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Proposta de resolució sobre l’harmonització de fi-
gures impositives amb factors de correcció segons el pro-
ducte interior brut i la renda per càpita en l’àmbit europeu
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ropeu d’estabilitat financera i del Mecanisme europeu d’es-
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tes d’inversió estratègica mitjançant el Banc Europeu d’In-
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mutualitzat
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada del servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
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gaments per a continuar la construcció d’una escola de Cer-
danyola del Vallès
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Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
projectades per a completar el camí de ronda de Lloret de 
Mar
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud
Tram. 250-01139/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre les causes de l’increment de la mortalitat a la xar-
xa viària i l’execució de les obres pendents a les carreteres 
N-II i C-25
Tram. 250-01140/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre l’increment de delic-
tes i faltes a les regions policials del Pirineu Occidental i de 
Ponent
Tram. 250-01141/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la manca de col-
laboració de l’Administració de l’Estat amb el Síndic de 
Greuges
Tram. 250-01142/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla 
d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la presentació del de-
cret de venda directa
Tram. 250-01144/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el compliment dels cri-
teris marcats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre amb relació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
connexions i les activitats de Militia i sobre l’eradicació de 
les seves pràctiques delictives
Tram. 250-01146/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la revocació de l’ator-
gament a Dipòsits Controlats de Catalunya, SL, de l’autorit-
zació ambiental per a instal·lar un dipòsit controlat de resi-
dus no perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució de rebuig de les maniobres 
de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral, i la presentació d’un recurs d’-
inconstitucionalitat
Tram. 250-01150/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construcciones y Contratas de l’Ei-
xample de Barcelona
Tram. 250-01154/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la suspensió del pro-
cés d’identificació ciutadana de persones presumptament 
implicades en violència urbana per mitjà del web del Depar-
tament d’Interior
Tram. 250-01155/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos contrets amb l’Associació d’Ens Locals de la 
Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimen-
tari
Tram. 250-01158/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el funcionament i el 
manteniment de tots els serveis sanitaris del CAP Can Trias-
Ernest Lluch, de Viladecavalls
Tram. 250-01159/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb l’Ajuntament de Tarragona en el 
Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona 
per a la coresponsabilització en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
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Proposta de resolució sobre l’oficialitat de les se-
leccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la recepció parcial de 
l’obra i la posada en funcionament de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Quart
Tram. 250-01163/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució de rebuig a la mesura de no 
convocar oposicions a jutges i fiscals i sobre la cobertura de 
les vacants
Tram. 250-01164/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la declaració de cadu-
citat de l’expedient ambiental del projecte per al tancament 
de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-01165/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la instauració del dis-
positiu de vigilància especial conjunta dels Mossos d’Es-
quadra, els grups de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà 
al polígon Famades d’aquest municipi en els horaris de fun-
cionament i sortida de les discoteques
Tram. 250-01166/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’una 
reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre i la definició del cabal ambiental del tram 
final de l’Ebre
Tram. 250-01167/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre els problemes amb la 
liquidació de la taxa per a activitats de control i inspecció 
sanitària en escorxadors, sales d’especejament i transfor-
mació de caça i altres establiments alimentaris subjectes a 
control sanitari del quart trimestre del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ajuts per a la rehabilitació dels habitatges del centre his-
tòric de Lleida
Tram. 250-01169/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la signatura d’un nou 
conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a garantir la continu-
ïtat del programa d’ajuts per a instal·lar ascensors en comu-
nitats de propietaris de promocions públiques d’habitatge
Tram. 250-01170/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’assumpció de la ges-
tió de l’estació depuradora d’aigües residuals de Menàr-
guens-Térmens i el garantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Pla econòmic i financer de reequilibri de la Genera-
litat 2012-2014
Tram. 259-00002/09
Presentació p. 15

3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat 
de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09
Termini de presentació de propostes de resolució per a 
interposar recurs d’inconstitucionalitat p. 42

4. INFORMACIÓ

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i 
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al conseller 
d’Interior
Tram. 330-00039/09
Presentació p. 42

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00040/09
Presentació p. 43

4.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons-
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat 
de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 43
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 202-00058/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67429).

Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.06.2012 al 14.06.2012).

Finiment del termini: 15.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposició de llei de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la Reserva Nacio-
nal de Caça de l’Alt Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 67864).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 05.06.2012 al 06.06.2012).

Finiment del termini: 07.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposició de llei de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 202-00081/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67430).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 13.06.2012 al 15.06.2012).

Finiment del termini: 18.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00082/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67430).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 13.06.2012 al 15.06.2012).

Finiment del termini: 18.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00083/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 67430).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 13.06.2012 al 15.06.2012).

Finiment del termini: 18.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament als 
propietaris expropiats per la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01113/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la remodelació 
de la carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament als 
propietaris expropiats per la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01115/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
rei i la casa reial en les institucions que ha 
de regular el Projecte de llei de l’Estat de la 
transparència, l’accés a la informació públi-
ca i el bon govern
Tram. 250-01116/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
policials davant de protestes pacífiques per 
a evitar desnonaments
Tram. 250-01118/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’execució del Pla especial de la central de 
biomassa de Juneda
Tram. 250-01119/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’assumpció del 
cost de l’enderrocament de l’edifici de l’anti-
ga seu social del Club Nàutic de Mataró
Tram. 250-01120/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
amb fons Feder del projecte d’execució de 
diverses obres de reurbanització del centre 
de Mataró
Tram. 250-01121/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per a estudiants universitaris de les 
comarques de muntanya
Tram. 250-01122/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el fo-
ment del turisme a l’Anoia i les mesures per 
a finançar-lo
Tram. 250-01123/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la reparació de 
les deficiències de la via d’accés a l’autopis-
ta AP-7 des de Sant Sadurní d’Anoia i la re-
modelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la petició al Go-
vern de l’Estat de l’execució del projecte fer-
roviari «Tercer fil» de Tarragona
Tram. 250-01125/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un 
impost sobre les grans transaccions finan-
ceres entre els estats membres de la Unió 
Europea
Tram. 250-01126/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons de suport a la reindustrialització dels 
estats de la Unió Europea amb més atur
Tram. 250-01127/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de les polítiques econòmiques de la Unió 
Europea i la creació d’un govern europeu
Tram. 250-01128/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’harmonització 
de figures impositives amb factors de cor-
recció segons el producte interior brut i la 
renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta Ro-
card
Tram. 250-01130/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la dotació del 
Fons europeu d’estabilitat financera i del 
Mecanisme europeu d’estabilitat
Tram. 250-01131/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la despesa en 
projectes d’inversió estratègica mitjançant 
el Banc Europeu d’Inversions
Tram. 250-01132/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
consells d’experts per a la reactivació eco-
nòmica, els canvis fiscals i el manteniment 
dels serveis públics
Tram. 250-01133/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
agència europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
autoritat comuna del Tresor europeu per a 
gestionar el deute mutualitzat
Tram. 250-01135/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada del servei de progra-
mació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels pagaments per a continuar la construc-
ció d’una escola de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01137/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres projectades per a completar el ca-
mí de ronda de Lloret de Mar
Tram. 250-01138/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud
Tram. 250-01139/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre les causes de l’increment 
de la mortalitat a la xarxa viària i l’execució 
de les obres pendents a les carreteres N-II 
i C-25
Tram. 250-01140/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
delictes i faltes a les regions policials del Pi-
rineu Occidental i de Ponent
Tram. 250-01141/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la manca de 
col·laboració de l’Administració de l’Estat 
amb el Síndic de Greuges
Tram. 250-01142/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
del decret de venda directa
Tram. 250-01144/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels criteris marcats per la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre amb re-
lació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de les connexions i les activitats de Militia 
i sobre l’eradicació de les seves pràctiques 
delictives
Tram. 250-01146/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’atorgament a Dipòsits Controlats de Cata-
lunya, SL, de l’autorització ambiental per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus no 
perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de prolongació de la carretera 
C-32
Tram. 250-01148/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució de rebuig de les mani-
obres de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, i la presentació d’un recurs d’inco-
nstitucionalitat
Tram. 250-01150/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el trasllat del 
parc de neteja de Fomento de Construccio-
nes y Contratas de l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-01154/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del procés d’identificació ciutadana de per-
sones presumptament implicades en violèn-
cia urbana per mitjà del web del Departa-
ment d’Interior
Tram. 250-01155/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos contrets amb l’Associació 
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acolli-
da Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic de xarxes de proximitat 
per al sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el funciona-
ment i el manteniment de tots els serveis sa-
nitaris del CAP Can Trias-Ernest Lluch, de 
Viladecavalls
Tram. 250-01159/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Tarragona en el Protocol de col-
laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’oficialitat de 
les seleccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la recepció par-
cial de l’obra i la posada en funcionament de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Quart
Tram. 250-01163/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució de rebuig a la mesura 
de no convocar oposicions a jutges i fiscals i 
sobre la cobertura de les vacants
Tram. 250-01164/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
caducitat de l’expedient ambiental del pro-
jecte per al tancament de l’autovia orbital de 
Barcelona
Tram. 250-01165/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la instauració 
del dispositiu de vigilància especial con-
junta dels Mossos d’Esquadra, els grups 
de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà al 
polígon Famades d’aquest municipi en els 
horaris de funcionament i sortida de les dis-
coteques
Tram. 250-01166/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’una reunió extraordinària de la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
i la definició del cabal ambiental del tram fi-
nal de l’Ebre
Tram. 250-01167/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre els problemes 
amb la liquidació de la taxa per a activitats 
de control i inspecció sanitària en escorxa-
dors, sales d’especejament i transforma-
ció de caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control sanitari del quart trimes-
tre del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ajuts per a la rehabilitació dels ha-
bitatges del centre històric de Lleida
Tram. 250-01169/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Llei-
da per a garantir la continuïtat del programa 
d’ajuts per a instal·lar ascensors en comuni-
tats de propietaris de promocions públiques 
d’habitatge
Tram. 250-01170/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
la gestió de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Menàrguens-Térmens i el ga-
rantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67247), Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 67427).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.06.2012 al 08.06.2012).

Finiment del termini: 11.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Pla econòmic i financer de reequilibri de la 
Generalitat 2012-2014
Tram. 259-00002/09

Presentació
Conseller del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 67689 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

Acord: Atès el que disposa el punt II.2.b de la Resolució 
523/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la 
reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació 
del Govern en la qualitat dels serveis públics, s’acorda 
que el Pla econòmic i financer de reequilibri de la Gene-
ralitat de Catalunya 2012-2014, tramès pel Govern sigui 
tramitat en sessió plenària, de conformitat amb l’article 
148.1 a 6 del Reglament.

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

Us fem arribar la versió en català del Pla econòmic i fi-
nancer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya 
2012-2014, que ja vam trametre al Parlament el passat dia 
18 de maig. Aquest Pla dóna compliment al punt II.2.b) 
de la Resolució 523/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la inci-
dència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis 
públics.

Ben atentament,

Barcelona, 1 de juny de 2012

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement
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Pla econòmic i financer de reequilibri  
de la Generalitat de Catalunya 2012-2014

Índex

1. Introducció

2. Fonament de la presentació del Pla

3. Situació actual

4. Evolució de la situació financera. Període 2012-2014

a) Mesures correctores d’ingressos i despeses

b) Escenari 2012-2014

5. Conclusions

1. Introducció

Catalunya, com Espanya i la Unió Europea, està pas-
sant moments econòmicament difícils. Tant l’impacte de 
la crisi econòmica i financera mundial com la bombolla 
immobiliària pròpia ens han afectat de forma dramàtica, 
sobretot pel que fa al creixement i l’ocupació. Les previ-
sions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públi-
ques pronostiquen un retrocés de l’economia espanyola 
del 0,8% l’any 2012, escenari sensiblement més negatiu 
que el previst fa uns mesos. D’altra banda, els escenaris 
d’estabilitat econòmia i financera que es desenvolupen en 
l’àmbit europeu ens imposen una exigència de disciplina 
fiscal i una agenda de reformes econòmiques que a Espa-
nya afecten tant el Govern central –responsable principal 
de moltes reformes– com les comunitats autònomes.

La situació fiscal dels governs i el context econòmic exi-
geixen restablir l’equilibri fiscal i el compliment dels ob-
jectius fixats en el Programa d’Estabilitat i Convergèn-
cia d’Espanya, presentat el 29 d’abril del 2011, acordat 
pel Ple del Consell de Política Fiscal i Financera el 27 
d’abril del 2011 i revisat en el Consell de Política Fis-
cal i Financera del 6 de març del 2012. Així doncs, en 
aquest document, es presenta l’escenari 2012-2014, que 
permetrà aconseguir l’objectiu de consolidació fiscal en 
l’horitzó del 2014. Concretament, la senda de dèficit mar-
cada per a les comunitats autònomes és de l’1,5% del PIB 
per al 2012; l’1,1% del PIB per al 2013, i l’1% del PIB per 
al 2014. Per reforçar el compromís de la Generalitat de 
Catalunya amb l’esmentat objectiu, s’ha aprovat la Llei 
d’estabilitat pressupostària, amb la finalitat de delimitar 
la necessitat d’endeutament, ja que un endeutament ex-
cessiu no és compatible amb un cost moderat, alhora que 
compromet l’autonomia financera.

És important destacar que la Generalitat de Catalunya 
realitzarà un gran esforç per aconseguir els objectius fi-
xats, ja que: 1) la despesa no financera és considerable-
ment rígida, a causa de la tipologia de serveis públics que 
presta, entre els quals es pot destacar la sanitat, l’educa-
ció i els serveis socials; 2) entre els anys 2011 i 2014 es 
preveu un increment del 63% dels pagaments en concep-
te d’interessos, com a conseqüència de la conjuntura als 
mercats financers, i 3) el marge de maniobra de la Gene-
ralitat es veu condicionat pels pagaments diferits d’inver-
sions, que sumen més de 1.000 milions d’euros el 2012 
i al voltant de 3.500 milions d’euros en el període 2012-
2014. En aquest sentit, es pot destacar que el Govern està 
realitzant un gran esforç per modificar el calendari dels 
compromisos adquirits i que el resultat de les negociaci-
ons pot condicionar la distribució per capítols de les ope-
racions de capital, fet que pot afectar, fins i tot, capítols 

de despesa corrent, ja que alguns d’aquests compromisos 
poden no instrumentar-se a través dels capítols 6 i 7.

D’altra banda, el nou escenari macroeconòmic –amb un 
empitjorament de les perspectives de l’economia espa-
nyola– explica que no es prevegi una recuperació dels 
ingressos tributaris en l’escenari 2012-2014. Aquest fet, 
unit a la capacitat normativa limitada de la Generalitat de 
Catalunya en els impostos indirectes que tenen una capa-
citat recaptadora important i un impacte negatiu menor 
en l’activitat econòmica –com l’IVA–, dificulta el marge 
de maniobra per augmentar els ingressos.

Malgrat tot, la Generalitat de Catalunya és conscient de 
la rellevància que el compromís amb l’estabilitat pressu-
postària té per a la sostenibilitat i el futur de les finances 
públiques de Catalunya, i per a les del conjunt de l’Es-
tat. La necessitat de sanejar les finances públiques sen-
se perjudicar la prestació de serveis bàsics explica que el 
Govern de la Generalitat de Catalunya es fixés un perío-
de de dos anys (2011-2012) per restablir l’equilibri pres-
supostari i situar l’endeutament a un nivell sostenible a 
llarg termini, a partir de prendre compromisos creïbles 
que milloressin la confiança dels mercats. És en aquest 
context que el pressupost per al 2012 incorpora una sèrie 
de mesures d’ingressos que han de permetre assolir els 
objectius esmentats.

Així doncs, l’any 2012 suposarà la implementació de la 
segona fase del Pla d’ajust i reequilibri financer iniciat 
l’any 2011, que ha de permetre el retorn a la senda d’es-
tabilitat pressupostària. A diferència del 2011, l’esforç de 
consolidació s’ha repartit entre ingressos i despeses per 
no posar en risc el sistema de provisió de serveis públics.

El pressupost per a l’exercici 2012 manté l’esforç de con-
tenció iniciat el 2011, en què es va dur a terme un clar 
ajust per la via de la despesa –amb una reducció del 
10%– i introdueix mesures d’ingressos que facin com-
patible l’objectiu de dèficit de l’1,5% del PIB amb un ni-
vell determinat de despesa que garanteixi la preservació 
de l’estat del benestar, i que se sumen a la política activa 
de venda de patrimoni les bases de la qual s’han definit 
al llarg de l’any 2011. Paral·lelament, durant l’any 2012, 
es consolidaran les mesures organitzatives i de reestruc-
turació que tenen com a finalitat millorar l’eficiència en 
la prestació dels serveis. No obstant això, la revisió dels 
ingressos com a conseqüència de les noves dades facilita-
des pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
el 10 d’abril del 2012 en relació amb els lliuraments a 
compte i la previsió de liquidació del model de finança-
ment per al 2010, així com l’empitjorament de les previsi-
ons macroeconòmiques obliguen a introduir mesures ad-
dicionals. En conjunt, la despesa no financera cau en un 
13,4% respecte a la previsió de liquidació. S’ha de notar 
que les dades de liquidació i del pressupost inicial no són 
estrictament comparables, ja que les primeres inclouen 
les generacions de crèdit associades a ingressos finalistes 
(transferències corrents i de capital) que, per un criteri de 
prudència, no s’inclouen en el pressupost.

Les mesures d’ingressos que s’estima que aportaran uns 
recursos addicionals de 1.385 M euros (1.600 M euros 
en termes anuals) són: l’augment de tipus de l’impost so-
bre actes jurídics documentats i del tram autonòmic de 
l’impost sobre vendes minoristes d’hidrocarburs; la cre-
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ació de dues figures tributàries –l’impost sobre estades 
en allotjaments turístics i la taxa per l’expedició de re-
cepta farmacèutica o producte sanitari–; el manteniment 
de l’increment de tributació per l’impost sobre la renda 
de les persones físiques –en el tram autonòmic– per a 
les rendes més altes i la reinstauració de l’impost de pa-
trimoni; l’obtenció d’ingressos de caràcter extraordinari 
per la venda d’actius financers i la major contribució dels 
usuaris al finançament dels serveis públics.

Per la via de la despesa, el pressupost per a l’any 2012 
preveu una reducció de les retribucions dels treballadors 
públics que contribuirà a aconseguir la consolidació fis-
cal dels comptes de la Generalitat de Catalunya, sense 
afectar el nivell d’activitat dels serveis públics. En con-
junt, s’estima que l’impacte d’aquestes mesures se situa 
al voltant de 730 milions d’euros. A més, es redueixen les 
aportacions a ens públics, les transferències a universitats 
i corporacions locals i les despeses de funcionament en 
més de 375 M euros.

El mes d’abril, el Govern central ha aprovat una sèrie de 
mesures en l’àmbit educatiu i sanitari que estima que re-
presentaran un estalvi de 10.000 M euros per al conjunt de 
comunitats autònomes, en termes anuals. Repercutint el pes 
de la població i els mesos d’aplicació, a la Generalitat de 
Catalunya, li correspondria un estalvi a l’entorn de 1.069 M 
euros l’any 2012 (1.600 M euros en termes anuals).

Actualment, el Govern de la Generalitat està estudiant 
l’aplicació de noves mesures sobre les inversions, trans-
ferències, aportacions a ens públics i subvencions a fa-
mílies i empreses que representaran una reducció de la 
despesa de 735 M euros.

D’altra banda, la Llei 7/2011 de mesures fiscals i finance-
res que acompanya els pressupostos del 2011 va introduir 
mesures per augmentar el control sobre la despesa de les 
entitats classificades com a sector administració pública 
en termes del Sistema europeu de comptes (SEC) i garan-
tir el compliment dels objectius pressupostaris, eliminant 
el risc de possibles desviacions. Paral·lelament, i en rela-
ció amb la simplificació del sector públic, el pressupost 
per al 2012 incorpora la reducció de 12 entitats –que for-
men part del SEC–, nombre que augmentarà, ja que s’ha 
iniciat el procés en 23 entitats més. Tot això en compli-
ment de l’Acord del Govern de 2 d’agost de 2011.

A tall de síntesi, aquest Pla té com a objectiu compati-
bilitzar la qualitat en la prestació dels serveis bàsics i la 
consolidació fiscal en una situació de crisi, mitjançant la 
introducció de mesures d’ingressos que permetin opti-
mitzar la utilització dels recursos i internalizar els cos-
tos en la decisió dels agents econòmics; la corresponsa-
bilització i comprensió dels usuaris dels serveis públics i, 
molt especialment, dels treballadors públics, i la imple-
mentació de mesures que redueixin gradualment la di-
mensió de l’administració pública i en millorin l’eficièn-
cia, minimitzant el cost social.

2. Fonament de la presentació del Pla

El Ple del CPFF, en la reunió del 15 de juny del 2010, 
va considerar idònies les mesures correctores previstes 
al Pla econòmic i financer de reequilibri 2010-2012, pre-
sentat per la Generalitat de Catalunya, en el qual es pre-

veia assolir un dèficit del 2,4% del PIB el 2010, 1,7% el 
2011 i 1,3% el 2012.

En el Ple del CPFF del 17 de gener de 2012, es va presen-
tar l’Informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques sobre el grau de compliment de l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària a l’exercici 2010. Aquest informe 
situava el dèficit de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
en el 4,22%, davant un objectiu del 2,4%. D’acord amb 
l’article 10.2 del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei ge-
neral d’estabilitat pressupostària, s’estableix que, en cas 
d’incompliment de l’objectiu de déficit, s’ha de formular 
un pla econòmic i financer de reequilibri a tres anys, a 
partir del qual es defineixin les actuacions que perme-
tran reconduir els resultats d’acord amb la senda aprova-
da. Tal com es va acordar en el Ple del CPFF, el termini 
per presentar aquest pla és d’un mes des de la celebració 
del Consell.

D’altra banda, el 27 d’abril del 2011, el Ple del CPFF va 
acordar l’objectiu d’estabilitat per al conjunt de comuni-
tats autònomes en el període 2012-2014, en un 1,3% del 
PIB per al 2012; un 1,1% del PIB per al 2013, i un 1% del 
PIB per al 2014. Posteriorment, el 27 de juliol del 2011, 
el Ple del CPFF va acordar els objectius d’estabilitat in-
dividuals de les comunitats per al període 2012-14, en els 
mateixos termes i percentatges, per a totes i cadascuna. 
El Consell de Ministres del 23 de setembre del 2011 va 
aprovar els objectius de dèficit esmentats, condicionats 
a la presentació d’un pla econòmic i financer de reequi-
libri, ja que superen el límit permès per la Llei orgànica 
5/2001, de 13 de desembre, complementària a la Llei ge-
neral d’estabilitat pressupostària.

En aquest sentit, i tenint en compte que el pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012 preveu un 
dèficit de l’1,3%, el Govern va presentar el mes de febrer 
el corresponent Pla econòmic i financer de reequilibri, 
tal com estableix la normativa sobre estabilitat pressu-
postària.

En el Consell de Política Fiscal i Financera del 6 de març 
es va modificar l’objectiu de dèficit de les comunitats au-
tònomes per al 2012, que de manera conjunta i individual 
passa a ser de l’1,5% del PIB.

El 10 d’abril, el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques va remetre al Govern de la Generalitat les da-
des definitives corresponents als lliuraments a compte i a 
la previsió de liquidació per al 2010.

Tenint en compte les noves dades disponibles i les con-
sideracions realitzades pel Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, s’ha modificat el Pla econòmic i 
financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya per 
al període 2012-2014.

3. Situació actual

En els quadres següents, es presenta la liquidació del 
pressupost consolidat dels exercicis 2009, 2010 i 2011. 
Pel que fa a aquest últim, cal assenyalar que es tracta de 
dades provisionals.

L’any 2011, els ingressos pressupostaris de caràcter no 
financer han experimentat una caiguda del 6% i les des-



6 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 328

3.10.45. TRAMITACIONS EN CURS 18

peses no financeres s’han incrementat en només un 0,2%. 
Una part important d’aquest comportament es deu a 
l’efecte de la despesa desplaçada, l’efecte de la qual es 
mostra en els ajustos de comptabilitat nacional per al càl-
cul del dèficit. Tal com es pot observar en el quadre rela-
tiu a les principals magnituds, per al 2010 aquests ajustos 

incrementen el dèficit en 3.106 milions d’euros, mentre 
que en el 2011 només ho fan en 656 milions d’euros. Per 
poder analitzar més adequadament l’evolució de la des-
pesa, s’han elaborat uns quadres addicionals en els quals 
s’imputa la despesa desplaçada a l’any que correspon, 
que es presenten posteriorment.

 

 

Evolució dels ingressos pressupostaris. Dades consolidades 
En valors absoluts 

 
 
 
Evolució dels ingressos pressupostaris. Dades consolidades 
En percentatge de variació interanual 

 
 
 
 
 
 
 

INGRESSOS 
(milions d'euros) Cobraments Cobraments Cobraments 

corrents corrents corrents 
Capítol I 8.931 8.129 8.005 6.387 6.158 6.054 8.359 8.482 8.374 
Capítol II 8.261 6.800 6.704 6.323 5.992 5.897 8.567 8.486 8.396 
Capítol III 884 766 645 794 827 686 764 809 641 
Capítol IV 7.626 10.624 10.240 9.549 9.917 9.860 3.850 4.154 4.101 
Capítol V 55 29 29 56 15 15 11 10 9 
Ingressos corrents 25.757 26.349 25.622 23.109 22.910 22.511 21.551 21.941 21.521 
Cap VI 0 0 0 0 0 0 200 0 0 
Cap VII 251 1.193 899 314 1.252 711 813 773 736 
Ingressos capital 251 1.193 899 314 1.252 712 1.013 773 736 
Ingressos no financers 26.008 27.541 26.520 23.423 24.162 23.223 22.564 22.714 22.257 
Cap VIII 2 29 29 31 5 5 211 24 24 
Cap IX 4.055 5.437 5.437 9.419 9.735 9.716 10.120 12.266 12.266 
Ingressos financers 4.057 5.466 5.466 9.449 9.740 9.721 10.331 12.290 12.290 
Ingressos totals 30.064 33.007 31.987 32.872 33.902 32.944 32.895 35.004 34.547 

2011 (provisional) 
Previsió  
inicial 

Drets  
reconeguts 

2009 2010 
Previsió  
inicial 

Drets  
reconeguts Previsió  

inicial 
Drets  

reconeguts 

INGRESSOS 
(percentatge) 

Capítol I -28,5 -24,2 -24,4 30,9 37,7 38,3 
Capítol II -23,5 -11,9 -12,0 35,5 41,6 42,4 
Capítol III -10,2 8,0 6,3 -3,8 -2,2 -6,5 
CapítolIV 25,2 -6,7 -3,7 -59,7 -58,1 -58,4 
Capítol V 1,3 -47,2 -47,2 -80,3 -34,3 -40,9 
Ingressos corrents -10,3 -13,1 -12,1 -6,7 -4,2 -4,4 
Cap VI -- 100,6 84,5 -- -100,0 -100,0 
Cap VII 25,1 5,0 -20,8 159,2 -38,3 3,5 
Ingressos capital 25,1 5,0 -20,8 223,0 -38,3 3,4 
Ingressos no  
financers 

-9,9 -12,3 -12,4 -3,7 -6,0 -4,2 

Cap VIII 1.714,4 -82,2 -82,2 590,1 363,5 363,5 
Cap IX 132,3 79,0 78,7 7,4 26,0 26,2 
Ingressos financers 132,9 78,2 77,8 9,3 26,2 26,4 
Ingressos totals 9,3 2,7 3,0 0,1 3,2 4,9 

Drets  
reconeguts (%)  

Cobraments 
 (%) 

VAR 2010/2009 
Drets  

reconeguts (%) 
Cobraments 

 (%) 
Previsió inicial  

(%) 

VAR 2011/2010 
Previsió inicial  

(%) 
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Evolució de les despeses pressupostàries. Dades consolidades 
En valors absoluts 

 
 
 
Evolució de les despeses pressupostàries. Dades consolidades 
En percentatge de variació interanual 

 
 
 
 
 
 

DESPESES
(milions d'euros)

Capítol I 7.460 7.709 7.706 7.876 7.590 7.551 7.313 7.235 7.219
Capítol II 7.232 9.064 6.318 7.792 7.659 5.821 7.450 7.467 5.557
Capítol III 809 797 796 1.119 919 916 1.478 1.479 1.479
Capítol IV 9.977 11.841 10.096 10.204 10.534 9.513 9.623 10.848 9.170
Capítol V 110 0 0 150 0 0 39 0 0
Despeses corrents 25.588 29.412 24.916 27.141 26.702 23.801 25.903 27.029 23.425
Cap VI 1.435 1.387 1.085 1.404 1.173 981 839 903 661
Cap VII 934 1.712 1.033 1.025 1.533 988 739 1.544 748
Despeses capital 2.369 3.099 2.117 2.429 2.707 1.969 1.578 2.447 1.409
Despeses no financeres 27.957 32.511 27.034 29.570 29.408 25.771 27.481 29.476 24.834
Cap VIII 1.306 1.268 873 1.508 1.389 977 921 989 646
Cap IX 805 1.362 1.362 1.795 1.795 1.795 4.493 4.825 4.825
Despeses financeres 2.111 2.629 2.234 3.302 3.184 2.772 5.414 5.814 5.471
Despeses totals 30.068 35.140 29.268 32.872 32.592 28.543 32.895 35.290 30.305

2009 2010 2011 (provisional)
Crèdit 
inicial

Obligacions 
reconegudes 

Crèdit 
inicial

Obligacions 
reconegudes 

Crèdit 
inicial

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
corrents

Pagaments 
corrents

Pagaments 
corrents

DESPESES
(percentatge)

Capítol I 5,6 -1,6 -2,0 -7,1 -4,7 -4,4
Capítol II 7,7 -15,5 -7,9 -4,4 -2,5 -4,5
Capítol III 38,3 15,3 15,1 32,1 60,9 61,5
Capítol IV 2,3 -11,0 -5,8 -5,7 3,0 -3,6
Capítol V 36,4 -- -- -74,0 -- --
Despeses corrents 6,1 -9,2 -4,5 -4,6 1,2 -1,6
Cap VI -2,2 -15,4 -9,5 -40,3 -23,0 -32,6
Cap VII 9,8 -10,4 -4,3 -27,9 0,7 -24,3
Despeses capital 2,5 -12,7 -7,0 -35,0 -9,6 -28,5
Despeses no 
financeres

5,8 -9,5 -4,7 -7,1 0,2 -3,6

Cap VIII 15,4 9,6 11,9 -38,9 -28,8 -33,9
Cap IX 122,8 31,8 31,8 150,4 168,8 168,8
Despeses  financeres 56,4 21,1 24,1 64,0 82,6 97,4
Despeses totals 9,3 -7,2 -2,5 0,1 8,3 6,2

VAR 2010/2009 VAR 2011/2010
Pagaments 

corrents
Pagaments 

corrents
Crèdit 
inicial

Obligacions 
reconegudes 

Crèdit 
inicial

Obligacions 
reconegudes 
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Pel que fa a la xifra de dèficit provisional per al 2011, 
cal tenir en compte que si s’hagués disposat dels recur-
sos corresponents a la liquidació de la disposició addici-
onal tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, con-
signada en els pressupostos generals de l’Estat (i en els 
de la Generalitat de Catalunya), el dèficit s’hauria reduït 
en 759 milions d’euros. Tenint en compte els recursos es-
mentats, la reducció del dèficit respecte al 2010 hauria 
estat de prop dels 1.700 milions d’euros.

