrariedad de los poderes públicos, segu
ridad jurídica y solidaridad (otros principios también se 
consideran infringidos, aunque no tienen una expresa 
acogida constitucional). 

b) Se produce un quebranto de las competencias esta
tales ex art. 149.1.22 CE. 

c) Se incurre en una extralimitación cuanto al contenido 
posible del Estatuto de Autonomía, con infracción de 
los artículos 81.1 y 147.2 CE. 

Como premisa de la que parte la recurrente para funda
mentar buena parte de su argumentación está su enten
dimiento del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
(TRLA) como norma integrante del bloque de la cons
titucionalidad, y en consecuencia, como parámetro de 
validez del 117.4 EAC. A este respecto, manifestamos 
nuestra más absoluta discrepancia, pues consideramos 
que se trata de un criterio erróneo, con apoyo en la ju
risprudencia constitucional y en la opinión de la mayo
ría de la doctrina. El único parámetro de validez del Es
tatuto de Autonomía (SSTC 76/1983 y 99/1986) es la 
Constitución misma. Ni el art. 28 LOTC incluye las le
yes sectoriales, ni siquiera en la parte que puedan tener 
de legislación básica (pues tampoco estas leyes forman 
parte del «bloque de la constitucionalidad»), ni la lógi
ca del sistema constitucional permite que pueda inter
pretarse así, ya que supondría dejar la determinación 
del régimen competencial autonómico en manos del le
gislador estatal, anulando de hecho la función que co
rresponde a los Estatutos. Sucede más bien lo contra
rio de lo que pretende la recurrente, es decir, el Estatuto 
de Autonomía si se integra en el bloque de la consti
tucionalidad y puede ser, por lo tanto, una norma utili
zada para enjuiciar la validez de la legislación que el 
Estado produce en ejercicio de las competencias que le 
restan. 

De acuerdo con lo que se acaba de exponer, la Ley de 
Aguas 29/1985, de 2 de agosto, fue enjuiciada no sólo 
a la luz de la Constitución sino de los Estatutos de Au
tonomía, y de tal contraste se derivó la inconstituciona
lidad de algún precepto de aquella, y su interpretación 
ajustada al sistema constitucional de distribución de 
competencias. Por lo tanto, no es posible defender la 
interpretación inversa, como hace la recurrente y some
ter al EAC al contraste con el TRLA dando prevalencia 
a éste, ni siquiera cuando tiene el carácter de norma 
básica al amparo de los arts. 149.1.13; 149.1.18 y 
149.1.23 CE. 

A todo lo dicho, debe añadirse que el TRLA diseña un 
modelo de regulación de los recursos hidráulicos que 
no es el único posible constitucionalmente, como el 
Tribunal Constitucional se encargó de señalar a propó
sito de la Ley de Aguas 29/1985: 

«En todo caso, parece claro que del conjunto de las 
normas del bloque de la constitucionalidad aplicables 
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en materia de aguas puede extraerse más de una inter
pretación, sin forzar los conceptos empleados por ta
les normas y dentro siempre de los límites constitucio
nales. La misión de este Tribunal no consiste en señalar 
en abstracto cuál de entre las constitucionalmente po
sibles resulta la más oportuna, adecuada o convenien
te, sino que debe ceñirse a enjuiciar en concreto si las 
normas legales ahora cuestionadas infringen o no la 
Constitución o los Estatutos de Autonomía. A tal efec
to, sin que ello suponga una descalificación de otras 
opciones desde la perspectiva estricta de su legitimidad 
constitucional debemos determinar si dichas normas 
son o no ajustadas a una interpretación de las reglas 
constitucionales y estatutarias que pueda considerar-
se lícita.» (STC 227/1988, FJ. 13) 

En definitiva, no puede juzgarse al EAC desde su con
formidad con la Ley de Aguas, aunque ésta se haya 
declarado constitucional. 

C) Prosiguiendo con el análisis de las alegaciones for-
muladas contra el art. 117.4 EAC, puede observarse 
que el mismo es objeto de una interpretación muy ex
tensiva, haciéndole decir mucho más de lo que real
mente dice, o formulando hipótesis sobre su desarrollo 
que van mucho más allá de lo que pueda preverse sea 
su aplicación. A partir de esta interpretación se elabo
ra la argumentación en contra de la constitucionalidad 
del precepto, por lo que parece necesario despojar la 
citada interpretación de todo aquello que en realidad no 
se desprende con naturalidad del contenido del art. 
117.4 EAC. 

Se indica así, primeramente, que por el hecho de en
contrarse en el Estatuto de Autonomía, puede entender
se que el precepto debe ser desarrollado por la Genera
lidad de Cataluña. Pero ello supone ignorar las reglas 
de la distribución de competencias. Si el Estatuto con
tiene preceptos cuyo desarrollo no se atribuye expresa
mente a la Comunidad Autónoma o al Estado, habrá 
que analizarlos o interpretarlos para determinar a quién 
corresponde su desarrollo en coherencia con el mismo 
Estatuto y, evidentemente, la Constitución. En el caso 
del art. 117.4 EAC, si la legislación sobre planificación 
hidráulica corresponde al Estado, será éste quien desa
rrollo el precepto. Anticiparse a un eventual desarrollo 
de este precepto por la Generalidad, es utilizar el cau
ce del recurso de inconstitucionalidad como un instru
mento preventivo, lo que ha sido rechazado por el Tri
bunal Constitucional: 

«No será legítimo la utilización del recurso de incons
titucionalidad con la finalidad de obtener declaracio
nes preventivas o previsoras ante eventuales agravios 
competenciales o interpretativas que pongan a cu
bierto de aplicaciones contrarias al orden de compe
tencias establecidas en la C.E. y, dentro del marco 
constitucional, en los Estatutos de Autonomía.» (STC 
49/1984, FJ 2). 

Se atribuye asimismo a la regulación estatutaria la ca
pacidad para convertirse en un mecanismo de bloqueo 
de posibles trasvases, si la Generalidad opta por la in
actividad frente a la petición de emisión del informe 
preceptivo contemplado. Se presume así la posibilidad 
de una actitud obstruccionista, que a priori no cabe 

atribuir a ninguna administración. Se trata obviamente 
de una hipótesis extrema, que además la legislación de 
desarrollo puede evitar perfectamente, ya que deberá 
necesariamente fijar un plazo para la emisión del infor
me y, si lo considera oportuno, los efectos de la falta de 
emisión del mismo dentro de dicho plazo. 

La interpretación, sin embargo, más extensiva de lo que 
dispone el art. 117.4 EAC se halla en la consideración 
del tramite que prevé como exclusivo y excluyente. En 
ningún momento del art. 117.4 EAC se dispone, ni del 
resto del Estatuto se deduce, que la emisión de un in
forme preceptivo por la Generalidad conlleva que no 
puedan solicitarse otros informes, o establecerse como 
preceptivos en otros Estatutos, ni resulta tampoco que 
ello vaya en menoscabo de las competencias de otras 
Comunidades Autónomas, de las Confederaciones Hi
drográficas ni de los órganos que tengan atribuida por 
la legislación correspondiente la capacidad de decisión 
en esta materia. El art. 117.4 EAC añade una interven
ción autonómica, pero no detrae competencia alguna de 
ningún orden, sobre la materia. 

No debe confundirse, como pretende la recurrente, la 
previsión estatutaria con el supuesto enjuiciado en la 
STC 118/1996, puesto que entonces se trataba de la im
posición de un informe preceptivo por quien carecía de 
competencia para hacerlo. Se enjuiciaba, por lo tanto, 
el ejercicio de una competencia, que incurría en extra-
limitación, en perjuicio y condicionando al otro ente 
que era el realmente competente. Se contrastaba el ejer
cicio competencial, mientras que la norma ahora suje
ta a examen es la que tiene encomendado el reparto com
petencial completando la Constitución. 

El art. 117.4 EAC ni desapodera a las Confederaciones 
Hidráulicas, ni priva a otras Comunidades Autonómi
cas de su participación, ni impide que pueda disponerse 
un trámite análogo, por lo que no disminuye o perjudi
ca la cooperación que pueda darse en esta materia, ni 
reduce la competencia de coordinación estatal ex art. 
149.1.13 CE. 

D) Si se entiende, por lo tanto, que el art. 117.4 EAC no 
establece una vía de participación exclusiva y exclu
yente, como debe entenderse, pues así resulta de su 
dicción literal, quedan desprovistas de base las alega
ciones de inconstitucionalidad que se justifican en una 
pretendida vulneración de los art. 2, 9, 14 y 138.2 CE, 
al considerar que se consagra un privilegio injustifica
do. 

La pretendida desigualdad de trato de relevancia cons
titucional que se crea a partir del art. 117.4 EAC no 
sólo se basa en una interpretación incorrecta del mis
mo, sino que incurre en el error de aplicar los art. 9.2 
y 14 CE a la relación entre Comunidades Autónomas. 
Como tuvo ocasión de rechazar este Tribunal, en la 
STC 76/1983, la igualdad se predica de los ciudadanos, 
y no de las Comunidades Autónomas: 

«Carece de base constitucional la pretendida igualdad 
de derechos de las Comunidades Autónomas [...]. Los 
artículos [...] 9.2, 14, 139.1 y 149.1 consagran la igual
dad de los individuos y de los grupos sociales, pero no 
la de las Comunidades Autónomas. En realidad, éstas 
son iguales en cuanto a su subordinación la orden 
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constitucional; en cuanto a los principios de su repre
sentación en el Senado (art. 69.5); en cuanto a su le
gitimación ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1); 
o en cuanto que las diferencias entre los distintos Es
tatutos no podrán implicar privilegios económicos o 
sociales (art. 138); pero, en cambio, pueden ser des
iguales en lo que respecta al procedimiento de acceso 
a la autonomía y a la determinación concreta del con
tenido autonómico, es decir, de su Estatuto y, por tan
to, en cuanto a su complejo competencial. Precisamen
te el régimen autonómico se caracteriza por un 
equilibrio entre la homogeneidad y la diversidad del 
status jurídico público de las entidades territoriales 
que lo integran. Sin la primera no habría unidad ni 
integración en el conjunto estatal; sin la segunda no 
existiría verdadera pluralidad ni capacidad de 
autogobierno, notas que caracterizan al Estado de las 
autonomías». (STC 76/1983, FJ 2) 

Por otra parte, tampoco resulta adecuada la invocación 
del artículo 9.2 CE como infringido. La ubicación de 
este precepto en el sistema constitucional y su natura
leza finalista no permiten considerarlo como una nor
ma finalista que imponga límites específicos a la actua
ción del legislador. Así lo tiene declarado ese Tribunal 
en numerosas ocasiones, como por ejemplo, en la STC 
98/1985, FJ 9: 

«...no puede pretenderse su aplicación para obtener la 
declaración de inconstitucionalidad de una norma en 
la que, presuntamente, se incumple el mandato de pro
mover la igualdad real, pues esta igualdad no opera 
como un límite concreto en la actuación de los poderes 
públicos.» 

La Constitución posibilita la diversidad en la operación 
de descentralización política a la que abre vía, como se 
ha encargado de subrayar la doctrina. Diversidad que 
existe desde el principio cuando la misma Constitución 
no impone la creación de Comunidades Autónomas en 
todo el territorio español, y prosigue cuando el ritmo de 
creación y de asunción de competencias puede ser di
verso. En coherencia con este planteamiento y por las 
características que le son propias, el principio de igual
dad debe predicarse de los individuos, y de los grupos 
sociales en los que se integran y no de las instituciones 
públicas. 

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, esta 
representación coincide con la recurrente respecto a la 
exigencia constitucional de cooperación, especialmente 
en materia hidráulica. Y, aunque no es exactamente lo 
mismo, también puede convenirse en la necesidad de 
participación de las Comunidades Autónomas en la 
toma de decisiones sobre posibles trasvases que les 
afecten. No obstante, estos criterios no resultan puestos 
en entredicho por lo establecido en el art. 117.4 EAC 
que es perfectamente compatible con el mantenimien
to de la participación a través de las Confederaciones 
Hidrográficas, que no constituye el único modo de par
ticipación. La misma STC 118/1996 invocada por la 
recurrente tan sólo afirma que es el «modo más direc
to que tiene la Comunidad Autónoma para incidir en 
los intereses afectados por la administración de las 
aguas...». No se excluyen, por lo tanto, otras posibili

4.87.30. 

dades complementarias, que no interfieran o obstacu
licen la capacidad de decisión final. 

Además, el criterio sostenido por ese Tribunal se for
mulaba no con carácter abstracto y general, sino en 
referencia a una norma muy concreta buscando una 
interpretación conforme a la Constitución, por lo que 
no cabe extraer de la misma que se abogaba por el 
modelo de participación establecido como único e ina
movible, y sin posibilidad de complemento. 

La participación a través de órganos de composición 
plural no excluye la instrumentación a través de otras 
formas de cooperación, sino que unas son tan válidas 
como otras: 

«Este principio de cooperación impone que se arbitren 
mecanismos o cauces de colaboración mutua a fin de 
evitar interferencias y, en su caso, dispersión de esfuer
zos e iniciativas perjudiciales para la finalidad priori
taria (SSTC 13/1988, fundamento jurídico 2., y 102/ 
1995, fundamento jurídico 31), aunque, por lo general, 
«no prejuzga cuál debe ser la correcta técnica a través 
de cuya mediación dicha coparticipación se articule» 
(STC 68/1996, fundamento jurídico 10), si bien hemos 
entendido que el mismo puede satisfacerse general
mente, «ya dando entrada a representantes o comisio
nados de las Comunidades Autónomas en los órganos 
del Estado, ya integrando a las Comunidades Autóno
mas en el curso de los procedimientos públicos que 
ejecuten la legislación estatal» (STC 146/1992, funda
mento jurídico 4.). Así pues, este Tribunal ha venido 
reconociendo un margen de discrecionalidad en la 
determinación de los específicos mecanismos coopera
tivos, lo que no implica que dicho margen se conciba 
como un espacio totalmente inmune al control jurisdic
cional, pues la, en principio, amplia esfera de libertad 
aludida «puede eventualmente comprimirse en función 
de la relevancia del ámbito de la política autonómica 
concernido en cada caso» (STC 68/1996, fundamento 
jurídico 10)». (STC 118/1998, FJ 12) 

Tampoco cabe aducir que la previsión de un informe 
preceptivo convierte a éste en determinante de la deci
sión final adoptada, ya no se establece el carácter 
vinculante ni se le otorga ningún tipo de prevalencia o 
superioridad frente a otros informes, lo que sí supon
dría trasladar el centro de decisión sobre el pretendido 
trasvase a manos autonómicas. Ello no es así puesto 
que la norma no lo establece. 