D’altra banda, s’ha de destacar que la liquidació del 2011 
està marcada per l’increment del pagament en concep-
te d’interessos, per la necessitat de fer front al pagament 
d’inversions realitzades en exercicis anteriors i per la si-
tuació del mercat immobiliari, que ha dificultat l’execu-

 

 

Principals magnituds 
En valors absoluts i en percentatge de variació interanual 

 
 
  

2010/2009 2011/2010
(%) (%)

Ingressos corrents 26.349 22.910 21.941 -13,1 -4,2
Despeses corrents 29.412 26.702 27.029 -9,2 1,2
ESTALVI BRUT PRESSUPOSTARI (1) -3.063 -3.792 -5.088 23,8 34,2
Ingressos de capital  1.193 1.252 773 5,0 -38,3
Despeses de capital 3.099 2.707 2.447 -12,7 -9,6
SALDO OPERACIONS DE CAPITAL (2) -1.906 -1.454 -1.674 -23,7 15,1

DEF/SUP PRESSUPOSTARI NO FINANCER (1) + (2) -4.971 -5.246 -6.762 5,5 28,9

SALDO D'ACTIUS FINANCERS -1.238 -1.384 -965 11,7 -30,3
VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 4.075 7.940 7.441 94,8 -6,3

DEF/SUP PRESSUPOSTARI NO FINANCER -4.971 -5.246 -6.762 5,5 28,9
AJUSTAMENT DE COMPTABILITAT NACIONAL 265 -3.106 -656 -1.272,1 -78,9
CAP/NEC FINANÇAMENT SEC’95 * -4.706 -8.352 -7.418 77,5 -11,2

* No s'ha tingut en compte la liquidació negativa del model de finançament, perquè en termes de dèficit, l'impacte ja no es va
tenir en compte per a l'exercici corresponent.

(Milions d'euros)
2009 2010 2011 

provisional

ció d’una de les mesures previstes en el pressupost –l’ali-
enació d’inversions reals– la implementació de la qual 
necessitarà un període de temps superior al previst ini-
cialment.

Finalment, tal com s’ha indicat abans, l’evolució de la 
despesa en el període 2009/2011 està fortament condi-
cionada per l’efecte de la despesa desplaçada. Per això, 
s’han elaborat els quadres següents, en els quals es mos-
tra l’evolució de la despesa de la Generalitat, imputant la 
despesa desplaçada a l’any que correspon. Evidentment 
aquest ajust també repercuteix en el càlcul del dèficit i, 
concretament, en els ajustos de comptabilitat nacional 
(molt erràtics en la seva variació, com es pot observar en 
el quadre anterior).
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Evolució de les despeses pressupostàries. Dades consolidades 
En valors absoluts 

 
 
 
 
 
 
 

DESPESES
(millions d'euros) 2009 2010 2011 

(provisional)

Capítol I 7.709 7.590 7.235
Capítol II 7.317 8.157 7.555
Capítol III 797 919 1.479
Capítol IV 11.401 11.010 10.516
Capítol V 0 0 0
Despeses corrents 27.225 27.676 26.785
Cap VI 1.387 1.203 873
Cap VII 1.712 1.738 1.339
Despeses capital 3.099 2.942 2.212
Despeses no financeres 30.324 30.617 28.997
Despeses no financeres sense 
interessos

29.527 29.698 27.518

Cap VIII 1.268 1.389 989
Cap IX 1.362 1.795 4.825
Desespes financeres 2.629 3.184 5.814
Despeses  totals 32.953 33.801 34.811
* Despeses pendents d'imputar

Obligacions reconegudes amb PPI*

 

 

Evolució de les despeses pressupostàries. Dades consolidades 
En percentatge de variació internanual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESES

milions d'euros percentatge milions d'euros percentatge
Capítol I -120 -1,6 -355 -4,7
Capítol II 840 11,5 -602 -7,4
Capítol III 122 15,3 560 60,9
Capítol IV -391 -3,4 -494 -4,5
Capítol V 0 -- 0 --
Despeses corrents 451 1,7 -891 -3,2
Cap VI -184 -13,2 -330 -27,4
Cap VII 26 1,5 -399 -23,0
Despeses capital -157 -5,1 -730 -24,8
Despeses no financeres 294 1,0 -1.620 -5,3
Despeses no financeres sense 
interessos

172 0,6 -2.180 -7,3

Cap VIII 122 9,6 -400 -28,8
Cap IX 433 31,8 3.030 168,8
Despeses  financeres 555 21,1 2.630 82,6
Despeses totals 848 2,6 1.010 3,0
* Pagaments pendents d'imputar

Variació de les obligacions reconegudes amb PPI *
2010/2009 2011/2010
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Esforç de reducció de la despesa 
En valors absoluts i en percentatge de variació interanual 

 
 
 
 

(milions d'euros) Absoluta %

Total despeses no financeres no finalistes
SEC

26.793 24.934 -1.859 -6,9
Despesa en salut 10.267 9.561 -706 -6,9
Despesa en educació 5.073 4.886 -188 -3,7
Despesa en justícia 974 924 -50 -5,1
Interessos deute 920 1.482 562 61,1
Resta de pagament 9.558 8.082 -1.477 -15,5
Total despeses no financeres no finalistes
SEC sense interessos

25.873 23.452 -2.421 -9,4

Variació
Liquidació 

2010
Liquidació 2011 

provisional

En les taules anteriors, es recull la liquidació del pressu-
post del sector administració pública de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el Sistema europeu de comptes. 
No obstant això, l’anàlisi de l’esforç realitzat pel Govern 
de la Generalitat exigeix tenir en compte, únicament, les 
despeses sobre les quals aquest Govern té capacitat de 
decisió, és a dir, les que no deriven d’ingressos finalistes. 
És per aquest motiu que s’ha elaborat la taula següent, 
en què es recull l’esforç real per grans àrees de despesa.

Tal com mostra la taula, la despesa no financera no fina-
lista s’ha reduït en un 6,9%, com a conseqüència d’una 
forta reducció (15,5%) de la despesa dels departaments 
que menys incideixen en els serveis públics fonamentals. 
A més, es pot assenyalar que, descomptant l’increment 
del pagament en concepte d’interessos –que s’ha incre-
mentat en un 61,1%–, l’esforç de reducció de la despesa 
ha estat del 9,4%.

 

 

Principals magnituds 
En valors absoluts i en percentatge de variació interanual 

 
 

2010/2009 2011/2010
(%) (%)

Ingressos corrents 26.349 22.910 21.941 -13,1 -4,2
Despeses corrents amb PPI * 27.225 27.676 26.785 1,7 -3,2
ESTALVI BRUT PRESSUPOSTARI (1) -876 -4.766 -4.844 443,9 1,6
Ingressos de capital  1.193 1.252 773 5,0 -38,3
Despeses de capital amb PPI * 3.099 2.942 2.212 -5,1 -24,8
SALDO OPERACIONS DE CAPITAL (2) -1.906 -1.689 -1.439 -11,4 -14,8

DEF/SUP PRESSUPOSTARI NO FINANCER (1) + (2) -2.782 -6.455 -6.283 132,0 -2,7

SALDO D'ACTIUS FINANCERS -1.238 -1.384 -965 11,7 -30,3
VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 4.075 7.940 7.441 94,8 -6,3

DEF/SUP PRESSUPOSTARI NO FINANCER -2.782 -6.455 -6.283 132,0 -2,7
AJUSTOS DE COMPTABILITAT NACIONAL -1.924 -1.897 -1.135 -1,4 -40,2
CAP/NEC FINANÇAMENT SEC’95 ** -4.706 -8.352 -7.418 77,5 -11,2

** No s'ha tingut en compte la liquidació negativa del model de finançament, perquè en termes de dèficit, l'impacte ja no es va 
tenir en compte en l'exercici corresponent.

* Pagaments pendents d'imputar

(Milions d'euros)
2009 2010 2011 

provisional
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Situació de l'endeutament de 2010 

 

Àmbit subjectiu PAE                                      
(milions d'euros)

Adm. Gral. i 
OOAA

Universitats Resta ens Nous ens 
SEC 3              

(gener 2011)

TOTAL

A. VALORS (A1+A2) 18.286 -- -- -- 18.286

A.1 emissions a c/p 262 -- -- -- 262
en euros 262 -- -- -- 262
en moneda diferent d'euro -- -- -- -- --
A.2 emissions a l/p1 18.024 -- -- -- 18.024
en euros 18.024 -- -- -- 18.024
en moneda diferent d'euro -- -- -- -- --

B. PRÉCTECS (B1+B2) 9.810 -- 3.141 2.992 15.943

B.1 E.C. RESIDENTS (B11+B12) 6.265 -- 1.061 2.868 10.195
B.1.1  préstecs a c/p 2.524 -- 387 84 2.995
en euros 2.524 -- 387 84 2.995
en moneda diferent d'euro -- -- -- -- --
B.1.2  préstecs a l/p 3.742 -- 674 2.784 7.200
en euros 3.742 -- 674 2.784 7.200
en moneda diferent d'euro -- -- -- -- --

B.2 RESTA DEL MÓN (B21+B22) 3.544 -- 2.080 124 5.748
B.2.1  préstecs concedits en països 
Unió  Europea2 (B211+B212)

3.544 -- 2.080 124 5.748

   B.2.1.1 en euros 3.544 0 2.080 124 5.748
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p 3.544 -- 2.080 124 5.748
   B.2.1. 2  en moneda diferent de 
l'euro

0 0 0 0 0
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p -- -- -- -- --
B.2.2  préstecs de fora Unió  Europea 
(B221+B222) 

-- -- -- -- --

   B.2.2.1 en euros -- -- -- -- --
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p -- -- -- -- --
   B.2.2.2 en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- --
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p -- -- -- -- --

SALDO A  31/12/2010 (A+B) 28.096 -- 3.141 2.992 34.229
¹ S'hi inclouen emissions en dòlars, iens i francs suïssos totalment cobertes per sw  aps de divisa.

² S'hi inclouen els préstecs subjectes a la legislació alemanya (schuldschein) i els préstecs formalitzats amb el BEI.

Confirming 1.652
Pagament a tercers 55
Censos emfitèutics 1.218
Préstecs rebuts d'altres administracions públiques 309
SALDO A 31/12/2010 2.925

Situació de l'endeutament segons PDE

Altres formes d'endeutament no incloses en el PDE

³ S'hi inclou el deute de tots els nous ens classif icats com a SEC durant el gener del 2011 i l'import de l'associació publicoprivada que 
es classif ica com a administració pública (IFERCAT). També s'hi inclou el deute de l'ACA.
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Situació de l'endeutament de 2011 

 

 

 

 Àmbit subjectiu PAE                                      
(milions d'euros)

Adm. Gral. i 
OOAA

Universitats Resta ens Nous ens SEC3               TOTAL

A. VALORS (A1+A2) 22.540 -- -- -- 22.540

A.1 emissions a c/p 5.289 -- -- -- 5.289
en euros 5.289 -- -- -- 5.289
en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- --
A.2 emissions a l/p1 17.251 -- -- -- 17.251
en euros 17.251 -- -- -- 17.251
en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- −−

B. PRÉSTECS (B1+B2) 13.002 -- 3.194 3.064 19.371

B.1 E.C. RESIDENTS (B11+B12) 9.281 -- 1.114 3.064 13.460
B.1.1  préstecs a c/p 5.281 -- 11 131 5.424
en euros 5.281 -- 11 131 5.424
en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- --
B.1.2  préstecs a l/p 4.000 -- 1.103 2.933 8.036
en euros 4.000 -- 1.103 2.933 8.036
en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- --

B.2 RESTA DEL MÓN (B21+B22) 3.721 -- 2.080 111 5.911
B.2.1  préstecs concedits en països 
Unió  Europea2 (B211+B212)

3.721 -- 2.080 111 5.911

   B.2.1.1 en euros 3.721 -- 2.080 111 5.911
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p 3.721 -- 2.080 111 5.911
   B.2.1. 2  en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- --
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p -- -- -- -- --
B.2.2  présctecs de fora Unió Europea 
(B221+B222) 

-- -- -- -- --

   B.2.2.1 en euros
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p -- -- -- -- --
   B.2.2.2 en moneda diferent de l'euro -- -- -- -- --
   a c/p -- -- -- -- --
   a l/p -- -- -- -- --

SALDO A 31/12/2011 (A+B) 35.543 -- 3.194 3.064 41.912
¹ S'hi inclouen emissions en dòlars, iens i francs suïssos totalment cobertes per sw  aps de divisa.

² S'hi inclouen els préstecs subjectes a la legislació alemanya (schuldschein) i els préstecs formatilzats amb el BEI.

Confirming 1.109
Pagaments a tercers 0
Censos emfitèutics 1.084
Préstecs rebuts d'altres administracions públiques 306
SALDO A 31/12/2011 2.193

Situació de l'endeudament segons PDE

Altres formes d'endeutament no incloses en el PDE

³ S'hi inclou el deute de tots els nous ens classif icats com a SEC durant el 2011 i l'import de l'associació publicoprivada que es classif ica 
com a administració pública (IFERCAT). També s'hi inclou el deute amb l'ACA.
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El saldo del deute de 41.912 milions d’euros, a 31 de de-
sembre del 2011, presenta una lleu discrepància amb la 
informació del Banc d’Espanya, ja que per a algunes en-
titats la xifra que s’inclou en les dades del Banc d’Espa-
nya és superior i per a d’altres inferior al que ha compu-
tat la Generalitat. En aquests moments, s’estan conciliant 
aquestes dades amb les entitats financeres, perquè en les 

pròximes actualitzacions les xifres d’endeutament del 
Banc d’Espanya estiguin totalment conciliades amb les 
de la Generalitat. A tall d’exemple, cal assenyalar que les 
dades del Banc d’Espanya recullen una xifra significati-
vament inferior del deute de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, amb una divergència de 100 milions d’euros respec-
te de les nostres dades.

 

 

 
Evolució cost financer 

 
 
Evolució del romanent de Tresoreria 

 
 
 
 
 
 
 
  

(en milions d'euros) 2009 2010 2011

Cost financer (àmbit subjectiu SEC
95)1 4,65 4,15 5,18

1 El cost inclou exclusivament el deute de la Generalitat de Catalunya i 
s'ha calculat repercutint l'import del capítol III liquidat entre el saldo de 
deute viu mitjà trimestral.

 A 31 de desembre de 2009, 2010 i 2011 (previsió). Dades de la Generalitat de Catalunya
(Milions d'uros) 2009 2010 2011

I. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 1.406 1.543 1.187
II. OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT

-7.930 -6.909 -7.067

III. FONS LÍQUIDS 144 29 20
TOTAL (I-II+III) -6.380 -5.337 -5.861 

 

Evolució dels saldos de Tresoreria1 
Exercicis 2009, 2010 i 2011 (previsió). 
Dades de la Generalitat de Catalunya 

 
1 Els pagaments i cobraments inclouen tots els documents tramitats, en les seves diverses tramitacions. 

  

                                                 
 

2009 2010

FONS LÍQUIDS a 1 de gener 265 144 29
PAGAMENTS 190.621 179.464 186.282
COBRAMENTS 190.500 179.349 186.273
FONS LÍQUIDS a 31 de desembre 144 29 20

(Milions d'euros)

2011 
(provisional)
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Enumeració dels ens que integren el sector 
administració pública de la comunitat. 
Pressupost 2012

Ens que consoliden pressupostàriament

1. Administració de la Generalitat de Catalunya

2. Entitats gestores dels serveis sanitaris i assistencials

Servei Català de la Salut (CatSalut)

Institut Català de la Salut (ICs)

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)

3. Organismes autònoms administratius

Agència Catalana del Consum

Autoritat Catalana de la Competència

Biblioteca de Catalunya

Centre d’Estudis d’Opinió

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Consell Català de l’Esport

Escola d’Administració Pública de Catalunya

Institució de les Lletres Catalanes

Institut Català d’Avaluacions Mèdiques

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)

Institut Català de l’Adopció

Institut Català de les Dones (ICD)

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Institut d’Estudis de la Salut (IES)

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC)

Institut per al Desenvolupament de les Comarques  
de l’Ebre (IDECE)

Institut per al Desenvolupament i la Promoció  
de l’Alt Pirineu i Aran

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Museus d’Arqueologia

Patronat de la Muntanya de Montserrat

Servei Català de Trànsit

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Enumeració dels ens integrants del sector 
administració pública de la comunitat. 
Pressupost 2012

Ens que només s’hi inclouen a l’efecte del SEC’95

1. Organismes autònoms, comercials i financers
Agència Catalana de Certificació

2. Entitats de dret públic
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Agència Catalana de la Joventut
Agència Catalana de Turisme
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Agència de l’Habitatge de Catalunya
Agència de Residus de Catalunya
Agència de Salut Pública de Catalunya
Agència de suport a l’Empresa Catalana
Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat a Salut (AIAQS)
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari  
de Catalunya
Agència Tributària de Catalunya
Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Banc de Sang i Teixits (BST)
Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR)
Centre d’atenció i gestió de Trucades d’urgència  
112 Catalunya
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Centre de la Propietat Forestal
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies  
de la Informació
Consell Nacional de la Cultura i les Arts
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
Institut Català de les Indústries Culturals
Institut Català d’Energia (ICAEN)
Institut Català d’Oncologia (ICO)
Institut Català Internacional per la Pau
Institut d’Assistència Sanitària (IAS)
Institut de Diagnòstic per l’Imatge (IDI)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil (IDIADA)
Institut Geològic de Catalunya
Memorial Democràtic
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
Servei Meteorològic de Catalunya

3. Fundacions
Centre de Documentació Política
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya 
(CTTC)
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Fundació la Marató de TV3
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron (FIR-HUVH)
Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusa-
font (ICP Miquel Crusafont)
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Ens que només s’hi inclouen a l’efecte del SEC’95

Consorci Hospitalari de Vic
Consorci Institut de Física d’Altes Energies
Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya
Consorci Patronat Catalunya Món
Consorci Patronat de la Vall de Núria
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consorci Sanitari de Barcelona
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Consorci Sanitari de l’Anoia
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès
Consorci Sanitari de Terrassa
Consorci Sanitari del Maresme
Consorci Sanitari Integral
Consorci Sant Gregori, de Girona
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Consorci de Formació i Iniciatives de Cercs-Berguedà
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes
Consorci Centre de Recerca Matemàtica
Consorci Centre d’Estudis per a l’Innovació del Transport
Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs
Consorci Infraestructures de Telecomunicacions  
de Catalunya-ITCat
Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Consorci Institut Català de Ciències Cardiovasculars
Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi 
i Sunyer
Consorci Laboratori de Llum de Sincrotró
Consorci Casa Àsia
Consorci Centre d’Estudis Demogràfics
Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca Agrigenòmica
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra
Consorci del Barri de la Mina
Consorci del Museu Memorial de l’Exili
Consorci del Palau de la Música Catalana
Consorci Escola Industrial de Barcelona
Consorci de l’Estany d’Ivars– Vila-Sana
Consorci Institut d’Estudis Territorials
Consorci Institut Europeu de la Mediterrània
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais  
Naturals del Delta del Llobregat
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans  
de Barcelona (IERMB)
Consorci Escola Tècnica d’Igualada
Consorci Institut Català del Suro
Consorci Institut Ramon Llull
Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Consorci per a la Recuperació i Conservació  
del Riu Llobregat

5. Societats mercantils
Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL
Catalunya Ràdio SRG, SA

Ens que només s’hi inclouen a l’efecte del SEC’95

Fundació Parc Taulí, Fundació Privada
Fundació per a l’Universitat Oberta de Catalunya
Fundació Privada Campus Arnau d’Escala
Fundació Privada Catalana per a l’Ensenyament de l’Idio-
ma Anglès i l’Educació en Anglès
Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica
Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacio-
nal de Barcelona (CRESIB)
Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia 
Ambiental (CREAL)
Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, 
Mediterrània
Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3)
Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN)
Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química
Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Perso-
nalitzada del Càncer (IMPPC)
Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica  
de Vall-Hebron (VHIO)
Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL)
Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut 
Germans Tries i Pujol (IGTP)
Fundació Institut de l’Hospital de Viladecans per a la Re-
cerca i la Docència
Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB)
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya
Fundació Privada per a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya
Fundació Privada del Món Rural
Fundació Ticsalut
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, F. Priv.
Institut Català de Recerca de l’Aigua, F. Priv. (ICRA)
Institut Català de Recerca a Patrimoni Cultural, F. Priv. 
(ICRPC)

4. Consorcis
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital  
de la Cerdanya
Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya 
(CESCA)
Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat
Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya
Consorci Casa de les Llengües
Consorci Catalan Films & TV
Consorci Centre de Recerca a Economia Internacional
Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample
Consorci de Castelldefels Agents de Salut
Consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità
Consorci de l’Observatori del Paisatge
Consorci d’Educació de Barcelona
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT
Consorci del Circuit de Catalunya
Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, 
l’Anoia i el Garraf
Consorci del Montsec
Consorci del Teatre Fortuny de Reus
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona
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Ens que només s’hi inclouen a l’efecte del SEC’95

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats 
Logístiques (CIMALSA)
Empresa de Promoció i Localització Industrial  
de Catalunya, SA (EPLICSA)
Gestió d’Infraestructures, SA (GISA)
Equipaments i Edificis de Catalunya, SA
Ens per al Cessament Agrari
ICF Holding, SAU
Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU
Intracatalonia, SA
Logaritme Serveis Logístics AIE
Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)
Regs de Catalunya, SA (REGSA)
Sanejament Energia, SA
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
Televisió de Catalunya, SA (TVC)
TVC Edicions i Publicacions, SA
TVC Multimèdia, SL
UDIAT, Centre Diagnòstic, SA

6. Universitats
Autònoma Barcelona
Barcelona
Girona
Lleida

Ens que només s’hi inclouen a l’efecte del SEC’95

Politècnica
Pompeu Fabra
Rovira i Virgili

4. Evolució de la situació financera.  
Període 2012-2014

D’acord amb l’informe del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques de 18 de gener de 2012 Notes mo-
del Pla econòmic i financer de reequilibri 2012-2014, les 
estimacions dels PIB regionals per a 2012-2014 han de 
ser homogènies. D’altra banda, la taxa de creixement 
del PIB nominal per al 2012 s’estima en els termes in-
dicats a l’informe del Ministeri d’Hisenda i Administra-
cions Públiques de 9 d’abril. Per al 2013 i 2014 –i ja que 
no es disposa d’un escenari macroeconòmic oficial per a 
aquests exercicis– s’han aplicat les previsions recollides 
en el quadre següent i que parteixen de les previsions de 
l’FMI per a l’economia espanyola del gener del 2012, i 
d’una previsió per al 2014 que es basa en un escenari de 
recuperació progressiva.

Tenint en compte el que s’ha dit abans, l’escenari de re-
ferència a partir del qual s’ha elaborat aquest Pla preveu 
un creixement nominal del PIB del –0.8% per al 2012, de 
l’1,1% per al 2013, i del 2,6% per al 2014.

 

 

 
 
 
Mesures correctores de despesa 

 

 
 

 
 

Escenari macroeconòmic

2012 (p) 2013 (p) 2014 (p)

PIB pm % variació real -1,8 -0,3 0,7
PIB pm a preus corrents milions d'euros 197.793 199.968 205.168
PIB pm a preus corrents % variació -0,8 1,1 2,6
Deflactor del PIB % variació 1,0 1,4 1,9

(p) previsions

Nota. El punt de partida per al càlcul del valor absolut del PIB nominal ha estat el valor 
corresponent a l'any 2010 publicat per l'INE per a Catalunya en la Comptabilitat Regional (base 
2008) i l'estimació del 2012 s'ha realitzat aplicant un creixement del PIB nominal del 2,1% en el 
2011 i del -0,8% en el 2012, seguint les indicacions de l'informe facilitat pel Ministeri d'Hisenda 
i Administracions Públiques de 9 d'abril.

2012 2013 2014
Compromís dels treballadors públics 729 729 729
Reducció de la paga addicional funcionaris i reducció 
equivalent al personal laboral i concerts educatius

març 2012 420 420 420

Suspensió del fons d'acció social i de l'ajuda de menjador 2012 50 50 50

Suspensió del complement de productivitat i reducció del 
50% dels imports en concepte de direcció per objectius al 
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut 

2012 83 83 83

Altres mesures com la reducció de vacants, dies de lliure 
disposició, etc.

 abril 2012 175 175 175

Altres mesures de despesa 377 377 377
Reducció de les aportacions a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals

març 2012 40 40 40

Reducció de les transferències a les universitats març 2012 12 12 12
Reducció de les transferències a les corporacions locals març 2012 143 143 143
Reducció de despeses de funcionament (subministraments, 
comunicacions, treballs realitzats per persones físiques o 
jurídiques i serveis informàtics)

març 2012 182 182 182

Total mesures de despeses 1.106 1.106 1.106

PREVISIÓ IMPACTE ECONÒMIC              
(milions d'euros)

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES D'INGRESSOS DATA DE 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT

Mesures correctores d’ingressos i despeses

1. Consolidació de mesures de despesa implantades 
l’exercici anterior: 

– Millora de l’eficiència en la prestació dels serveis sa-
nitaris: 

• Revisió dels horaris, els torns i les vacances, amb l’ob-
jectiu de reduir la necessitat de suplències, no renovar els 
contractes temporals ni cobrir les jubilacions i reordenar 
les guàrdies.

• Reducció de l’estructura administrativa d’empreses pú-
bliques i consorcis sanitaris, com l’Institut Català de la 
Salut, l’Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Inte-
gral d’Hospitalet, Santa Caterina de Girona, el Consorci 
Sanitari de Vic, entre altres.

• Introducció del requisit de sis mesos d’empadronament 
per atorgar la targeta sanitària, a fi d’evitar el turisme sa-
nitari i reduir la despesa.

• Reordenació, concentració, planificació i millora de la 
gestió clínica.
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– Reducció de la despesa en farmàcia com a conseqüèn-
cia de la implantació de mesures d’eficiència en l’ús de 
medicaments genèrics, de la potenciació de la coordina-
ció entre el metge o metgessa de capçalera i l’especialista 
en el seguiment dels tractaments i, finalment, d’estendre 
l’ús de la recepta electrònica.

– Reorganització de les plantilles docents de tots els cen-
tres públics, factible per l’eliminació de la sisena hora i 
l’augment de les hores lectives (Acord de Govern 71/2011 
de 10 de maig).

– Implementació de mesures per reduir despeses corrents 
en estudis i dictàmens, premsa, protocol, publicitat, reu-
nions, oficines i missions a l’exterior, etc.

– Aplicació de programes per al consum eficient de sub-
ministraments (aigua, llum, etc.).

– Reducció de les transferències corrents a famílies (ma-
jor rigor dels requisits per poder rebre la renda mínima 
d’inserció i eliminació de l’ajuda universal per menors 
a càrrec), a universitats, a empreses privades i a entitats 
sense afany de lucre.

– Reducció de les aportacions a un ampli espectre d’ens 
del sector públic empresarial.

– Reducció i reprogramació de les inversions.

2. Mesures de despesa previstes en el pressupost per a 2012

Quant a les despeses, la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya de 22 de febrer del 2012 i la Llei 

5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l’impost sobre estades en 
establiments turístics (LMFFACIEET) preveu l’aplicació 
d’una sèrie de mesures en matèria de personal per un im-
port de 729 milions d’euros. L’impacte de la major part 
d’aquestes mesures no es reflecteix a les partides numè-
riques de despesa. El cost estimat de les mesures no in-
corporades en les previsions pressupostàries és d’uns 625 
milions d’euros per al sector públic administratiu, però, 
superior, en el conjunt del sector públic.