Se señala por la recurrente como afectado por el art. 
117.4 EAC el principio de solidaridad, y por lo tanto el 
art. 138.2 CE (y por extensión, el art. 2 CE). La recu
rrente confunde, al esgrimir este argumento, la prohi
bición de producir o crear privilegios económicos y 
sociales, que es a lo que se refiere el art. 138.2 CE, con 
el establecimiento de un trámite procedimental. El ar
tículo 138.2 prohíbe que un Estatuto contenga diferen
cias de orden material que pueden ser reputadas como 
beneficios económicos y sociales para la Comunidad 
Autónoma respectiva. No es tanto, pues, cualquier di
ferencia en el contenido competencial del Estatuto, que 
es consubstancial al proceso de descentralización polí
tica acometido a partir de la Constitución, lo que infrin
ge el principio de solidaridad, sino la atribución de una 
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posición de ventaja económica, material, lo que no se 
da en el presente caso. El apartado 1 del mismo art. 138 
CE responsabiliza al Estado del aseguramiento de la 
solidaridad entendida como equilibrio económico ade
cuado y justo, y éste ha sido el sentido en que ha veni
do aplicando la jurisprudencia constitucional el princi
pio de solidaridad, al enjuiciar normas que introducían 
posibles diferencias económicas entre las diversas par
tes del territorio (admitiendo, incluso, que una cierta 
diversidad económica no atenta al principio de solida
ridad), como puede verse en las SSTC 173/1998, FJ 9; 
37/2002, FJ 12; 152/2003, FJ 3; 98/2004, FJ 7; etc. No 
existe, en consecuencia, vulneración alguna del princi
pio de solidaridad a través del art. 117.4 CE. 

Se dirige, también, el reproche de inconstitucionalidad 
contra el art. 117.4 EAC por considerar que infringe el 
art– 9.3 CE, al atentar contra la seguridad jurídica y, 
además, ignorar la prohibición de arbitrariedad de los 
poderes públicos. Ambas imputaciones deben ser, asi
mismo, rechazadas. La pretendida falta de seguridad 
jurídica se produce por disponer que el informe precep
tivo debe emitirse respecto de una «propuesta» de tras
vase de recursos hídricos, concurriendo el término 
«propuesta» en absoluta indeterminación. Resulta claro 
que se trata de un concepto jurídico indeterminado, 
pero ello no significa que carezca de ningún perfil, sino 
que la norma sectorial encargada de regular los trasva
ses deberá desarrollar. 

Cuando el art. 117.4 EAC se refiere a una «propuesta» 
no puede significar cualquier propuesta, sino la formu
lada por quien sea competente y a través del procedi
miento correspondiente. La concreción de los detalles 
procedimentales no incumbe al Estatuto, sino al legis
lador competente. 

Por lo que respecta a la posible arbitrariedad en la que 
pudiera incurrir la norma, es obvio que la prohibición 
de arbitrariedad también recae sobre el legislador, 
como límite a respetar dentro de la amplia libertad de 
que éste dispone, pero se traduce específicamente en la 
prohibición de establecer discriminaciones entre los 
ciudadanos, y en el deber de respeto al marco constitu
cional, mandatos que no resultan contradichos por el 
art. 117.4 EAC, que obedece a la valoración del legis
lador estatuyente de que la introducción de este trámi
te procedimental reconoce el singular interés de la Ge
neralidad en esta materia. 

E) Por lo que se refiere a la presunta vulneración del 
art. 149.1.22 CE, se alega por la recurrente que median
te el art. 117.4 EAC «se está produciendo una velada 
asignación de competencias a la Generalidad sobre una 
materia cuya ejecución corresponde en exclusiva al 
Estado». No pueden existir «asignaciones veladas» de 
competencias en el Estatuto sino que deben ser expre
sas, y en este caso no hay tal atribución de competen
cias. Ni tan siquiera de posibles competencias «implí
citas» o instrumentales. La prescripción del art. 117.4 
EAC es clara y no disminuye ni la competencia estatal 
legislativa ni ejecutiva en la materia. No se produce 
ninguna cesión o traslación de competencias a la Gene
ralidad por medio del art. 117.4 EAC, sino que tan sólo 
se dispone su participación en un proceso cuya regula
ción específica corresponde aún al Estado, y lo mismo 

puede decirse sobre su ejecución. Emitir un informe no 
puede confundirse con participar en función ejecutiva 
(¿qué sucede con los informes que determinados órga
nos deben emitir sobre proyectos legislativos?), al me
nos cuando el informe no es vinculante. Por todo ello 
carece de fundamento la tacha de inconstitucionalidad 
contra el art. 117.4 EAC. 

F) Por lo que se refiere a la posible extralimitación 
estatutaria con infracción de lo dispuesto en el art. 81 
CE, cabe hacer las siguientes consideraciones. 

El Estatuto es norma institucional básica como expre
samente establece el artículo 147.1 CE. Esta previsión 
constitucional reviste especial importancia porque su
pone la definición o la caracterización general del Es
tatuto de Autonomía. Este carácter de norma institu
cional básica, sin sumisión a otros límites que el respeto 
a la Constitución en tanto que norma jurídica superior, 
implica que el Estatuto de Autonomía es la norma lla
mada a contener los aspectos fundamentales de la regu
lación del sistema jurídico y político de la Comunidad 
Autónoma. Para calibrar con más precisión el alcance 
de esta definición del Estatuto como norma institucio
nal básica es necesario poner en conexión el artículo 
147.1 CE con el artículo 147.2 y con el artículo 81 CE. 
Mediante el primero la Constitución, como así lo ha 
reconocido el Tribunal Constitucional (STC 89/1984 
FJ. 7), establece simplemente el contenido mínimo de 
los Estatutos de Autonomía, mientras que con el segun
do de los preceptos citados indica que la reserva de ley 
orgánica alcanza únicamente a «la aprobación de los 
Estatutos de Autonomía». Esta constatación implica 
que la regulación estatutaria no se define en relación 
con materia alguna sino en función de la posición cons
titucional del ente que crea el propio Estatuto. Dicho en 
otras palabras, el Estatuto de Autonomía tiene por ob
jeto todo lo que concierne a la correspondiente Comu
nidad Autónoma. En consecuencia, y sin perjuicio de 
volver sobre la cuestión más adelante cuando se trate 
específicamente del contenido del Estatuto de Autono
mía, puede afirmarse que al mismo le compete determi
nar y regular el principio de autogobierno del territorio 
autonómico estableciendo el marco institucional de la 
Comunidad Autónoma, el subsistema de fuentes del 
derecho, el haz de competencias, las relaciones jurídi
cas y de poder dimanantes, el encaje con el Estado, los 
recursos financieros y los procedimientos de reforma. 

En definitiva, ello significa que el contenido del Esta
tuto de Autonomía no debe limitarse a los elementos 
expresamente previstos en el art. 147.2 CE o en otros 
preceptos constitucionales sino que puede incluir todos 
aquellos aspectos vinculados a la estructuración gene
ral del sistema jurídico y político autonómico con el 
único límite de aquellas materias a las que de manera 
expresa la Constitución atribuye a otra norma. Aun 
cuando, como consecuencia de esta función constitu
cional del Estatuto de Autonomía, pueda hablarse de 
los Estatutos como normas paraconstitucionales o sub
constitucionales de ningún modo esta representación 
pretende atribuir al Estatuto de Autonomía el carácter 
de Constitución en el sentido de ser una norma surgi
da de un poder originario y soberano. Simplemente se 
trata de subrayar que el Estatuto de Autonomía como 
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norma institucional básica de la Comunidad Autónoma 
integra el bloque de la constitucionalidad y desarrolla 
esta doble y fundamental tarea: fundar y configurar el 
ente autonómico. Configuración que debe hacerse con 
sometimiento a la Constitución como el propio Estatuto 
de Autonomía de Cataluña reconoce en su artículo 1 y 
como se ha puesto de manifiesto, además, a través del 
escrupuloso respeto al procedimiento seguido para 
aprobar la LO 6/2006 de acuerdo con la Constitución 
y el Estatuto de 1979. 

Por último, debe subrayarse que el Estatuto es además 
una ley estatal como así se establece en el art. 147.1 CE 
cuando este precepto señala que el Estado lo reconoce 
como parte integrante de su ordenamiento jurídico. En 
este sentido, como afirma el Tribunal Constitucional, 
«la aprobación de los Estatutos de autonomía por Ley 
orgánica no constituye un simple revestimiento formal 
de una norma propiamente autonómica sino la incorpo
ración, definitiva y decisiva, de la voluntad del legisla
dor estatal a la configuración de lo que, por su conte
nido, constituye la norma institucional básica de cada 
Comunidad Autónoma» (STC 99/1986). Todo ello sig
nifica que es el propio legislador estatal el que, de con
formidad con sus potestades reconocidas en el marco 
de la Constitución, fija en el Estatuto –norma institu
cional básica– los aspectos vertebrales de su relación 
con una Comunidad Autónoma, en este caso la de Ca
taluña. A partir de esta consideración, no se puede de
cir que el Estatuto dirige o impone mandatos unilatera
les al legislador estatal, ya que es el propio Estado el 
que aprueba el contenido del Estatuto mediante Ley 
orgánica y conforme al artículo 147.1 de la Constitu
ción ha de reconocerlo y ampararlo como parte inte
grante de su ordenamiento jurídico. 

3. ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN. 

A) El régimen especial establecido en la Disposición 
adicional decimotercera de la Ley Orgánica 6/2006, de 
19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña 

La Disposición Adicional Decimotercera del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, bajo la rúbrica. «Fondos 
propios y comunes con otros territorios» establece un 
régimen especial para los fondos documentales depo
sitados en el Archivo de la Corona de Aragón, al mar
gen del régimen general de competencias que sobre los 
archivos establecen la letra c) del apartado 1 y el apar
tado 2 del artículo 127 de este mismo texto legal. 

En efecto, a pesar de que en la redacción dada por el 
Parlamento de Cataluña, la regulación sobre los fondos 
depositados en el Archivo de la Corona de Aragón se 
ubicase sistemáticamente en una letra d) dentro del 
apartado 1 del artículo 127 EAC, que recoge las mate
rias de competencia exclusiva de la Generalidad de 
Cataluña en relación a la cultura, finalmente y a conse
cuencia del trabajo conjunto de la Comisión Institucio
nal del Congreso y de la Delegación del Parlamento de 
Cataluña, el texto de dicha letra fue trasladado a la dis
posición adicional decimotercera, evidenciando así la 
especialidad del régimen de dichos fondos. 

Para entender el porqué de la inclusión de ésta dispo
sición en el nuevo Estatuto catalán, debe tenerse pre
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sente, por un lado, que el mapa de archivos sitos en Ca
taluña está manifiestamente incompleto puesto que 
puede comprobarse que aún no ha sido creado y, por lo 
tanto, traspasado a Cataluña el Archivo Histórico Pro
vincial de Barcelona, estando todos los documentos 
que normalmente estarían depositados en el mismo, 
integrados en el mal denominado Archivo de la Coro
na de Aragón, y ello, a pesar de que según consta en el 
apartado A. 1º del Convenio del año 1981, reiterado en 
el de 1995, el Ministerio de Cultura se comprometiese 
a promover su creación y a transferir su gestión a la 
Generalidad de Cataluña mediante un nuevo acuerdo 
del la Comisión Mixta de Transferencias. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta el que, a 
pesar de las disposiciones al respecto contenidas en los 
Estatutos de las cuatro comunidades autónomas afecta
das, el Estado no haya procedido a crear y regular el 
patronato del Archivo de la Corona de Aragón hasta el 
pasado mes de noviembre (Real Decreto 1267/2006, de 
8 de noviembre, por el que se crea el Patronato del Ar
chivo de la Corona de Aragón). 

Estas circunstancias sumadas al hecho de la existencia 
de fondos de inestimable importancia para la historia 
de Cataluña contenidos en el Archivo de la Corona de 
Aragón han obligado al legislador estatutario a hacer 
referencia al tema de los fondos depositados en el men
cionado archivo, en primer lugar, para reconocer a la 
Generalidad de Cataluña competencias de participación 
en la gestión del Archivo de la Corona de Aragón y, en 
segundo lugar, para reconocer y establecer el principio 
de existencia en el Archivo de la Corona de Aragón y 
también en el Archivo Real de Barcelona, incluido en 
el mismo, de fondos propios de Cataluña, que deben 
integrarse en el sistema de archivos de Cataluña, y de 
fondos comunes y compartidos con otros territorios o 
comunidades que, en su día, formaron parte de la Co
rona de Aragón. Así, en el nuevo Estatuto de Autono
mía se materializa un acuerdo histórico entre el Estado 
Central y la Generalidad de Cataluña que resuelve en 
parte el problema crónico en relación al Archivo de la 
Corona de Aragón y que permite completar de forma 
satisfactoria el ámbito competencial de la Generalidad 
de Cataluña en materia de archivos, ámbito que era 
notoriamente menor al que tenían el resto de Comuni
dades Autónomas que en su día formaron parte de la 
Corona de Aragón y entre las que evidentemente se 
encuentra la recurrente, dado que, como se tendrá oca
sión de comprobar el Archivo de la Corona de Aragón 
ha asumido en relación al patrimonio documental cata
lán un papel que no ha cumplido jamás en relación al 
de las Islas Baleares, Valencia o Aragón. 

En efecto, Cataluña tiene, dentro del Archivo de la 
Corona de Aragón, patrimonio documental que estas 
Comunidades Autónomas ya gestionan desde hace 
años al haber obtenido del Estado el traspaso, respec
tivamente, de los Archivos del Reino de Mallorca, del 
Reino de Valencia y del Provincial de Zaragoza. 

Como dice la vigente Guía del Archivo, el Archivo de 
la Corona de Aragón es «un conjunto de archivos con 
secciones que lo han sido en tiempo con personalidad 
propia». Se trata de una institución cultural donde se 
han ido reuniendo múltiples y diferentes archivo, fon
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dos o conjuntos orgánicos de documentos, procedentes 
de instituciones muy diversas, tanto públicas como pri
vadas. No se trata pues de un único fondo o conjunto 
orgánico de documentos, sino que constituye lo que, a 
menudo y gráficamente se ha dado en llamar «un archi
vo de archivos», y en él están depositados documentos 
o fondos comunes a todos los territorios o comunida
des que en su día conformaron la Corona de Aragón, 
pero también otros propios de Cataluña por estar exclu
sivamente referidos o generados en esa Comunidad. 