L’impacte més important és l’associat a la reducció de les 
retribucions dels treballadors públics, amb un import es-
timat de 420 milions d’euros. El segon gran paquet fa re-
ferència a mesures molt diverses, com la modificació de 
la bonificació de les reduccions de jornada per tenir cura 
d’un fill, la reducció de les bonificacions per incapacitat 
laboral transitòria, més enllà del fixat en la legislació es-
tatal, la reducció de la jornada a determinats contractes 
de personal interí i l’eliminació de dies de lliure dispo-
sició, entre altres. En conjunt, aquest tipus de mesures 
representaran una reducció d’uns 175 milions d’euros. 
D’altra banda, se suspenen els complements de produc-
tivitat en totes les seves variants, el fons d’acció social i 
els ajuts de menjador, amb un import aproximat total de 
130 milions d’euros.

D’altra banda, es pot assenyalar que el pressupost del 
2012 també preveu una reducció de despesa en concep-
te d’aportacions de capital, transferències i despeses de 
funcionament per un import a l’entorn dels 377 M euros.
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Suspensió del complement de productivitat i reducció del 
50% dels imports en concepte de direcció per objectius al 
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut 

2012 83 83 83
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disposició, etc.

 abril 2012 175 175 175

Altres mesures de despesa 377 377 377
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3. Manteniment de les mesures d’ingressos implementa-
des en exercicis anteriors: 

– Augment de l’impost sobre transmissions patrimonials 
i d’actes jurídics documentats.

– Modificació de l’impost especial sobre determinats 
mitjans de transport, amb un increment de la tributació 
dels vehicles més contaminants.

– Increment de la tarifa de l’IRPF en els trams de rendes 
més altes.

– Unificació de la deducció per inversió en l’habitatge ha-
bitual en l’IRPF.

– Augment del cànon de l’aigua i del tractament de re-
sidus.

– Adopció de l’increment màxim en les taxes universi-
tàries.

– Posada en marxa de les bases per a la gestió del patri-
moni mitjançant l’alienació d’inversions reals i la venda 
d’actius financers.

– Increment dels ingressos dels centres i serveis de l’Ins-
titut Català de la Salut per la prestació d’assistència sani-
tària no finançada amb càrrec a fons públics.

4. Mesures d’ingressos previstes en el pressupost per al 
2012

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, 
de 22 de febrer del 2012 (publicada el 27 de febrer) i la 
Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres 
i administratives i de creació de l’impost sobre estades 
en establiments turístics (publicada el 23 de març) han 
suposat l’aprovació d’un conjunt de mesures d’ingressos 
que sumen en termes anuals al voltant de 1.600 milions 
d’euros (1.385 M euros per a l’exercici 2012): 

– Augment del tipus impositiu de l’impost d’actes jurídics 
documentats de l’1,5% a l’1,8%, en el cas que es renunciï 
a l’exempció de l’IVA, i de l’1,2% a l’1,5%, en la resta.

– Augment del tipus de gravamen de l’impost sobre les 
vendes minoristes de determinats hidrocarburs a partir 
de l’1 de març del 2012, fins al màxim permès. Els nous 
tipus són 48 euros/1.000 litres en el cas de les gasolines; 
48 euros/1.000 litres en el cas del gasoil d’ús general; 6 
euros/1.000 litres en el cas del gasoil d’usos especials i de 
calefacció; 24 euros/1.000 litres en el cas del querosè, i 1 
euros/tona en el cas del fuel.

– Creació de l’impost sobre estades en establiments turís-
tics. La tarifa de l’impost variarà segons el tipus d’esta-
bliment: 2,5 euros per dia d’allotjament en el cas d’hotels 
de 5 estrelles, gran luxe i embarcacions de creuer; 1 euro 
per dia d’allotjament en el cas d’hotels de 4 estrelles i 4 
superior (1,25 euros en el cas de la ciutat de Barcelona) i 
0,5 euro per dia d’allotjament a la resta d’establiments i 
equipaments (0,75 euros a la ciutat de Barcelona).

– Creació de la taxa per l’expedició i dispensació de re-
ceptes mèdiques i ordres de dispensació per import d’1 
euro per medicament o producte sanitari prescrit i dis-
pensat.

– D’altra banda, es recupera l’impost de patrimoni i es 
manté l’augment de tipus per a les rendes més altes, en 
el cas de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

– S’augmenten les taxes a l’entorn del 14%, de mitjana.

– Es reforça la política d’alienació d’inversions, que es 
preveu implementar plenament el 2012, després d’ha-
ver dut a terme els treballs preparatoris durant el 2011. 
Aquestes mesures suposaran uns ingressos de 888 M eu-
ros en concepte de venda d’immobles i concessió d’ac-
tius. En aquest sentit, cal destacar els dos punts següents: 

• El 28 de febrer del 2012, el Govern va aprovar autorit-
zar la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat 
de Catalunya a efectuar la selecció de compradors de di-
ferents immobles de la Generalitat per un valor mínim de 
venda de 360 milions d’euros, alhora que va determinar 
el procés per dur-la a terme.

• Es troba en fase avançada de disseny una privatitza-
ció d’actius reals i es disposa del plec de clàusules per a 
la gestió indirecta i en règim de concessió del servei de 
subministrament d’aigua alta Ter Llobregat, actualment 
en estudi per part de la Intervenció General de l’Adminis-
tració de l’Estat.

També tenim mesures de contingència preparades en cas 
que es materialitzin possibles incerteses per la banda dels 
ingressos. Es tracta de l’aplicació de mesures d’urgència 
en concepte de privatitzacions que compensin la pèrdua 
dels ingressos previstos. Concretament, ja es disposa del 
disseny del procediment que s’haurà de seguir perquè la 
Generalitat de Catalunya pugui adjudicar a un tercer, en 
virtut d’un contracte de concessió d’obra pública, la ges-
tió de determinades infraestructures. Aquests ingressos 
estaven previstos amb caràcter exclusivament financer. 
Davant dels riscos de disminució d’ingressos, s’ha redis-
senyat l’operació privatitzadora perquè pugui computar 
a l’efecte de reducció de dèficit. El pas de privatització 
financera a privatització d’actius reals implica una mino-
ració d’ingressos respecte als previstos, però amb el be-
nefici que puguin computar íntegrament com a ingressos 
ordinaris.

A les mesures anteriors, se sumen la creació de la taxa 
per a la prestació de serveis personals i materials en l’àm-
bit de l’administració de justícia i que no està incorpora-
da en els ingressos previstos en el pressupost; l’augment 
del cànon de l’aigua, que s’aplica al pressupost d’ingres-
sos de l’Agència Catalana de l’Aigua; i l’augment de les 
taxes en el transport metropolità, que té un reflex en el 
pressupost de despesa, ja que suposa menors transferèn-
cies a l’Autoritat del Transport Metropolità.
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A aquests 1.385 M euros, i amb un possible esforç suple-
mentari d’alienació d’actius reals, s’hi podrien afegir uns 
altres 283 M euros, en el cas que no s’obtinguessin els in-
gressos esperats per aplicació de la disposició addicional 
tercera de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

5. Mesures extraordinàries d’ingressos i despeses

La tardana presentació (el 20 de desembre de 2011) del 
Projecte de llei de pressupostos per a l’any 2012 va per-
metre que la Generalitat de Catalunya inclogués un am-
biciós paquet de mesures d’ajust suplementàries en l’àm-
bit de personal, que no va ser possible incorporar en els 
estats de despeses, però que forma part de l’articulat de 
la Llei de pressupostos i que ha estat objecte de quantifi-
cació en la presentació formal dels pressupostos i de ne-
gociació sindical.

Aquestes mesures, sumades a les d’ingressos, expliquen 
un ajust de 2.491 milions d’euros: 1.106 milions d’euros 
per la via d’una reducció de la despesa i 1.385 milions 
d’euros que procediran d’un increment dels ingressos.

L’aprovació del pressupost posa en marxa el procés ordi-
nari de control de la despesa en totes les seves partides, 
per garantir que la despesa aprovada s’executi amb tot el 
rigor necessari per complir amb l’objectiu de dèficit fixat. 
Per aquest motiu, el Departament d’Economia i Conei-
xement ha posat en marxa un grup de control de l’execu-
ció pressupostària, presidit pel conseller, que reuneix la 
Secretaria General, la Secretaria d’Economia i Finances, 
la Intervenció General, la Direcció de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya i les direccions generals de Pressupos-

tos; Política Financera, Assegurances i Tresor; Planifica-
ció i Seguiment d’Inversions Estratègiques; i Seguiment 
i Avaluació de Polítiques d’Estabilitat i Creixement, que 
actua de secretari i que convoca altres direccions gene-
rals quan és necessari.

Finalment, cal destacar que el Govern, en la sessió del 20 
de desembre del 2011, va aprovar l’obligatorietat d’elabo-
rar un informe d’impacte pressupostari, econòmic i soci-
al, en termes de cost-benefici, per a tots els projectes que 
compleixin uns determinats requisits. Aquest informe se-
rà preceptiu, si la inversió o pla d’actuació supera els 10 
milions d’euros. Quan el cost total superi els 25 milions 
d’euros, es requerirà un informe de la Direcció General 
de Seguiment i Avaluació de Polítiques d’Estabilitat i 
Creixement, adscrita al Departament d’Economia i Co-
neixement.

En el marc de les dificultats actuals, el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya va anunciar solemnement en ro-
da de premsa del president de la Generalitat, acompanyat 
pel conseller de Economia i Coneixement, el passat di-
marts 15 de maig, un conjunt de mesures d’ajust que per-
metin complir l’objectiu de dèficit per al 2012.

Durant els pròxims dies i setmanes es concretaran les in-
disponibilitats de crèdits, però, com a garantia del com-
promís d’estabilitat pressupostària de tots els departa-
ments, en la mateixa sessió del Consell de Govern, ja es 
va aprovar la suspensió de les convocatòries d’ajuts i sub-
vencions. Aquesta suspensió només es podrà aixecar a 
mesura que es vagin definint les indisponibilitats de crè-
dit de cada departament.

 

 

Mesures correctores d'ingressos 
 

 
 
  

2012 2013 2014
Mesures tributàries 496,5 746,1 508,4
Capítol I 316,3 319,8 76,2

Recuperació de l'impost sobre el patrimoni (reinstaurat 
temporalment pel Goven central)

 abril 2012 242,8 245,5 0,0

Manteniment de l'augment de tipus dels trams de major renda 
en l'impost sobre la renda de les persones físiques

2010 73,5 74,3 76,2

Capítol II 126,2 322,2 328,0
Augment del tipus de l'impost sobre actes jurídics documentats  abril 2012 59,9 90,8 93,1

Augment del tipus de l'impost sobre vendes minoristes 
d'hidrocarburs (tram autonòmic)

 abril 2012 66,3 131,4 134,8

Creació de l'impost sobre estades en allotjaments turístics nov-12 0,0 100,0 100,0

Capítol III 54,0 104,1 104,2
Creació de la taxa per a l'expedició de la recepta farmacèutica o 
producte sanitari

 juny 2012 50,0 100,0 100,0

Augment de les taxes per sobre de l'increment general de preus març 2012 4,0 4,1 4,2

888,0 193,7 280,9
Venda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres inversions) març 2012 888,0 193,7 280,9

Total I, II, III i VI 1.384,5 939,8 789,3
* Llei de mesures fiscals i financeres i de creació de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics.

PREVISIÓ IMPACTE ECONÔMIC 
(milions d'euros)

Política activa de venda de patrimoni
Capítol VI

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES D'INGRESSOS DATA DE 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT
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Algunes d’aquestes mesures de caràcter transversal 
(d’afectació a tots els departaments), que sumen un total 
de 735 M euros, són les següents: 

• La reducció d’aportacions a entitats del sector públic 
(incloent-hi la supressió d’entitats per integració o per 
desvinculació) per un import aproximat de 300 milions 
d’euros. Aquest esforç es realitza mitjançant un ajust 
paral·lel de les estructures a la nova situació d’activitat 
a causa de la política d’austeritat ajustant plantilles, com 
per exemple GISA (Gestió d’Infraestructures SA). L’Ins-
titut Català de Finances (ICF) renuncia a la seva apor-
tació de 32M euros i consolidarà la seva funció d’enti-
tat financera amb gestió independent mitjançant recursos 
100% privats. En els diferents àmbits ja estan compro-
meses reduccions de les aportacions a, pràcticament, tots 
els ens públics. Cal destacar-ne les següents: l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya (AHC), l’Institut Català del Sòl 
(Incasòl), l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), l’Au-
toritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM), 
les empreses del grup de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC) i l’Agència de Suport a l’Empresa Catala-
na (ACC1Ó).

– La reducció de les transferències a empreses i famílies 
(convocatòries d’ajuts i subvencions). En el conjunt dels 
diferents departaments es preveu un estalvi de 200 mi-
lions d’euros. En aquest moment els departaments estan 
realitzant la seva anàlisi i fixen les prioritats. Per això, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidit suspen-
dre (per Acord de Govern del 15 de maig de 2012) qual-
sevol convocatòria de subvenció fins que es precisi l’ajust 
departament per departament.

– La reprogramació de les inversions sense iniciar actu-
acions noves. Això suposarà una reducció de la despe-
sa per un import de 100 milions d’euros. Aquest exercici 
quedarà reflectit a través de la reducció del crèdit dispo-
nible al capítol VI dels departaments i, especialment, per 
mitjà de la reducció de les transferències dels departa-
ments a l’empresa pública GISA (Gestió d’Infraestructu-
res, SA). Els departaments més afectats són Territori i 
Sostenibilitat i Salut.

– Noves mesures salarials d’igualació de l’afectació de les 
mesures ja adoptades per als diversos col·lectius d’emple-
ats públics, per import de 90 milions d’euros. El Govern 
va aprovar ampliar les mesures retributives de reducció 
del 5% als funcionaris de l’Estat a Catalunya que perce-
ben complements autonòmics, concretament alguns col-
lectius de l’àmbit de Justícia i de l’àmbit d’Universitats. 
També s’ha sistematitzat i generalitzat el desplegament 
de mesures de reducció de costos laborals que ja es van 
anunciar en el pressupost de l’any 2012 i que permeten un 
estalvi més gran (per exemple, la suspensió de l’allarga-
ment de l’edat de jubilació més enllà dels 65 anys).

– La reducció de les transferències a ens locals per im-
port de 45 milions d’euros. Principalment, a través del 
fons de cooperació local i a través de transferències sin-
gulars dels diferents departaments.

Addicionalment, Catalunya establirà un preu públic per 
als cicles formatius de grau superior.

A més, el Govern central ha adoptat un nou marc nor-
matiu que permet a la Generalitat estalvis addicionals en 
serveis en matèria d’educació i de sanitat. A continuació, 
es detallen aquestes mesures i la quantificació del seu im-
pacte.

6. Mesures específiques de despesa en matèria d’educa-
ció, aprovades el mes d’abril pel Govern central

– Augment de les hores lectives dels professors: 

• un mínim de 25 hores en els centres públics i privats 
sostinguts amb fons públics d’educació infantil i primà-
ria,

• un mínim de 20 hores en els centres públics i privats 
sostinguts amb fons públics de la resta d’ensenyaments.

– Eliminació transitòria de la possibilitat de crear nous 
complements retributius o retribucions variables.

Amb aquestes dues mesures es preveu estalviar 210 mi-
lions d’euros.

– Possibilitat d’augmentar el nombre d’alumnes per aula 
en un 20%. Amb aquesta mesura es preveu estalviar 15 
milions d’euros.

– Eliminar l’obligatorietat d’oferir almenys dues modali-
tats de batxillerat.

– Ajornament de la implementació de les mesures pre-
vistes al Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s’estableix l’ordenació general de la formació professio-
nal del sistema educatiu.

– Aquesta mesura suposava la implantació dels cicles 
formatius de 2.000 hores.

Amb aquestes mesures es preveu estalviar 3,3 milions 
d’euros.

– Modificació del criteri de nomenament de substituts, de 
manera que les baixes inferiors a 10 dies lectius hauran 
de ser ateses pels recursos del centre.

Amb aquesta mesura es preveu estalviar 32,7 milions 
d’euros.

– Fixació d’un nombre mínim de crèdits a impartir per 
part del professorat de les universitats que, en general, 
serà de 24 ECTS (European Credit Transfer System). El 
nombre de crèdits impartits podrà ser de 16 ECTS o de 
32 ECTS, en els casos tipificats en la norma.

– Augment de la cobertura dels preus públics: 

• Ensenyaments de grau i màster que habilitin per a 
l’exercici d’activitats professionals regulades a Espanya: 
els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 
100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 
i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula; entre el 
65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrí-
cula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a 
partir de la quarta matrícula.

• Ensenyaments de màster que no habilitin per a l’exer-
cici d’activitats professionals regulades a Espanya: els 
preus públics cobriran entre el 40 per 100 i el 50 per 100 
dels costos en primera matrícula; i entre el 65 per 100 i 
el 75 per 100 dels costos a partir de la segona matrícula.
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• Els preus públics podran cobrir fins al 100 per 100 dels 
costos dels ensenyaments universitaris de grau i màster, 
quan es tracti d’estudiants estrangers majors de divuit 
anys que no tinguin la condició de residents, exclosos els 
nacionals d’Estats membres de la Unió Europea i aquells 
a qui sigui d’aplicació el règim comunitari, sens perjudici 
del principi de reciprocitat.

Amb aquestes mesures relacionades amb l’àmbit univer-
sitari, la Generalitat de Catalunya preveu estalviar 60 mi-
lions.

El Govern d’Espanya preveu que el conjunt d’aquestes 
mesures representi un estalvi anual de 3.000 milions 
d’euros per al conjunt de comunitats autònomes. L’esti-
mació d’estalvi corresponent per a la Generalitat de Ca-
talunya (combinant majors ingressos i menors despeses), 
d’acord amb el detall presentat anteriorment, tenint en 
compte el pes relatiu de la població de Catalunya i l’apli-
cació sobre una fracció de l’exercici pressupostari, és de 
321 milions d’euros.

7. Mesures específiques de despesa en matèria de sanitat 
aprovades el mes d’abril pel Govern central

– Establiment d’una cartera de serveis comuna del Sis-
tema Nacional de Salut que s’articularà a l’entorn de tres 
modalitats: 

• La cartera comuna bàsica, que està formada pels serveis 
assistencials coberts de forma completa per finançament 
públic; 

• La cartera comuna suplementària, que es dispensarà de 
forma ambulatòria. Aquesta cartera està subjecta a apor-
tació de l’usuari i comprèn la prestació farmacèutica, la 
prestació ortoprotèsica, la prestació amb productes dietè-
tics i el transport sanitari no urgent subjecte a prescripció 
facultativa; 

• La cartera comuna de serveis accessoris, que està for-
mada per aquelles activitats que no es consideren essen-
cials i que estan subjectes a aportació i/o reemborsament 
per part de l’usuaris.

Amb aquestes mesures sobre l’establiment d’una cartera 
comuna de serveis es preveu estalviar 96 milions d’euros.

– Introducció del copagament dels pensionistes en la des-
pesa farmacèutica, que en termes generals serà del 10%. 
L’esmentat percentatge no s’aplicarà a determinats col-
lectius i augmentarà fins al 60% en el cas de pensionis-
tes amb rendes superiors als 100.000 euros. En qualsevol 
cas, l’aportació dels pensionistes tindrà límits màxims 
d’aportació que seran de 8 euros a 18 euros, si el copaga-
ment és del 10%, i de 60 euros, si és del 60%.

– Augment del copagament general de farmàcia del 40% 
al 50% o al 60%, segons els nivells de renda.

Amb aquestes dues mesures es preveu estalviar 230 mi-
lions d’euros.

– Elaboració d’un catàleg homogeni de categories pro-
fessionals. Amb aquesta mesura es preveu estalviar 15 
milions d’euros.

– Creació de la plataforma de compres centralitzada. Amb 
aquesta mesura es preveu estalviar 95 milions d’euros.

– Creació del fons de garantia assistencial, de caràcter 
extrapressupostari, que compensarà les comunitats autò-
nomes pels serveis de salut realitzats a persones amb la 
condició d’assegurades en el Sistema Nacional de Salut, 
en els seus desplaçaments temporals. Amb aquesta me-
sura es preveu estalviar 33 milions d’euros.

– Actualització del nomenclàtor de medicaments, en què 
se suprimiran els obsolets o sense eficàcia terapèutica i 
s’incorporen els innovadors.

– Foment de l’ús dels genèrics.

– Exclusió de determinades prestacions farmacèutiques 
de medicaments i productes sanitaris, d’acord amb cri-
teris de preu; convivència amb un medicament sense re-
cepta amb què comparteix principi actiu i dosi; i altres 
criteris previstos.

Amb aquestes mesures es preveu estalviar 35 milions 
d’euros.

– Modificació de la normativa per evitar el turisme sani-
tari. Amb aquesta mesura es preveu estalviar 188 milions 
d’euros.

– Fixació de preus de referència i preus seleccionats per 
abaratir les medecines. Amb aquesta mesura es preveu 
estalviar 36 milions d’euros.

– Implantació de mecanismes per tal que el sector de la 
Sanitat i dels Serveis Socials funcionin de forma coordi-
nada. Amb aquesta mesura es preveu estalviar 20 mili-
ons d’euros.

El Govern d’Espanya preveu que el conjunt d’aquestes 
mesures representi un estalvi anual de 7.000 milions 
d’euros per al conjunt de comunitats autònomes. Aplicant 
el pes de la població de Catalunya a l’import correspo-
nent als mesos del 2012 que es preveu que aquestes me-
sures siguin vigents, i tenint en compte les especificitats 
de la situació del sistema de salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’estimació d’estalvi corresponent (combinant 
majors ingressos i menors despeses) és de 748 milions 
d’euros, que es poden desglossar en uns 230 milions, de 
majors ingressos, i uns 518 milions, de menors despeses.

8. Finalment, s’han aprovat una sèrie d’actuacions legis-
latives orientades a la simplificació, agilitació i reestruc-
turació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 

a. Aprovació de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de 
reestructuració del sector públic per agilitar l’activi-
tat administrativa; la Llei 10/2011, de 29 de desembre, 
de simplificació i millora de la regulació normativa; la 
Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’acti-
vitat econòmica, i la Llei 12/2012 Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

b. Aprovació, per part del Govern, en la sessió del 20 de 
desembre del 2011, de l’obligatorietat d’elaborar un infor-
me d’impacte pressupostari, econòmic i social per a tots 
els projectes que compleixin uns determinats requisits. 
Aquest informe serà preceptiu, si la inversió o pla d’ac-
tuació supera els 10 milions d’euros. Quan el cost total 
superi els 25 milions d’euros, es requerirà un informe de 
la Direcció General de Seguiment i Avaluació de Políti-
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ques d’Estabilitat i Creixement, adscrita al Departament 
d’Economia i Coneixement.

En total, les mesures d’estalvi de despesa sumen 2.680 
milions d’euros, que afegides a les mesures d’ingrés per 
un import de 1.615 milions d’euros, sumen un esforç total 
de 4.295 milions d’euros.

 

 

Quadre resum de mesures de despesa 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 2013 2014
Capítol I 943 943 943
Reducció de la paga addicional dels funcionaris, del pagament en concepte 
de direcció per objectius, del complement de productivitat, reducció dels dies 
de lliure disposició, etc.

març-abril 2012 657 657 657

Augment hores lectives professorat i eliminació de nous complements 
retributius

curs 2012-2013 210 210 210

Augment nombre d'alumnes aula curs 2012-2013 15 15 15
Reducció modalitat batxillerat i formació professional curs 2012-2013 3 3 3
Modificació nomenament de substituts en baixes inferiors a 10 dies curs 2012-2013 33 33 33
Catàleg homogeni de categories professionals 15 15 15
Implantació de mesures de coordinació 10 10 10
Capítol II 889 889 889
Suspensió dels pagaments en concepte del fons d'acció social i dels ajuts 
al menjador; reducció dels concerts i del complement de productivitat, i per 
reducció dels dies de lliure disposició, etc.

març-abril 2012 113 113 113

Copagament en despesa farmacèutica 230 230 230
Plataforma de compres centralitzada 95 95 95
Resta de mesures estatals en sanitat 259 259 259
Implantació de mesures de coordinació 10 10 10
Reducció despeses de funcionament març 2012 182 182 182
Capítol IV 693 693 693
Suspensió dels pagaments en concepte del fons d'acció social i dels ajuts 
al menjador; reducció dels concerts, del pagament en concepte de direcció 
per objectius i del complement de productivitat, i reducció dels dies de lliure 
disposició, etc.

març-abril 2012 38 38 38

Mesures en educació universitària curs 2012-2013 60 60 60
Establiment cartera comuna de serveis 96 96 96
Creació fons de garantia assistencial 33 33 33
Reducció de les aportacions a entitats del sector públic 207 207 207
Reducció de transferències a empreses i famílies 175 175 175
Reducció transferències a les corporacions locals març 2012 73 73 73
Reducció transferències a les universitats març 2012 12 12 12
Capítol VI 111 111 111
Reducció dels pagaments per equiparar les mesures de personal març-abril 2012 11 11 11
Reprogramació d'inversions 100 100 100
Capítol VII 166 166 166
Reducció transferències a les corporacions locals març 2012 115 115 115
Reducció de les aportacions a entitats del sector públic 26 26 26
Reducció de transferències a empreses i famílies 25 25 25
Capítol VIII 108 108 108
Reducció aportacions CCMA març 2012 40 40 40
Reducció de les aportacions a entitats del sector públic 68 68 68

Total 2.910 2.910 2.910

DATA DE 
POSADA EN 

FUNCIONAMENT

PREVISIÓ IMPACT ECONÒMIC            
(milions d'euros)

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES DE DESPESA

També tenim mesures de contingència preparades en cas 
que es materialitzin incerteses posteriors per la banda 
dels ingressos. Es tracta de l’aplicació de mesures d’ur-
gència en concepte de privatitzacions que compensin la 
pèrdua dels ingressos previstos.
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Escenari 2012-2014

L’escenari previst per al període 2012-2014 s’ajusta a la 
senda de reducció del dèficit aprovada pel CPFF i que fi-
xa un dèficit de l’1,5% del PIB per a l’any 2012; de l’1,1% 
per a l’exercici 2013, i de l’1% per al 2014. L’evolució de 
les despeses i ingressos corrents previstos en aquest es-
cenari condueix a l’existència d’un estalvi primari positiu 
a partir de l’exercici 2013, la qual cosa confirma l’impor-
tant procés d’ajust i de sanejament dels comptes públics 
de la Generalitat. No obstant això, la important pressió 
del pagament en concepte d’interessos impedeix que l’es-
talvi corrent sigui positiu en aquest període.

En el quadre següent, s’observa que els ajustos de comp-
tabilitat nacional disminueixen considerablement des 
dels 794 milions d’euros del 2011 als 488 milions d’euros 
previstos per al 2012. Aquest fet s’explica perquè durant 

el 2012 es redueixen significativament els recursos des-
tinats a altres unitats considerades sector administració 
pública. En aquest sentit, destaca la reducció de les apor-
tacions de capital als següents ens: Infraestructures Fer-
roviàries de Catalunya (de 130 milions d’euros el 2011 a 
21,2 milions el 2012); Agència de Suport a l’Empresa Ca-
talana (de 115 milions d’euros el 2011 a 2 milions d’eu-
ros el 2012); Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
(de 300 milions d’euros de 2011 a 260 milions d’euros el 
2012), i l’eliminació de l’aportació a ICF Holding (52 mi-
lions d’euros el 2011). D’altra banda, es reduiran notable-
ment els dèficits dels ens Infraestructures Ferroviàries de 
Catalunya, que passa de 277 milions d’euros a l’exercici 
2011 a 11,4 milions d’euros per al 2012, i Equipaments 
i Edificis de Catalunya, que passa dels 70 milions d’eu-
ros del 2011 a un superàvit de 31,8 milions d’euros per 
al 2012.

 

 

Evolució financera de la comunitat. Escenari 2012-2014 

 
 
 
 
  

(milions d'euros)

2011 
(Previsió 

liquidació) 

2012           
(Pressupost 

Inicial) 
2012              

(Ajustat) 2013 2014
Capítol I 8.482 8.295 7.883 7.970 7.926
Capítol II 8.566 9.651 8.267 8.552 8.773
Capítol III 809 821 757 819 834
Capítol IV 4.212 5.282 4.968 5.419 5.424
Capítol V 10 10 10 10 10
Ingressos corrents * 22.079 24.058 21.886 22.770 22.968
Capítol I 7.235 7.251 6.403 6.265 6.265
Capítol II 7.467 7.260 6.665 6.210 6.202
Capítol III 1.479 1.994 1.994 2.274 2.404
Capítol IV 10.848 9.125 8.864 8.253 8.243
Capítol V 0 250 50 250 250
Despeses corrents 27.029 25.880 23.976 23.252 23.364
ESTALVI BRUT PRESSUPOSTARI 
(1) -4.950 -1.822 -2.090 -482 -395

Cap VI 0 888 888 194 281
Cap VII 773 290 282 135 109
Ingressos capital 773 1.178 1.170 328 390
Cap VI 903 966 964 964 964
Cap VII 1.544 642 594 594 594
Despeses capital 2.447 1.608 1.558 1.558 1.558
SALDO OPERACIONS DE CAPITAL
(2) -1.674 -430 -388 -1.230 -1.168

DEF/SUP PRESSUPOSTARI NO 
FINANCER (1) + (2) -6.624 -2.252 -2.479 -1.712 -1.564

AJUSTOS DE COMPTABILITAT 
NACIONAL** -794 -488 -488 -488 -488

Altres unitats considerades AP -765 -245 -245 -245 -245
Aport.a entidats no AP-SEC 
assimilables a transferències de 
capital

-108 -138 -138 -138 -138

Recaptació incerta -230 -215 -215 -215 -215
Compte 409 355 0 0 0 0
Altres ajustos -46 110 110 110 110
CAP/NEC FINANÇAMENT SEC’95 -7.418 -2.740 -2.967 -2.199 -2.051
% PIB -3,7 -1,4 -1,5 -1,1 -1,0
PIB regional estimat 199.388 197.793 197.793 199.969 205.168
* No s'hi inclou la liquidació negativa del model de finançament.
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S’ha de fer constar que els ingressos corrents de 2011 
no inclouen la liquidació negativa del model de finança-
ment, d’un import de 138 milions d’euros, fet que dife-
reix dels quadres anteriors d’evolució dels ingressos en el 
període 2009-2011.