La distinción entre fondos propios o fondos comunes o 
compartidos, obedece naturalmente a la necesidad de 
someter a unos y a otros a un régimen jurídico diferen
te, pues mientras en relación a los segundos su interés 
supracomunitario exige una gestión compartida entre 
los diferentes sujetos implicados, respecto de los prime
ros se impone su gestión por la Comunidad Autónoma 
catalana. Así, en consecuencia, la disposición adicional 
impugnada, establece que los propios se integren en el 
sistema de archivos en Cataluña, mientras los segundos 
se prevé que sean objeto de gestión conjunta. En efec
to, los fondos comunes, dado su interés supracomu
nitario y su proyección internacional, están depositados 
en el Archivo de la Corona de Aragón, de titularidad y 
competencia estatal (art. 149.1.28 CE), pero su gestión, 
corresponde al recién creado Patronato del Archivo de 
la Corona de Aragón, en virtud de la norma estatal 
adoptada en cumplimiento de las disposiciones de los 
Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valenciana 
(disposición adicional tercera), de las Islas Baleares 
(disposición adicional primera) y de Aragón (disposi
ción adicional primera). 

La distinción entre fondos propios de Cataluña y fon
dos comunes a las cuatro Comunidades que en su día 
integraron la Corona de Aragón, no es aceptada por la 
recurrente que considera que todos los fondos lo son de 
un único archivo, el de la Corona de Aragón indepen
dientemente del contenido que documentan o de su ori
gen, desconociendo, como evidencia el informe de la 
Dirección General del Patrimonio cultural de la Gene
ralidad de Cataluña, que se adjunta como anexo, que el 
mismo no constituye un conjunto unitario formado por 
fondos documentales pertenecientes a la Corona de 
Aragón, relativos al Monarca y las instituciones y orga
nismos vinculados a ella, sino que en el mismo y jun
to a dichos documentos también existen otros propios 
de Cataluña, bien por haberse generado antes de la 
unión matrimonial entre el Conde de Barcelona y la 
Reina de Aragón, y con ella la unión dinástica (parte de 
los fondos propios del Archivo Real de Barcelona), 
bien por pertenecer a personas públicas (parte del Ar
chivo Real de Barcelona o códices y manuscritos de la 
Generalidad de Cataluña), o privadas de Cataluña (Ar
chivos de los Monasterios de Ripoll, de Sant Cugat del 
Vallés o de Sant Joan de les Abadeses), bien por estar 
generados por antiguas instituciones estrictamente ca
talanas que tienen su homónimo en el resto de territo
rios del Rey de Aragón (gran parte de los documentos 
del Archivo Real de Barcelona) y muy especialmente 
aquellos fondos generados o referidos exclusivamente 
a Cataluña entrados durante los siglos XIX y XX al haber
se utilizado el Archivo de la Corona de Aragón como 
archivo histórico del conjunto de Cataluña ante la fal

ta de creación efectiva de los respectivos archivos his
tóricos provinciales prevista por decreto del año 1931, 
sin que hasta la fecha se haya concretado creando el 
Archivo Histórico Provincial de Barcelona. 

Es pues un hecho incontrovertible que una gran parte 
de los fondos contenidos actualmente en el Archivo de 
la Corona de Aragón son estrictamente catalanes por
que fueron generados por instituciones o personas ca
talanas y dentro del territorio de Cataluña. En conse
cuencia los fondos documentales depositados en dicho 
archivo no afectan a las cuatro Comunidades Autóno
mas sino que sólo una parte de los mismos responde a 
este interés supracomunitario. 

Esta realidad ya fue plasmada en el Estatuto de 1932 
que reconoció que en el Archivo de la Corona de Ara
gón se contenían fondos estrictamente referidos y ge
nerados en Cataluña. Dichos fondos fueron traspasados 
a la Generalidad de Cataluña (Decreto de 5 de octubre 
de 1934, Gaceta de Madrid, 6 de octubre de 1934) jun
to con los fondos monásticos catalanes que se encontra
ban en el Archivo Histórico de Madrid o en otros archi
vos del Estado. Desgraciadamente los hechos 
dramáticos posteriores a la promulgación del Decreto 
impidieron hacer efectivas sus disposiciones y la ins
tauración de la Dictadura todavía acentuó más la con
centración de fondos catalanes en el Archivo de la Co
rona de Aragón. 

Así mismo, las circunstancias en que se produjo la tran
sición democrática tampoco permitieron que el sistema 
de archivos de Cataluña pudiese contar con los fondos 
propios de Cataluña depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón. En efecto, a pesar de las disposicio
nes estatutarias al respecto, tanto la creación del Patro
nato como la distinción de los diversos tipos de fondos 
contenidos en el Archivo de la Corona de Aragón no 
han sido resueltos, manteniéndose en una permanente 
provisionalidad que finalmente parece llegar a su fin 
puesto que, por un lado, el Estado ha creado el Patro
nato del Archivo de la Corona de Aragón, que permitirá 
una gestión compartida de los fondos comunes, cum
pliendo así las previsiones estatutarias de las cuatro 
Comunidades Autónomas afectadas y, por otro, Estado 
y Generalidad han plasmado en el más alto nivel nor
mativo un acuerdo sobre la existencia de fondos pro
pios de Cataluña en el mencionado archivo que deben 
integrarse en el sistema de archivos de Cataluña. 

Efectivamente, la Disposición adicional decimotercera 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña plasma el acuer
do entre el Estado y la Comunidad Autónoma Catalana 
de reconocer la existencia de fondos propios de Cata
luña en el Archivo de la Corona de Aragón, que deben 
pasar a integrarse en el sistema de archivos de Catalu
ña y de participación o colaboración en la gestión de 
los fondos comunes que han de seguir depositados en 
el mencionado archivo de titularidad estatal. 

Así, cuando finalmente se determinen mediante una pos
terior negociación, cuales son esos fondos, puesto que 
la disposición adicional recurrida deja la precisión de 
cuales son concretamente los fondos propios de Cata
luña al posterior desarrollo estatutario, y los mismos 
sean traspasados a Cataluña se habrá zanjado el des
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equilibrio existente en relación a las otras tres Comu
nidades Autónomas, que como se ha dicho obtuvieron 
hace ya un tiempo el traspaso de la gestión respectiva
mente del Archivo del Reino de Mallorca y del Archi
vo Histórico de Mahón a la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares (RD 3040/1983 de 5 de octubre), del 
Archivo del Reino de Valencia, del Archivo Histórico 
provincial de Alicante, del Archivo Histórico de Ori-
huela y el Archivo Histórico Provincial de Castellón a 
la Comunidad Valenciana (RD 3066/1983, de 13 de oc
tubre) y del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, 
del Archivo Histórico Provincial de Huesca y del Archi
vo Histórico Provincial de Teruel a la Comunidad Au
tónoma de Aragón (RD 3065/1983de 5 de octubre). 

Negar la existencia de estos fondos propios de Catalu
ña supone incurrir en un error y en una falta de rigor en 
lo relativo a la naturaleza del archivo desde un punto de 
vista histórico y científico. 

Por ello, es también totalmente errónea e infundada 
desde el punto de vista jurídico y constitucional la con
vicción de que por decisión estatutaria es imposible 
romper la «supuesta» unidad de archivo. Así, para la 
recurrente la decisión del legislador estatutario no se
ria suficiente para alterar una decisión organizativa y 
administrativa que en el caso que nos ocupa, incide 
directamente en el contenido de un archivo histórico. 

Pues bien, al margen de que la Disposición adicional 
impugnada no supone ruptura alguna de la unidad de 
archivo, pues según dicho principio, aceptado pacífica
mente por la comunidad científica, procede la conser
vación en un único archivo de los documentos genera
dos por una persona pública o privada, y como se ha 
visto este no es el caso del actual contenido del Archi
vo de la Corona de Aragón, también sorprende que, 
aunque fuese así, el legislador estatutario no tuviese 
potestad para decidir en torno al modo de gestionar el 
referido archivo, eso sí, dentro del marco constitucio
nal que ofrecen los artículos 149.1.28 y 149.2 de la 
Constitución, que contemplan la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas puedan gestionar archivos de 
titularidad estatal y detentar competencias exclusivas en 
los que sean de su propia titularidad. 

En efecto, la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Es
tatuto de autonomía, al ser una norma estatal a la vez 
que de carácter paccionado es el vehículo idóneo para 
plasmar la voluntad estatal y autonómica de deslindar 
de una vez por todas el contenido común del archivo de 
la Corona de Aragón que merece ser objeto de gestión 
compartida entre el Estado y las cuatro Comunidades 
Autónomas cuyos territorios en su día integraron la 
Corona de Aragón y los fondos propios de Cataluña 
que por distintos avatares históricos fueron depositados 
en el denominado Archivo de la Corona de Aragón. 

B) La Disposición adicional recurrida no vulnera el 
artículo 149.1.28 CE 

La recurrente considera que lo dispuesto por la dispo
sición adicional decimotercera del Estatuto de Autono
mía de Cataluña vulnera la competencia exclusiva es
tatal en materia de «...museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte 
de las Comunidades Autónomas», y ello por un doble 
orden de razones. 

4.87.30. 

En primer lugar, la recurrente considera que permitir 
que una parte de los fondos actualmente depositados en 
el Archivo de la Corona de Aragón se integren en el 
sistema de archivos de Cataluña es contrario a la titu
laridad estatal del Archivo i a la competencia exclusi
va que sobre el mismo le atribuye el artículo 149.1.28 
CE. A su entender el Estado no puede por Ley orgáni
ca vulnerar su propio ámbito competencial excluyendo 
una parte de los fondos del archivo que estaban bajo su 
titularidad y gestión. 

Naturalmente, esta parte no comparte esta argumenta
ción, fruto tanto de un error en relación a la naturaleza 
y contenido del Archivo de la Corona de Aragón como 
de una mala comprensión de lo dispuesto tanto en el 
número 28 del artículo 149.1 CE como en la disposi
ción adicional recurrida. 

En efecto, y como se ha expuesto en el anterior aparta
do de estas alegaciones, los fondos que la disposición 
adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña pretende integrar en el sistema de archivos de 
Cataluña son fondos propios de esa Comunidad, que 
solo por circunstancias históricas concretas se han de
positado en el Archivo de la Corona de Aragón, pero 
que no tienen ninguna relación con el resto de territo
rios que conjuntamente con Cataluña, conformaron la 
antigua Corona de Aragón. En consecuencia, y como 
ya se ha apuntado anteriormente el Archivo de la Co
rona de Aragón no es un archivo en que se contengan 
documentos y fondos producidos y o recibidos en el 
ejercicio de sus funciones por una persona pública o 
privada sino que es una institución cultural que reúne 
un conjunto de archivos con secciones que en su día lo 
fueron con personalidad propia. 

También debe tenerse en cuenta que a pesar de su nom
bre, el archivo que nos ocupa, ni reúne solo los docu
mentos generados por la Corona de Aragón pues sigue 
recibiendo documentos más allá de la extinción de 
aquella realidad política, ni tampoco reúne todos los 
documentos que la misma generó, valga para ilustrar 
esta afirmación la existencia de los archivos reales de 
Mallorca y Valencia. 

Así mismo, es importante resaltar el hecho de que a lo 
largo de la existencia del Archivo de la Corona de 
Aragón no solamente se han incorporado fondos que 
nada tenían que ver con la Corona de Aragón sino que 
también se han producido intentos de descongestión y 
racionalización parciales de sus fondos valga como 
ejemplo la que se produjo al crearse los archivos histó
ricos provinciales con la consiguiente salida de fondos 
del Archivo de la Corona de Aragón hacia estos nuevos 
archivos. 

Que ahora la Disposición Adicional recurrida dispon
ga la integración en el sistema de archivos de Cataluña 
de fondos propios hoy depositados en el Archivo de la 
Corona de Aragón tiene pues precedentes, y no solo en 
relación a Cataluña. 

Por otra parte, la cláusula del número 28 del artículo 
149.1 CE, en lo que interesa a este recurso, otorga al 
Estado competencia exclusiva en relación a los archi
vos de titularidad estatal, sin perjuicio de poder acordar 
su gestión autonómica. La norma fundamental, sin em
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bargo, no enumera cuales son estos archivos, ni tampo
co que los mismos no puedan alterar su contenido. Así, 
de igual modo que resultaría plenamente constitucional 
la decisión de suprimir o crear nuevos archivos estata
les, también lo es la de reubicar unos determinados 
fondos de un determinado archivo o la de someter parte 
de los fondos de un archivo a un régimen jurídico dife
rente al del resto de fondos del archivo. Debe concluir
se pues que disponer que los fondos propios de Cata
luña depositados en el Archivo de la Corona de Aragón 
se integrarán en el sistema de archivos de Cataluña no 
supone vulnerar por parte del Estado su propio ámbi
to competencial, al contrario, supone un determinado 
ejercicio de esa competencia. 

En otro orden de cosas, la recurrente también considera 
contrario al artículo 149.1.28 CE la previsión conteni
da en la disposición impugnada de integrar los fondos 
propios de Cataluña en el sistema de archivos de Cata
luña, al entender que si dicha previsión se pone en co
nexión con lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del 
artículo 127 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se 
llega necesariamente a la conclusión de que la Genera
lidad de Cataluña asume competencias normativas so
bre un archivo de titularidad estatal, y ello contradice lo 
dispuesto en el artículo 149.1.28 CE. 

Tampoco en este caso puede compartirse el razona
miento expuesto. 

En primer lugar debe puntualizarse que el artículo 
127.1.c) del Estatuto catalán reconoce a la Generalidad 
Cataluña competencia exclusiva en relación a los archi
vos que no sean de titularidad estatal, no en relación a 
los archivos que integran el sistema de archivos de 
Cataluña. 

En este sentido debe recordarse que el artículo 20.1 
letras a) y b) de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/ 
2001, de 13 de julio, también recurrida ante este Alto 
Tribunal, establece que el Archivo de la Corona de 
Aragón y los archivos históricos provinciales están in
cluidos en el sistema de archivos de Cataluña, y, como 
bien puntualizan las representaciones del Parlamento y 
del ejecutivo catalanes tal previsión no comporta que se 
someta a la regulación jurídica autonómica el régimen 
de tales archivos, se hace simplemente a título mera
mente enunciativo de los archivos radicados en Catalu
ña y con el objetivo de que los mismos puedan, si así lo 
estima oportuno la Administración del Estado, benefi
ciarse de las medidas de fomento y de coordinación 
previstas en dicha Ley. 

En segundo lugar, debe hacerse notar que la regulación 
impugnada se contiene en una disposición adicional y 
que por tanto, y como ya se ha dicho en apartado ante
rior de estas alegaciones, esta ubicación sistemática 
indica que se está estableciendo un régimen especial 
que excepciona el régimen competencial en materia de 
archivos que con carácter general se contiene en la le
tra a) del apartado 1 del artículo 127 del Estatuto cata
lán, por lo que respecta a los archivos de titularidad 
autonómica y en el apartado 2 de este mismo artículo 
por lo que respecta a los archivos de titularidad estatal 
cuya gestión haya cedido el Estado a la Comunidad 
autónoma catalana. 

En efecto, dadas las especiales características del archi
vo de la Corona de Aragón, el legislador estatutario en 
el trámite de elaboración del Dictamen de la Comisión 
Institucional y la Delegación del Parlamento de Cata
luña decidió convertir en disposición adicional el tex
to de la letra d) del apartado 1 del artículo 127 del en
tonces proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, 
y sustraer de esta manera de la competencia exclusiva 
de la Generalidad los fondos propios del Archivo de la 
Corona de Aragón que pasarán a integrarse en el siste
ma de archivos de Cataluña. 

Así, si bien debe aceptarse el reproche relativo a la poca 
concreción y ambigüedad del precepto impugnado 
pues el mismo se limita a sentar el principio de la exis
tencia en el seno del Archivo de la Corona de Aragón 
de fondos propios y de fondos comunes, a disponer que 
los propios se integren en el sistema de archivos de 
Cataluña y a establecer respecto de los comunes el de
ber de colaboración de la Generalidad de Cataluña con 
el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón jun
to con el Estado y las otras Comunidades Autónomas 
que comparten dichos fondos mediante los mecanis
mos que se establezcan de mutuo acuerdo, no puede sin 
embargo, a juicio de esta representación, afirmarse, que 
la disposición impugnada pueda ser tachada de incons
titucional. 

En efecto, pese a que en aras del máximo consenso 
entre las distintas fuerzas políticas el texto del precep
to impugnado es deliberadamente impreciso dejando 
para el posterior desarrollo estatutario la concreción de 
cuales son los fondos propios, cual sea el alcance de la 
integración el sistema de archivos de Cataluña y me
diante que mecanismos se colaborará con el Patronato 
del archivo, es obvio que de dicha disposición puede 
hacerse, como se ha expuesto, una lectura plenamente 
conforme con las previsiones constitucionales y, como 
ha reiterado constantemente el Tribunal Constitucional 
en su jurisprudencia, a la hora de valorar la adecuación 
de una ley a la Constitución, y siguiendo la doctrina 
reiterada desde las Sentencias 4 y 9/1981 (FFJJ 5 y 3 
respectivamente), es preciso partir del principio de in
terpretación de todo el ordenamiento conforme a la 
Constitución Española; principio que emerge del artí
culo 9.1CE como fruto de la vinculación de todos, tam
bién del legislador, a la Constitución (STC 76/1983 FJ 
4) y el valor de la Constitución como norma suprema 
del ordenamiento (STC 16/1982 FJ 1). De forma que 
no podrá reputarse inconstitucional un precepto legal 
cuando, como es el caso, de entre sus posibles sentidos 
uno resulte conforme a la Constitución, siendo un im
perativo para todos los poderes llamados a aplicar o 
desarrollar la ley hacerlo conforme a la Constitución 
(STC 19/1982 FJ 7). 

C) La Disposición adicional decimotercera de la LO 6/ 
2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Auto
nomía de Cataluña no vulnera el artículo 147.3 CE. 

De acuerdo con la recurrente la disposición adicional 
decimotercera de la LO 6/2006, de 19 de julio, de re
forma del Estatuto de Autonomía de Cataluña debe re
putarse contraria al orden constitucional por suponer 
una modificación de la Disposición adicional tercera 
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana 

4.87.30. 
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por un procedimiento diferente al previsto en el título 
X de este mismo cuerpo legal y vulnerar así la reserva 
estatutaria para el procedimiento de reforma estatutaria 
establecida en el artículo 147.3 CE. 

La razón para considerar que la Disposición adicional 
impugnada altera las previsiones del Estatuto de Auto
nomía de la Comunidad Valenciana radica en conside
rar que la integración en el sistema de archivos de Ca
taluña de fondos propios de Cataluña depositados en el 
Archivo de la Corona de Aragón implica un menosca
bo de las competencias que en relación al mismo reco
noce a la Comunidad Valenciana la Disposición Adicio
nal tercera de su Estatuto. 

Sin embargo, y como se desprende de lo expuesto en 
los dos anteriores apartados de estas alegaciones la 
Disposición adicional impugnada no supone en modo 
alguno ninguna limitación o exclusión de las compe
tencias que a la Comunidad Valenciana reconoce su 
Estatuto de Autonomía. 

En efecto, de lo previsto en la disposición impugnada 
no puede deducirse, como se ha visto, que los fondos 
propios de Cataluña sean determinados unilateralmente 
por la Comunidad Autónoma catalana o por ésta y el 
Estado de forma bilateral y sin intervención del Patro
nato del Archivo. Tampoco puede, por otra parte, pre
tenderse que la competencia autonómica de participa
ción en la gestión del Archivo de la Corona comporte 
la imposibilidad de alterar el contenido de los fondos 
documentales de dicho archivo, puesto que la materia 
objeto de la competencia es el propio archivo y no cada 
uno de los documentos que lo componen. Así, de la 
misma manera que no puede afirmarse que el apagón 
analógico comporte un menoscabo en la competencia 
autonómica relativa a medios de comunicación, tampo
co puede sostenerse que la salida de unos determinados 
fondos que por lo demás son propios de una determi
nada Comunidad Autónoma del Archivo de la Corona 
de Aragón, comporte menoscabo de la competencia 
autonómica de participación en la gestión de dicho ar
chivo. 

En consecuencia, y dado que no coexisten dos precep
tos estatutarios contradictorios sobre un mismo objeto, 
sino al contrario, los cuatro preceptos pueden aplicar
se y hacerse efectivos a un tiempo y harmónicamente, 
no puede entenderse desbordada la reserva estatutaria 
(STC 99/1986) y, por tanto, tampoco considerar vulne
rado el artículo 147.3 CE por parte de la Disposición 
adicional decimotercera del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. 

4. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN 

A) Artículos 201.3 y 210 

La parte recurrente impugna el artículo 201.3 en rela
ción al artículo 210, ambos del Estatuto, por conside
rar que invaden las competencias que el artículo 
149.1.14 CE reserva al Estado y que infringen el prin
cipio de reserva de ley establecidos en los artículos 31 
y 133 CE. 

Esta representación no pretende discutir doctrinalmente 
sobre la naturaleza jurídica que corresponda a la Comi
sión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado 

4.87.30. 

- Generalidad, a la que la parte recurrente parece dar 
gran importancia, entre otros motivos porque la natura
leza jurídica de la Comisión es irrelevante para el pro
pio discurso argumentativo de la recurrente, ya que, sea 
cual sea su naturaleza jurídica, ésta no puede ser sus
tancialmente distinta de la del Consejo de Política Fis
cal y Financiera creado por la LOFCA, ni de la comi
sión mixta de carácter paritario entre el Estado y la 
Generalidad prevista en la disposición transitoria terce
ra del Estatuto de 1979, o la comisión mixta a que se 
refiere el artículo 13 de la LOFCA; y teniendo en cuen
ta las funciones que se atribuyen a la Comisión Mixta 
de Asuntos Económicos y Fiscales Estado - Generali
dad y las funciones que se atribuyen a los otros órganos 
citados, de cuya constitucionalidad no hay duda, no 
parece que, en el presente caso, de la naturaleza jurídica 
del órgano dependa la constitucionalidad de su regula
ción. 

La parte recurrente ataca el artículo 201.3 del Estatuto 
de Cataluña con una interpretación del mismo que no 
tiene en cuenta el contexto de la norma. Por ello afirma 
que la previsión estatuaria contraviene, no sólo el artí
culo 149.1.14 CE, sino también los artículos 31 y 133 
CE, y además, en lo que parece un afán demonizador 
de la norma impugnada, se extiende, con una conexión 
no especialmente argumentada, a los artículos 2, 40, 66, 
138 y 150.2 CE. 

El artículo 149.1.14 CE reserva al Estado la Hacienda 
general y la Deuda del Estado. La parte recurrente afir
ma que lo que establece el artículo 201.3 del Estatuto 
«ordena la dejación de las funciones constitucional
mente atribuidas al Estado en el ámbito de la Hacien
da General». Esta afirmación, que la recurrente repite 
en más de una ocasión huérfana de una argumentación 
que justifique su alcance en relación a la norma impug
nada, se justifica exclusivamente con la cita de la STC 
181/1988 de 13 de octubre, (FJ 3) en el sentido de que 
la regulación esencial de la cesión de tributos a las co
munidades autónomas corresponde al Estado, mediante 
Ley Orgánica. La parte recurrente deja de señalar que, 
a renglón seguido, en la sentencia citada y en el mismo 
Fundamento, el Tribunal Constitucional manifestó que: 

«[...] la LOFCA no regula en toda su extensión y detalle 
la cesión de tributos, sino que, sobre la base de su nor
mativa sustancial, dispone en el artículo 10.2, que «se 
entenderá efectuada la cesión cuando haya tenido lu
gar en virtud de precepto expreso del Estatuto corres
pondiente, sin perjuicio de que el alcance y condicio
nes de la misma se establezca en una Ley especifica». 

Evidentemente, este precepto de la LOFCA se está refi
riendo a una Ley especifica de cesión de tributos a cada 
Comunidad Autónoma que, de acuerdo con su Estatu
to, pudiera recoger, en su caso, las particularidades 
que se estimasen oportunas en cuanto al alcance y con
diciones de las cesiones». 

En la misma sentencia (FJ 4) el Tribunal señaló: 

«Es evidente que, al igual que la cesión de determina
dos tributos directamente por Disposición estatutaria, 
con la especial rigidez que le confiere este instrumen
to normativo, las reglas procedimentales que estable
ce la Disposición adicional sexta, 3, del E.A.C., y las 
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equivalentes de otros Estatutos de Autonomía, respon
den a una finalidad de garantía de las disponibilidades 
financieras de las Comunidades Autónomas. En este 
sentido, estas últimas normas estatutarias, que impo
nen la elaboración de un proyecto de Ley o de Decre
to-ley sobre el alcance y condiciones de las cesiones de 
tributos prescritas en el correspondiente Estatuto, en 
un plazo breve y previo acuerdo de la Comisión Mixta 
Estado-Comunidad Autónoma, se explican, por un 
lado, por la urgencia de dotar a los nuevos Entes au
tonómicos de un sistema operante y efectivo de tribu
tos cedidos y, por otro, entronca con un principio inhe
rente de colaboración y lealtad constitucional, que 
postula la adopción de procedimientos de consulta, 
negociación o, en su caso, la búsqueda del acuerdo 
previo, para la concreción normativa de temas de tanto 
relieve respecto a la puesta en marcha del Estado de 
las Autonomías». 

La representación de la recurrente considera que, en la 
medida que el artículo 201.3 EAC establece que «El 
desarrollo del presente Título corresponde a la Comi
sión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-
Generalitat», se le están atribuyendo funciones legisla
tivas en materia de cesión de tributos, y olvida que la 
disposición adicional séptima establece que «El alcan
ce y condiciones de la cesión se establecerán por la 
Comisión Mixta a que se refiere el artículo 210 que, en 
todo caso, lo referirá a rendimientos en Cataluña. El 
Gobierno tramitará el Acuerdo de la Comisión como 
Proyecto de Ley», lo que significa que la intervención 
de desarrollo del Título relativo a la financiación que el 
artículo 201.3 EAC atribuye a la Comisión Mixta, en lo 
que se refiere a la determinación del alcance de la ce
sión de los tributos «entronca con un principio inheren
te de colaboración y lealtad constitucional, que postula 
la adopción de procedimientos de consulta, negocia
ción o, en su caso, la búsqueda del acuerdo previo, 
para la concreción normativa de temas de tanto relie
ve», en términos empleados por el Tribunal Constitu
cional, y ello «como también señala el Alto Tribunal en 
la misma sentencia «no obsta tampoco a la potestad 
legislativa del Estado que ejercen las Cortes Genera
les (art. 66.2 C.E.), puesto que vincula a la Generali
dad de Cataluña y al Gobierno a acordar en Comisión 
Mixta la elaboración y el contenido de un proyecto de 
Ley ordinaria o, en su caso, de un Decreto-ley, limitán
dose a regular, salvo en el último supuesto, como ha 
quedado dicho, un procedimiento especial de concre
ción del texto de la iniciativa legislativa del Gobierno». 

En términos similares deben entenderse las disposicio
nes adicionales octava, novena y décima del Estatuto, 
que prevén que la determinación del porcentaje del ren
dimiento cedido de ciertos tributos fijado en el propio 
estatuto, deba incorporarse al «primer proyecto de ley 
de cesión de impuestos», de manera que el carácter ab
soluto que la parte recurrente pretende atribuir a la nor
ma contenida en el artículo 201.3 EAC, no soporta un 
simple análisis del contexto en que se incardina la nor
ma. 

Los artículos 201.3 y 210 del Estatuto deben entenderse 
armónicamente, en una interpretación sistemática, en el 
sentido de que el desarrollo de las previsiones conteni

das en el Título VI del Estatuto corresponde a la Comi
sión Mixta dentro del marco de competencias de ésta, 
las cuales están explícitamente detalladas en el propio 
artículo 210 EAC. De hecho se trata justamente que las 
grandes decisiones sobre el desarrollo del sistema de 
financiación se establezcan en términos de negociación 
entre la Generalidad y el Estado, es decir, que el desa
rrollo del sistema de financiación debe respetar la 
«lealtad constitucional», sin perjuicio que la formali
zación de dichos acuerdos requiera la intervención de 
los órganos e instituciones que corresponda (Cortes Ge
nerales, Parlamento de Cataluña, Gobierno del Estado, 
Gobierno de la Generalidad, Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, etc.). Es obvio, porqué su posición en el 
sistema institucional así lo determina, que a dichos ór
ganos e instituciones les corresponde también tomar 
decisiones en el ámbito del Título VI del Estatuto. 

B) Artículos 203.3 y 4, 204.1 y 4, y 205, primer párra
fo (y no 205.1, citado en el recurso), y disposición adi
cional séptima 

La parte recurrente impugna el artículo 203.3 y 4 EAC 
porque considera que vacía la competencia estatal en 
materia tributaria. 

El articulo 203. 3 y 4 del Estatuto establece: 

«3. En el marco de las competencias del Estado y de la 
Unión Europea, el ejercicio de la capacidad normati
va a que se refiere el apartado 2 incluye la participa
ción en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, 
las reducciones y las bonificaciones sobre la base 
imponible y las deducciones sobre la cuota. 