Aportació al dèficit en termes SEC’95 d’altres ens

Milions d’euros

Denominació ens 2012

Altres unitats considerades administracions 
públiques

245,457

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA)

-0,842

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) 1,500
Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament

0,070

Consell de l’Audiovisual de Catalunya -0,005
Televisió de Catalunya, SA (TVC) (8) 235,429
Catalunya Ràdio SRG, SA 25,413
Intracatalonia, SA 0,301
Consorci del Circuit de Catalunya 0,334
Consorci del Circuit de Motocròs de Catalunya -0,060
Agència Catalana de Certificació 0,408
Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya

1,556

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca

0,141

Agència per a la Qualitat del Sistema Universi-
tari de Catalunya

0,075

Agència Tributària de Catalunya 2,848
Gestió d’Infraestructures, SAU (GISA) -29,876
Equipaments i Edificis de Catalunya, SA -31,770
ICF Holding, SAU -1,525
Instruments Financers per a Empreses Innova-
dores, SLU

-0,545

Consorci Institut Català d’Arqueologia Clàssica 0,009
Consorci Institut de Física d’Altes Energies 0,100
Fundació per a l’Universitat Oberta de Catalu-
nya

-0,497

Fundació Institució Catalana de Suport a la 
Recerca

-0,111

Fundació Privada Centre de Regulació Genò-
mica

-0,950

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de 
Catalunya (CTTC)

-0,617

Fundació Privada Institut Català d’Investigació 
Química

-0,806

Fundació Institut de Ciències Fotòniques 
(ICFO)

-1,891

Fundació Privada Institut Català de Nanotec-
nologia (ICN)

-0,469

Fundació Privada Institut de Recerca Biomè-
dica (IRB)

-0,945

Fundació Privada Institut de Medicina Predicti-
va i Personalitzada del Càncer (IMPPC)

1,313

Institut Català de Recerca de l’Aigua, Fundació 
Privada (ICRA)

-0,308

Fundació Institut Català de Paleontologia Mi-
quel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)

-0,252

Fundació Privada Institut Català de Ciències 
del Clima (IC3)

-0,110

Institut d’Estudis de la Salut (IES) -0,005
Consorci Biopol de l’Hospitalet de Llobregat -0,061

Denominació ens 2012

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - 
Institut de Recerca (HUVH ANAR)

-0,321

Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de 
Bellvitge (IDIBELL)

0,325

Fundació Ticsalut (4) -0,001
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada 0,212
Institut d’Assistència Sanitària (IAS) 1,590
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) 0,233
Institut Català d’Oncologia (ICO) 4,649
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4,575
Consorci Sanitari de Terrassa 0,156
Consorci Sanitari de Barcelona -1,111
Consorci Hospitalari de Vic 3,743
Consorci Sanitari Integral 5,342
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès 0,052
Consorci Sanitari de l’Anoia 0,804
Consorci Sanitari del Maresme -1,588
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 1,010
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 8,777
Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
Hospital de la Cerdanya (13)

2,570

Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau

-3,036

Logaritme Serveis Logístics AIE -0,392
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 0,400
Servei Meteorològic de Catalunya 0,319
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 32,613
Agència de l’Habitatge de Catalunya 18,128
Institut Geològic de Catalunya 0,551
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i li 
Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)

7,832

Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona

-1,200

Institut Català de les Indústries Culturals 0,436
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 0,003
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 0,009
Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya -1,048
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentà-
ries (IRTA)

2,985

Centri de la Propietat Forestal 0,040
Centri de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la Informació

-7,000

Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil 
(IDIADA)

4,200

Institut Català d’Energia (ICAEN) 0,134
Agència de Suport a l’Empresa Catalana 2,000
Agència Catalana de Turisme 1,000
Centri d’Estudis Jurídics i Formació Especialit-
zada

-0,002

Consorci Institut Europeu de la Mediterrània 0,023
Consorci Escola Tècnica d’Igualada 0,041
Consorci Centre de Supercomputació de Cata-
lunya

0,099

Consorci de Biblioteques Universitàries de Ca-
talunya

0,048

Consorci Escola Industrial de Barcelona -0,457
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropo-
litans de Barcelona

-0,219

Consorci del Palau de la Música Catalana -0,105
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra -0,041
Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona -0,030
Corporació de Salut del Maresme i La Selva -0,473
Consorci de l’Estany d’Ivars - Veure-la-Sana -0,167
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Denominació ens 2012

Consorci Centre Tecnològic Forestal de Cata-
lunya

-0,459

Consorci CSIC-IRTA-UAB Centre de Recerca 
Agrigenòmica

-0,208

Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal 
(CRESA)

-0,231

Aportacions de capital fora del sector públic 137,566
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 38,835
Agència Catalana de l’Aigua 13,856
Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA 32,000
ICF 32,450
Institut Català del Sol 9,387
Centri d’Iniciatives per a la Reinserció 0,130
Fira Internacional de Barcelona 10,000
Consorci del Gran Teatre del Liceu 0,908

Total 383,023

* La classificació es correspon amb la Llei de pressupostos per 
al 2012.

Escenari d’ingressos

Les estimacions de l’escenari 2012-2014 es basen en les 
hipòtesis següents: 

– Els ingressos derivats del model de finançament són els 
que ha facilitat el Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques el 10 d’abril del 2012 sobre els lliuraments a 
compte per a l’exercici 2012 i la liquidació del model de 
finançament per a l’any 2010. Aquestes noves dades han 
suposat una revisió significativa a la baixa respecte de les 
previsions incloses en el pressupost per al 2012, d’acord 
amb les dades facilitades el 28 de juliol del 2011.

– La revisió de la taxa de creixement del PIB per al 2012 
en els termes indicats en l’informe del Ministeri d’Hisen-
da i Administracions Públiques del 9 d’abril del 2012 ha 
obligat a ajustar els ingressos a les noves previsions ma-
croeconòmiques. A partir de l’ajust esmentat, s’han pro-
jectat els ingressos per al 2013 i 2014, d’acord amb l’es-
cenari macroeconòmic, ja presentat en aquest informe.

– En el capítol d’impostos directes, s’inclouen l’any 2012 
els 243 M euros corresponents a la recuperació de l’im-
post de patrimoni, valor que s’actualitza per al 2013, 
d’acord amb el creixement previst per al PIB nominal i 
que s’elimina l’any 2014, ja que l’impost esmentat es re-
cupera únicament per a dos exercicis.

– L’any 2012 el capítol d’impostos indirectes recull l’im-
pacte de l’augment de tipus de l’impost sobre actes jurí-
dics documentats (de l’1,2% a l’1,5% en els supòsits ge-
nerals i de l’1,5% a l’1,8% en els documents en què es 
renuncia a l’exempció en l’IVA), encara que es redueix la 
pressió fiscal d’aquest impost en la dació en pagament; de 
l’augment de tipus en el tram autonòmic sobre l’impost 
sobre vendes minoristes d’hidrocarburs de 0,24 euros a 
0,48 euros, i la creació d’un tribut propi sobre les estades 
en allotjaments turístics. En conjunt, aquestes mesures 
suposaran un augment de recaptació d’uns 126 milions 
d’euros, a l’exercici 2012, i d’uns 300 milions d’euros, en 
termes anuals. Per als exercicis 2013 i 2014, s’estima que 
aquests recursos evolucionaran de la mateixa manera que 
el PIB nominal.

– En el capítol de taxes, l’augment de recursos l’any 2012 
s’explica per: la creació d’un tiquet moderador per a les 
receptes farmacèutiques, que presentarà uns ingressos 
estimats de 50 M euros a l’exercici 2012 (al voltant de 
100 M euros en termes anuals); i per un increment gene-
ralitzat de les taxes per sobre del nivell de preus (4 mili-
ons d’euros). Per als exercicis 2013 i 2014 el creixement 
aplicat és el de l’objectiu d’inflació (2%).

– S’estima que l’any 2012 la participació dels ens locals 
en els ingressos de l’Estat es mantindrà igual que a l’exer-
cici 2011 i que els anys 2013 i 2014 evolucionarà com el 
PIB nominal. Amb tot, cal assenyalar que aquests ingres-
sos tenen la seva equivalència en el pressupost de despe-
ses i, per tant, no generen ni dèficit ni superàvit.

– La creació del gravamen complementari a la quota ín-
tegra estatal en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques– per a la reducció del dèficit públic en els exer-
cicis 2012 i 2013– significarà un augment de l’ITE, que 
és l’índex utilitzat per actualitzar l’aportació de l’Estat al 
fons de garantia i al fons de suficiència global. S’estima 
que l’augment de l’ITE suposarà un augment de les trans-
ferències de l’Estat per import de 125 milions d’euros, 
l’any 2012.

– La previsió d’ingressos no financers que es presenta in-
clou 888 M euros l’any 2012, 194 M euros l’any 2013 i 
281 M euros l’any 2014, en concepte d’alienació d’inver-
sions reals.

– En aplicació de la disposició addicional tercera de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya es preveu ingressar 211 
milions d’euros en l’exercici 2012, corresponents a la li-
quidació de la disposició addicional tercera per a l’any 
2009. Tal com s’ha explicat anteriorment, en cas de no 
disposar d’aquests ingressos, la Generalitat farà un esforç 
suplementari en l’àmbit de privatitzacions que permetrà 
alienar actius reals enlloc d’actius financers) per un im-
port netament superior al del risc de minoració d’ingres-
sos.

– La resta d’ingressos s’actualitzen, depenent de la seva 
naturalesa, en funció de l’objectiu d’inflació (2%) o del 
PIB nominal.

Escenari de despeses

Com ja s’ha comentat, els pressupostos per al 2012 no 
recullen en la seva part numèrica l’impacte de totes les 
mesures de personal previstes. Concretament, del total 
de les mesures relatives al capítol de personal, només es 
recullen a l’entorn de 100 M euros (dels 729 M euros pre-
vistos).

En aquest escenari també s’inclouen una sèrie d’actua-
cions que el Govern de la Generalitat acaba d’anunciar 
(15 de maig de 2012) i que incideixen principalment en 
les transferències, inversions i aportacions de capital a 
ens públics. Tal com ja s’ha detallat abans (pàg. 34-35) el 
conjunt d’aquestes mesures suposarà un estalvi a l’entorn 
de 735 M euros.

Finalment, s’inclou l’impacte previst de les mesures 
adoptades pel Govern central el mes d’abril del 2012 en 
matèria d’educació i sanitat que, segons dades facilitades 
i fent una estimació per a Catalunya, poden suposar al 
voltant de 1.069 M euros.
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Aquest conjunt de mesures explica que la despesa no fi-
nancera es redueixi en un 13,4% respecte a la liquidació 
del 2011. Cal tenir en compte que les dades de liquidació 
i les del pressupost aprovat no són estrictament compara-
bles, ja que les primeres inclouen les generacions de crè-
dit associades a ingressos finalistes, que sota un criteri 
de prudència, no són pressupostades. Aquest fet incideix 
clarament en els capítols IV i VII, en què es recullen, 
entre altres, els ingressos procedents dels fons europeus.

L’any 2012 el creixement dels ingressos no financers, res-
pecte al pressupost liquidat del 2011, és d’un 0,9% res-
pecte a la liquidació provisional del 2011. Aquesta taxa 
s’explica per la pèrdua associada a la reducció dels avan-
çaments a compte del model de finançament i l’empit-
jorament de les previsions macroeconòmiques que s’han 
vist compensades per: 

– L’increment de la recaptació derivat de l’augment de 
tipus en l’impost sobre actes jurídics documentats i l’im-
post sobre vendes minoristes d’hidrocarburs.

– L’augment generalitzat de les taxes.

– La creació de noves figures tributàries, com l’impost 
sobre estades en allotjaments turístics i la taxa per l’ex-
pedició de la recepta farmacèutica o producte sanitari.

– La recuperació de l’impost de patrimoni.

– L’augment de les transferències corrents associades a 
la liquidació del model de finançament, que incorporen 
els recursos addicionals corresponents a la liquidació del 
2010.

– Els ingressos més elevats per l’alienació d’inversions, 
que passen dels 200 milions d’euros, previstos per al 
2011, a 888 milions d’euros. Aquest augment s’explica 
perquè durant el 2012 es podran realitzar més operaci-
ons, ja que durant el 2011 es van dur a terme les tasques 
preparatòries i es van establir les bases d’actuació per 
implementar de forma decidida aquesta política al llarg 
del 2012.

 

 

Evolució d'ingressos i despeses 
 

 
 
  

Capítol I -599 -7,1 86 1,1 -44 -0,5
Capítol II -299 -3,5 285 3,5 221 2,6
Capítol III -52 -6,5 62 8,2 16 1,9
Capítol IV 757 18,0 451 9,1 5 0,1
Capítol V 0 2,3 0 0,2 0 0,2
Ingressos corrents -193 -0,9 885 4,0 198 0,9
Cap VI 888 -- -694 -78,2 87 45,0
Cap VII -491 -63,6 -147 -52,2 -26 -19,1
Ingressos capital 397 51,3 -841 -71,9 61 18,7
Ingressos no financers 203 0,9 43 0,2 260 1,1

VARIACIÓ DESPESES
Capítol I -832 -11,5 -138 -2,2 0 0,0
Capítol II -802 -10,7 -455 -6,8 -8 -0,1
Capítol III 515 34,8 280 14,0 130 5,7
Capítol IV -1.984 -18,3 -610 -6,9 -11 -0,1
Capítol V 50 -- 200 400,0 0 0,0
Despeses corrents -3.053 -11,3 -724 -3,0 111 0,5
Cap VI 61 6,8 0 0,0 0 0,0
Cap VII -950 -61,5 0 0,0 0 0,0
Despeses capital -889 -36,3 0 0,0 0 0,0
Despeses no financeres -3.942 -13,4 -724 -2,8 111 0,4

Milions € %

VARIACIÓ INGRESSOS

Variació import 2012 en 
relació previsió 
liquidació 2011

Variació import 2013 
en relació previsió 

2012

Variació import 2014 
en relació previsió 

2013

Milions € % Milions € %
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L’any 2013 la taxa de creixement dels ingressos no finan-
cers és de només un 0,2%. En aquest exercici, es pot des-
tacar que la caiguda prevista en relació amb els ingres-
sos per alienació d’inversions reals es veu compensada 
per l’evolució de la liquidació del model de finançament 
corresponent a l’exercici 2011, ja que els avançaments no 
incloïen ni els recursos addicionals que aporta el model a 
partir del 2010 ni el fons de competitivitat.

Quant al 2014, els ingressos no financers creixen a una 
taxa de l’1,1%. En aquest sentit, cal recordar que aquest 
any es produeix l’aplicació plena del model de finança-
ment aprovat l’any 2009 i desapareixen els recursos asso-
ciats a l’impost de patrimoni, ja que la seva recuperació, 
per part del Govern central, és únicament per a dos exer-
cicis (2012 i 2013).

L’evolució de les despeses a l’exercici 2012 –respecte del 
pressupost liquidat per al 2011– està clarament marcada 
pels interessos, que creixen un 34,8%.

Les dades del pressupost ajustat permeten observar una 
reducció de les despeses de personal en un –11,5%, una 
reducció de les despeses de funcionament del –10,7%, i 
una reducció de les transferències del –18,3%. En aquest 
punt cal recordar que, en les dades liquidades, s’inclouen 
les generacions de crèdit associades a les transferències 
finalistes. Quant a les operacions de capital, les inver-
sions augmenten un 6,8%, mentre que les transferènci-
es cauen un 61,5%, afectades igual que les transferènci-
es corrents per les generacions de crèdit. Es pot destacar 
que del volum total d’operacions de capital per al 2012, 

més de 450 milions d’euros corresponen a compromisos 
adquirits en exercicis anteriors mitjançant sistemes de 
pagament diferit.

L’any 2013 es produeix una reducció de les despeses no 
financeres del –2,8%, mentre que el 2014 el creixement 
és de només el 0,4%.

Per tipologia de despesa, es pot assenyalar que les des-
peses corrents cauen un 3% el 2013 i creixen un 0,5% el 
2014. Per la seva banda, les despeses de capital es man-
tenen, de manera que les taxes de creixement en ambdós 
exercicis són del 0%.

Límit d’endeutament

En el quadre següent, es recull l’evolució dels límits d’en-
deutament de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
els objectius d’estabilitat pressupostària fixats pel Con-
sell de Política Fiscal i Financera, i es pren com a punt de 
partida el volum de deute de la Generalitat de Catalunya 
a 31 de desembre del 2010, segons les dades publicades 
pel Banc d’Espanya.

L’any 2011 s’han incorporat els imports corresponents a 
l’autorització del Consell de Ministres de 23 de març de 
2012. L’any 2012, s’inclou el finançament de la liquidació 
negativa del model de finançament per als exercicis 2008 
i 2009, la previsió de variació d’actius financers i l’import 
corresponent a la línia ICO proveïdors. No s’inclou el fi-
nançament de les amortitzacions de cada any perquè no 
suposa nou endeutament que, en part, es finançarà a tra-
vés de la línia ICO-venciments financers.

 

 

 
Límit de l'endeutament 

 
 
 
Desglossament del nou endeutament 

 
 

A 31 de desembre. Milions d'euros 2011 2012 2013 2014
Límit de l'endeutament a 31/12/2010 31.074
Nou endeutament
Noves entitats SEC incloses 0
Dèficit exercici 2.649 2.967 2.200 2.052
Actius financers 2011 179 0 0 0
Ajornament liquidació sistema de finançament 138 303 303 303
Despesa sanitària d'exercicis anteriors  1.090 * 0 0 0

Programa d'inversions 0 0 0 0
Línia ICO-proveïdors 0 1.990 0 0

Augment del deute en l'exercici 4.056 5.260 2.503 2.355

Saldo a  31/12 de 35.130 ** 40.390 42.892 45.247

* Imputat comptablement el 2006 i que no s'havia finançat.

Saldo a 31 de desembre

** No s'hi inclou l'import corresponent a la variació de perímetre SEC durant l'exercici 2011 (1.475,61 M€) 
ni els imports associats a la col·laboració publicoprivada (1.134 M€ segons dades del Banc d'Espanya a 
30/06/2011). L'import corresponent a la sectorització d'entitats durant l'exercici 2010 (122 M€) inclòs en el 
límit d'endeutament a 31/12/2010 no s'ha conciliat amb les nostres dades.

Milions d'euros
A 31 de desembre. Milions d'euros 2012 2013 2014

Nou endeutament 5.260 2.503 2.355

Préstecs 1.990 0 0
Llarg termini 1.990 0 0
Curt termini 0 0 0

Valors 3.270 2.503 2.355
Llarg termini 3.270 2.503 2.355
Curt termini 0 0 0
Saldo a 31/12 de 40.390 42.892 45.247

Es preveu formalitzar l'increment de deute a través del mecanisme especial de finançament
presentat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i pel Ministeri d'Economia i
Competitivitat. L'any 2012 també es preveu formalitzar la línia ICO-Deute.
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Límit de l'endeutament 

 
 
 
Desglossament del nou endeutament 

 
 

A 31 de desembre. Milions d'euros 2011 2012 2013 2014
Límit de l'endeutament a 31/12/2010 31.074
Nou endeutament
Noves entitats SEC incloses 0
Dèficit exercici 2.649 2.967 2.200 2.052
Actius financers 2011 179 0 0 0
Ajornament liquidació sistema de finançament 138 303 303 303
Despesa sanitària d'exercicis anteriors  1.090 * 0 0 0

Programa d'inversions 0 0 0 0
Línia ICO-proveïdors 0 1.990 0 0

Augment del deute en l'exercici 4.056 5.260 2.503 2.355

Saldo a  31/12 de 35.130 ** 40.390 42.892 45.247

* Imputat comptablement el 2006 i que no s'havia finançat.

Saldo a 31 de desembre

** No s'hi inclou l'import corresponent a la variació de perímetre SEC durant l'exercici 2011 (1.475,61 M€) 
ni els imports associats a la col·laboració publicoprivada (1.134 M€ segons dades del Banc d'Espanya a 
30/06/2011). L'import corresponent a la sectorització d'entitats durant l'exercici 2010 (122 M€) inclòs en el 
límit d'endeutament a 31/12/2010 no s'ha conciliat amb les nostres dades.

Milions d'euros
A 31 de desembre. Milions d'euros 2012 2013 2014

Nou endeutament 5.260 2.503 2.355

Préstecs 1.990 0 0
Llarg termini 1.990 0 0
Curt termini 0 0 0

Valors 3.270 2.503 2.355
Llarg termini 3.270 2.503 2.355
Curt termini 0 0 0
Saldo a 31/12 de 40.390 42.892 45.247

Es preveu formalitzar l'increment de deute a través del mecanisme especial de finançament
presentat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i pel Ministeri d'Economia i
Competitivitat. L'any 2012 també es preveu formalitzar la línia ICO-Deute.

 

 

Previsió del venciment de les operacions d'endeutament. 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total

1.-  ADM. GRAL. I OOAA   639 2.817 306 3.523 7.286

A.    VALORS    (A1+A2) 511 366 226 3.399 4.501

A.1     Valors a c/p 111 91 6 55 262
A.2     Valors a l/p 400 275 220 3.344 4.239

B.    PRÉSTECS    (B1+B2) 128 2.451 81 124 2.784

B.1    Préstecs a c/p 100 2.424 0 0 2.524
B.2    Préstecs a l/p 28 27 81 124 261

2. UNIVERSITATS I RESTA 
D'ENS

14 37 35 98 183

A.    VALORS    (A1+A2) -- -- -- -- --

A.1     Valors a c/p -- -- -- -- --
A.2     Valors a l/p -- -- -- -- --

B.    PRÉSTECS    (B1+B2) 14 37 35 98 183

B.1    Préstecs a c/p 4 3 27 80 114
B.1    Préstecs a l/p 9 34 8 17 69

TOTAL VENCIMENTS  (1+2)  653 2.854 341 3.621 7.469

Total venciments a c/p 215 2.517 32 136 2.900
Total venciments a l/p 438 337 309 3.485 4.569

Previsió execució capítol 9 
de despeses

653 2.854 341 3.621 7.469

(en milions d'euros)
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Conclusions

El context econòmic ha exigit un ajust fiscal important 
i, la Generalitat de Catalunya, que s’ha manifestat cons-
tantment compromesa amb l’objectiu de consolidació 
pressupostària, presenta en aquest document el Pla eco-
nòmic i financer de reequilibri de la Generalitat 2012-
2014, d’acord amb el que estableix el Consell de Política 
Fiscal i Financera.

L’exercici realitzat pel Govern de la Generalitat ha pre-
sentat dificultats importants, tenint en compte la tipolo-
gia dels serveis públics que presta la Generalitat i la sen-
sibilitat de la ciutadania davant de canvis que afecten la 
prestació d’aquests serveis. D’altra banda, el context fi-
nancer ha incrementat la pressió en els comptes de la Ge-
neralitat de Catalunya, a través del pagament en concepte 
d’interessos, l’import del qual és un 63% més elevat l’any 
2014 que els previstos per a l’any 2011.

Així doncs, el Pla econòmic i financer de reequilibri de 
la Generalitat de Catalunya suposa un important ajust 
pressupostari que es manifesta en l’evolució de la despe-
sa corrent que cau un 11,3% el 2012, respecte del pressu-

post liquidat per al 2011, i un 3% el 2013, i tan sols creix 
un 0,5% l’any 2014).

Quant als ingressos, l’escenari introdueix noves mesures 
d’ingressos que han de permetre –paral·lelament– la sos-
tenibilitat de l’estat de benestar; optimitzar la utilització 
dels recursos; internalitzar els costos en la decisió dels 
agents, i la consolidació fiscal.

Finalment, cal destacar que l’evolució de les taxes de 
creixement de les despeses i ingressos corrents aporta 
credibilitat a l’escenari de consolidació pressupostària de 
la Generalitat de Catalunya per al 2012-2014 que es pre-
senta en aquest document.

 

 

Previsió del venciment de les operacions d'endeutament. 2012 
 

 
 
 

(milions €)

1.-  ADM. GRAL. I OOAA   679 6.824 871 3.872 12.247

A.    VALORS    (A1+A2) 25 2.433 582 2.796 5.836

A.1     Valors a c/p 0 2.393 100 2.796 5.289
A.2     Valors a l/p 25 40 482 0 547

B.    PRÉSTECSS   (B1+B2) 654 4.391 289 1.076 6.411

B.1    Préstecs a c/p 600 4.331 0 350 5.281
B.1    Préstecs a l/p 54 60 289 726 1.130

2. UNIVERSITATS I RESTA 
D'ENS 137 81 88 924 1.229

A.    VALORS    (A1+A2) 0 0 0 0 0

A.1     Valors a c/p 0
A.2      Valors a l/p 0

B.    PRÉSTECS   (B1+B2) 137 81 88 924 1.229

B.1    Préstecs a c/p 10 28 9 95 142
B.1    Préstecs a l/p 127 54 78 828 1.087

TOTAL VENCIMENTS   (1+2) 816 6.905 959 4.796 13.477
S'hi inclouen els préstecs rebuts d'altres administracions públiques.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TOTAL

Fascicle segon
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3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesu-
res urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i la seguretat de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09

Termini de presentació de propostes de re-
solució per a interposar recurs d’inconstituc-
ionalitat

Termini: 3 dies hàbils (del 07.06.2012 a l’11.06.2012).

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

N. de la R.: El Dictamen del Consell de Garanties Esta-
tutàries corresponent a aquest procediment es reprodueix 
a la secció 4.75.

4. INFORMACIÓ

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural al conseller d’Interior
Tram. 330-00039/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 67424 / Coneixement: 01.06.2012

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, els dies 30 i 31 de 
maig de 2012, ambdós inclosos, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament el conseller d’Interior.

Cordialment,

Barcelona, 30 de maig de 2012 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 61/2012, de 30 de maig, d’encàrrec 
del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural al conseller d’Interior els 
dies 30 i 31 de maig de 2012, és publicat al DOGC 6139, 
de 31 de maig de 2012.
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Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 330-00040/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 67599 / Coneixement: , 04.06.2012

A la Presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i conse-
llera de Governació i Relacions Institucionals, els dies 1 
i 2 de juny de 2012, exercirà la suplència en l’exercici de 
les seves funcions el conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cordialment,

Barcelona, 30 de maig de 2012

Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 62/2012, de 30 de maig, de su-plèn-
cia en l’exercici de les funcions de la vicepresidenta del 
Govern pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, els dies 1 i 2 de juny de 2012, 
és publicat al DOGC 6140, de l’1 de juny de 2012.

4.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra el Reial 
decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesu-
res urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la qua-
litat i la seguretat de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09

Dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries
Reg. 67868 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de fe-
brer, del Consell de Garanties Estatutàries, us trameto, 
adjunta, còpia del Dictamen 6/2012, d’aquest Consell, 
emès el dia 1 de juny de 2012, sobre el Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la 

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions.

Ben cordialment,

Palau Centelles, 4 de juny de 2012

Eliseo Aja
President del Consell de Garanties Estatutàries

Dictamen 6/2012, d’1 de juny, sobre el Reial 
decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència 
del president Eliseo Aja, del conseller Pere Jover Pre-
sa, del vicepresident Joan Egea Fernàndez, del conseller 
Marc Carrillo, de la consellera Antonia Agulló Agüero, 
del conseller secretari Jaume Vernet Llobet, i dels con-
sellers Enric Fossas Espadaler i Àlex Bas Vilafranca, ha 
acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat pels grups parlamentaris Socialista, d’Iniciati-
va per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i pel Govern de 
la Generalitat, sobre el Reial decret llei 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat 
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la 
seguretat de les seves prestacions (BOE núm. 98, de 24 
d’abril de 2012; correcció d’errades: BOE núm. 116, de 
15 de maig de 2012).

Antecedents

1. El dia 4 de maig de 2012 va tenir entrada en el Regis-
tre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit de la 
presidenta del Parlament de Catalunya, de la mateixa da-
ta (Reg. núm. 2276), pel qual es comunicava al Consell 
l’admissió interna, per part de la Mesa del Parlament, de 
la sol·licitud de dictamen presentada el 2 de maig de 2012 
pels grups parlamentaris Socialista, d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa i d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, sobre el Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Esta-
tutàries.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 8 de maig de 2012, després d’examinar la legitimació 
i el contingut de la sol·licitud de dictamen, la va admetre a 
tràmit i es va declarar competent per emetre el dictamen 
corresponent. A continuació, es va designar ponent el vi-
cepresident Joan Egea Fernàndez.

Així mateix, d’acord amb l’article 25, apartats 4 i 5, de 
la seva Llei reguladora, el Consell va acordar adreçar-se 
als sol·licitants, als altres grups parlamentaris, i també al 
Govern, a fi de demanar-los la informació i la documen-
tació complementàries de què disposessin amb relació a 
la matèria sotmesa a dictamen.
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3. En data 16 de maig de 2012 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell un escrit de la vicepresidenta del Go-
vern, de data 15 de maig de 2012 (Reg. núm. 2308), pel 
qual trametia el certificat de l’Acord de Govern de sol-
licitud de dictamen al Consell sobre el Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i la seguretat de les seves prestacions.

4. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 17 de maig de 2012, després d’examinar la legitima-
ció i el contingut de la sol·licitud de dictamen, la va ad-
metre a tràmit i es va declarar competent per emetre el 
dictamen corresponent. A continuació, es va designar el 
conseller Àlex Bas Vilafranca ponent per al dictamen de-
manat per aquesta segona sol·licitud.

5. En la mateixa sessió del dia 17 de maig, segons el que 
estableixen els articles 19.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, i 31 del Re-
glament d’organització i funcionament del Consell, i en 
vista que ambdues sol·licituds tenen objectes substancial-
ment connexos que justifiquen la unitat de tramitació i 
decisió, ja que recauen sobre la mateixa norma legal i co-
incideixen en algunes de les disposicions qüestionades, 
es va acordar obrir el tràmit d’audiència perquè els sol-
licitants formulessin les al·legacions que estimessin opor-
tunes sobre la possibilitat d’acumulació per part del Con-
sell dels dos procediments de dictamen.

Finalment, d’acord amb l’article 25, apartat 5, de la seva 
Llei reguladora, el Consell va acordar adreçar-se al Go-
vern, a fi de sol·licitar-li la informació i la documentació 
complementàries de què disposés amb relació a la matè-
ria sotmesa a dictamen.

6. En data 21 de maig de 2012 va tenir entrada en el Re-
gistre del Consell (Reg. núm. 2320) un escrit dels por-
taveus dels grups parlamentaris Socialista, d’Iniciati-
va per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa i 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, sol·licitants de la 
primera petició de dictamen sobre el Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, en el qual es manifestava la seva 
conformitat amb l’acumulació dels dos procediments en 
un únic dictamen.

7. En la sessió del 24 de maig de 2012, en vista de l’an-
terior i un cop transcorregut el termini per a la realit-
zació d’aquest tràmit, el Consell va acordar acumular la 
sol·licitud de dictamen presentada pel Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a la sol·licitud de dictamen presen-
tada pels grups parlamentaris Socialista, d’Iniciativa per 
Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa i d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Així mateix, d’acord amb l’article 32 del Reglament d’or-
ganització i funcionament del Consell, es va considerar 
convenient designar una ponència conjunta per a l’elabo-
ració del dictamen sobre el Reial decret llei 16/2012, de 
20 d’abril, i es van designar coponents el vicepresident 
Joan Egea i el conseller Àlex Bas.

8. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per a 
l’aprovació del Dictamen el dia 1 de juny de 2012.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

El present Dictamen té per objecte el Reial decret llei 
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir 
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar 
la qualitat i la seguretat de les seves prestacions (en enda-
vant, RDL 16/2012), i dóna resposta a les sol·licituds pre-
sentades, tal com ha quedat reflectit en els antecedents, 
per tres grups parlamentaris i pel Govern, amb caràcter 
previ a la interposició davant del Tribunal Constitucional 
d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Parlament 
de Catalunya i del Govern de la Generalitat, respectiva-
ment (art. 76.3 EAC). D’acord amb allò previst a l’article 
19.2 de la nostra Llei, atesa la connexió d’objectes d’amb-
dues sol·licituds, s’ha considerat justificada la seva trami-
tació i decisió unitària.

Amb caràcter previ a l’exposició del contingut dels pre-
ceptes concrets respecte dels quals s’han expressat dub-
tes de constitucionalitat i d’estatutarietat i de les raons 
que fonamenten aquests dubtes, cal fer esment del con-
tingut de la norma en la qual s’insereixen i que els dóna 
sentit.

1. El RDL 16/2012 té per objecte escometre una reforma 
estructural del Sistema Nacional de Salut amb l’objectiu, 
segons la seva exposició de motius, de dotar-lo de sol-
vència i de viabilitat i de fer-lo sostenible en el temps. En 
aquest sentit, suposa un punt d’inflexió respecte de tota 
una evolució de les normes en matèria sanitària que, ar-
ran de la Constitució, es va iniciar amb la Llei 14/1986, 
de 25 d’abril, general de sanitat, que va crear el Sistema 
Nacional de Salut, i que havia culminat, recentment, amb 
la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública. 
Pel que fa a aquesta evolució normativa i perquè resulta 
il·lustrativa als efectes de l’objecte del Dictamen, ens re-
metem a allò que exposarem a bastament en el fonament 
jurídic tercer.

La reforma del Sistema Nacional de Salut, segons el pre-
àmbul del Decret llei, obeeix a un doble ordre de consi-
deracions. D’una banda, es parteix de la constatació que 
aquest Sistema es troba en «una situació de dificultat eco-
nòmica greu sense precedents des que es va crear» com 
a conseqüència de la concurrència de diferents factors 
(«l’absència de normes comunes sobre l’assegurament 
a tot el territori nacional, el creixement desigual en les 
prestacions del catàleg, la manca d’adequació d’algunes 
d’aquestes a la realitat socioeconòmica i la mateixa man-
ca de rigor i èmfasi en l’eficiència del sistema»). De l’al-
tra, respon a la necessitat «inajornable» de «respondre 
als reptes actuals de l’assistència sanitària» derivats de 
l’envelliment de la població i dels avenços i progressos 
mèdics i farmacèutics (medicina molecular, innovacions 
terapèutiques, desenvolupament de la genòmica i proteò-
mica, nous fàrmacs) que «suposaran, sens dubte, un in-
crement de la despesa sanitària».

El RDL 16/2012 està integrat per deu articles, estruc-
turats en cinc capítols, quatre disposicions addicionals, 
tres de transitòries, una de derogatòria i nou de finals. 
El capítol I es dedica principalment a la modificació de 
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, en els aspectes relatius a la 
prestació de serveis sanitaris amb càrrec als fons públics 
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a través del Sistema Nacional de Salut, i imposa una re-
gulació harmonitzada de la condició d’assegurat d’aquest 
Sistema, del seu reconeixement i control i de la presta-
ció d’assistència sanitària en situacions especials. El ca-
pítol II dóna nova redacció a determinats preceptes de 
l’esmentada Llei 16/2003 pel que fa a la categorització 
de la cartera comuna dels serveis del Sistema Nacional 
de Salut, que se subdivideix en tres modalitats: la bàsi-
ca, que serà totalment gratuïta, i la suplementària i la de 
serveis accessoris, que estaran subjectes a aportació de 
l’usuari. El capítol III, referit a les mesures de cohesió i 
garantia financera del Sistema, crea el Fons de garantia 
assistencial per tal de garantir la cobertura dels desplaça-
ments entre comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i 
Melilla. El capítol IV, dedicat a mesures de finançament 
de medicaments i productes sanitaris, modifica diversos 
preceptes de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties 
i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris. I 
el capítol V conté un seguit de mesures destinades a cor-
regir situacions estructurals en relació amb els recursos 
humans dels serveis de salut, mitjançant la modificació 
d’algunes previsions normatives de la Llei 44/2003, de 21 
de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, i 
de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc 
del personal estatutari dels serveis de salut. Finalment, 
s’hi inclouen un conjunt de mesures addicionals de di-
versa índole i naturalesa, algunes de caràcter instrumen-
tal i d’altres més substantives. Així, des de les previstes 
per assolir una major eficiència i gestió centralitzada dels 
recursos i l’estalvi energètic fins a les relacionades amb 
les normes sobre qualitat i seguretat en la donació de cèl-
lules i teixits humans.

Cal esmentar que el dia 15 de maig de 2012 es va pu-
blicar al BOE una àmplia i prolixa correcció d’errades 
del RDL 16/2012, que afecta alguns dels preceptes sol-
licitats, i també se n’ha modificat l’article 5 mitjançant el 
RDL 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de li-
beralització del comerç i de determinats serveis. En con-
seqüència, la nostra anàlisi s’haurà de projectar sobre el 
text legal corregit, el qual, eventualment, seria objecte 
d’impugnació davant del Tribunal Constitucional.

2. Els dos escrits de sol·licitud de dictamen qüestionen el 
compliment dels límits formals i materials del decret llei 
(art. 86 CE) per part del RDL 16/2012. L’escrit del Go-
vern projecta aquest últim motiu concretament en l’ar-
ticle 1, apartat u, la disposició transitòria primera i la 
disposició final tercera RDL 16/2012, en relació amb els 
articles 10.1, 13.1, 14, 15 i 43 CE. D’altra banda, la peti-
ció dels grups parlamentaris invoca la possible vulnera-
ció del principi de separació de poders i de l’article 81.2 
CE, pel fet que la disposició final tercera modifica l’ar-
ticle 12 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre 
els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva 
integració social, així com el principi de jerarquia nor-
mativa (art. 9.3 CE) perquè el Reial decret llei contradiu 
«lleis que tenen un rang normatiu superior a ell (lleis or-
gàniques)».

Així mateix, ambdues peticions plantegen dubtes de 
constitucionalitat i d’estatutarietat amb referència a de-
terminats preceptes del Decret llei, tant per raons subs-
tantives, derivades de la seva eventual no-conformitat 
amb drets constitucionals, com per raons competencials. 

En particular, la sol·licitud dels grups parlamentaris de-
mana el nostre parer respecte de l’article 1, apartats u, 
dos i tres; l’article 2, apartats dos, tres i cinc; el capítol 
IV i, en especial, els articles 5, 6 i 7; el capítol V; les dis-
posicions addicionals tercera, transitòria primera, finals 
tercera, quarta, sisena i setena, i disposició derogatòria 
única. I la del Govern de la Generalitat, sobre l’article 
1, apartats u i dos; l’article 2, apartat quatre; l’article 4, 
apartats u, quatre, cinc i catorze; l’article 6; l’article 8, 
apartats u i dos; l’article 10, apartats quatre, cinc, sis i set; 
les disposicions transitòria primera, finals segona (apt. 3), 
tercera i sisena (apt. u), i derogatòria única.

En vista de la varietat de preceptes qüestionats i dels dub-
tes plantejats, descriurem a continuació, succintament, el 
contingut dels primers agrupant-los en funció del tipus 
de retrets d’inconstitucionalitat i d’antiestatutarietat que 
s’hi formulen.

a) En primer lloc, els preceptes respecte dels quals s’ex-
pressen dubtes de constitucionalitat o d’estatutarietat de 
caràcter substantiu són els següents: 

– L’article 1, apartat u, RDL 16/2012, que modifica l’ar-
ticle 3 LCQSNS, i regula la condició d’assegurat del Sis-
tema Nacional de Salut i, per connexió, la disposició 
transitòria primera. En relació amb aquest precepte, les 
sol·licituds consideren que el precepte limita el dret a les 
prestacions sanitàries als assegurats i als seus beneficia-
ris, la qual cosa comportaria «el finiment de la universa-
litat de la prestació sanitària» i podria vulnerar els arti-
cles 10, 13.1, 14, 15, 41 i 43 CE, i els articles 23, 41 i 42.4 
EAC. En aquest sentit, l’escrit dels grups parlamentaris 
concreta que s’exclou de l’assistència sanitària els estran-
gers majors d’edat en situació no regular i les persones 
de més de 26 anys que no tinguin la condició d’assegu-
rat o de beneficiari del sistema. Per connexió amb aquest 
precepte i per les mateixes raons, qüestionen l’article 2, 
apartats dos i tres, RDL 16/2012, que afegeix els articles 
8 bis i ter a la LCQSNS, sobre la cartera comuna bàsi-
ca i la suplementària de serveis assistencials del Sistema 
Nacional de Salut, i la disposició final setena, que mo-
difica determinats apartats de l’article 5 del Reial decret 
1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i or-
dres de dispensació.

– L’article 1, apartat tres, RDL 16/2012, que afegeix un 
nou article 3 ter a la LCQSNS, sobre l’assistència sanità-
ria en situacions especials, a parer dels grups parlamen-
taris sol·licitants podria vulnerar els preceptes constituci-
onals i estatutaris, esmentats, que reconeixen drets, així 
com la Directiva 2011/24/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació 
dels drets dels pacients en l’assistència sanitària trans-
fronterera.

– L’article 10, apartat cinc, RDL 16/2012 introdueix una 
nova disposició addicional dissetena LEMPESS, i l’apar-
tat set modifica la lletra f de l’apartat 1 de la disposició 
derogatòria única LEMPESS, per tal de derogar l’arti-
cle 151 de l’Ordre de 26 d’abril de 1973, de millora de 
pensions. A parer de l’escrit de la sol·licitud del Govern, 
aquestes disposicions podrien vulnerar la prohibició de 
la retroactivitat de les disposicions restrictives de drets 
individuals.
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– Les disposicions addicional tercera i final quarta RDL 
16/2012 tracten la cessió, entre administracions, de dades 
tributàries sobre els nivells de renda dels usuaris del Sis-
tema Nacional de Salut per determinar el percentatge de 
participació en el pagament de les prestacions de la carte-
ra comuna de serveis subjectes a aportació. La sol·licitud 
dels grups parlamentaris al·lega que ambdós preceptes 
podrien vulnerar els articles 18 i 9.3 CE.

b) Les sol·licituds de dictamen formulen un seguit de dub-
tes de constitucionalitat i d’estatutarietat vinculats a l’or-
dre de distribució de competències en relació amb els 
preceptes següents: 

– L’article 1, apartat dos, RDL 16/2012, que afegeix un 
nou article 3 bis a la LCQSNS, referit al reconeixement 
i el control de la condició d’assegurat o de beneficiari 
d’aquest, en la mesura que podria suposar una vulneració 
de les competències executives de la Generalitat en matè-
ria de sanitat (art. 162 EAC).

– L’article 2, apartat quatre RDL 16/2012, que incorpora 
un nou article 8 ter a la LCQSNS, regula la cartera comu-
na de serveis accessoris del SNS. Segons la sol·licitud del 
Govern, podria haver incorregut en un possible excés de 
regulació, en detriment de les competències autonòmi-
ques, atès que afecta serveis no essencials del Sistema.

– L’article 2, apartat cinc, RDL 16/2012 addiciona un ar-
ticle 8 quinquies a la LCQSNS, que conté algunes previ-
sions sobre el finançament de la cartera de serveis com-
plementària de les comunitats autònomes. A parer de la 
sol·licitud dels grups parlamentaris, si l’accés a les presta-
cions sanitàries depèn del reconeixement previ de la con-
dició d’assegurat o de beneficiari, «l’Estat hauria de tor-
nar a un sistema de finançament finalista de la sanitat de 
les Comunitats Autònomes»; en cas contrari, el precepte 
podria vulnerar l’article 149.1.17 CE.

– El capítol IV RDL 16/2012, que modifica aspectes 
substancials de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garan-
ties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, 
integra els articles 4 a 7 i conté un conjunt de mesures 
relatives a la prestació farmacèutica que els òrgans sol-
licitants consideren contràries a la competència de la Ge-
neralitat en matèria d’ordenació farmacèutica (art. 162.2 
EAC).

– El capítol V RDL 16/2012 comprèn els articles 8, 9 i 
10, referits a mesures en matèria de recursos humans, 
que modifiquen, respectivament, la Llei 44/2003, de 21 
de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries; 
la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del 
Sistema Nacional de Salut, i la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels 
serveis de salut. Les diverses qüestions regulades, en-
tre d’altres, amb relació a la capacitació específica dels 
professionals sanitaris, les mesures de reorganització de 
funcionaris d’aquest sector i el règim de retribucions, 
plantegen dubtes als òrgans sol·licitants pel que fa a la 
vulneració de les competències de sanitat de la Genera-
litat i, més concretament, sobre formació sanitària espe-
cialitzada (art. 162.3.d EAC) i funció pública (art. 136.a 
EAC), i, en alguns casos, quant a la possible lesió de la 
seva autonomia de despesa i el principi de lleialtat insti-
tucional.

Finalment, es demana el nostre parer respecte de la dis-
posició final segona, apartat 3, relativa al desenvolupa-
ment reglamentari del RDL 16/2012, ja que, a parer del 
Govern, suscita dubtes sobre si respecta les competències 
de desenvolupament normatiu de la Generalitat en ma-
tèria de sanitat (art. 162 EAC). I també sobre la disposi-
ció final sisena, que modifica el Reial decret 1301/2006, 
de 10 de novembre, pel qual s’estableixen les normes de 
qualitat i seguretat per a la donació, l’obtenció, l’avalua-
ció, el processament, la preservació, l’emmagatzematge i 
la distribució de cèl·lules i teixits humans, i s’aproven les 
normes de coordinació i funcionament per a l’ús en és-
sers humans, perquè, segons les dues peticions de dicta-
men, podria envair les competències de la Generalitat en 
matèria de salut pública (art. 162.3.b EAC).

3. Una vegada exposats els preceptes del Reial decret llei 
16/2012 que qüestionen les sol·licituds, tot indicant els 
principals dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat 
que susciten, ens correspon exposar l’estructura del nos-
tre Dictamen per tal donar-hi una resposta adequada.

En el fonament jurídic segon analitzarem el compliment 
per part del Decret llei dels requisits als quals, per ex-
pressa previsió constitucional (art. 86.1 CE), s’ha de sot-
metre aquest tipus de norma d’origen governamental: 
el pressupòsit habilitant i els límits materials, en aquest 
darrer cas, respecte a la possible afectació del «dret a la 
protecció de la salut», proclamat a l’article 43.1CE.

En el fonament jurídic tercer estudiarem més àmplia-
ment el contingut, la naturalesa i l’eficàcia de l’article 43 
CE, en relació amb altres valors i principis constitucio-
nals, així com l’evolució del sistema sanitari durant les 
darreres dècades. En el fonament jurídic quart aborda-
rem l’anàlisi dels motius d’inconstitucionalitat d’ordre 
substantiu que fonamenten les sol·licituds de dictamen 
pel que fa als preceptes sol·licitats; en especial, els referits 
a la condició d’assegurat i a altres qüestions sobre la con-
figuració legal del dret a la protecció de la salut.

En els fonaments jurídics cinquè i sisè examinarem els 
dubtes de caràcter competencial que suscita el Reial de-
cret llei 16/2012: en primer lloc, el marc constitucional i 
estatutari de distribució de competències, tot fixant el pa-
ràmetre que hem de tenir en compte per aplicar-lo, en se-
gon lloc, als preceptes sol·licitats. Finalment, en el fona-
ment jurídic setè estudiarem els dubtes relacionats amb 
la doble imposició pel que fa al règim d’aportació dels 
usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèuti-
ca ambulatòria previst a l’article 4, apartat tretze, RDL 
16/2012, i la seva relació amb la taxa creada per l’article 
41 de la Llei catalana 5/2012, de 20 de març.

Segon. El control del compliment dels requisits constitu-
cionals del decret llei d’acord amb l’article 86 CE

Un cop hem establert l’objecte del Dictamen, examina-
rem l’adequació del Decret llei als requisits constitucio-
nals que estableix l’article 86.1 CE.

En primer lloc, però, exposarem de manera sintètica els 
fonaments de la doctrina constitucional que ens han de 
servir com a paràmetre de constitucionalitat per contro-
lar la concurrència dels elements exigits al supòsit de fet 
habilitant, així com dels límits materials que també han 
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de respectar aquest tipus de disposicions legals aprova-
des pel Govern de l’Estat que, com és sabut, constituei-
xen una excepció a la potestat legislativa de les Corts (art. 
66.2 CE).

1. Tal com hem indicat en diversos dictàmens previs 
(DCC núm. 270, de 28 de setembre de 2005, F II, i 295, 
de 29 de juliol de 2009, F II; i DCGE 5/2012, de 3 d’abril, 
FJ 2), el requisit de l’extraordinària i urgent necessitat in-
tegra dos elements de previsió constitucional, i exigeix 
una connexió, establerta per la jurisprudència, de con-
gruència entre la situació i les mesures que pretén imple-
mentar el decret llei.

Quant a l’extraordinària necessitat, el Tribunal Constitu-
cional ha indicat repetidament que fa referència a la situ-
ació que justifica l’adopció de la norma amb rang de llei. 
D’aquesta manera, el nostre text constitucional habilita el 
Govern de l’Estat per aprovar-lo quan apreciï, en l’exer-
cici de la seva funció de direcció política, unes circums-
tàncies de gravetat, imprevisibilitat o rellevància que re-
quereixin la seva aprovació immediata, amb la finalitat 
d’incidir en un supòsit de fet en el qual concorren no-
tes d’excepcionalitat, que generalment coincideixen amb 
un context de «coyunturas económicas problemáticas» 
(STC 68/2007, de 28 de març, FJ 10).

Així mateix, el Tribunal ha indicat que aquesta actuació 
normativa ha d’anar acompanyada també d’una impossi-
bilitat d’obtenir l’aprovació de la mateixa disposició per 
la via del procediment parlamentari, de manera que exi-
geix que al caràcter d’extraordinària necessitat de la situ-
ació s’hi sumi l’element d’urgència en el sentit que la nor-
ma no pugui ser tramitada per la via legislativa ordinària 
amb la celeritat indispensable per garantir l’obtenció de 
la finalitat perseguida per les mesures que conté. Aquesta 
exigència, que actua com a límit a l’exercici de la funció 
legislativa per part del Govern, deriva, òbviament, de la 
posició d’especial rellevància dels parlaments, com a ins-
titucions representatives, en la nostra forma d’estat.

D’aquesta manera, els conceptes de la urgent i l’extra-
ordinària necessitat componen el pressupòsit habilitant 
que, al seu torn, com acabem d’indicar, exigeix una «cor-
respondència» de congruència amb la regulació que in-
corpora el decret llei. Una adequada connexió de sentit 
que, com també ha prescrit el Tribunal Constitucional, 
no s’ha d’identificar amb un control sobre l’oportunitat, 
l’eficàcia o la bondat tècnica de les mesures adoptades, 
sinó únicament com l’existència d’un vincle raonable en-
tre aquestes i la situació que exigeix l’acció normativa re-
formadora (STC 1/2012, de 13 de gener, FJ 6, 7 i 11).

Finalment, i des d’un punt de vista formal, el Tribunal 
Constitucional també ha establert que el pressupòsit ha-
bilitant ha de ser verificable i, per tant, els motius de la 
seva justificació han de constar de manera expressa. Una 
evidència que s’ha de desprendre en tot cas de l’anàlisi 
conjunta del preàmbul de la norma, dels documents que 
acompanyen el seu expedient de tramitació i del debat 
parlamentari de la seva convalidació.

Un cop sintetitzats els fonaments de la doctrina, hem de 
procedir a l’examen del Reial decret llei 16/2012, tot pro-
jectant el cànon de constitucionalitat respecte del com-
pliment dels requisits del pressupòsit habilitant. El pre-
àmbul sosté que la norma té com a objectiu principal 

«afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional 
de Salut dotant-lo de solvència, viabilitat i reforçant les 
mesures de cohesió per fer-lo sostenible en el temps, cosa 
que fa necessari que aquestes s’apliquin com més aviat 
millor. Es fa necessari, en el context socioeconòmic ac-
tual, que les mesures esmentades es materialitzin en un 
instrument normatiu d’efecte immediat que doni respos-
ta, sense demora, a les demandes internes de millora de 
l’equitat que exigeix la ciutadania, d’eficiència que exi-
geix el Tribunal de Comptes i de seguretat que exigeix el 
sector sanitari, i a les externes de transparència i viabili-
tat que exigeix la Unió Europea». I, com es recull explíci-
tament també en el mateix text, la necessària reforma es-
tructural del sistema sanitari públic resulta «inajornable» 
com a conseqüència d’unes circumstàncies i unes políti-
ques desenvolupades «durant aquests últims anys» que 
han «posat en qüestió» la «cohesió territorial i l’equitat».

Si tenim en compte el Diari de Sessions del Congrés dels 
Diputats que transcriu el debat parlamentari de la seva 
convalidació (núm. 31, de 17 de maig de 2012), obser-
vem com el representant del Govern situa l’èmfasi, com 
en el cas del preàmbul, en tres factors que configuren el 
pressupòsit habilitant: una situació d’especial rellevància 
i gravetat que afecta la sostenibilitat i la viabilitat econò-
mica del Sistema Nacional de Salut; que té els seus orí-
gens i la seva diagnosi en anys precedents i que requereix 
una reforma estructural d’ampli abast que s’ha d’escome-
tre amb caràcter inajornable i imminent.

Les dades que s’aporten per justificar la situació de crisi 
del sistema públic, més enllà d’afirmar que existeixen i 
que afecten nombrosos àmbits, sectors i matèries vincu-
lats a la sanitat, es limiten principalment a l’Informe que 
s’adjunta del Tribunal de Comptes, l’objecte principal del 
qual se centra en les conseqüències econòmiques de les 
prestacions sanitàries dispensades als estrangers en ter-
ritori estatal.

De la valoració conjunta d’aquests textos ens pertoca dur 
a terme, com a òrgan consultiu, un control extern i emi-
nentment formal, d’acord amb el criteri que hem adoptat 
en altres dictàmens (DCGE 7/2010, de 22 d’abril, FJ 3; 
1/2011, de 22 de febrer, FJ 3.2; 1/2012, de 10 de gener, FJ 
2). Ara bé, tot i que el nostre examen està delimitat per 
les dues fonts disponibles (preàmbul i debat parlamentari 
de convalidació), aquest fet no significa que no constitu-
eixi un autèntic control jurídic dels requisits que ha de 
respectar el Govern a l’hora d’aprovar un decret llei.

Així, tal com acabem d’exposar, el caràcter rellevant o 
greu de la situació, adduït pel Govern, resulta justificat, 
o, com a mínim, de la documentació analitzada no es de-
dueix cap evidència que permeti obtenir una conclusió 
de signe divers: el sistema sanitari públic es troba sotmès 
des de fa anys a una important situació de dèficit que en 
fa perillar la viabilitat de futur. Probablement, aquestes 
circumstàncies s’han agreujat en els darrers temps com a 
conseqüència de l’actual context de crisi econòmica, que 
ha incrementat la precarietat del seu finançament. I, des 
d’aquesta perspectiva de conjunt, podem també afegir 
que les mesures articulades pel Reial decret llei objec-
te de dictamen podrien ser considerades com a congru-
ents, en el sentit de la jurisprudència constitucional, amb 
l’objectiu perseguit de racionalització i de reducció de les 
despeses del sistema públic de salut.
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No obstant això, de la mateixa manera que aquesta reali-
tat fàctica resulta inqüestionable des del punt de vista del 
nostre control formal, per contra, el seu caràcter imprevi-
sible no concorreria amb la mateixa intensitat, atès que és 
notori que la situació és coneguda des de fa anys, tal com 
ho reconeix el mateix Govern. No obstant això, cal afegir 
que el Tribunal Constitucional, en la seva jurisprudència, 
ha admès que la concurrència de la gravetat o la rellevàn-
cia són suficients per legitimar l’aprovació del decret llei 
amb independència del seu caràcter sobtat o imprevist: 
«la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad 
de una medida puede ser independiente de su imprevi-
sibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa 
inactividad del propio Gobierno siempre que concurra 
efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues 
“lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las cir-
cunstancias que justifican la legislación de urgencia cu-
anto el hecho de que tales circunstancias efectivamente 
concurran” (STC 11/2002, de 17 de gener, FJ 6)» (STC 
1/2012, de 13 de gener FJ 6). En conseqüència, respecte 
de l’element de l’extraordinària necessitat, que inclou la 
necessitat d’actuar mitjançant una disposició legislativa 
provisional, com és el decret llei, hem de declarar que 
el Reial decret llei 16/2012 és respectuós amb el límit de 
l’article 86 CE.

Ara bé, tal com he assenyalat a l’inici d’aquest fonament 
jurídic, aquesta situació de fet excepcional no és suficient 
sinó que cal sumar-hi la urgència, en el sentit que les me-
sures que es pretén adoptar no puguin ser aprovades mit-
jançant el procediment legislatiu corresponent. En aquest 
sentit s’ha manifestat recentment la jurisprudència cons-
titucional, precisament en una lectura més restrictiva del 
pressupòsit habilitant: «Sin embargo, como se ha adverti-
do, en el presente caso nada hay que indique que la regu-
lación introducida trate de dar respuesta a una situación 
de naturaleza excepcional o constituya una necesidad ur-
gente, hasta el punto de que su efectividad no pueda de-
morarse durante el tiempo necesario para permitir su tra-
mitación por el procedimiento legislativo ordinario sin 
hacer quebrar la efectividad de la acción requerida, bien 
por el tiempo a invertir o por la necesidad de inmediatez 
de la medida» (STC 137/2011, de 14 de setembre, FJ 7).

D’acord amb el que acabem d’exposar, a la necessitat 
d’intervenció per raó de la situació extraordinària cal exi-
gir-hi també el requisit de la impossibilitat d’obtenir el 
mateix resultat mitjançant l’aprovació d’una disposició 
que segueixi la tramitació ordinària o urgent en les cam-
bres legislatives. És a dir, l’excepcionalitat de la necessi-
tat ha d’anar acompanyada de la constatació, motivada i 
expressa, que el procediment en seu parlamentària afec-
taria decisivament, per raons de temps excessiu, l’obten-
ció de l’efecte o els resultats cercats per les mesures exi-
gides per tal de fer-hi front. I és precisament en aquest 
aspecte que el Reial decret llei 16/2012 no exposa ni de 
manera explícita ni raonada els motius que impedien en 
primera instància l’aprovació de la reforma sanitària a les 
Corts Generals.

Val a dir que aquest escrutini del pressupòsit habilitant 
parteix d’una concepció estricta del control del límit for-
mal del Reial decret llei dictaminat, però considerem 
que, atesos la naturalesa i l’abast del seu contingut, està 
plenament justificat i és adequat a la prescripció cons-

titucional de l’article 86.1 CE. En aquest sentit, hem de 
recordar i remarcar que estem davant d’una extensa i pro-
funda reforma del sistema sanitari públic. És més, con-
sisteix en una intervenció normativa amb una incidència 
estructural tant en l’àmbit dels drets subjectius de confi-
guració legal com en la mateixa reordenació del sistema 
pel que fa a l’exercici de les competències per part de les 
diferents administracions. Pel que fa al primer aspecte, 
s’introdueixen significatives modificacions de contingut 
restrictiu amb relació a l’ordenament vigent fins a l’en-
trada en vigor del Reial decret llei; i quant al segon, la 
profunditat de la reestructuració afecta gran nombre dels 
serveis i del personal que desenvolupa les seves funcions 
en el marc del sistema de salut públic estatal.