4. Corresponden a la Generalitat la gestión, recauda
ción, liquidación e inspección de los tributos estatales 
cedidos totalmente y dichas funciones, en la medida en 
que se atribuyan, respecto a los cedidos parcialmente, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 204». 

La simple lectura del precepto pone de manifiesto lo 
errónea de la posición de la parte recurrente que afirma 
que «el elenco de facultades de intervención normati
va en la regulación de los tributos cedidos total o par
cialmente a Cataluña se acoge, prácticamente, el con
junto de elementos esenciales del tributo, lo que supone 
dejar en manos de la Generalitat catalana la regula
ción de la estructura del correspondiente tributo esta
tal, y su aplicación solamente a su territorio autonómi
co». Parece que la parte recurrente atribuye al verbo 
«participar» un carácter omnicomprensivo como si tal 
participación supusiera la asunción plena de la regula
ción. De hecho lo que está afirmando la parte recurren
te implicaría considerar, por ejemplo, que el sistema de 
cesión con capacidad normativa que el artículo 19.2 
LOFCA establece para el caso del impuesto sobre su
cesiones y donaciones, es inconstitucional en la medi
da que atribuye a las comunidades autónomas capaci
dad normativa que alcanza las reducciones de la base 
imponible, la tarifa, la fijación de la cuantía y de los 
coeficientes del patrimonio preexistente, las deduccio
nes, las bonificaciones y la regulación de la gestión y la 
liquidación. 

En cualquier caso, la capacidad normativa que pueda 
tener la Generalidad sobre los tributos cedidos vendrá 
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determinada por las leyes concretas que los cedan, y el 
alcance y las condiciones de la cesión han de ser esta
blecidas, previa negociación en la Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales Estado - Generalidad, 
de conformidad con el último párrafo de la disposición 
adicional séptima EAC, a fin de que el Gobierno trami
te el acuerdo de dicha Comisión Mixta como proyecto 
de ley, lo que implica que el alcance real será fijada, en 
su caso, por las Cortes Generales, en el trámite legisla
tivo correspondiente. 

En lo que respecta al artículo 203.4 debe recordarse 
que el artículo 156.2 CE establece que «las Comunida
des Autónomas podrán actuar como delegados o cola
boradores del Estado para la recaudación, la gestión 
y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de 
acuerdo con las leyes y los Estatutos». Es decir que la 
previsión de la actuación de las comunidades autóno
mas en el ámbito de la recaudación, la gestión y la li
quidación de recursos tributarios es una previsión que 
la misma Constitución determina como contenido po
sible de los estatutos de autonomía. Por ello, la LOFCA 
no puede, en éste ámbito, imponerse al Estatuto, porque 
éste es la norma llamada por la Constitución para deter
minar el alcance de la competencia de la Comunidad 
Autónoma. La determinación de que tributos se ceden 
totalmente (lo que debe implicar la delegación de la 
gestión, recaudación, liquidación e inspección) se esta
blece en la disposición adicional séptima, cuyo conte
nido se integra en el texto del Estatuto sin que por ello 
le alcance la categoría normativa del mismo, ya que 
puede ser modificado mediante acuerdo entre los Go
biernos del Estado y de la Generalidad, que el primero 
tramitará como proyecto de Ley, sin que tal modifica
ción se considere modificación estatutaria. Ello implica 
que el alcance de la cesión de tributos (y su considera
ción como cesión parcial o cesión total) forma parte del 
elenco de facultades que se derivan a la necesaria nego
ciación política que rige el sistema; será por tanto en 
ese mismo ámbito donde se determinará la delegación 
de funciones. Ello significa también que lo dispuesto en 
el Estatuto es plenamente compatible con el artículo 
19.2 LOFCA, en la medida que la misma establece que 
«en caso de tributos cedidos, cada Comunidad Autóno
ma podrá asumir por delegación del Estado la gestión, 
liquidación, recaudación, inspección y revisión, en su 
caso, de los mismos, sin perjuicio de la colaboración 
que pueda establecerse entre ambas Administraciones, 
todo ello de acuerdo con lo especificado en la Ley que 
fije el alcance y condiciones de la cesión». 

También se impugnan los apartados 1 y 4 del artículo 
204. Los motivos son los mismos que para el artículo 
203.4, por lo que esta representación considera que ya 
ha alegados sobre ellos. Sin embargo, se quiere resal
tar que la ley prevista por el artículo 204.4 no es una 
norma que establezca la regulación substantiva del sis
tema tributario, sino la creación de la Agencia Tributa
ria de Cataluña, organismo que se integra en el autogo
bierno de Cataluña, por lo que su creación y regulación 
están reservados a la Generalidad de conformidad con 
el artículo 148.1.1º CE y el Estatuto. 

Por lo que se refiere al primer párrafo del artículo 205, 
éste establece que la Generalidad debe asumir la revi
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sión económico-administrativa contra actos de su pro
pia administración tributaria. Por ello no existe contra
dicción con el artículo 20.1.b LOFCA, ya que la asun
ción de dicha función deriva de la delegación de la 
gestión, recaudación, liquidación e inspección de los 
tributos. La regulación actual de la LOFCA parte del 
hecho que la mayoría de los tributos cedidos son ges
tionados y recaudados por el Estado, y por eso el artí
culo 20.1.c de la LOFCA remite las reclamaciones a 
órganos del Estado. Si se produce la delegación de la 
gestión por parte del Estado que, como hemos visto se 
halla prevista en la propia Constitución, también el le
gislador estatal deberá adaptar dicho precepto a las 
nuevas circunstancias de gestión. 

Por lo que respecta a la Disposición adicional séptima, 
esta representación no ha encontrado en los argumen
tos de la recurrente cita concreta a los motivos que mo
tivan su impugnación, ya que parece que la misma se 
produce exclusivamente porque dicha disposición adi
cional desglosa los tributos cedidos total o parcialmente 
a la Generalidad (página 71). Ello implica la vulnera
ción del artículo 33 LOTC e impide a esta representa
ción, que considera plenamente constitucional la dispo
sición citada, aportar argumentos que contradigan los 
contrarios por ser estos inexistentes. En este sentido, 
ésta representación considera que la impugnación de
bería ser inadmitida. 

C) Artículo 203.6 

La parte recurrente impugna el artículo 203.6 por lo 
que considera una «inconstitucionalidad por omisión». 
En la medida que, según la representación de la recu
rrente, dicho artículo «únicamente condiciona la capa
cidad normativa tributaria a los principios de equidad 
y eficiencia» lo que podría suponer que se desconocie
sen los principios establecidos en el artículo 31.1 CE y 
la sumisión a la Constitución y a las leyes para estable
cer y exigir tributos a que se refiere el artículo 133.2 
CE. La misma representación admite que el artículo 
203.6 «resultará conforme a la Constitución si se inter
preta como un complemento a lo constitucionalmente 
dispuesto y no como una sustitución, ni de principios, 
ni del orden preferente de aplicación en caso de con
flicto entre ellos». 

El concepto de «inconstitucionalidad por omisión» 
utilizado por la recurrente ha sido definido por el Tri
bunal Constitucional en la STC 24/1982, de 13 de 
mayo, «la inconstitucionalidad por omisión sólo exis
te cuando la Constitución impone al legislador la nece
sidad de dictar normas de desarrollo constitucional y 
éste no lo hace» (FJ. 3). En cualquier otro caso, la 
inconstitucionalidad de una norma sólo se produce por 
ser contraria a la Constitución, bien porque el conteni
do de la norma colisione con el contenido de la Cons
titución, bien porque el órgano que ha aprobado la nor
ma no sea el competente para hacerlo de acuerdo con 
la Constitución, bien porque el procedimiento seguido 
para la aprobación de la norma no se ajuste al estable
cido por la Constitución. 

Pues bien, ni la Constitución impone la necesidad de 
que los Estatutos de Autonomía, al establecer el marco 
de actuación normativa de las instituciones y los órga
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nos estatuidos, reproduzcan, mencionen o se remitan a 
los preceptos constitucionales, ni la exigencia estable
cida en el artículo 203.6 del Estatuto, de que el ejerci
cio de la capacidad normativa en el ámbito tributario 
por parte de la Generalidad se base en los principios de 
equidad y eficiencia, colisiona con los principios esta
blecidos en el artículo 31.1 CE y mucho menos con el 
artículo 133.2 CE, ni se han vulnerado las normas so
bre competencia o sobre procedimiento constitucional
mente establecidas para la aprobación del Estatuto. 

Con sus argumentos parece que la parte recurrente des
conozca el valor normativo de la propia Constitución 
como norma jurídica que es. La virtualidad de los pre
ceptos constitucionales no depende de su mera men
ción o remisión en los Estatutos de Autonomía o en las 
otras leyes; en este sentido su «fuerza normativa domi
nante» ha sido reconocida reiteradas veces por la juris
prudencia del Tribunal Constitucional (por todas, STC 
163/1994, FJ. 3). En todo caso, la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de las normas tributarias que, al 
amparo del Estatuto, pueda aprobar la Generalidad 
derivará de su contraste no sólo con el mismo Estatu
to, sino también con la Constitución. Aunque no pare
ce probable la hipótesis de que una norma cumpla los 
principios establecidos en el artículo 203.6 del Estatu
to y al mismo tiempo colisione con los principios fija
dos en el artículo 31.1 CE, si tal hipótesis se cumplie
se, ello no conllevaría la inconstitucionalidad del 
precepto estatutario, sino la de la norma que directa
mente infringe la Constitución. 

En otro orden de cosas es de señalar que la misma parte 
recurrente aporta una interpretación de la norma «con
forme a la Constitución». Ello pone de relieve el carác
ter netamente preventivo de la impugnación, lo que 
debería implicar su inadmisión. 

D) Artículo 206.3 

La representación de la parte recurrente afirma que el 
artículo 206.3 del Estatuto es inconstitucional por vul
nerar los «principios de solidaridad y redistribución re
gional de la riqueza tal como se protegen en el artícu
lo 2, 138, 139 y 158.1 CE». Sin embargo, el principal 
argumento de la recurrente se centra en una eventual 
contradicción entre el artículo 206.3 EAC y el artículo 
15 LOFCA. 

El artículo 206.3 EAC establece: 

«3. Los recursos financieros de que disponga la Gene
ralidad podrán ajustarse para que el sistema estatal de 
financiación disponga de recursos suficientes para 
garantizar la nivelación y la solidaridad a las demás 
Comunidades Autónomas, con el fin de que los servi
cios de educación, sanidad y otros servicios sociales 
esenciales del Estado del bienestar prestados por los 
distintos gobiernos autonómicos puedan alcanzar nive
les similares en el conjunto del Estado, siempre y cuan
do lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar. En 
la misma forma y si procede, la Generalidad recibirá 
recursos de los mecanismos de nivelación y solidari
dad. Los citados niveles serán fijados por el Estado 

La parte recurrente admite que, en relación al artículo 
15 LOFCA, el articulo 206.3 EAC «amplia el elenco de 

los servicios públicos fundamentales de educación y 
sanidad a otros servicios sociales esenciales del Esta
do del bienestar» (página 87), lo que entiende esta re
presentación que no debe generar problema alguno de 
inconstitucionalidad ni de interpretación armónica de la 
LOFCA y el EAC; sin embargo se afirma que dicha 
regulación «introduce, indirectamente, serios recortes 
a la aportación que, eventualmente, Cataluña pueda 
verse obligada a realizar a la dotación de estos meca
nismos de nivelación». Los adverbios «indirectamente» 
y «eventualmente» son ya indiciarios del carácter ne
tamente preventivo de los argumentos de la recurrente. 
Así, más adelante se afirma que la restricción que even
tualmente contradice la LOFCA es la exigencia de que 
el ajuste de los recursos financieros de la Generalidad 
destinados a garantizar que los servicios de educación, 
sanidad y otros servicios sociales esenciales del Esta
do del bienestar prestados por los distintos gobiernos 
autonómicos puedan alcanzar niveles similares en el 
conjunto del Estado, requiera que los destinatarios de 
las transferencias lleven a cabo un esfuerzo fiscal tam
bién similar, lo cuál «introduce una variable cuyo con
tenido se desconoce con precisión [...] pues no se de
fine ni se dan pautas para su medición». El carácter 
preventivo del recurso aparece aquí plenamente, aun
que no está de más señalar que para la recurrente el 
término «similar» es impreciso cuando se refiere al 
esfuerzo fiscal, pero no parece serlo cuando se refiere 
a los niveles de los servicios prestados por los distintos 
gobiernos autonómicos; seguramente porque el artículo 
158.1 CE no habla de niveles de servicios similares, 
sino de «nivel mínimo de prestación de servicios», lo 
que determinaría que el Estatuto de Cataluña garantiza 
la participación de los recursos financieros de la Gene
ralidad a la solidaridad incluso más allá de lo que en 
principio sería exigible constitucionalmente. 

Los argumentos de la representación de la recurrente 
llegan en algún caso a límites inauditos. Así, manifiesta 
que el nivel mínimo de servicios a que se refiere el ar
tículo 158.1 CE constituye también una limitación a la 
corresponsabilidad fiscal para seguidamente afirmar en 
la página 90 que «Esta corresponsabilidad [fiscal] no 
puede llegar a dejar inerme al ciudadano frente a un 
hipotético y eventual deficiente esfuerzo fiscal desarro
llado en el territorio de la Comunidad Autónoma en el 
que reside, de forma que no tenga garantizado unos 
niveles básicos, referidos a los servicios públicos más 
esenciales como son la sanidad y la educación, o cual
quier otro, relacionado con el Estado del bienestar». 
No deja de sorprender que el Gobierno de una Comu
nidad Autónoma reclame la limitación de la autonomía 
financiera de las comunidades autónomas para proteger 
a los ciudadanos de su territorio de su propia mala ges
tión, porque eso es lo que esta representación interpreta 
que viene a decir la representación del Consell de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana al relacionar 
corresponsabilidad fiscal y deficiente esfuerzo fiscal. 
Dicho en otras palabras, parece que lo que pretende la 
parte recurrente es que la corresponsabilidad fiscal 
debe permitir a algunos gobiernos ser «irresponsables» 
en su gestión tributaria y financiera sin que por ello se 
vean mermados sus recursos financieros, que se nutri
rán de los recursos tributarios generados en los territo
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rios donde los niveles de exigencia o de disciplina fis
cal sean más elevados o más estrictos. 

El artículo 31 CE establece la obligación de todos los 
ciudadanos a sostener el gasto público de acuerdo con 
su capacidad económica mediante un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad y pro
gresividad. La exigencia del cumplimiento de esta dis
posición constitucional es la que determina que cons
tituya un límite a la solidaridad, que, debe recordarse, 
el artículo 156.1 CE refiere a los españoles. Si una co
munidad autónoma, en uso de sus competencias en 
materia tributaria o como consecuencia de su mala ges
tión o de la dejación de funciones, reduce la obligación 
de sus ciudadanos a contribuir, sean cuales sean los 
motivos, esa misma comunidad no puede exigir que el 
déficit por ella generado sea cubierto mediante la re
ducción de la financiación de las otras comunidades, 
porque ello perjudica directamente a los ciudadanos de 
esas otras comunidades y convierte en injusto y contra
rio al principio de igualdad el sistema tributario. Por 
ello el artículo 206.3 EAC no sólo no contradice las 
normas constitucionales sobre solidaridad, sino que, 
proyectándolas para con las obligaciones que debe asu
mir Cataluña, las desarrolla y amplia su contenido. 

E) Artículo 206.5 (y no 205.5, citado en el recurso) 

La representación de la parte recurrente, seguramente 
por un error mecanográfico, impugna el artículo 205.5 
EAC, el cuál no existe. Por el contenido de la alegación 
parece claro que el artículo impugnado es el 206.5, y a 
él se referirá esta representación. 

El artículo 206.5 EAC establece: 

«5. El Estado garantizará que la aplicación de los 
mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la 
posición de Cataluña en la ordenación de las rentas 
per cápita entre las Comunidades Autónomas antes de 
la nivelación.» 

La representación de la parte recurrente afirma que di
cho precepto «no afecta únicamente al sustrato de la 
solidaridad sino a su propia esencia», aunque parece 
que no ha comprendido lo que dice en realidad la nor
ma impugnada a tenor del símil que pretende obtener; 
efectivamente la recurrente manifiesta que la norma 
sería equivalente a «que un ciudadano que es el más 
rico antes de pagar impuestos, no dejará de serlo como 
consecuencia de la contribución que se ve obligado a 
realizar»; el símil no es muy afortunado, a parte de que 
está formulado en términos ligeramente inexactos, ya 
que justamente, si un ciudadano con una renta inicial 
determinada que, como consecuencia de pagar impues
tos, tiene una renta disponible más baja que la que le 
queda a otro ciudadano, también después de pagar im
puestos, que tenia una renta inicial más baja resultaría 
que, para el primer ciudadano, el sistema tributario se
ría injusto, no sería igualitario y tendría alcance 
confiscatorio, es decir que contravendría en su totalidad 
el artículo 31.1 CE. 

Lo que establece la norma impugnada implica la trans
ferencia efectiva de renta desde Cataluña para con las 
comunidades autónomas que no lleguen al mismo ni
vel de renta que Cataluña, nivel de renta que constitu
ye el límite de dichas transferencias porqué, de otro 
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modo, lo que se produciría sería una transferencia efec
tiva de renta de una comunidad con una renta disponi
ble más baja a las comunidades con renta disponible 
mayor, lo que entraría en contradicción con el artículo 
40.1 de la Constitución, que establece que «los pode
res públicos promoverán las condiciones favorables 
para el progreso social y económico y para una distri
bución de la renta regional y personal más equitativa». 
Debe remarcarse que en el modelo de financiación vi
gente como consecuencia de los acuerdos del año 2001, 
los recursos finales de que disponen las comunidades 
autónomas no responden a ningún criterio de equidad, 
sino que son fruto de un procedimiento arbitrario. De 
hecho, el resultado obtenido con el modelo de nivela
ción derivado de la aplicación de los acuerdos de 2001 
ha comportado que la nivelación de las comunidades 
autónomas con mayores recursos tributarios dispongan, 
una vez hecha la nivelación, de unos recursos per cápita 
inferiores a la media, y, al contrario, aquellas comuni
dades con recursos tributarios inferiores a la media, con 
la inclusión del Fondo de Suficiencia, se sitúan en me
jor posición relativa y, en la mayoría de los casos, su
peran la media. Ello genera desincentivos en las comu
nidades autónomas «contribuyentes», que partiendo de 
una buena situación relativa, acaban disponiendo de 
unos recursos considerablemente por debajo de la me
dia, y estos desincentivos tienen efectos negativos para 
el conjunto de comunidades autónomas. El problema 
no es nuevo, ni tampoco exclusivo del caso español. En 
los modelos de Estado con niveles de autonomías terri
toriales similares a la española –llámense federales o 
no–, como es el caso de Canadá o de Alemania en los 
que el sistema de financiación territorial también tiene 
carácter redistributivo, la solución aportada se corres
ponde con la que plantea el artículo 206.5 del Estatu
to. En este sentido cabe recordar la sentencia del Tribu
nal Constitucional Federal de Alemania de 11 de 
noviembre de 1999, sobre los criterios de perecuación 
en el sistema financiero de los länder. La conclusión 
del Tribunal alemán es que el sistema de solidaridad 
debe reducir las diferencias, no eliminarlas. Lo contra
rio seria no sólo injusto, y un privilegio para algunos 
territorios, sino que desincentivaría tanto a los territo
rios con menos capacidad financiera, que verían como 
sus necesidades son siempre cubiertas por el Estado y 
por los otros territorios, como también para los que tie
nen mayor capacidad o realizan un esfuerzo fiscal ma
yor, por cuanto su ello no redundaría en su propio be
neficio, ya que al final quedarían equiparados a los 
otros territorios, o incluso, si se aceptara la tesis los 
recurrentes, en peor situación. El artículo 206.5, pues, 
garantiza, plenamente, la solidaridad, que en todo caso 
no puede realizarse en perjuicio de quien la presta, y 
establece los mecanismos para asegurar que el sistema 
solidario no constituya un lastre insoportable al desa
rrollo económico que, además, beneficia al conjunto 
del Estado. 

F) Disposición adicional Tercera 

El recurso impugna también la disposición adicional 
tercera del Estatuto, cuyo texto es el siguiente: 

«1. La inversión del Estado en Cataluña en infraestruc
turas, excluido el Fondo de compensación interterrito
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rial, se equiparará a la participación relativa del pro
ducto interior bruto de Cataluña con relación al pro
ducto interior bruto del Estado para un periodo de sie
te años. Dichas inversiones podrán también utilizarse 
para liberación de peajes o construcción de autovías 
alternativas. 

»2. Con esta finalidad se constituirá una comisión in
tegrada por las administraciones estatal, autonómica 
y local.» 

En primer lugar debe quedar claro que la disposición 
adicional tercera del Estatuto no se incardina en el sis
tema de financiación de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña. Evidentemente dicha disposición tiene efec
tos económicos, pero responden a la obligación del 
Estado de realizar una asignación equitativa de los re
cursos públicos. 

La parte recurrente vincula su impugnación a que la 
disposición adicional tercera es contraria al principio de 
solidaridad. Para ello el Abogado General de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana construye una 
teoría que, llevada a sus últimas consecuencias, preten
de excluir a Cataluña de cualquier inversión estatal en 
infraestructuras. No puede ser de otra forma cuando en 
el mismo recurso se afirma, como es cierto, que Cataluña 
no participa en el FCI –que es el instrumento previsto 
expresamente en la Constitución para el desarrollo regio
nal, pero además se considera que toda la política de 
inversiones del Estado debe orientarse hacia la solida
ridad, tal como la entiende la representación de la recu
rrente, para lo que afirma que el compromiso de gasto 
de inversiones del Estado en Cataluña sería inconstitu
cional porque anularía el efecto compensador del FCI; 
es decir, para la representación de la recurrente ni Ca
taluña debe participar en el FCI ni debe ser un objeti
vo inversor del Estado. 

La medida que incorpora la disposición adicional ter
cera no es un privilegio. Debe recordarse que la igual
dad no se produce tratando de forma igual a todos los 
sujetos, sino tratando desigualmente las situaciones 
desiguales, y la evolución del sistema de financiación 
ha producido resultados no sólo desiguales sino arbitra
rios. 

El Estatuto de 1979 preveía (DT 3.ª) una fase de finan
ciación transitoria, mientras no se hubiera completado 
el traspaso de servicios correspondientes a las compe
tencias asumidas por la Generalitat o, si no, hasta el 
sexto año de vigencia del Estatuto. En esta fase transi
toria la fijación del porcentaje de participación en los 
ingresos del Estado se tenía que determinar a partir del 
coste efectivo del servicio transferido, teniendo en 
cuenta los costes directos e indirectos y los gastos de 
inversión, y descontando la recaudación obtenida por la 
Generalitat por los tributos cedidos. No obstante, no se 
fijó el porcentaje de participación en los ingresos del 
Estado hasta 1982 y no se aplicó efectivamente hasta 
1984. El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Fi
nanciera del 18 de febrero de 1982, además, estableció 
una forma por determinar el coste efectivo que no in
tegraba todos los gastos de inversión, sino que en este 
concepto sólo se consideraban los gastos necesarios 
para la conservación, la mejora y la sustitución de los 

elementos afectados por los servicios transferidos, pero 
no los gastos para la nueva inversión que afectara a la 
ampliación de estos elementos. También se excluyeron 
de los costes del servicio efectivo, para los casos en que 
el servicio implicara la gestión de subvenciones, el 
importe de dichas subvenciones. El porcentaje de par
ticipación de una comunidad autónoma a los ingresos 
del Estado se obtenía deduciendo del coste efectivo 
mencionado la recaudación de los tributos cedidos. Eso 
implicaba que las disminuciones en la recaudación da
ban lugar a una participación en los ingresos del Esta
do mayor, y comportaban un agravio comparativo para 
las comunidades autónomas que gestionaban más 
eficientemente los tributos cedidos. A partir de 1986 se 
estableció el criterio de recaudación «normativa», en
tendido como la que se espera obtener en un territorio 
en condiciones normales, de manera que la gestión efi
ciente de los tributos no se veía teóricamente penaliza
da. La financiación de la inversión nueva se quiso arti
cular mediante la introducción de las transferencias por 
nueva inversión dentro del Fondo de compensación 
interterritorial, establecido por el artículo 158 de la 
Constitución, aplicado por primera vez el año 1982 por 
medio de la Ley de presupuestos del Estado y como a 
consecuencia del acuerdo del Consejo de Política Fis
cal y Financiera del 16 de septiembre de 1981. Ello 
implicaba otorgar al Fondo de compensación unos ob
jetivos diferentes de los fijados por la Constitución y 
crear una distorsión importante del sistema. La Ley 7/ 
1984, del Fondo de compensación interterritorial, man
tuvo esta situación. El Fondo de compensación inter
territorial se repartía entre las comunidades autónomas 
de acuerdo con los criterios siguientes: el 70% inversa
mente proporcional a la renta por habitante, el 20% 
directamente proporcional al saldo migratorio, el 5% 
directamente proporcional al paro existente y el 5% 
restante directamente proporcional en la superficie del 
territorio. Además, se tenía en cuenta el hecho insular 
de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. 

El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
del 7 de noviembre de 1986 estableció el método de 
cálculo de la financiación para el periodo denominado 
definitivo. El criterio del coste efectivo fue sustituido 
por un sistema de reparto de la financiación para las 
comunidades de régimen común según un conjunto de 
factores variables demográficos y geográficos, como la 
población, la superficie del territorio, la insularidad y el 
número de unidades administrativas, y también facto
res de carácter redistributivo, teniendo en cuenta la ri
queza relativa, entendida como la diferencia entre la 
población relativa y la renta relativa de cada comunidad 
con respecto al resto de comunidades de régimen co
mún, y el esfuerzo fiscal. Dado que no todas las comu
nidades autónomas disfrutaban de competencias en 
materia de enseñanza, con una gran incidencia en el 
volumen total de gasto, se ponderaron las variables en 
dos grupos de comunidades, en función de sí disponían 
o no de dichas competencias. Durante este periodo se 
redujeron las diferencias de financiación por habitante 
entre comunidades con un mismo nivel competencial, 
aunque se continuaron arrastrando las deficiencias ge
neradas en el periodo anterior, y no se resolvió la finan
ciación de las inversiones, que continuaron incluidas 
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dentro del FCI hasta la reforma de éste del año 1990, 
con la cual se estableció una compensación transitoria 
para inversiones a cargo de los presupuestos del Esta
do para todas las comunidades, con el objeto de evitar 
que se produjera una disminución en los recursos auto
nómicos. La financiación incondicionada mediante la 
participación en los ingresos del Estado se incrementó, 
lo cual mejoraba la autonomía en el gasto, aunque se 
mantenía un nivel de dependencia muy alto con rela
ción a las transferencias del Estado. La financiación 
condicionada se restringía fundamentalmente a los fon
dos provenientes de la Comunidad Europea y del FCI. 
Los recursos provenientes de tributos cedidos –patri
monio, sucesiones y donaciones, transmisiones patri
moniales y tributos sobre el juego– no se modificaron 
sustancialmente. La desaparición del impuesto sobre el 
lujo como consecuencia de la introducción del impues
to sobre el valor añadido se compensó con la cesión del 
impuesto sobre actos jurídicos documentados. 

La revisión de este sistema se hizo, en primer lugar, 
mediante el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera del 20 de enero de 1992. Este acuerdo no 
implicaba cambios sustanciales, y no fue hasta el acuer
do del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 7 de 
octubre de 1993 que aprobó la propuesta de procedi
miento para la aplicación de la corresponsabilidad fis
cal en el sistema de financiación de las comunidades 
autónomas. Este acuerdo significó la asignación terri
torial de rendimientos tributarios, que tomaba como 
punto de partida la atribución a cada comunidad autó
noma de un 15% de las cuotas líquidas del IRPF decla
radas por los residentes en el territorio respectivo. Aun
que cualitativamente significó un salto importante, las 
normas que desarrollaron el acuerdo convertían esta 
cesión en un instrumento de poco peso financiero den
tro del conjunto, especialmente por el hecho de que la 
cesión se instrumentaba como una modalidad dentro de 
la participación en los ingresos estatales, de manera 
que, en términos de corresponsabilidad efectiva, los 
resultados eran testimoniales. El modelo correspon
diente al quinquenio 1997-2001, derivado del acuerdo 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 23 de 
septiembre de 1996, partió de la experiencia de los 
periodos anteriores, pero incidió especialmente en el 
desarrollo del concepto de corresponsabilidad fiscal, 
incorporando como novedad la atribución de capacidad 
normativa a las comunidades autónomas en materia de 
tributos cedidos. El modelo actual, nacido del acuerdo 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de 
julio del 2001, profundiza las líneas iniciadas por los 
acuerdos de 1993 y 1996, incorpora más recursos fi
nancieros, por la vía de la cesión de lo que se ha llama
do una cesta de tributos, y amplía la capacidad norma
tiva de las comunidades autónomas. El resultado 
obtenido, sin embargo, no es el esperado. 