Certament, a ulls de la jurisprudència constitucional, 
aquests elements per si mateixos no haurien estat sufi-
cients per determinar la inconstitucionalitat de l’ús de la 
figura del decret llei (STC 137/2011, FJ 7), però sí, com 
hem indicat, quan no s’acredita de cap manera la raó 
d’urgència ineludible per la qual s’exclou la seva apro-
vació mitjançant una llei ordinària. I en el present cas, 
més enllà d’una mera declaració formal de la necessi-
tat d’aprovació ràpida i imminent, el Govern no aporta 
la més mínima motivació de les raons que impossibili-
ten l’assoliment de l’eficàcia de les mesures preteses mit-
jançant la seva tramitació i aprovació parlamentària. Una 
manca de justificació, no únicament pel que fa a la ur-
gència sinó també sobre la congruència entre la situació 
d’extraordinària necessitat i la regulació adoptada, que 
esdevé especialment reprovable si tenim en compte que 
es tracta d’una disposició legislativa provisional d’abast 
estructural i, per tant, susceptible de ser controlada de 
manera exigent en els seus requisits formals.

Així, en el preàmbul del Reial decret llei en qüestió afir-
ma els valors següents: «El Govern ha expressat el seu 
desig d’abordar aquestes i totes les altres reformes que 
siguin necessàries o convenients, no només mitjançant 
normes, sinó també impulsant bones pràctiques i posant 
en comú experiències, sempre sobre la base del diàleg i 
comptant amb la col·laboració de les comunitats autòno-
mes, dels grups polítics i de totes les associacions i enti-
tats que actuen en aquest àmbit, i vetllar així per la millor 
atenció als pacients, que són el veritable centre del siste-
ma». I en el pla juridicoconstitucional, el Tribunal tam-
bé ha subratllat en diverses resolucions el valor del debat 
parlamentari en la configuració de la voluntat pública en 
el si de l’Estat social i democràtic de dret que consagra 
l’article 1.1 CE: 

«[E]s conveniente detenerse en la singularidad que los 
procesos previos de dialogo social aportan al procedi-
miento legislativo. Es indudable, y no parece necesario 
recordarlo aquí, el valor trascendente del diálogo social 
en nuestro Estado social y democrático de Derecho (art. 
1.1 CE) [...] Es claro también que estos procesos de dia-
logo social, precisamente por venir en numerosas oca-
siones referidos a proyectos de reforma [...] de los siste-
mas de protección social, pueden estar condicionados 
por la necesidad de dar respuesta inmediata a coyuntu-
ras económicas o sociales problemáticas, en las que la 
utilización de la legislación de urgencia, tras la conclu-
sión del proceso de diálogo, puede aparecer plenamente 
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justificada (STC 23/1993, de 21 de enero, FJ 5).» (STC 
68/2007, FJ 11)

En conseqüència, si el Govern de l’Estat considerava que, 
a efectes del Reial decret llei, concorria la urgència exi-
gida constitucionalment que l’habilitava per aprovar-lo, 
més enllà d’afirmar-la sense més l’hauria d’haver justifi-
cat convenientment, és a dir, de manera expressa i moti-
vada, tant en el preàmbul com en el debat parlamentari 
de la convalidació.

Per contra, del text del Decret llei es desprèn que la im-
plantació del nou sistema sanitari, en els seus aspectes 
principals, es demora més de quatre mesos (disposició 
transitòria primera) i, per tant, es tracta de mesures que 
«no modifican de manera instantánea la situación jurídi-
ca existente» (STC 29/1982, FJ 3, i 1/2012, FJ 11). Pel que 
fa a això, en favor de les tesis del Govern es podria argu-
mentar que l’esmentat termini és necessari per implantar 
el sistema, però aquest fet tampoc no està justificat en el 
preàmbul del Reial decret llei, que només conté una al-
legació genèrica de la necessitat d’utilitzar un instrument 
normatiu d’efecte immediat perquè les mesures que per-
segueixen garantir la sostenibilitat del sistema s’apliquin 
amb la major urgència possible. Una omissió que encara 
resulta més palesa quan es recorre a la transcripció del 
debat de convalidació en què ni tan sols es fa referència 
a aquesta qüestió.

Una opció respectuosa amb el límit de l’article 86.1 CE 
hauria pogut consistir a dedicar part d’aquest temps de 
demora perquè les Corts Generals, per la via d’urgència 
si era necessari, debatessin, amb la participació del Go-
vern i dels grups parlamentaris, la modificació del siste-
ma legal vigent, i mentrestant preparar, paral·lelament, les 
actuacions necessàries per iniciar la seva aplicació en el 
termini desitjat. D’aquesta manera, probablement, s’hau-
rien evitat efectes inconvenients que tenen més a veure 
amb la precipitació que amb la urgència, com per exem-
ple la publicació, pocs dies després de l’entrada en vigor 
del Reial decret llei 16/2012, de diversos fulls de correc-
ció d’errades tècniques, que es refereixen no únicament a 
qüestions d’errades tipogràfiques o lingüístiques sinó que 
també introdueixen, en alguns casos, veritables modifi-
cacions substantives amb relació als preceptes aprovats i 
en vigor de l’articulat original (BOE núm. 116, de 15 de 
maig de 2012). Circumstància que s’agreuja pel fet que 
subsegüentment a la seva convalidació (Resolució de 17 
de maig de 2012, BOE núm. 125, de 25 de maig), no se’n 
va acordar la tramitació com a projecte de llei, manlle-
vant a les Corts l’oportunitat d’esmenar el text esmenat 
del Decret llei. Finalment i pocs dies abans de ser aprovat 
aquest mateix Dictamen, ha tingut lloc una nova modifi-
cació del Decret llei examinat per part del Reial decret 
llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de libera-
lització del comerç i de determinats serveis.

Per tant, com a conseqüència del que acabem d’exposar, 
concloem que el Reial decret llei 16/2012 és contrari a 
l’article 86.1 CE, atès que no justifica de manera motiva-
da i expressa la raó de la urgència que exigeix l’ordena-
ment constitucional al pressupòsit habilitant dels decrets 
llei.

2. Un cop examinat el pressupòsit habilitant del Reial de-
cret llei 16/2012, analitzarem a continuació l’altre límit 

constitucional de l’article 86.1 CE, relatiu a les matèries 
excloses de l’acció reguladora d’aquest tipus de normes 
amb rang de llei aprovades pel Govern.

Les sol·licituds de dictamen expressen els seus dub-
tes respecte de la legitimitat del Reial decret llei a l’ho-
ra d’adoptar una regulació que podria ser susceptible 
d’afectar els drets del títol I de la Constitució.

El Tribunal Constitucional ha dotat de contingut el con-
cepte afectar en el sentit que no s’ha d’identificar només 
amb la prohibició d’establir el règim general del dret de 
previsió constitucional mitjançant decret llei, sinó que 
aquest tampoc no pot alterar-lo ni modificar-ne els ele-
ments essencials (STC 182/1997, de 28 d’octubre, FJ 6 i 
7; 111/1983, de 2 de desembre, FJ 8).

En aquesta línia ens hem pronunciat en el nostre darrer 
Dictamen sobre el Reial decret llei 3/2012, de 10 de fe-
brer, de mesures urgents per a la reforma del mercat labo-
ral, amb motiu de la presumpta afectació de l’article 37.1 
del capítol segon de la Constitució: 

«[H]em de subratllar, d’acord amb la doctrina jurispru-
dencial citada, que aquesta ha estat essencialment con-
cebuda per evitar la inaplicació de fet de la figura del de-
cret llei que es derivaria d’una interpretació literal i, per 
tant, molt estricta, del concepte “afectar” que la Cons-
titució va incorporar. A partir d’aquí, podem fixar dos 
criteris bàsics que cal retenir a fi de determinar l’abast 
de l’esmentada clàusula restrictiva sobre el decret llei i 
que es concreten en dos aspectes: d’una banda, que la le-
gislació d’urgència no reguli el règim general dels drets, 
els deures i les llibertats del títol I CE i que la interpre-
tació constitucionalment adequada tingui en compte la 
configuració constitucional dels drets en qüestió, la seva 
ubicació sistemàtica en el títol I CE; i, de l’altra, el ma-
jor o menor grau d’intensitat o rigor de les garanties de 
les quals gaudeixen, en virtut del que estableix l’article 
53 CE. D’acord amb aquest referent fixat per la doctri-
na jurisprudencial, entenem que el “règim general” d’un 
dret, d’un deure o d’una llibertat és equiparable a l’esta-
bliment del seu règim jurídic, és a dir, a l’ordenació de 
les regles relatives a la titularitat, a l’objecte, a la forma 
o al procediment que defineixen el dret, a més de les re-
ferides als límits i a les garanties per al seu exercici, tots 
ells elements essencials del dret.» (DCGE 5/2012, de 3 
d’abril, FJ 2)

Per aplicar, però, aquest cànon i avaluar si es produeix 
una afectació en els termes de la doctrina constitucional, 
que acabem de reproduir, amb caràcter previ i decisiu 
hauríem de determinar la naturalesa del dret a què fa re-
ferència l’apartat 1 de l’article 43 CE.

Quant a aquest aspecte, però, tal com s’acreditarà amb 
detall en el fonament jurídic següent, hem d’avançar que 
l’esmentat article s’ubica entre els principis rectors de la 
política social i econòmica, els quals, formalment, gau-
deixen de les garanties previstes a l’article 53.3 CE. I, per 
tant, el seu reconeixement, respecte i protecció «infor-
men la legislació positiva, la pràctica judicial i l’actuació 
dels poders públics», estatals i autonòmics. Així mateix, 
només es poden al·legar davant la jurisdicció ordinària 
d’acord amb allò que disposin les lleis que els desenvolu-
pin. Per tant, prima facie, el dret a la protecció de la salut 
no és un dret subjectiu en el mateix sentit que els drets 
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del capítol segon, del títol I, de la Constitució, sinó que 
consisteix en un principi rector, dels diversos previstos al 
capítol tercer, que comporta un mandat vinculant per als 
poders públics.

Òbviament això no significa que el legislador, en la seva 
àmplia llibertat de configuració, no hagi de respectar de-
terminades previsions constitucionals imperatives, com 
més endavant s’examinarà, però, a efectes de l’examen 
del Reial decret llei 16/2012 segons l’article 86.1 CE, 
hem de concloure que no estem davant d’un dret subjec-
tiu constitucional en el sentit establert per la norma fona-
mental com a límit material dels decrets llei.

Finalment, i amb relació als dubtes expressats per la sol-
licitud sobre el límit projectat sobre les matèries que són 
objecte de la reserva de llei orgànica prevista a l’article 
81 CE, és a dir, dels drets i llibertats de la secció 1a del 
capítol segon del títol I, únicament hem d’indicar que, tal 
com hem avançat i desenvolupem en el fonament jurídic 
següent, la naturalesa de principi rector de l’article 43 CE 
també fa decaure qualsevol objecció de constitucionalitat 
en aquest aspecte.

En conseqüència i ja de manera conclusiva, el Reial de-
cret llei 16/2012 no vulnera l’article 86.1 CE pel que fa al 
límit material.

Tercer. El contingut i l’eficàcia del dret a la protecció de 
la salut de l’article 43 CE 

Un cop hem examinat el Reial decret llei 16/2012 des de 
la perspectiva dels límits constitucionals de l’article 86.1 
CE, en el present fonament jurídic donarem resposta als 
dubtes de constitucionalitat que planteja la sol·licitud amb 
relació als articles 1 i 2 d’aquesta norma, que regulen 
principalment els requisits d’accés a la condició d’asse-
gurat, així com a les prestacions sanitàries del Sistema 
Nacional de Salut.

1. Iniciarem, però, la nostra anàlisi per l’article 43 CE, 
atès el seu contingut específic relatiu a la previsió consti-
tucional del sistema de salut pública i del principi rector 
del dret a la protecció de la salut, la regulació dels quals 
esdevé, com resulta evident, l’objecte principal del Reial 
decret llei que estem avaluant.

Com és sabut, l’article 43 CE, ubicat en el capítol tercer 
del títol I de la Constitució, en el seu apartat primer pre-
veu: «Es reconeix el dret a la protecció de la salut» i, a 
continuació, en el segon apartat, estableix: «Correspon 
als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a 
través de mesures preventives i a través de les prestaci-
ons i dels serveis necessaris. La llei establirà els drets i 
els deures de tothom en aquest punt». Quant a la inter-
pretació del seu contingut constitucional, especialment 
respecte del principi rector que incorpora, la doctrina, 
d’ençà de l’entrada en vigor de la Constitució, ha debatut 
sobre la seva naturalesa i el seu règim de garanties. La 
salut constitueix un dels principals pilars de l’Estat soci-
al contemporani, fet que, per raons més que evidents, ha 
accentuat la rellevància del tractament de les qüestions a 
l’entorn d’aquest precepte, no únicament en el pla jurídic 
sinó també en els àmbits públic i ciutadà.

Recuperant el fil de la doctrina jurisprudencial dels anys 
noranta (STC 36/1991, de 14 de febrer, FJ 5), aquesta ja 
va assenyalar que els preceptes del capítol tercer del títol 
I, tot i el seu contingut heterogeni, d’acord amb la posició 
sistemàtica que ocupen en l’articulat constitucional, havi-
en de ser categoritzats en conjunt de manera diferent dels 
drets constitucionals del capítol segon.

Els preceptes del capítol tercer, entre els quals s’inclou, 
com hem indicat, l’article 43 CE, fan referència als drets 
socials, però malgrat la seva rellevància en la conforma-
ció de l’Estat social (art. 1.1 CE) o, fins i tot la denomi-
nació formal que adopten (de dret, en el cas de l’art. 43.1 
CE), no gaudeixen de la naturalesa de drets subjectius 
públics en el mateix sentit constitucional que altres drets 
constitucionals. Així, l’article 53.3 CE, quan estableix el 
seu règim de garanties, tot i que els atribueix protecció 
jurisdiccional, remet la seva concreció a allò que dis-
posin les lleis que els desenvolupin. I també, de mane-
ra general, el Tribunal Constitucional ha reiterat que els 
principis rectors no incorporen drets fonamentals, però 
al mateix temps ha subratllat que no són meres declara-
cions de propòsits sinó veritables proposicions vinculants 
que es desprenen inequívocament dels articles 9 i 53 CE 
(STC 233/2007, de 5 de novembre, FJ 7; 154/2006, de 22 
de maig, FJ 8, i 14/1997, de 28 de gener, FJ 11).

En conseqüència, l’article 43 CE ha de ser considerat 
com un principi rector constitucional adreçat a orientar 
i determinar l’actuació dels poders públics. En aquest 
sentit, la jurisprudència recent del Tribunal Constituci-
onal també ha dit que: «el “derecho a la protección de 
la salud” (art. 43.1 CE) representa uno de los “principios 
rectores de la política social y económica” proclamados 
por la Constitución, cuyo reconocimiento, respeto y pro-
tección ha de informar la actuación de todos los poderes 
públicos (art. 53.3 CE)» (ITC 221/2009, de 21 de juliol, 
FJ 4), i, així mateix, l’ha identificat com «un valor de in-
dudable relevancia constitucional» (ITC 96/2011, de 21 
de juny, FJ 5).

La seva naturalesa de principi rector, compartida amb 
altres preceptes del capítol tercer, malgrat les peculia-
ritats pròpies de cadascun, no ens ha de dur a interpre-
tar-lo com si es tractés d’una norma programàtica sense 
un contingut constitucional d’obligat compliment. Ans al 
contrari, de manera similar a com l’article 41 CE incor-
pora una garantia institucional constitucional, consistent 
en l’obligació de l’Estat de dotar-se d’un sistema públic 
de seguretat social al qual els ciutadans puguin accedir 
en condicions d’igualtat, respectant els trets que la fan 
recognoscible en l’estat actual de la consciència social 
(STC 206/1997, de 27 de novembre, FJ 5), l’article 43 CE 
comporta un mandat imperatiu objectiu d’actuació en-
vers els poders públics, especialment el poder legislatiu, 
derivat del valor de la salut en la forma d’Estat social que 
prescriu l’article 1.1 CE.

Així, el contingut del mandat de l’article 43 CE rau en 
l’obligació dels poders públics «d’organitzar» la salut pú-
blica i de «tutelar-la mitjançant les mesures, les prestaci-
ons i els serveis necessaris» (STC 95/2000, de 10 d’abril, 
FJ 3). Per tant, la Constitució, interpretada per la juris-
prudència constitucional, d’acord amb el valor essencial 
de la salut pública i la seva articulació en condicions que 
promoguin la igualtat real dels ciutadans (art. 9.2 CE), 
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comanda els poders públics per tal que regulin, establei-
xin i controlin un sistema que ha de proveir amb caràcter 
universal les corresponents prestacions i serveis sanitaris 
(STC 98/2004, de 25 de maig, FJ 5, i 87/1985, de 16 de 
juliol, FJ 2).

Ara bé, aquest dret d’accés a les prestacions sanitàries, 
que, com acabem de dir, és universal, en la mesura que 
no pot excloure cap ciutadà del dret a ser atès, es confi-
gura i concreta d’acord amb allò que disposa la llei. En 
altres paraules, el desenvolupament de l’article 43 CE i 
l’articulació del dret a la protecció de la salut és una fa-
cultat que correspon al legislador, el qual ha de regular 
les condicions i els termes en què accedeixen els ciuta-
dans a les prestacions i els serveis sanitaris, tot respec-
tant el contingut del mandat garantit constitucionalment 
i, per descomptat, els principis, els valors i els drets cons-
titucionals que presenten una connexió amb aquest, entre 
els quals destaca el de la igualtat, previst a l’article 14 
CE. D’aquesta manera, i a tall d’exemple de dret compa-
rat, l’ordre constitucional espanyol no admetria l’articu-
lació d’un sistema de sanitat com el dels Estats Units, de 
matriu eminentment privada, i en el qual precisament la 
llei aprovada a iniciativa de la Presidència d’Obama i ac-
tualment pendent del veredicte del Tribunal Suprem (the 
Affordable Care Act, 2010) pretén assegurar l’accés uni-
versal a la sanitat de prop d’una sisena part de la població 
nord-americana que en restava exclosa.

D’aquesta manera, no s’ha de confondre el dret a l’accés 
universal al sistema de salut pública, de «tothom», amb 
el dret al règim de prestacions sanitàries gratuïtes o bo-
nificades. L’abast i la graduació de la gratuïtat, així com 
de les bonificacions econòmiques en les prestacions sa-
nitàries i farmacèutiques, dependrà de la regulació que 
en cada moment històric o temporal aprovi el legislador, 
d’acord amb les exigències derivades de les circumstàn-
cies canviants, tot respectant els límits constitucionals.

En conseqüència, el model que s’acabi adoptant no resul-
ta determinat en origen pel text constitucional, sinó que 
el legislador disposa d’una àmplia llibertat per modular 
l’acció protectora del sistema sanitari, en atenció a les 
circumstàncies econòmiques i socials que, d’altra ban-
da, són imprescindibles per a la seva viabilitat i eficàcia. 
Sobre els condicionaments econòmics dels drets socials 
i, en concret, respecte del model de la Seguretat Social 
(art. 41 CE), s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional 
de forma reiterada (STC 65/1987, de 21 de maig, FJ 17; 
37/1994, de 10 de febrer FJ 3, i 78/2004, de 29 d’abril, FJ 
3), i també sobre la racionalització de la despesa en el sis-
tema sanitari. Sobre aquesta darrera qüestió, recentment, 
l’alt tribunal ha considerat que la sostenibilitat del siste-
ma sanitari públic imposa als poders públics la necessitat 
d’adoptar mesures de racionalització de la despesa sani-
tària, necessàries en una situació caracteritzada per una 
exigent reducció de la despesa pública, de manera que 
les administracions públiques competents tenen l’obliga-
ció de distribuir equitativament els recursos públics dis-
ponibles i afavorir un ús racional d’aquest Sistema (ITC 
96/2011, de 21 de juny, FJ 6).

D’altra banda, referint-se a l’article 41 CE, el Tribunal 
ha dit que la identitat en el nivell de protecció de tots els 
ciutadans constitueix quelcom desitjable des d’un punt 
de vista social, però no constitueix un imperatiu jurídic 

ni vulnera el principi d’igualtat (STC 103/1984, de 12 de 
novembre; 27/1988, de 23 de febrer; 77/1995, de 22 de 
maig; 78/2004, de 29 d’abril).

2. I en l’àmbit que ara ens ocupa, el de la sanitat, el le-
gislador estatal ha adoptat el model que se sustenta prin-
cipalment en la connexió entre la cotització al Sistema 
de la Seguretat Social i el dret a rebre en condicions de 
gratuïtat o de bonificació les corresponents prestacions 
sanitàries. Connexió que, d’una manera o altra, amb més 
o menys intensitat, ha estat present fins a la data, com se-
guidament i a grans trets ho exposarem.

Si fem l’exercici il·lustratiu de sintetitzar l’evolució his-
tòrica del model de la sanitat, podem comprovar com 
la primera norma legal significativa que va desenvolu-
par l’article 43.1 CE va ser la Llei 14/1986, de 25 d’abril, 
general de sanitat (en endavant, LGS). Prèviament, pe-
rò, s’havien aprovat alguns reglaments sobre estructures 
bàsiques de salut i ampliacions de la cobertura sanitària 
(RD 137/1984, d’11 de gener) i traspassos de competènci-
es en la matèria (així, per a Catalunya, el RD 1517/1981, 
de 8 de juliol). Simultàniament, també s’elaborà la Llei 
orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en 
matèria de salut pública, que permet a les autoritats sani-
tàries adoptar determinades mesures per raons d’urgèn-
cia o necessitat.

La LGS va establir un model de salut pública que preve-
ia la creació del Sistema Nacional de Salut (en endavant, 
SNS) i, en el mateix sentit que la Constitució espanyola, 
va declarar que són titulars del dret a la protecció de la 
salut i a l’atenció sanitària tots els espanyols i els ciuta-
dans estrangers que tinguin establerta la seva residència 
en el territori nacional (art. 1.2). Així, es va dictar amb la 
pretensió d’estendre, progressivament, el seu àmbit d’ac-
tuació i cobertura a tota la població i de garantir l’accés a 
les prestacions en condicions d’igualtat efectiva (art. 3.2). 
En coherència amb aquestes declaracions, la disposició 
transitòria cinquena de la Llei anuncia l’extensió gradual 
de l’assistència sanitària gratuïta o bonificada, però no 
fixa els termes formals ni els temporals per tal de fer-
la efectiva. Tot i així, com comprovarem, el model, amb 
orígens que es remunten als temps previs a la democrà-
cia, no arribarà mai a dissoldre del tot el vincle de conne-
xió entre el sistema de prestacions de la sanitat pública i 
les cotitzacions a la Seguretat Social.

Més de quinze anys després de l’aprovació de la LGS, 
s’aprovà la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salut (en endavant, 
LCQSNS), que va confirmar el model d’assegurament 
universal i públic per part de l’Estat (art. 2.b), tot i que 
encara no havia estat assolit, i va concretar, per primera 
vegada, les prestacions i els serveis del Sistema. Quant 
a l’ampliació de la gratuïtat de l’assistència sanitària, 
aquesta Llei no va introduir modificacions substancials 
per a la població espanyola, tot i que hi afegeix els estran-
gers, els nacionals dels estats de la Unió Europea i els qui 
tenen drets reconeguts per les lleis, els tractats i els con-
venis internacionals (art. 3.1).

Aquest procés per al reconeixement del dret a les pres-
tacions i els serveis sanitaris té com a punt de partida 
la base subjectiva de la Seguretat Social, raó per la qual 
s’ha mantingut vigent una normativa que resulta en part 
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contradictòria amb les aspiracions d’universalitat en la 
gratuïtat o la bonificació de la Llei general de la Segu-
retat Social (LGS) (art. 100 LGSS, aprovada pel Decret 
2065/1974, de 30 de maig, parcialment vigent, sobre els 
beneficiaris de l’assistència sanitària canalitzada per la 
Seguretat Social). D’altra banda, la LGSS de 1994 tam-
bé disposa que l’acció protectora de la Seguretat Soci-
al comprèn l’assistència sanitària de caràcter no contri-
butiu i universal per als casos de malaltia comuna (art. 
38.1.a i 86.2.b RDLEG 1/1994, de 20 de juny). De ma-
nera paral·lela, la sanitat i, especialment, el seu model de 
finançament s’han anat separant gradualment de la Se-
guretat Social. El primer pas d’aquesta singularització té 
lloc amb la Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolida-
ció i racionalització del Sistema de Seguretat Social, que 
disposa que l’assistència sanitària es configura com una 
prestació no contributiva de la Seguretat Social (art. 1, 
apt. u, que dóna nova redacció a l’art. 86.2 TRLGSS). 
En coherència amb això, la Llei 49/1998, de 30 de de-
sembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1999 
(capítol III del títol I), va determinar que l’assistència sa-
nitària anés amb càrrec als pressupostos generals, en lloc 
de les cotitzacions de la Seguretat Social. I l’any 2001 el 
finançament del SNS es va integrar en el sistema general 
de finançament de les comunitats autònomes, moment a 
partir del qual els pressupostos autonòmics comptabilit-
zaran la despesa corresponent (Llei orgànica 7/2001, de 
27 de desembre, i Llei 21/2001, de 27 de desembre).

Tot i la contribució que la LGS va suposar en relació amb 
l’ampliació de la xarxa assistencial i l’abast del dret dels 
ciutadans a les prestacions i els serveis sanitaris (consoli-
dada i millorada per la LCCS), l’objectiu de l’extensió de 
l’assistència sanitària gratuïta a tota la població ha estat 
un procés complex i, com ja hem indicat, no assolit ple-
nament a la pràctica. Entre altres raons, perquè l’ampli-
ació progressiva dels col·lectius, que ha obeït a diferents 
títols, s’ha dut a terme de forma fragmentada i s’ha anat 
disposant en normes de regulació específica. Aquest se-
ria el cas, per exemple, dels pensionistes de classes pas-
sives (art. 55 Llei 37/1988, de 28 de desembre); les perso-
nes sense recursos econòmics suficients (RD 1088/1989, 
de 8 de setembre); els perceptors de prestacions no con-
tributives (Llei 26/1990, de 20 de desembre); els menors 
d’edat (art. 3 LO 1/1996, de 15 de gener i Convenció de 
les Nacions Unides sobre els drets del nen, de 20 de no-
vembre de 1989); els estrangers residents en territori es-
panyol, amb autorització o sense (art. 12 LO 4/2000, d’11 
de gener); els treballadors per compte aliè, que siguin 
espanyols d’origen residents a l’exterior, que es despla-
cin temporalment a Espanya, o els retornats de més de 
65 anys o pensionistes, en determinades circumstàncies 
(RD 8/2008, d’11 de gener).

De fet, podem afirmar que, malgrat els avenços norma-
tius esmentats, no es va arribar a preveure una cobertu-
ra plena per al conjunt de la població, atès que l’accés a 
la sanitat bonificada ha continuat supeditat al llarg del 
temps a la necessitat de disposar d’un títol jurídic que 
acrediti la persona com a usuària del servei, l’expedició 
del qual requereix un vincle institucional previ, general-
ment amb el SNSS. Per aquesta raó, pel fet que part de les 
prestacions sanitàries es troben encara incloses en l’ac-
ció protectora del Sistema de la Seguretat Social, malgrat 
que són finançades per tots els contribuents mitjançant 

impostos, ha continuat existint un sector de la població 
espanyola exclòs de l’àmbit de protecció del SNS. Es trac-
ta de persones en situacions heterogènies que, en principi 
i per diverses vies (atribució directa, assimilació a la si-
tuació d’alta o subscripció de convenis especials), poden 
beneficiar-se de les prestacions sanitàries públiques, si 
bé mitjançant la corresponent contraprestació econòmi-
ca, a satisfer en tot o en part per elles mateixes o per de-
terminats organismes públics (art. 16, 46.1.d, 79.1.c i 83 
LGS, que permeten la facturació dels serveis sanitaris o 
l’establiment de taxes). Es trobarien en aquesta situació, 
per exemple, les persones que no desenvolupen cap acti-
vitat laboral o professional perquè no es troben assimila-
des al treballador per compte aliè o propi i que disposen 
de rendes o mitjans econòmics suficients, o els aturats 
que han esgotat el subsidi per desocupació i tenen rendes 
superiors al salari mínim interprofessional. També, els 
espanyols emigrants que no són treballadors per comp-
te aliè en països de fora de l’espai econòmic europeu i 
sense conveni internacional bilateral quan es desplacin 
temporalment a Espanya. I, a l’últim, es podrien afegir a 
aquesta categoria diversos grups de persones sotmeses a 
règims específics i no incloses en el de la Seguretat Soci-
al, com ara les afiliades a mutualitats generals de funci-
onaris (art. 10.2.d LGSS de 1994), els professionals libe-
rals que no estiguin integrats en el règim de treballadors 
autònoms de la Seguretat Social o els religiosos.