Esta larga exposición sobre la evolución del sistema de 
financiación lo que pretende demostrar es que el siste
ma de financiación de las comunidades autónomas no 
ha tenido en cuenta que el crecimiento económico ge
nera fuertes necesidades de gasto en infraestructuras 
productivas, de tal forma que si éstas no pueden ser 
cubiertas de forma automática por unos crecientes in
gresos fiscales, el crecimiento económico se traduce en 

4.87.30. 

unas mayores dificultades financieras. Por ello es espe
cialmente importante que el Estado asuma también el 
papel que les corresponde en el desarrollo de dichas 
infraestructuras. 

Es conocido que las inversiones del Estado en Catalu
ña a lo largo de los 26 años de la autonomía de Catalu
ña, con excepción del período correspondiente a los 
Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, han sido sen
siblemente inferiores a la media que le correspondería 
por número de habitantes. Ello, conjuntamente consi
derado con el deficiente sistema de financiación, que en 
su evolución discriminaba los gastos de inversión, y 
que no garantizaba los recursos tributarios que permi
tieran abordar tales gastos, genera una situación de 
desigualdad objetiva de la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, que es la que la disposición adicional terce
ra del Estatuto pretende reconducir. Para ello establece 
un criterio objetivo (la participación en el PIB) signifi
cativo del crecimiento económico y, que por tanto, de
termina también el incremento en el gasto de inversión 
en infraestructuras productivas, y al mismo tiempo li
mita temporalmente su aplicación, lo cual es absoluta
mente proporcionado y garantiza que el trato desigual 
para una situación desigual no se convierta en un pri
vilegio, y a fin de que el efecto sea neutro desde el pun
to de vista de la solidaridad, excluye expresamente del 
cómputo para determinar el volumen de inversión el 
FCI. 

G) Artículos 202.2 y 203.1 

La recurrente impugna el artículo 202.2 en relación con 
el artículo 203.1 EAC por considerar que los mismos 
confieren plena autonomía de gasto a la Generalidad. 

El artículo 202.2 EAC dispone: 

«2. La Generalitat dispone de plena autonomía de gas
to para poder aplicar libremente sus recursos de acuer
do con las directrices políticas y sociales determinadas 
por sus instituciones de autogobierno». 

Por su parte el artículo 203.1 EAC establece: 

«1. La Generalitat tiene capacidad para determinar el 
volumen y composición de sus ingresos en el ámbito de 
sus competencias financieras, así como para fijar la 
afectación de sus recursos a las finalidades de gasto 
que decida libremente». 

Según la representación de la recurrente, dichos artícu
los son inconstitucionales porque no limitan la autono
mía de gasto a las competencias de la Generalidad e 
incluso «que se quiere equiparar a lo que la Constitu
ción dispone en el art. 65 para el Rey». La compara
ción es zafia, ridícula y grotesca y no merece ningún 
otro comentario. 

Es evidente que la libertad de gasto se halla limitada a 
al ámbito competencial. El artículo 156.1 CE determina 
que las comunidades autónomas disfrutarán de autono
mía financiera para cumplir y ejercer sus competencias 
de acuerdo con los principios de coordinación con la 
Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espa
ñoles. El contenido del artículo es la traducción, en tér
minos de financiación de las comunidades autónomas, 
de lo que establece el artículo 2 CE. En efecto, están 
presentes los tres elementos: la unidad, expresada en 
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términos de coordinación con la Hacienda estatal; la 
solidaridad, entendida, por el artículo 156, como soli
daridad entre los ciudadanos; y la autonomía, delimita
da por las competencias asumidas por la misma comu
nidad, aunque la previsión constitucional en este aspecto 
es redundante ya que toda la actividad de las comuni
dades autónomas se delimita competencialmente. 

El valor de la norma constitucional no precisa de que el 
Estatuto la reproduzca o se remita a ella para ser efec
tiva, lo que ya de por respondería suficientemente las 
alegaciones de la recurrente, pero es que, además, tal 
limitación se halla implícita en la medida que el mismo 
artículo 202.2 somete la libertad de gasto a las directri
ces políticas y sociales determinadas por sus institucio
nes de autogobierno, y es evidente que las instituciones 
de autogobierno de Cataluña son las que establece el 
Estatuto y que dichas instituciones de autogobierno 
sólo pueden adoptar legítimamente directrices políticas 
y sociales en el marco competencial establecido por el 
mismo Estatuto y por la Constitución. 

Por otro lado, la impugnación es puramente preventi
va, ya que la parte recurrente aporta (página 102) una 
interpretación conforme a la Constitución, lo que ilegi
tima su pretensión de impugnación, la cual debería ser 
inadmitida. 

H) Artículo 218.1 

Se impugna el artículo 218.1 EAC por los mismos 
motivos que anteriormente se impugna el 202.2 y 
203.3, en este caso referido a las entidades locales de 
Cataluña. Esta representación considera que los mis
mos argumentos aportados en relación a dichos artícu
los contestan suficientemente a la recurrente. 

Por lo que respecta al carácter condicionado o incondi
cionado de los recursos, la representación de la recu
rrente confunde los que sean participaciones en ingre
sos, que se definen como recursos incondicionados 
destinados a financiar las corporaciones locales, a los 
pagos por servicios prestados por las corporaciones 
locales o a las subvenciones o la financiación condicio
nada de cualquier otro tipo que las entidades locales 
puedan recibir al margen de lo que sea estrictamente el 
concepto de «participación». 

I) Artículos 218. 2, 3 y 5 y 219.2 

La recurrente impugna los números 2, 3 y 5 del artículo 
218 y el apartado 2 del artículo 219 EAC por conside
rarlos contrarios a la autonomía local. 

De entrada debe remarcarse que dos de estos preceptos, 
el 218.5 y el 219.2 prácticamente reproducen la redac
ción del artículo 48 del Estatuto de Autonomía de 1979. 

Así, el artículo 218.5 EAC establece: 

«5. Corresponde a la Generalidad el ejercicio de la 
tutela financiera sobre los gobiernos locales, respetan
do la autonomía que les reconoce la Constitución.» 

El anterior artículo 48.1 EAC de 1979 decía: 

«1. Corresponde a la Generalidad la tutela financiera 
sobre los entes locales, respetando la autonomía que 
les reconocen los artículo 140 y 142 de la Constitución 
y de acuerdo con el artículo 9.8 de este Estatuto.» 

Por su lado, el artículo 219.2 del Estatuto tiene su ante
cedente inmediato en el último párrafo del artículo 48.2 
del Estatuto de 1979. Concretamente, el ahora impug
nado establece: 

«2. Los ingresos de los gobiernos locales consistentes 
en participaciones en tributos y en subvenciones incon
dicionadas estatales son percibidos por medio de la 
Generalidad, que los debe distribuir de acuerdo con lo 
que disponga la ley de finanzas locales de Cataluña, la 
aprobación de la cual requiere una mayoría de tres 
quintas partes, y respetando los criterios que fije la 
legislación del Estado en esta materia. En el caso de 
las subvenciones incondicionadas, estos criterios de
ben permitir que el Parlamento pueda incidir en la dis
tribución de los recursos con el objetivo de atender la 
singularidad del sistema institucional de Cataluña al 
cual hace referencia el artículo 5 de este Estatuto.» 

Por su parte, el último párrafo del artículo 48.2 del 
Estatuto de 1979 establecía que: «Los ingresos de los 
entes locales en Cataluña consistentes en participacio
nes en ingresos estatales y en subvenciones incondicio
nadas, serán percibidos a través de la Generalidad, 
que los distribuirá de acuerdo con los criterios legales 
que serán establecidos para dichas participaciones.» 

Debe remarcarse que en el artículo 218.5 del Estatuto 
la tutela financiera autonómica sobre los entes locales 
se prevé con referencia expresa al límite de la autono
mía local prevista en el texto constitucional. Ello com
porta que la impugnación de los recurrentes, que justa
mente se basa en la vulneración de la autonomía local, 
tiene carácter preventivo. 

Debe recordarse que el artículo 148.1 2º establece la 
posibilidad de que las comunidades autónomas asuman 
competencias sobre las funciones que correspondían a 
la Administración del Estado sobre corporaciones loca
les; entre dichas funciones se encontraba la tutela finan
ciera de los entes locales, función que, en la medida que 
no implica un control de oportunidad sobre los ámbi
tos reservados a la autonomía local, se ajusta perfecta
mente a la Constitución. Es por ello que el Estatuto, 
hoy como en 1979, puede constitucionalmente puede 
asignar dicha competencia a la Generalidad. 

En relación al artículo 219.2 EAC, la distribución de los 
ingresos de los gobiernos locales consistentes en parti
cipaciones en tributos y en subvenciones incondicio
nadas estatales se realizara, en todo caso «respetando 
los criterios que fije la legislación del Estado en esta 
materia». Por tanto, el tenor literal de este artículo no 
permite entender ni que se vulnere la autonomía local 
ni las competencias del Estado. 

El Tribunal Constitucional ha reconocido en distintos 
pronunciamientos la competencia de las comunidades 
autónomas sobre los entes locales. Así, ya en la STC 
84/1982, el Tribunal manifestó que «debemos partir de 
la premisa de que los entes locales (municipios y pro
vincias) tienen autonomía constitucionalmente garan
tizada para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 
137, CE), la determinación de cuáles sean estos inte
reses es obra de la Ley, que les atribuye, en consecuen
cia, competencias concretas, pero que en todo caso 
debe respetar la autonomía y, como substrato inexcu
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sable de ésta, reconocerles personalidad propia. Algu
nas Comunidades Autónomas y, entre ellas, la de Cata
luña, han asumido la competencia exclusiva en materia 
de régimen local (art. 9.8. EAC) y, en consecuencia, es 
a ella a la que corresponde la regulación mediante Ley 
del régimen jurídico de las Corporaciones Locales de 
su territorio (art. 5 EAC)» (FJ 4). 

Esta representación no pretende reproducir la constante 
jurisprudencia del Tribunal en la materia, máxime 
cuando la simple contrastación de los artículos 218.5 y 
219.2 del Estatuto con la Constitución es suficiente 
para comprender que su redactado es plenamente cons
titucional. 

En otro orden de cosas, los recurrentes impugnan el 
artículo 218.2 del Estatuto. El artículo 218.2 establece: 

«2. La Generalitat tiene competencia, en el marco es
tablecido por la Constitución y por la normativa del 
Estado, en materia de financiación local. 

»Esta competencia puede incluir la capacidad legisla
tiva para establecer y regular los tributos propios de 
los gobiernos locales e incluye la capacidad para fijar 
los criterios de distribución de las participaciones a 
cargo del presupuesto de la Generalitat.» 

En relación a dicho artículo, el recurso se plantea con 
intensidades distintas. Así el primer párrafo, que enun
cia la competencia de la Generalidad en materia de fi
nanciación local, sólo se ataca indirectamente. Por el 
contrario, los recurrentes dirigen buena parte de sus 
alegaciones a la previsión de que la competencia de la 
Generalidad pueda incluir la capacidad legislativa 
para establecer y regular los tributos propios de los 
gobiernos locales. El argumento principal considera 
que ello implica la infracción del principio de reserva 
de ley tributaria. A ello cabe contraponer que el artículo 
218.2 EAC no vulnera el principio de reserva de ley 
porque en él no se prevé que la Generalidad pueda 
aprobar normas tributarias que carezcan del rango de 
ley. De hecho, los recurrentes tienen una concepción 
antiautonómica en materia de gobiernos locales. No 
admiten la tutela financiera de los mismos (por las co
munidades autónomas) ni que las leyes del Parlamen
to de Cataluña (que son leyes del mismo rango y con la 
misma fuerza que las leyes estatales) puedan regular 
ningún aspecto de la vida local. 

Los recurrentes basan sus apreciaciones en una juris
prudencia del Tribunal Constitucional que justamente 
se produjo en casos en que la determinación de elemen
tos esenciales del tributo se dejaban a disposición de los 
entes locales, los cuales no tienen potestad legislativa. 
Así, la STC 233/1999 citada en el recurso se remite a 
la STC 19/1987, que declaró inconstitucional parte de 
la Ley 24/1983. En ella el Tribunal declaró, en relación 
a dicha Ley, que «pretendió al dictarlo el legislador 
hacer posible un saneamiento de las haciendas locales 
mediante la adopción de medidas tributarias que, ade
cuadas a la situación de las finanzas de cada Corpora
ción, expresaran lo que se creyó era un correcto enten
dimiento de la autonomía que garantiza la Constitución 
a los municipios, entendimiento que –puede decirse 
incidentalmente– era también visible en las considera
ciones expuestas por algún sector de la doctrina cien
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tífica sobre el ámbito de a autonomía financiera de los 
entes locales. La plena coherencia de aquel objetivo 
con lo determinado en la Constitución en orden a la 
deseable suficiencia de medios de las haciendas loca
les (art. 142) no puede desvirtuar, sin embargo, el jui
cio negativo que ahora ha de merecer, desde la defen
sa de la reserva de Ley también constitucionalmente 
garantizada, la técnica empleada por el legislador 
para dar entrada a los Ayuntamientos en la ordenación 
de las Contribuciones Territoriales consideradas. Tal 
intervención municipal era y es constitucionalmente 
posible, pero no en los términos en que aquí se dispu
so, mediante un pleno desapoderamiento del legislador 
en favor de la autonomía municipal –consagrada sin 
límites ciertos y, por tanto, desfigurada– para la deter
minación de un elemento esencial en la definición de 
los tributos». (FJ 5) 

Así pues, la determinación de los elementos tributarios 
debe realizarse mediante ley, sin que el artículo 133 CE 
determine que dicha ley no sea autonómica, sino al 
contrario, en la medida que puede deducirse que lo pre
vé expresamente en su apartado 2, en concordancia con 
los artículos 152.1, 153.a) y 157.1 CE que contemplan 
las potestades legislativas autonómicas. 

Tampoco sería admisible una interpretación que recon
dujera la ley tributaria a la ley estatal en función de que 
la Constitución reconoce al Estado la potestad origina
ria para establecer tributos. El artículo 133.1 CE califica 
la potestad tributaria del Estado como «originaria», de 
lo que algún sector doctrinal deduce una diferenciación 
radical entre dicha potestad tributaria y la de las comu
nidades autónomas, las cuales, además, aparecerían 
equiparadas a las corporaciones locales en la medida 
que tanto unas como otras podrán establecer y exigir 
tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 
133.2 CE.) 