Finalment, ja en la nostra exposició, hem d’indicar que el 
darrer pas per desvincular la sanitat i la Seguretat Social 
la va dur a terme la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, gene-
ral de salut pública. Aquesta Llei conté una disposició 
addicional sisena sobre l’extensió del dret a l’assistència 
sanitària pública, que connecta la titularitat universal del 
dret amb la gratuïtat de l’assistència sanitària pública, co-
herentment amb el sistema de finançament per via im-
positiva de les prestacions, i amb la pretensió d’eliminar 
definitivament la dependència del SNS respecte de la Se-
guretat Social, si bé tampoc no aconsegueix resoldre-la 
definitivament. En aquest sentit, amplia el dret d’accés 
a l’assistència sanitària gratuïta a tots els espanyols re-
sidents en el territori estatal que no el tenien reconegut 
en aplicació d’altres normes de l’ordenament jurídic, pe-
rò manté l’exigència de les obligacions dels tercers le-
galment obligats al pagament de l’assistència segons el 
que estableixen la LGSS, els reglaments comunitaris i els 
convenis internacionals en la matèria. Així mateix, con-
tinuen sotmeses a un règim específic les persones afilia-
des a règims especials de la Seguretat Social (MUFACE, 
MUGEJU o ISFAS).

Com se sap, però, aquesta Llei, que en els seus principals 
aspectes no ha arribat a aplicar-se ni a produir efectes 
plens, ha estat modificada pel Reial decret llei objecte de 
dictamen, que torna a vincular el dret d’accés a l’assistèn-
cia sanitària pública gratuïta amb la cotització a la Segu-
retat Social. Val a dir, però, que Catalunya, des de la Llei 
21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Sa-
lut, estén el dret a l’assistència sanitària pública gratuïta a 
les persones empadronades en qualsevol municipi del seu 
territori que acreditin que no tenen accés a l’assistència 
sanitària de cobertura pública a càrrec d’una altra entitat 
diferent de l’esmentat Servei (per tant, als col·lectius als 
quals les normes de la Seguretat Social no havien fet ex-
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tensiva l’assistència sanitària pública gratuïta), així com a 
les persones no empadronades que pertanyin a col·lectius 
en situació de risc d’exclusió social (art. 2.2).

No hi ha dubte que poden existir altres formes d’orga-
nització i, fins i tot, altres models. I malgrat que la Llei 
33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública va anar 
més lluny en la universalització del model de protecció 
sanitària gratuïta, a la pràctica i des d’una perspectiva 
històrica recent, no s’ha arribat a trencar totalment el 
vincle entre el Sistema Nacional de Salut i la Seguretat 
Social.

Ara bé, si tenim en compte que la sanitat pública d’ençà 
de l’any 1998 ja no es nodreix de fons econòmics provi-
nents de la Seguretat Social sinó d’altres recursos derivats 
d’altres ingressos tributaris, probablement arribaríem a la 
conclusió que el model més equitatiu esdevindria aquell 
que més s’aproximés a la realitat contributiva del sistema 
de finançament de la sanitat. Així, no es pot obviar que 
la sanitat pública és sostinguda per tots els ciutadans que, 
d’una manera o altra, contribueixen a la hisenda pública, 
i no únicament per aquells que cotitzen o tenen vincles 
amb la Seguretat Social. I, en conseqüència, l’articulació 
d’un model de prestacions que mantingui la màxima cor-
respondència entre prestacions i contribució a l’erari pú-
blic és més respectuosa amb l’article 31 CE i amb el prin-
cipi d’igualtat. De fet, malgrat la regulació resultant que 
acaba vinculant un altre cop el sistema sanitari i la Se-
guretat Social, el preàmbul del Reial decret llei 16/2012 
arriba a afirmar: «S’imposa, doncs un aclariment harmo-
nitzat de la condició d’assegurat, als efectes de la presta-
ció de serveis sanitaris i sociosanitaris, de manera que 
aquesta quedi vinculada de forma efectiva al finança-
ment per impostos i al caràcter de solidaritat social que 
l’esquema progressiu d’aquest té al nostre país».

Dit això, i com ja ho hem reiterat a bastament, el legis-
lador, d’acord amb l’inherent component de flexibilitat 
que caracteritza el marc constitucional, segons les cir-
cumstàncies econòmiques i socials i la legítima lliber-
tat d’elecció de les polítiques públiques en cada moment, 
disposa d’un ampli marge de configuració amb relació 
als preceptes inclosos al capítol tercer de la Constitució.

I, en conseqüència, és des del paràmetre constitucional 
que acabem d’exposar sobre el principi rector de l’article 
43 CE que hem de procedir, a continuació, a avaluar els 
preceptes sol·licitats del Reial decret llei 16/2012.

Quart. L’examen de constitucionalitat dels preceptes re-
latius a la condició d’assegurat i a d’altres qüestions so-
bre la configuració legal del dret a la protecció de la salut

A continuació, examinarem l’article 1, apartats u i tres, 
RDL 16/2012, que modifica l’article 3 de la Llei 16/2003, 
de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacio-
nal de Salut (LCQSNS). Pel que fa a aquest precepte, els 
sol·licitants expressen els seus dubtes de constitucionali-
tat amb relació als articles 10, 13.1, 14, 15, 41 i 43 CE, a 
més dels articles 4, 23 i 42.4 EAC i dels articles 1 i 3.2 
LGS. En concret, la sol·licitud d’origen parlamentari con-
sidera que aquests preceptes constitucionals i estatutaris 
resulten vulnerats per «[l]’exclusió de l’assistència sani-
tària pública de les persones immigrants en situació no 

regular i dels majors de 26 anys que no hagin treballat 
amb contracte laboral, en les mateixes condicions que les 
persones “assegurades”». I la segona, pel fet que la nova 
regulació limita el dret a les prestacions sanitàries «als 
assegurats i als seus beneficiaris».

Com a qüestió preliminar, i tal com hem avançat en el 
fonament jurídic primer, hem de recordar que el contin-
gut dels articles 23 i 42.4 EAC, ubicats en el títol I, «Dels 
drets, deures i principis rectors», no constitueix paràme-
tre de constitucionalitat a l’hora d’avaluar els preceptes 
de normes estatals que són sotmeses al nostre dictamen. 
Així, els anomenats drets estatutaris únicament han de 
ser presos en consideració per al contrast de la normativa 
aprovada per la Generalitat, àmbit en el qual sí que po-
den proporcionar una garantia addicional sobre els drets 
i les llibertats establerts a la Constitució (DCGE 5/2012, 
FJ 5).

1. Precisat aquest aspecte, l’article 1 RDL 16/2012 sobre 
els requisits per a l’adquisició de la condició d’assegu-
rat i de beneficiari del SNS és el precepte que configura 
el règim d’accés a l’assistència sanitària a Espanya amb 
càrrec als fons públics, la qual es fa efectiva mitjançant la 
cartera comuna dels serveis del SNS. El model subjacent, 
com ja ho hem explicat anteriorment, parteix del principi 
que la condició d’assegurat deriva de la relació o del vin-
cle de la persona amb la Seguretat Social. D’aquesta ma-
nera, segons l’apartat u de l’article 1 RDL 16/2012, que 
modifica l’apartat 2 de l’article 3 LCQSNS, tenen aquesta 
condició d’assegurat: els ciutadans de nacionalitat espa-
nyola o els estrangers afiliats a la Seguretat Social com a 
treballadors per compte d’altri o propi, en situació d’alta 
o assimilada a l’alta; els pensionistes del Sistema de Se-
guretat Social; els perceptors de qualsevol altra prestació 
periòdica de la Seguretat Social (incloent-hi la prestació 
i el subsidi d’atur); i els inscrits en les oficines de treball, 
un cop hagin esgotat la prestació o el subsidi d’atur.

A continuació, l’apartat 3 del mateix article 3 LCQSNS 
amplia el col·lectiu de persones que poden accedir a la 
condició d’assegurat, tot i que no compleixin cap dels 
requisits anteriors, a aquelles que tinguin la nacionali-
tat espanyola o d’algun altre estat de la Unió europea, de 
l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, i als estrangers 
titulars d’una autorització per residir en el territori espa-
nyol, sempre que no superin el límit d’ingressos que es 
determini reglamentàriament.

Tot seguit, l’apartat 4 estén la cobertura que es deriva 
del règim d’assegurats a una altra tipologia de persones 
que, en principi, i a diferència dels supòsits de l’apartat 
2, tampoc no mantenen una vinculació personal directa 
amb el Sistema de la Seguretat Social. Aquest col·lectiu 
rep la denominació de beneficiaris i comprèn els cònju-
ges i les persones amb una relació assimilada jurídica-
ment; els excònjuges a càrrec de l’assegurat; els descen-
dents i persones assimilades (aquestes darreres segons la 
correcció d’errades publicada al BOE), que siguin me-
nors de 26 anys o que tinguin una discapacitat de grau 
igual o superior al 65%.

Així mateix, l’apartat 5 preveu l’accés a les prestacions 
sanitàries de totes les persones que no tinguin la condi-
ció d’assegurat o de beneficiari mitjançant la correspo-
nent contraprestació o pagament d’una quota derivada 
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de la subscripció d’un conveni especial; i en l’apartat 6 
es manté el règim específic de gestió indirecta de l’assis-
tència sanitària per a les persones titulars o beneficiàri-
es dels règims especials de la Seguretat Social gestionats 
per diverses mutualitats.

Finalment, la disposició transitòria RDL 16/2012, modi-
ficada substancialment per la correcció d’errades publi-
cada al BOE, preveu que les persones que tenien accés 
a l’assistència sanitària a Espanya abans de l’entrada en 
vigor del Reial decret llei en continuaran tenint, sense 
necessitat d’acreditar la condició d’assegurat o benefici-
ari, fins al 31 d’agost de 2012. En aquesta data, doncs, es 
preveu la implantació de les noves condicions per accedir 
al SNS, que els usuaris hauran d’acreditar.

2. Seguidament, analitzarem diversos aspectes de l’apar-
tat u de l’article 1 RDL 16/2012, en vista dels esmentats 
preceptes constitucionals i dels dubtes plantejats pels òr-
gans sol·licitants.

Abans, però, sobre la invocació a les sol·licituds del con-
tingut de l’article 10 CE, únicament hem de consignar 
que la «dignitat» és un valor jurídic fonamental recone-
gut per la Constitució com a nucli dels drets inherents a 
la persona i «fonament de l’ordre polític i de la pau soci-
al», que ha de ser respectat per tots els poders públics en 
l’exercici de les seves funcions. La jurisprudència cons-
titucional, que s’hi ha referit sovint, ha dit que es ma-
nifesta singularment en l’autodeterminació conscient i 
responsable de la pròpia vida i comporta el seu respecte 
per part de tercers (STC 53/1985, d’11 d’abril, FJ 3 i 8); i 
que es tracta d’un mínimum invulnerable de tota perso-
na, en virtut de la seva condició d’ésser humà, que qual-
sevol estatut jurídic ha d’assegurar, sens perjudici de les 
possibles limitacions en el gaudi dels drets individuals 
(STC 120/1990, de 27 de juny, FJ 4). A efectes del con-
trol de constitucionalitat, però, el contingut d’aquest va-
lor, previst a l’article 10 CE, no es configura com un dret 
fonamental en el sentit del règim jurídic de l’article 53 
CE (STC 337/1994, de 27 de desembre, FJ 12, i 5/1981, 
de 13 de febrer, FJ 7). Per tant, no es pot invocar autò-
nomament i no té conseqüències directes i immediates 
sinó que en tot cas es projecta sobre la integritat del sis-
tema dels drets constitucionals, que l’han de garantir i 
han de contribuir a preservar-lo (STC 204/1997, de 25 de 
novembre, FJ 1; 136/1994, de 9 de maig, FJ 3, i 99/1994, 
d’11 d’abril, FJ 5).

La regulació de la condició d’assegurat de l’article 3, 
apartats 1 i 2 LCQSNS, efectuada per l’article 1, apartat 
u, RDL 16/2012, s’articula sobre la ja reiterada connexió 
entre el Sistema Nacional de Salut i el Sistema de la Se-
guretat Social (art. 41 CE). Ara bé, malgrat la crítica ja 
indicada pel que fa a la seva escassa coherència amb l’ac-
tual model de finançament de la sanitat, que es nodreix 
amb la contribució dels ciutadans en general a la hisenda 
pública, aquesta opció del legislador esdevé possible i và-
lida constitucionalment.

Com hem indicat, el dret a la protecció de la salut s’in-
sereix en el règim propi dels principis rectors del capítol 
tercer de la Constitució, en aquest cas de l’article 43, i, 
per tant, és de configuració legal pel que fa als termes i 
les condicions del seu exercici. Tot i això, aquesta regula-
ció s’ha de manifestar respectuosa amb altres previsions 

constitucionals, com serien la del principi d’igualtat refe-
rida als espanyols (art. 14 CE), i el règim dels drets i les 
llibertats públiques del títol I CE, de què gaudeixen els 
estrangers, en els termes que estableixen els tractats i la 
llei (art. 13 CE), que els sol·licitants del dictamen consi-
deren vulnerats.

Des d’aquesta perspectiva, la regulació de la condició 
d’assegurat que efectua el nou article 3.2 LCQSNS no 
distingeix entre persones de nacionalitat espanyola i es-
trangeres amb autorització per residir legalment en ter-
ritori espanyol, atès que si les segones acrediten algun 
dels vincles requerits legalment amb el sistema de la Se-
guretat Social adquireixen l’esmentada condició amb 
els mateixos requisits i conseqüències jurídiques que els 
ciutadans de nacionalitat espanyola. En aquest sentit es 
va pronunciar la STC 95/2000, de 10 d’abril, que va con-
siderar que s’havia de reconèixer el dret a l’assistència 
sanitària a la persona estrangera que complia els requisits 
exigits per la legislació vigent en matèria de sanitat i Se-
guretat Social.

Per tant, d’aquesta previsió legal no únicament se’n des-
prèn l’adequació a l’article 13 CE, sinó també, atès el 
seu règim d’identitat de tracte, l’ajustament al principi 
d’igualtat de l’article 14 CE. Quant a la igualtat amb re-
lació als estrangers sense autorització de residència, ens 
remetem al que direm més endavant en aquest mateix fo-
nament.

A continuació, tractarem l’apartat 3 de l’article 3 
LCQSNS, en la nova redacció que hi dóna l’article 1, 
apartat u, RDL 16/2012, que regula el règim d’accés a 
la condició d’assegurat per a aquelles persones que no es 
trobin en cap dels supòsits de l’apartat 2: 

«En els casos en què no es compleixi cap dels supòsits 
anteriorment establerts, les persones de nacionalitat es-
panyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea, de 
l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa que resideixin a 
Espanya i els estrangers titulars d’una autorització per re-
sidir en territori espanyol poden tenir la condició d’asse-
gurat sempre que acreditin que no superen el límit d’in-
gressos determinat reglamentàriament.»

En aquest apartat, el legislador ha establert l’extensió de 
la condició d’assegurat a un segment de la població, ja es 
tracti de persones amb nacionalitat espanyola o d’estran-
gers comunitaris o extracomunitaris que, a títol indivi-
dual, no mantenen cap mena de vincle amb la Seguretat 
Social. D’aquesta manera, la norma pretén delimitar els 
efectes de la regulació de l’apartat 2, que exclou del sis-
tema de cobertura totes aquelles persones que no puguin 
acollir-se a cap dels seus supòsits, tot i que ho fa de ma-
nera força limitada: únicament podran optar a ser-hi in-
closes les que acreditin un nivell baix d’ingressos deter-
minat reglamentàriament.

Aquesta opció, en si mateixa, sobre la base del principi 
de configuració legal de l’article 43 CE, com ja hem in-
dicat reiteradament, és legítima jurídicament. Ara bé, els 
dubtes sobre la seva constitucionalitat emergeixen quan 
es compara amb el règim aplicable a les persones inclo-
ses en l’apartat 4, que poden accedir a les prestacions sa-
nitàries gratuïtes o bonificades mitjançant la condició de 
beneficiaris: 
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«Als efectes del que estableix el present article, tenen la 
condició de beneficiaris d’un assegurat, sempre que resi-
deixin a Espanya, el cònjuge o la persona amb una rela-
ció d’afectivitat anàloga, que ha d’acreditar la inscripció 
oficial corresponent, l’excònjuge a càrrec de l’assegurat, 
així com els descendents i persones assimilades a càrrec 
d’aquest que siguin menors de 26 anys o que tinguin una 
discapacitat en un grau igual o superior al 65%.»

D’acord amb això, cal que contrastem, segons el principi 
d’igualtat de l’article 14 CE, el règim d’accés a les pres-
tacions sanitàries gratuïtes o bonificades dels beneficia-
ris a què fa referència l’apartat 4 de l’article 3 LCQSNS, 
amb la resta de persones incloses en l’apartat 3 del ma-
teix precepte, que tampoc no manifesten individualment 
un vincle amb la Seguretat Social, però que per adquirir 
la condició d’assegurat resten supeditades a un nivell mà-
xim d’ingressos.

Amb la normativa vigent del Reial decret llei, les perso-
nes majors d’edat, que no tinguin vincles amb la Segu-
retat Social i que no comptin amb la possibilitat de ser 
beneficiàries d’un assegurat, així com les persones més 
grans de 26 anys que tampoc no tinguin aquesta vincu-
lació amb la Seguretat Social, no poden ser titulars del 
dret a les prestacions sanitàries gratuïtes o bonificades si 
disposen d’uns ingressos superiors al llindar econòmic 
que s’ha d’establir reglamentàriament, però que amb la 
literalitat del Reial decret llei 16/2012 és impossible de 
determinar per l’absència de previsió explícita de cap me-
na de criteri. I això anterior, malgrat que probablement ja 
contribueixen a la hisenda pública mitjançant el sistema 
tributari general o especial i, per tant, també a les finan-
ces del Sistema Nacional de Salut.

Sobre l’element de l’edat, a efectes del nostre Dictamen, 
no considerem rellevant la fixació del topall dels 26 anys 
des de la perspectiva de l’adequació constitucional. Tal 
com hem indicat, la capacitat del legislador a l’hora d’es-
tablir el model de sanitat i els condicionaments per a l’ac-
cés als seus beneficis també comprèn l’establiment de re-
quisits d’edat vinculats a l’elecció reguladora escollida, 
sempre que derivin d’un criteri raonable i d’una justifica-
ció objectiva. En el present cas, considerem que obeeix 
raonablement a una edat estimada d’accés al mercat de 
treball (així, per exemple, segons l’art. 133 ter 1.a LGSS 
de 1994, l’edat és determinant per exigir un període mí-
nim de cotització per ser beneficiari de la Seguretat Soci-
al, que es fixa a partir dels 21 anys).

En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Constitucio-
nal, amb motiu de les prestacions del Sistema de la Segu-
retat Social, quan ha dit: «Así las cosas, subrayando que 
“en materia de Seguridad Social puede la edad suponer 
un criterio de distinción que responda a razones objetivas 
y razonables” (STC 184/1993, de 31 de mayo, FJ 3) y ad-
mitiendo la viabilidad de la fijación de una concreta edad 
como límite para los derechos de los beneficiarios “pro-
bablemente atendiendo a condicionamientos financieros” 
(STC 137/1987, de 22 de julio, FJ 3)”» (STC 78/2004, de 
29 d’abril, FJ 2).

Dit això anterior, cal remarcar que els principals dub-
tes d’inconstitucionalitat que suscita el supòsit que es-
tem analitzant deriven de la possible desigualtat de tracte 
del grup de persones previst al nou apartat 3 de l’article 

3 LCQSNS respecte del de l’apartat 4. D’aquesta mane-
ra, l’esmentada regulació pot comportar un resultat in-
admissible constitucionalment, atesa la desproporció de 
les conseqüències jurídiques entre ciutadans que, a prio-
ri, parteixen de situacions de fet i de dret comparables. 
Així, entre aquests dos apartats hi ha una diversitat de 
tractament per a dos col·lectius de persones que parteixen 
d’una mateixa desvinculació amb la Seguretat Social i, 
per tant, de situacions subjectives equiparables.

Formalment, el legislador els col·loca en categories di-
ferents. Ara bé, la finalitat d’ambdós apartats vindria a 
ser equivalent, en la mesura que pretenen ampliar el cer-
cle de persones amb dret a la cobertura pública sanitària 
malgrat que no mantinguin vincles a títol individual amb 
la Seguretat Social. Sens dubte, es tracta de dues normes 
amb un objectiu legítim però que, tal com estan confi-
gurades, produeixen unes conseqüències de desigualtat 
que resulten desproporcionades en relació amb l’objecte 
pretès.

Sobre el caràcter reprovable del tracte desigual que pro-
dueix una desproporcionalitat, el Tribunal Constitucio-
nal, de manera reiterada, ha manifestat que: 

«Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, 
las desigualdades que resulten artificiosas o injustifica-
das por no venir fundadas en criterios objetivos y razo-
nables, según criterios o juicios de valor generalmente 
aceptados. También es necesario, para que sea constitu-
cionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecu-
encias jurídicas que se deriven de tal distinción sean pro-
porcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se 
eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. 
En resumen, el principio de igualdad, no sólo exige que 
la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, 
sino también que supere un juicio de proporcionalidad 
en sede constitucional sobre la relación existente entre la 
medida adoptada, el resultado producido y la finalidad 
pretendida (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, 
de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, 
de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 
3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de 
enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, 
de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, 
FJ 4 y 117/1998, de 2 de junio, FJ 8, por todas).» (STC 
200/2001, de 4 d’octubre, FJ 4.a)

I quant al desequilibri a què dóna lloc l’article 1, apar-
tat u, RDL 16/2012, en el supòsit previst de l’article 3.3 
LCQSNS, hem d’afegir que en cap cas pot ser salvat per 
la garantia de cobertura de les persones «que acreditin 
que no superen el límit d’ingressos determinat reglamen-
tàriament», perquè el contingut d’aquest element (un ni-
vell mínim d’ingressos), que és remès en blanc al regla-
ment, constitueix el nucli essencial a l’entorn del qual 
s’hauria d’haver configurat legalment aquest dret, tot 
minimitzant el risc d’exclusió d’aquells ciutadans amb 
rendes mínimes o mitjanes baixes però insuficients per 
fer front a tractaments mèdics i sanitaris costosos. Per 
contra, aquest apartat 3 no únicament remet totalment al 
reglament la concreció o la fixació quantitativa del llin-
dar econòmic fins al qual es garanteix la cobertura de 
la gratuïtat o la bonificació de les prestacions sanitàries, 
sinó que tampoc no preveu cap mena de criteri especí-
fic o substantiu que permeti identificar amb un mínim de 
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certesa els supòsits que quedarien assegurats o benefici-
ats. D’altra banda, la variació de les xifres dels ingressos 
al llarg del temps tampoc no podria esdevenir una justi-
ficació per a aquesta manca de previsió legal, tenint en 
compte que el mateix Reial decret llei els estableix amb 
precisió respecte dels assegurats i els beneficiaris en el 
cas de la contribució parcial en l’adquisició de medica-
ments (art. 4, apt. tretze, RDL 16/2012).

Sobre l’opció del Reial decret llei, d’estendre al major 
nombre possible de persones els beneficis del sistema pú-
blic de salut, mitjançant la regulació del règim de benefi-
ciaris de l’apartat 4 de l’article 3 LCQSNS, modificat per 
l’article 1, apartat u, RDL 16/2012, dictaminat, ja hem in-
dicat que és una finalitat legítima del legislador i que, fins 
i tot, constitueix un objectiu irrenunciable de la legisla-
ció pròpia de l’Estat social. Ara bé, no és menys cert que 
l’ampliació de la cobertura s’ha de dur a terme de manera 
curosa sense produir resultats desproporcionats respecte 
d’altres col·lectius en situacions equiparables. I en aquest 
sentit, si presumiblement el límit màxim d’ingressos se 
situa prop del salari mínim interprofessional, com es fe-
ia fins ara per incloure en el SNS les persones sense re-
cursos suficients en l’assistència sanitària de la Segure-
tat Social (RD 1088/1989, de 8 de setembre), els resultats 
de l’aplicació del nou apartat 3 de l’article 3 LCQSNS 
respecte del 4 són clarament desproporcionats, tenint en 
compte, a més, que el col·lectiu potencialment exclòs con-
tribueix, molt probablement, al finançament del sistema 
de salut mitjançant altres vies impositives que nodreixen 
la hisenda pública. En altres paraules, mentre que en la 
norma de l’apartat 4 n’hi ha prou amb tenir un famili-
ar o assimilat amb vincles amb la Seguretat Social per 
obtenir unes plenes prestacions mèdiques o farmacèuti-
ques amb càrrec als fons públics, en el cas de l’apartat 3 
per tenir-hi dret s’ha d’acreditar una situació d’insuficièn-
cia econòmica perquè, en cas contrari, la conseqüència 
és l’exclusió total de l’assistència suportada pels pressu-
postos públics. Aquesta regulació, en un entorn de trac-
taments mèdics cada cop més cars, genera una proble-
màtica individual i social d’indubtable gravetat, que no 
supera el test constitucional de la justificació raonable de 
la finalitat, de la igualtat de tracte entre ciutadans en situ-
acions equivalents, ni de la proporció de les conseqüèn-
cies resultants de l’actuació dels poders públics d’un estat 
social i democràtic de dret.

En conseqüència, la finalitat pretesament legítima del le-
gislador, consistent a fer compatible una ordenació eco-
nòmicament sostenible del SNS i, alhora, amb una base 
de cobertura al més àmplia possible socialment, s’ha ar-
ticulat mitjançant una regulació que, en els supòsits de 
l’apartat 3 comparat amb el 4, del precepte 1, apartat u, 
RDL 16/2012, no compleix les exigències constitucionals 
de la configuració legal dels requisits bàsics d’accés a la 
titularitat del dret subjectiu públic i que genera un resul-
tat de conseqüències desproporcionades.

Finalment, podríem afegir, en suport de l’afirmació que 
l’apartat 3 de l’esmentat article 3 LCQSNS no compleix 
l’exigència de proporcionalitat, el fet paradoxal que, fins i 
tot, el seu text literal arriba a ometre la previsió explícita 
de l’assistència sanitària mínima en cas d’urgència, per 
raó d’accident o malaltia greu, per als ciutadans residents 
que superin aquest indeterminat llindar d’ingressos mí-

nims, i que, per contra, es garanteix explícitament a les 
persones estrangeres en situació de residència irregular o 
no registrada.

Per tant, i ja com a conclusió, tenint en compte la insufi-
ciència manifesta del contingut mínim exigible en la con-
figuració legal d’aquest dret que no permet eliminar el 
resultat desproporcionat entre grups de persones que par-
teixen d’una situació equiparable, és a dir, aquelles que 
no tenen encaix en els supòsits dels epígrafs a, b, c i d de 
l’apartat 2 de l’article 3 LCQSNS, considerem que l’apar-
tat u de l’article 1 RDL 16/2012, en la redacció que dóna 
a l’apartat 3 de l’article 3 LCQSNS, és contrari al principi 
d’igualtat de l’article 14 CE i a la reserva de llei de l’arti-
cle 43 CE, i, per tant, vulnera l’ordre constitucional.

Per connexió, també ho és la disposició transitòria pri-
mera RDL 16/2012, en la mesura que, a partir del termi-
ni que fixa (31 d’agost de 2012), aquest col·lectiu, tal com 
està regulat per l’article 3.3 LCQSNS, no tindrà accés a 
l’assistència sanitària espanyola amb càrrec als pressu-
postos públics.

A continuació, amb referència a aquest article 1, apar-
tat u, RDL 16/2012, hem d’analitzar, a efectes també de 
l’article 14 CE, el règim jurídic divers que estableix el 
nou apartat 6 de l’article 3 LCQSNS per a determinats 
col·lectius: 

«El que disposen els apartats anteriors d’aquest article no 
modifica el règim d’assistència sanitària de les persones 
titulars o beneficiàries dels règims especials de la Segu-
retat Social gestionats per la Mutualitat General de Fun-
cionaris Civils de l’Estat, la Mutualitat General Judicial i 
l’Institut Social de les Forces Armades, que mantenen el 
seu règim jurídic específic.

En aquest aspecte, les persones enquadrades en les mu-
tualitats esmentades que hagin optat per rebre assistèn-
cia sanitària a través de les entitats d’assegurança han de 
ser ateses en els centres sanitaris concertats per aquestes 
entitats. En cas de rebre assistència en centres sanitaris 
públics, la despesa corresponent a l’assistència prestada 
s’ha de reclamar al tercer obligat, d’acord amb la norma-
tiva vigent.»

Aquest precepte manté els règims especials de la Segure-
tat Social que continuaven subsistint, fins i tot després de 
la Llei 33/2011, a què s’ha fet referència en el fonament 
jurídic anterior. En aquest context, les persones benefici-
àries d’aquests règims tenen accés a les prestacions i als 
serveis sanitaris en les mateixes condicions que els asse-
gurats i els beneficiaris, amb l’únic condicionament que 
s’han de dirigir als centres sanitaris concertats.

Sobre aquesta qüestió no ens estendrem més enllà de la 
breu referència a una jurisprudència constitucional que 
ha considerat que «[l]a identidad en el nivel de protección 
de todos los ciudadanos podrá constituir algo deseable 
desde el punto de vista social, pero cuando las prestacio-
nes derivan de distintos sistemas o regímenes, cada uno 
con su propia normativa, no constituye un imperativo ju-
rídico» (STC 78/2004, de 29 d’abril, FJ 3, i, en el mateix 
sentit, STC 103/1984 i 27/1988), «ni vulnera el principio 
de igualdad» (STC 77/1995, de 22 de maig, FJ 4).
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En conseqüència, l’apartat u de l’article 1 RDL 16/2012, 
en la redacció que dóna a l’apartat 6 de l’article 3 
LCQSNS, no és contrari a l’article 14 CE.

3. Com a darrera qüestió relativa a l’àmbit substantiu del 
dret subjectiu de configuració legal de protecció de la sa-
lut, hem de referir-nos a la debatuda regulació de l’accés 
al sistema de sanitat pública per part de les persones es-
trangeres sense autorització de residència, els anomenats 
immigrants en situació irregular.