No obstante, hay que precisar el alcance de lo que sig
nifica potestad tributaria originaria en el texto constitu
cional. De entrada debemos considerar totalmente su
perada la concepción que identificaba la potestad o el 
poder tributario del Estado con la «soberanía tribu
taria», de manera que la obligación pecuniaria de los 
contribuyentes se correspondía con la capacidad de 
exigencia del Estado, investido de imperium como ti
tular de la soberanía. De acuerdo con esta concepción 
se distinguiría entre «potestad originaria», atribuida al 
Estado, y «potestad derivada», la cual correspondería a 
otros entes públicos en la medida que les fuese atribui
da por el propio Estado. Ahora bien, la CE de 1978 no 
permite mantener esta concepción por dos motivos: el 
primero es que la obligación de los contribuyentes se 
establece directamente en la Constitución, que en su 
artículo 31 dispone la obligatoriedad general de contri
buir al sostenimiento del gasto público en términos que 
limitan el poder tributario en cualquiera de sus manifes
taciones, lo que implica que no existe una «potestad 
tributaria originaria» anterior y que se superponga a la 
propia Constitución; la segunda es que la CE estable
ce un modelo territorial (Estado, comunidades autóno
mas y corporaciones locales) entre los que se debe dis
tribuir la potestad tributaria. La mención a la «potestad 
tributaria originaria» contenida en el artículo 133.1 
CE no implica, por tanto, que la potestad tributaria de 
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las comunidades autónomas tenga carácter derivado, en 
el sentido que el Estado, titular de la potestad origina
ria, defina libremente el alcance de dicha potestad (en 
la medida que deriva de la propia), sino que se produ
ce una posición de preferencia de la potestad tributaria 
del Estado en relación con la de los otros entes territo
riales, sin que en ningún caso dicha preferencia pueda 
llegar a suprimir o anular la potestad tributaria de éstos, 
porqué el artículo 133.2 se constituye como una garan
tía institucional de su existencia. Ello significa que la 
potestad tributaria de las comunidades autónomas no 
deriva de la potestad originaria del Estado, sino que 
deriva directamente de la Constitución, de la que tam
bién deriva la propia potestad estatal. 

Ahora bien, además de la existencia de una regulación 
substantiva de rango constitucional de la potestad tribu
taria de las comunidades autónomas, éstas disponen de 
potestad legislativa, de la que carecen en términos ab
solutos las corporaciones locales; es decir, las comuni
dades autónomas disponen de un margen de autonomía 
tributaria formal muy superior a las corporaciones lo
cales, porqué éstas últimas sólo pueden establecer tribu
tos o decidir sobre su regulación si han sido habilitadas 
explícitamente por una Ley que, al mismo tiempo, debe 
determinar los elementos esenciales de los tributos lo
cales o, en su caso, los limites sustantivos de dichos 
tributos, todo ello en virtud del principio de legalidad 
tributaria. 

Las corporaciones locales, como administraciones pú
blicas, están sujetas a la Ley y al Derecho. En su cali
dad de administraciones territoriales cuyo ámbito se 
halla íntegramente en el territorio de una comunidad 
autónoma se someten a las leyes estatales o a las auto
nómicas en función de cual sea aplicable a partir del 
principio de la competencia. La ley autonómica garan
tiza, con la misma fuerza que la ley estatal, el cumpli
mento de la reserva de Ley, tributaria o no. Por ello, no 
puede extraerse, como hacen los recurrentes que el ar
tículo 218.2 del Estatuto sea inconstitucional y contra
rio al principio de legalidad tributaria. 

Por otra parte, el artículo 218.2 del Estatuto respeta 
especialmente al las competencias del Estado en mate
ria de Hacienda general establecidas en el artículo 
149.1.14 CE, al determinar de forma potestativa la po
sibilidad de establecer tributos locales, en el marco de 
la Constitución «y la normativa del Estado». Es decir, 
la competencia financiera para establecer tributos loca
les se vincula a lo que establezca la norma estatal. No 
parece posible mayor respeto ni falta de vulneración 
del artículo 149.1.14 CE, cuando la propia norma 
estatutaria se autolimita en este sentido. 

También se impugna al apartado 3 del artículo 218.3, 
cuyo texto es como sigue: 

«3. Los gobiernos locales tienen capacidad para regu
lar sus propias finanzas en el marco de las leyes. Esta 
capacidad incluye la potestad de fijar la cuota o el tipo 
de los tributos locales, así como las bonificaciones y 
exenciones, dentro de los límites establecidos por las 
leyes». 

El argumento de la recurrente, en este caso, se basa en 
que para ella las corporaciones locales no pueden tener 

capacidad para fijar exenciones tributarias ni que sea 
dentro de los límites establecidos en las leyes. Para ello 
se remite, sin reproducirlo, al fundamento jurídico 9 de 
la STC 233/1999. Dicho fundamento jurídico trata 
básicamente de las tasas y en general a las llamadas pres
taciones patrimoniales de carácter público. Sin embargo, 
el mismo fundamento, citando a la propia jurisprudencia 
del Tribunal, recuerda que «hemos advertido que se 
trata de una reserva relativa en la que, aunque los cri
terios o principios que han de regir la materia deben 
contenerse en una ley, resulta admisible la colabora
ción del reglamento, siempre que “sea indispensable 
por motivos técnicos o para optimizar el cumplimien
to de las finalidades propuestas por la Constitución o 
por la propia Ley” y siempre que la colaboración se 
produzca “en términos de subordinación, desarrollo y 
complementariedad” (entre otras, SSTC 37/1981, 6/ 
1983, 79/1985, 60/1986, 19/1987, 99/1987)». 

Por ello no puede imputarse ninguna tacha de incons
titucionalidad al artículo 218.3 EAC, ya que, en su 
caso, serán las leyes tributarias las que deberán estable
cer los márgenes de actuación que, mediante sus nor
mas reglamentarias, puedan establecer las corporacio
nes locales, o lo que es lo mismo, la constitucionalidad 
de la ley tributaria dependerá de su propio contenido y 
no de la norma estatutaria en la que en principio debe 
hallar amparo. 

J) Artículo 221 

Finalmente la representación de la parte recurrente im
pugna el artículo 221 EAC, cuyo texto es el siguiente: 

«La Administración General del Estado y la Genera
litat establecerán los cauces de colaboración necesa
rios para asegurar la participación de la Generalitat 
en las decisiones y el intercambio de información que 
sean precisos para el ejercicio de sus competencias. 

»Asimismo, se establecerán formas de gestión consor
ciada del Catastro entre el Estado, la Generalitat y los 
municipios, de acuerdo con lo que disponga la norma
tiva del Estado y de manera tal que se garantice la ple
na disponibilidad de las bases de datos para todas las 
Administraciones y la unidad de la información». 

Parece que la recurrente considera que dicho artículo 
invade las competencias del Estado ex artículo 149.1.14º, 
como si el Estatuto atribuyese competencias decisorias 
sobre el catastro, cuando la simple lectura del artículo 
deja claro que el objetivo de establecer formas de ges
tión consorciadas se refiere al intercambio de informa
ción y a la plena disponibilidad de las bases de datos. 
Este requerimiento es la consecuencia lógica de la co
ordinación de las haciendas estatal, autonómica y local, 
principio que deriva directamente del artículo 156.1 
CE, y por ello esta representación no entiende la tacha 
de inconstitucionalidad que plantea la recurrente. La 
norma no establece en ningún caso competencias 
decisorias sobre el catastro, sino fórmulas de colabora
ción y de coordinación. La participación en decisiones 
a que se refiere el primer párrafo, no necesariamente 
vinculadas al catastro, y que es especialmente critica
da por la recurrente, se restringe exclusivamente a las 
que sean precisas para el ejercicio de las propias com

4.87.30. 
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petencias. Esta representación no encuentra en ello nin
gún motivo de inconstitucionalidad. 

Por todo lo expuesto, de ese Tribunal, 

SOLICITAN 

Que, teniendo por presentado en tiempo y forma el pre
sente escrito y los documentos que lo acompañan, se 
sirva admitirlo y, en sus méritos: 

1. Reformar la Providencia de la Sección Segunda del 
Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de noviembre 
de 2007 en el sentido de inadmitir a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad origen del presente procedimiento 
en lo referente a los artículos 201.3; 202.2; 203.1, 3, 4 
y 6; 205.1 y 6 (sic); 218.1, 2, 3 y 5; 219.2; 220; 221 y 
disposición adicional séptima, todos ellos de la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Esta
tuto de Autonomía de Cataluña, por haberse recurrido 
los mismos con exceso de representación del Abogado 
General de la Comunitat Valenciana en relación al man
dato contenido en el Acuerdo del Consell de la 
Generalitat de la Comunitat Valenciana del 8 de sep
tiembre de 2006. 

2. Sin perjuicio de la resolución que adopte el Tribunal 
en relación a la anterior petición, y una vez resuelta 
ésta, en su caso, tener por formuladas las alegaciones 
sobre el fondo contenidas en el presente escrito y en 
mérito de las mismas y previos los trámites oportunos, 
dictar en su día sentencia en la que se desestime ínte
gramente el recurso de inconstitucionalidad número 
9501-2006 interpuesto por el Consell de la Generalitat 
de la Comunitat Valenciana relativo a diversos precep
tos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de refor
ma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

OTROSÍ DICEN 

Que concurre en este caso la conexión de objeto entre 
el recurso de inconstitucionalidad número 9501-2006 
planteado por el Consell de la Generalitat de la Comu
nitat Valenciana al que responden las presentes alega
ciones, y el recurso de inconstitucionalidad número 
8045-2006 presentado por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 
Diputados, puesto que en buena medida coinciden en 
ambos recursos los preceptos impugnados de la LO 6/ 
2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cata
luña, y la resolución que en su día pueda adoptar el 
Tribunal Constitucional en uno de ambos recursos afec
ta directamente al objeto del otro recurso, resultando 
necesaria consiguientemente la acumulación para que 
el Tribunal pueda tener en cuenta las diversas alegacio
nes formuladas antes de resolver sobre la constitucio
nalidad de los preceptos impugnados. 

Que se cumple la condición exigida por el artículo 83 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en su 
virtud interesa a esta representación la acumulación del 
recurso número 9501-2006 promovido por el Consell 
de la Generalitat de la Comunitat Valenciana al recur
so anteriormente planteado número 8045-2006 para su 
tramitación y decisión conjunta por parte del Tribunal 
Constitucional. 

4.90.10. 

Por lo que al Tribunal Constitucional 

SOLICITAN 

La acumulación del recurso número 9501-2006 promo
vido por el Consell de la Generalitat de la Comunitat 
Valenciana al que responden las presentes alegaciones, 
al recurso número 8045-2006 planteado en su día por 
más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso de los Diputados contra diver
sos preceptos de la LO 6/2006 de Reforma del Estatu
to de Autonomía de Cataluña, para su tramitación y 
decisión conjunta por parte del Tribunal Constitucional. 

Barcelona para Madrid, a 21 de diciembre de 2006 

Esther Andreu i Fornos, Letrada; Xavier Muro i Bas, 
Letrado; Pere Sol i Ordis, Letrado 

4.90. RÈGIM INTERIOR 

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL 

Concurs-oposició lliure per a proveir 
una plaça de lletrat o lletrada del Cos 
de Lletrats del Parlament de Catalunya 

Llista provisional d’admesos i exclosos. 
Llista provisional de les persones que han 
de realitzar la prova de coneixements de 
llengua catalana 

RESOLUCIÓ 

de 12 de febrer de 2007, per la qual s’aproven i es fan 
públiques la llista provisional de persones aspirants 
admeses i excloses i la llista provisional de persones 
aspirants que han de realitzar la prova de coneixements 
de llengua catalana en la convocatòria de concurs opo
sició lliure per proveir una plaça de lletrat o lletrada del 
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (núm. de 
convocatòria 05/06). 

Atès el que estableixen les bases 5.1 i 5.2 de la convo
catòria de concurs oposició lliure per proveir una pla
ça de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament 
de Catalunya (núm. de convocatòria 05/06), aprovada 
per Acord de la Mesa del Parlament en la sessió en ses
sió tinguda l’1 de setembre de 2006 (BOPC núm. 17, 
de 8.1.2007). 

RESOLC: 

Primer. Aprovar i fer pública la llista provisional de 
persones aspirants admeses i excloses, amb indicació 
dels motius d’exclusió, i la llista provisional de perso
nes aspirants exemptes de realitzar la prova de coneixe
ments de llengua catalana, de les que han presentat 
sol·licitud per participar en la convocatòria de concurs 
oposició lliure per proveir una plaça de lletrat o lletra
da del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya 
(núm. de convocatòria 05/06). 
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Segon. Els aspirants disposen d’un termini de deu dies 
comptats de l’endemà de la publicació d’aquesta Reso
lució al BOPC per formular les reclamacions que cre
guin oportunes, adreçades a esmenar els defectes que 
s’hagin pogut produir, o per adjuntar la documentació 
que es requereix a la base 3 de la convocatòria, les 
quals es presentaran, juntament amb una fotocòpia de 
la sol·licitud de participació en la convocatòria, en el 
Registre del Parlament de Catalunya. 

En cas que els aspirants exclosos no esmenin dins el 
termini indicat els defectes a ells imputables, o no ad
juntin la documentació preceptiva que n’hagi motivat 
l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de la seva sol·li
citud. 

Tercer. La publicació d’aquesta Resolució al Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, substitueix la noti
ficació als interessats, de conformitat amb el que dispo
sa l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novem
bre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener. 

Quart. D’acord amb el que disposa la base 5.3 de la 
convocatòria, la Mesa, ha d’aprovar i fer públiques la 
llista definitiva de persones aspirants admeses i exclo
ses de la convocatòria i la llista definitiva de persones 
aspirants exempts de realitzar la prova de coneixements 
de llengua catalana. 

règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la llei 
4/1999, de 13 de gener. 

Barcelona, 12 de febrer de 2007 

Xavier Muro i Bas 
Director de Govern Interior 

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Domínguez Garcia, Fernando 
Mancilla Muntada, Francesc 
Muñoz Puiggros, Francesc Xavier 
Palomares Amat, Miquel Lluis 
Peiret Servent, Antonio 
Pi Morell, Elisenda 

ASPIRANTS QUE HAN DE REALITZAR LA PROVA DE CONEI
XEMENTS DE LLENGUA CATALANA 

COGNOMS I NOM 

Contra aquesta resolució, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’ende-

Palomares Amat, Miquel Lluis 
Peiret Servent, Antonio 

mà de la data de la seva publicació de conformitat amb 
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 

4.90.10. 
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