Sobre aquesta qüestió hem d’indicar que l’apartat tres de 
l’article 1 RDL 16/2012 afegeix un nou article 3 ter a la 
LCQSNS, amb la denominació «Assistència sanitària en 
situacions especials», que disposa que: 

«Els estrangers no registrats ni autoritzats com a resi-
dents a Espanya reben assistència sanitària en les moda-
litats següents: 

a) D’urgència per malaltia greu o accident, sigui quina si-
gui la causa, fins a la situació d’alta mèdica.

b) D’assistència a l’embaràs, part i postpart.

En tot cas, els estrangers menors de divuit anys reben as-
sistència sanitària en les mateixes condicions que els es-
panyols.»

En primer lloc, cal destacar que aquest article no exclou 
el dret dels immigrants en situació irregular a l’assistèn-
cia sanitària, que, com hem indicat, és de titularitat uni-
versal. Una qüestió distinta és, tal com ja ho hem reiterat 
anteriorment, el nivell d’accés i de cobertura a les pres-
tacions sanitàries de forma gratuïta o bonificada, que en 
el cas dels estrangers sense autorització de residència es 
limita, segons els termes del Decret llei, a les urgències 
en supòsits de malaltia greu o accident, qualsevol que en 
sigui la causa, fins a l’alta mèdica.

Abans de procedir a l’examen concret del precepte, cal 
exposar breument el paràmetre de constitucionalitat en 
aquesta matèria. El Tribunal Constitucional, amb relació 
a l’article 13.1 CE, ha considerat que el legislador disposa 
d’una àmplia llibertat per regular els drets dels estrangers 
a Espanya, de manera que pot establir determinats con-
dicionaments per al seu exercici. Ara bé, l’expressió «lli-
bertats públiques» no s’ha d’interpretar en sentit restric-
tiu, i tampoc la remissió que fa a la llei pot ser entesa com 
«una desconstitucionalización de la posición jurídica de 
los extranjeros puesto que el legislador, [...], se encuen-
tra sometido a límites derivados del conjunto del Título I 
de la Constitución, y especialmente los contenidos en los 
apartados primero y segundo del art. 10 CE». I, alhora, 
una interpretació sistemàtica del precepte constitucional 
també impedeix concloure que els estrangers gaudiran 
només dels drets i les llibertats que estableixin els trac-
tats i dels que decideixi el legislador (STC 107/1984, de 
23 de novembre, FJ 3, i 99/1985, de 30 de setembre, FJ 2).

El Tribunal ha elaborat una classificació de drets, entre 
els quals hi ha un grup que, per mandat constitucional, 
correspon també als estrangers, sigui quina sigui la se-
va situació, i amb relació al qual és vedat el tractament 
desigual respecte dels espanyols, atesos el seu contingut 
i naturalesa. Són els drets que es consideren inherents i 
imprescindibles per a la dignitat humana (STC 236/2007, 
de 7 de novembre, FJ 3; 99/1985, de 30 de setembre, FJ 2, 

i 130/1995, d’11 de setembre, FJ 2). La doctrina constitu-
cional ha anat elaborant, amb caràcter no exhaustiu, una 
llista dels que formarien part d’aquest nivell: el dret a la 
vida i a la integritat física i moral (art. 15 CE), a la intimi-
tat (art. 18 CE), a la llibertat ideològica (art. 20.1.a CE), 
a la tutela judicial efectiva i l’assistència jurídica gratuï-
ta (art. 24 CE), a la llibertat i la seguretat (art. 17 CE) i 
a no ser discriminat (art. 14 CE) (STC 107/1984, FJ 3; 
99/1985, FJ 2; 95/2003, de 22 de maig, FJ 4; 144/1990, 
de 26 de setembre, FJ 5, i 137/2000, de 29 de maig, FJ 1).

En un altre nivell d’aquesta categorització es trobarien 
els drets que corresponen als estrangers en les condicions 
fixades per les normes corresponents, i llavors seria ad-
missible la diferència de tractament quant al seu exercici 
(STC 107/1984, de 23 de novembre, FJ 4). Aquest seria 
el cas del dret a la protecció de la salut, que, com hem 
dit, correspon regular al legislador respectant els valors 
i els principis constitucionals, així com el contingut que 
es desprèn de l’article 43 CE i que el fa recognoscible per 
a la societat. En aquest sentit, cal recordar que és un dret 
susceptible de ser modulat i, per tant, la universalitza-
ció de la gratuïtat en les prestacions i els serveis sanitaris 
no es deriva ni imperativament ni de manera immediata 
de la Constitució. Així, la legislació en matèria de salut 
pública pot supeditar l’accés a les prestacions sanitàries 
amb càrrec als fons públics, és a dir, gratuïtes o bonifi-
cades, a una determinada situació jurídica, vinculada, en 
el cas que ens ocupa, al fet de disposar d’una residència 
autoritzada administrativament per l’Estat i del correspo-
nent vincle amb la Seguretat Social. En aquest sentit, i de 
manera clara, s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional 
quan ha reconegut la indicada llibertat de configuració 
dels drets subjectius públics per part del legislador: 

«De todo ello no se concluye que el legislador no esté fa-
cultado ex art. 13.1 CE para configurar las condiciones 
de ejercicio de determinados derechos por parte de los 
extranjeros, teniendo en cuenta la diversidad de estatus 
jurídico que existe entre los que no gozan de la condición 
de españoles, como ha hecho la Ley Orgánica 14/2003, 
de 20 de noviembre, en relación con los nacionales de 
los Estados miembros de la Unión Europea (añadiendo 
un nuevo apartado al art. 1 de la Ley Orgánica 4/2000). 
En concreto, como ya se ha avanzado, el legislador pue-
de tomar en consideración el dato de su situación legal 
y administrativa en España, y exigir a los extranjeros la 
autorización de su estancia o residencia como presupu-
esto para el ejercicio de algunos derechos constituciona-
les que por su propia naturaleza hacen imprescindible el 
cumplimiento de los requisitos que la misma ley estable-
ce para entrar y permanecer en territorio español. Esta 
opción no es constitucionalmente ilegítima, como ya ha 
sido puesto de manifiesto por diversas decisiones de este 
Tribunal.» (STC 236/2007, FJ 4).

I a continuació, la mateixa Sentència, referint-se al dret a 
la protecció de la salut i a l’atenció sanitària, recorda que: 

«Finalmente, en la STC 95/2000, de 10 de abril, se deba-
tió si la demandante cumplía la condición exigida a los 
extranjeros por el art. 1.2 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, general de sanidad para poder acceder al derecho 
a la protección de la salud y a la atención sanitaria, a sa-
ber, “que tengan establecida su residencia en el territorio 
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nacional”, sin discutir la constitucionalidad de tal requi-
sito.» (FJ 4)

Així, d’acord amb el paràmetre que acabem de sintetit-
zar, l’opció que adopta l’apartat tres de l’article 1 RDL 
16/2012, sobre l’accés a l’assistència sanitària de les per-
sones estrangeres sense autorització de residència, no 
comporta una regulació contrària a l’article 13 CE en re-
lació amb l’article 43 CE.

Una qüestió diferent és l’oportunitat o la bondat tècni-
ca de la mesura adoptada. En aquest sentit, no pot for-
mar part de les nostres funcions, limitades a l’examen de 
constitucionalitat, valorar si serà eficaç a la seva finali-
tat, entre altres raons fàctiques, pel risc potencial que pot 
comportar per a la salut pública i col·lectiva el seguiment 
insuficient d’aquest grup de persones que restarà exclòs 
del circuit ordinari dels serveis d’atenció mèdica; així 
com el col·lapse que es pot arribar a produir en determi-
nats moments dels serveis d’urgències, atès que esdevin-
dran l’única via d’accés a les prestacions públiques dels 
estrangers en situació irregular. Altres solucions legisla-
tives podrien haver resultat més adients a l’hora de man-
tenir els estrangers en situació irregular dins del siste-
ma de cobertura amb càrrec als fons públics i, al mateix 
temps, assegurar-ne la pertinent contribució econòmica, 
com en el cas dels espanyols, ajustada a la seva específica 
situació econòmica. En aquest sentit, l’apartat 5 de l’arti-
cle 3 LCQSNS, en la nova redacció que hi dóna l’article 
1, apartat u, RDL 16/2012, preveu determinats mecanis-
mes i instruments que potser podrien coadjuvar a com-
patibilitzar les exigències de la sostenibilitat econòmica 
del sistema amb l’atenció de les problemàtiques que hem 
assenyalat, especialment d’aquelles persones que amb 
l’ordenament anterior sí que tenien reconegut el dret en 
virtut del seu empadronament en territori de l’Estat. Tot 
i així, i tal com acabem de concloure, aquesta considera-
ció, formulada en termes d’oportunitat, no pot desvirtuar, 
des del punt de vista constitucional, la legitimitat del le-
gislador per adoptar el model que consideri més apropiat, 
en la mateixa línia, d’altra banda, que la majoria d’estats 
de la Unió Europea.

Dit això, hem d’indicar que les urgències a les quals fa 
referència el nou article 3 ter LCQSNS s’entenen presta-
des en supòsits de risc greu per a la salut i fins i tot per 
a la vida, de manera que connectarien amb el contingut 
mínim que fa recognoscible el mandat imperatiu que els 
poders públics han d’assegurar i prestar (article 43 CE) 
en qualsevol circumstància a qualsevol persona per tal de 
preservar el dret fonamental a la vida i la integritat física 
contingut a l’article 15 CE.

Quant a aquest, hem de recordar que el dret que no es 
perjudiqui la salut queda comprès en el dret a la integri-
tat personal (art. 15 CE), tot i que no qualsevol supòsit 
de risc o de dany per a la salut implica una vulneració 
d’aquest dret, sinó «tan sólo aquél que genere un peli-
gro grave y cierto para la misma» (STC 37/2011, de 28 
de març; 119/2001, de 24 de maig, FJ 6, i 5/2002, de 14 
de gener, FJ 4). I, en aquest sentit, el Tribunal Constitu-
cional ha declarat que aquest dret fonamental es podria 
lesionar, no només per accions sinó també per omissi-
ons dels poders públics (STC 62/2007, de 27 de març, FJ 
3). Allò que, de manera pròxima, ha denominat la Corte 
Costituzionale italiana «il nucleo irriducibile del diritto 

alla salute» en casos en els quals l’assistència esdevingui 
«indifferibili ed urgenti» (Sentenze núm. 252 de 2001 i 
núm. 435 de 2005).

El que resulta clar és que els supòsits que preveu el pre-
cepte que ara s’examina només inclouen els casos excep-
cionals per raó d’una situació d’urgència; ara bé, aquesta 
pretesa delimitació decau en gran part en la mesura que 
els conceptes d’accident i, sobretot, el de malaltia greu 
s’incorporen a la norma de manera genèrica i indetermi-
nada.

Així, aquesta tècnica legislativa no únicament és insufi-
cient a l’hora de proveir una major certesa sinó que l’apli-
cació de la norma pot comportar el trasllat de la respon-
sabilitat als professionals del sector sanitari públic, llevat 
que es reguli mitjançant algun futur reglament, norma 
o protocol d’actuació. És una circumstància que hem de 
deixar apuntada des de la perspectiva de l’anàlisi jurídica 
que ens és pròpia però que, probablement, des d’una al-
tra orientació pot esdevenir adequada, en la mesura que 
atorga la darrera decisió als facultatius i al personal sani-
tari, que han d’atendre el pacient i que són els qui millor 
poden avaluar la situació.

Un règim sensiblement diferent seria el que preveu 
aquest mateix precepte per a les dones embarassades i els 
menors, que constitueix una ampliació de la protecció del 
sistema sanitari públic a determinats col·lectius, com a fi-
nalitat legítima del legislador basada en criteris objectius 
i raonables. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional 
ha avalat, des del punt de vista de l’article 14 CE, que el 
legislador pugui establir, tenint en compte l’ampli marge 
de decisió de què gaudeix, un marc legal diferenciat i un 
tractament divers per a situacions concretes (així, en el 
cas de la vellesa i la invalidesa, a la STC 78/2004, FJ 2). 
Cal afegir que, en el cas dels menors estrangers en situ-
ació irregular, el nivell de cobertura gratuïta de les pres-
tacions sanitàries s’equipara a la dels espanyols menors 
d’edat (art. 24 i 25 de la Convenció internacional sobre 
els drets dels nens de 1989).

D’altra banda, amb relació a aquest mateix apartat tres, 
la sol·licitud dels grups parlamentaris considera que el 
seu redactat podria vulnerar la Directiva 2011/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, 
relativa a l’aplicació dels drets dels pacients a l’assistèn-
cia sanitària transfronterera, tot i que fins al 25 d’octu-
bre de 2013 els estats no estan obligats a transposar-la. 
Quant a aquest aspecte, únicament hem d’indicar dues 
qüestions: en primer lloc, que la Directiva esmentada no 
és d’aplicació directa i que el nostre pronunciament es-
devindria improcedent en la mesura que tindria caràcter 
preventiu, ja que la normativa europea esmentada no ha 
estat encara transposada; i, en segon lloc, cal recordar 
que, tal com ja vam dir en el DCGE 5/2012, de 3 d’abril, 
el dret de la Unió, en el marc de la nostra funció consul-
tiva, no actua com a paràmetre de constitucionalitat de 
normes amb rang de llei (FJ 5.1).

Finalment, i des de la perspectiva formal, atès el dubte 
que expressa també la sol·licitud del dictamen dels grups 
parlamentaris sobre la reserva de llei orgànica que podria 
afectar la reforma que opera l’article 1, apartat tres, RDL 
16/2012 i, més concretament, la disposició final tercera 
RDL 16/2012, respecte de l’article 12 de la Llei orgànica 
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4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estran-
gers a Espanya i la seva integració social, hem d’indi-
car que aquest article, d’acord amb la mateixa disposició 
final quarta de la Llei orgànica esmentada, no té natu-
ralesa orgànica. Per tant, malgrat que el seu contingut 
afecti el dret a la protecció de la salut dels estrangers tal 
com estava previst fins ara, atès que es tracta d’un dret de 
configuració legal, es pot modificar mitjançant la norma 
d’origen governamental que es dictamina.

En conseqüència, l’article 1, apartat tres, RDL 16/2012, 
que afegeix un nou article 3 ter a la LCQSNS, d’acord 
amb els articles 43, 13 i 14 CE, no és contrari a la Cons-
titució, com tampoc no ho és la disposició final tercera.

4. Els apartats dos i tres de l’article 2 i la disposició final 
setena RDL 16/2012 també plantegen dubtes de constitu-
cionalitat de caràcter substantiu per als sol·licitants.

Amb relació al contingut de l’article 8 bis, que l’article 
2, apartat dos, RDL 16/2012 addiciona a la LCQSNS, 
aquest estableix quines són les activitats assistencials que 
integren la cartera comuna bàsica de serveis assistencials 
del SNS per a tota la població coberta, que es financen 
completament amb fons públics, així com els principis 
que informen la prestació d’aquests serveis. Quant a l’ex-
pressió «població coberta» que conté el segon apartat del 
nou article 8 bis LCQSNS i que qüestiona la sol·licitud 
dels grups parlamentaris, ens remetem a les consideraci-
ons que hem efectuat amb relació a la regulació de la con-
dició d’assegurat per l’article 1, apartat u, RDL 16/2012.

Quant a l’apartat tres de l’article 2 RDL 16/2012, que 
afegeix un nou article 8 ter, la petició de dictamen dels 
grups parlamentaris fa referència expressament a la con-
sideració del «transport sanitari no urgent» com a pres-
tació assistencial sotmesa a un nivell d’aportació per part 
de l’usuari, equivalent al de la prestació farmacèutica. Es 
tracta d’una prestació que s’encabeix en la cartera comu-
na suplementària del Sistema Nacional de Salut i que, per 
disposició del Reial decret llei dictaminat, no tindrà ca-
ràcter totalment gratuït per als usuaris.

Arribats en aquest punt, hem de reiterar la doctrina que 
hem anat exposant en el present Dictamen respecte de 
la legítima llibertat de configuració del legislador amb 
relació a les condicions i els termes d’accés a les presta-
cions sanitàries i gratuïtes. Per tant, aquesta qüestió tam-
poc no presenta objeccions de constitucionalitat i se si-
tua en el marc de les opcions de polítiques públiques que 
correspon regular i executar als poders públics, d’acord 
amb les prioritats i les condicions socials i econòmiques 
que considerin més adients en cada moment històric. I 
en aquest cas, val a dir que, deixant de banda l’oportuni-
tat d’aquesta opció legislativa, les prestacions sotmeses 
a aportació econòmica dels usuaris no formen part de la 
cartera principal i bàsica del SNS, la qual continua es-
sent coberta completament pel finançament públic. Així 
mateix, la contribució econòmica dels usuaris prevista en 
el transport sanitari no urgent respon al principi consti-
tucional de progressivitat (art. 31.1 CE), segons el nivell 
d’ingressos de les persones demandants d’aquest servei, 
amb el corresponent topall d’aportació econòmica anual 
introduït, per cert, mitjançant el Reial decret llei a través 
de la poc ortodoxa i molt reprovable tècnica de la correc-

ció d’errades publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat en 
data 15 de maig de 2012 (p. 35407).

Pel que fa a la disposició final setena RDL 16/2012, mo-
difica determinats apartats de l’article 5 del Reial decret 
1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i or-
dres de dispensació. L’escrit de la sol·licitud d’origen par-
lamentari considera que «el fet que segons el nivell de 
renda a l’usuari se li doni un tipus de targeta o un al-
tre» pot suposar una vulneració dels articles 9.3, 41 i 43.2 
CE, els articles 23 i 42.4 EAC i els articles 1 i 3.2 LGS. 
Per tant, qüestiona la modificació dels paràgrafs segon 
i tercer de l’apartat 1 de l’article 5 de l’esmentat Regla-
ment, en els quals es fixen els codis que hauran de figu-
rar impresos en les receptes en funció del nivell d’aporta-
ció corresponent de l’usuari. Quant a aquesta qüestió, ens 
hem de remetre a les consideracions efectuades al llarg 
d’aquest Dictamen i, en especial, sobre l’article 2, apartat 
tres, RDL 16/2012, que regula les aportacions econòmi-
ques dels usuaris respecte de la cartera comuna suple-
mentària del SNS. En concret, a l’ampli marge de què 
disposa el legislador a l’hora de regular l’abast del dret a 
les prestacions sanitàries gratuïtes o bonificades i, conse-
güentment, de les prestacions farmacèutiques, que tam-
bé formen part del SNS, que empara l’establiment d’una 
aportació econòmica i progressiva dels usuaris, en funció 
dels seus nivells de renda, per costejar una part de la des-
pesa de la prestació farmacèutica.

En conclusió, els apartats 2 i 3 de l’article 2 i la disposició 
final setena RDL 16/2012, apartats u i dos, no són contra-
ris a la Constitució.

5. Finalment, i en darrer lloc, abordarem els dubtes re-
lacionats amb la possible afectació de l’article 18 CE per 
part del Decret llei, en concret per la seva disposició ad-
dicional tercera, sobre «Cessió d’informació tributària». 
Aquesta disposició, de caràcter instrumental, es dicta 
amb la finalitat de fer efectiva la previsió normativa re-
gulada a l’article 2, apartat tres, RDL 16/2012, que in-
trodueix un nou article 8 ter a la LCQSNS. En concret, 
la disposició addicional tercera articula un mecanisme 
de cessió de dades tributàries entre administracions per 
fer possible el càlcul del percentatge d’aportació econò-
mica dels usuaris respecte de les prestacions de la car-
tera comuna de serveis que no són totalment gratuïtes. 
Els sol·licitants es qüestionen si la previsió que introdueix 
l’esmentada disposició addicional amb relació a la comu-
nicació de dades entre l’Administració tributària de l’Es-
tat i l’Administració pública responsable del reconeixe-
ment i control de la condició d’assegurat o de beneficiari 
és respectuosa amb el marc constitucional, en la mesura 
que no exigeix l’autorització prèvia de les persones afec-
tades.

Certament, tal com ha reiterat la jurisprudència constitu-
cional, el dret fonamental a la intimitat inclou la protec-
ció de les dades de caràcter personal, i el consentiment 
del titular esdevé un dels elements essencials del seu rè-
gim jurídic, en la mesura que el fa recognoscible com a 
tal (STC 292/2000, de 30 de novembre).

Tot i així, l’habeas data, establert a l’article 18.4 CE, amb 
relació al poder de disposició sobre determinades dades, 
com són les de naturalesa tributària, forma part del segon 
perímetre de la informació susceptible d’afectar la inti-
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mitat de les persones, en contrast amb la relativa al nucli 
més protegit de la vida privada, que resta exclòs de qual-
sevol mena de coneixement no autoritzat per part de la 
persona titular. D’aquesta manera, les dades vinculades 
a la renda o al nivell d’ingressos poden ser accessibles 
als poders públics en determinades condicions. En aquest 
sentit es va manifestar el Tribunal Constitucional quan 
va admetre la capacitat de l’Administració d’accedir-hi 
amb la finalitat de comprovar el compliment dels deures 
tributaris d’un ciutadà segons la seva situació patrimoni-
al (STC 110/1984, de 26 de novembre, FJ 5).

En conseqüència, la regulació en la qual concorri una fi-
nalitat legítima que es manifesti respectuosa amb l’ordre 
constitucional i compleixi els requisits legals de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de da-
des de caràcter personal, no contravindria l’article 18.4 
CE.

En el cas que ens ocupa, la finalitat legítima consisteix 
en l’obtenció de la informació i les dades necessàries per 
fer possible la materialització efectiva del model univer-
sal de salut pública que preveu la contribució progressiva 
dels ciutadans assegurats o dels seus beneficiaris del Sis-
tema Nacional de Salut, segons el seu nivell de renda, a 
les prestacions sanitàries i farmacèutiques. Així mateix, 
l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999 preveu el supò-
sit excepcional de comunicació de dades sense necessitat 
del consentiment de la persona afectada quan la cessió si-
gui autoritzada per una llei, condició que compleix el Re-
ial decret llei 16/2012, que, a més, en la seva disposició 
final quarta, preveu també la incorporació d’un nou epí-
graf a l’article 95 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, amb la mateixa finalitat de possibilitar 
la col·laboració entre òrgans de l’Administració per a la 
determinació del nivell d’aportació de cada usuari en les 
prestacions del SNS.

Dit això, no podem obviar la posició crítica que sosté que 
el model de transmissió de dades que autoritza la norma 
dictaminada no és el més garant possible, en la mesura 
que estableix un mecanisme permanent i automàtic, en 
lloc de puntual, i que no requereix en cap moment, a par-
tir de la seva entrada en vigor, l’autorització dels afectats. 
Així mateix, tal com ho hem indicat en altres apartats 
d’aquest Dictamen, la figura del decret llei no és la més 
idònia, des de la perspectiva de la conformació de la vo-
luntat política, per regular drets subjectius ni per establir 
excepcions.

No obstant aquesta darrera consideració, el Decret llei 
compleix formalment els requisits constitucionalment i 
legalment exigits. Per tant, hem de concloure que les dis-
posicions addicional tercera i final quarta RDL 16/2012 
no són contràries a l’article 18.4 CE.

Cinquè. El marc constitucional i estatutari de distribució 
de competències en l’àmbit de les prestacions sanitàries 

1. D’acord amb l’ordre expositiu que ha quedat enunciat 
en el fonament jurídic primer, procedirem ara a l’enqua-
drament, en la corresponent matèria competencial, dels 
preceptes sobre els quals se sol·licita el nostre parer con-
sultiu.

En primer lloc, cal tenir en compte que, d’acord amb la 
disposició final primera RDL 16/2012, aquest es dicta a 
l’empara del que estableix l’article 149.1.2 CE, «Estran-
geria»; l’article 149.1.16 CE, «Bases i coordinació general 
de la sanitat i legislació sobre productes farmacèutics»; 
l’article 149.1.17 CE, «Legislació bàsica i règim econò-
mic de la Seguretat Social»; l’article 149.1.18 CE, «Bases 
del règim jurídic de les administracions públiques i del 
règim estatutari dels seus funcionaris»; i l’article 149.1.30 
CE, «Regulació de les condicions d’obtenció, expedició i 
homologació de títols acadèmics i professionals».

D’altra banda, la sol·licitud presentada pels grups parla-
mentaris considera el següent: que l’article 1, apartat dos, 
RDL 16/2012, que afegeix un nou article 3 bis a la Llei 
16/2003, podria vulnerar l’article 162.3.a EAC, que atri-
bueix a la Generalitat la competència compartida sobre 
«[l]’ordenació, la planificació, la determinació, la regu-
lació i l’execució de les prestacions i els serveis sanitaris 
[...] en tots els nivells i per a tots els ciutadans»; que tot el 
capítol V RDL 16/2012 podria vulnerar també, a més de 
l’anteriorment esmentada lletra a de l’article 162.3 EAC, 
la lletra e, que reconeix a la Generalitat la competència 
compartida sobre «el règim estatutari i la formació del 
personal que presta serveis en el sistema sanitari pú-
blic»; que la disposició final sisena, que modifica el RD 
1301/2006, de 10 de novembre, podria vulnerar el mateix 
article 162.3 EAC, ara pel que fa a la lletra b, que es re-
fereix a «[l]’ordenació, la planificació, la determinació, la 
regulació i l’execució de les mesures i les actuacions des-
tinades a preservar, protegir i promoure la salut pública 
en tots els àmbits»; que tot el capítol IV del RDL 16/2012 
podria vulnerar l’article 162.2 EAC, que atribueix a la 
Generalitat «l’ordenació farmacèutica, en el marc de l’ar-
ticle 149.1.16 CE», i que l’article 2, apartat cinc, del ma-
teix RDL 16/2012, que afegeix un nou article 8 quinquies 
a la Llei 16/2003, de 28 de maig, podria vulnerar l’article 
149.1.17 CE, «Legislació bàsica de la Seguretat Social».

En darrer lloc, la sol·licitud del Govern de la Gene-
ralitat entén que el Reial decret llei dictaminat en-
vaeix les competències de la Generalitat en matèria 
d’«autoorganització» (art. 150 EAC), de «sanitat, salut 
pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèu-
tics» (art. 162 EAC) i de «funció pública» (art. 136.a 
EAC).

2. Davant la diversitat de títols competencials invocats en 
l’esmentada disposició final primera, hem d’aplicar la ju-
risprudència constitucional, recollida en anteriors dictà-
mens d’aquest Consell, per tal de determinar el títol pre-
valent en els supòsits de concurrència d’una pluralitat de 
títols (vegeu, per tots, per esmentar només el més recent, 
el nostre Dictamen 5/2012, de 3 d’abril, FJ 3.1). Concre-
tament, ens hi fèiem ressò de la jurisprudència reiterada 
que ha declarat que els títols competencials no són in-
tercanviables i que, en els supòsits de concurrència, s’ha 
de determinar quin és en cada cas el títol competencial 
prevalent, tenint en compte la raó o la finalitat de la nor-
ma atributiva de competències i el contingut del precep-
te qüestionat (vegeu, per totes, la STC 8/2012, de 18 de 
gener, FJ 3).

Un altre criteri que també cal tenir present, davant la in-
diferenciada al·legació de títols competencials, és el de la 
prevalença del títol més específic sobre el més genèric 
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(STC 71/1982, de 30 de novembre, FJ 6; 192/1990, de 29 
de novembre, FJ 2 i 3; i 67/1996, de 18 d’abril, FJ 2), per 
bé que el Tribunal Constitucional no li atorga un valor 
absolut, sinó que el vincula a la importància del sector en 
el conjunt de l’activitat econòmica (STC 223/2000, de 21 
de setembre, FJ 5).

Partint, doncs, d’aquestes premisses, hem d’identificar el 
títol competencial prevalent en el qual s’han d’enquadrar 
els preceptes del RDL 16/2012 que, d’acord amb les dues 
sol·licituds, susciten dubtes de constitucionalitat de base 
competencial. Així, seguint el referent interpretatiu que 
es conté en l’esmentada jurisprudència constitucional, és 
a dir, si ens atenim a la raó o a la finalitat de la norma 
(que és garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de 
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les prestacions 
sanitàries), tot sembla indicar que el RDL 16/2012 tro-
ba el seu encaix principal en l’àmbit competencial «sani-
tat» (article 149.1.16 CE) i és aquest títol competencial el 
paràmetre constitucionalment adequat per enjudiciar-lo, 
sens perjudici de les matisacions que farem en relació 
amb alguns dels títols invocats. Efectivament, amb ca-
ràcter general, es pot dir que les actuacions i mesures que 
es contenen en el RDL 16/2012, d’acord amb la seva ex-
posició de motius, s’adrecen a «garantir als ciutadans una 
assistència sanitària pública, gratuïta i universal», per la 
via d’«afrontar una reforma estructural del Sistema Naci-
onal de Salut, dotant-lo de solvència, viabilitat i reforçant 
les mesures de cohesió per fer-lo sostenible en el temps» 
o, el que és el mateix, realitzar actuacions que repercutei-
xin en la reducció de la despesa.

Aquest enquadrament en l’àmbit competencial «sanitat» 
és el que resulta també de l’anàlisi específica dels pre-
ceptes concrets que, segons ambdues sol·licituds de dic-
tamen, presenten dubtes d’ordre competencial. En efecte, 
aquesta és la naturalesa que cal atribuir a la regulació del 
reconeixement i el control de la condició d’assegurat o 
de beneficiari del Sistema Nacional de Salut (art. 1, apt. 
dos); a la categorització de la cartera de serveis (art. 2, 
apt. cinc); a la incorporació de mesures relacionades amb 
la prestació farmacèutica (capítol IV), a saber: la forma 
de la prescripció dels medicaments, la recepta electrò-
nica, els medicaments inclosos i exclosos de la prestació 
farmacèutica, el sistema de fixació de preus, l’atenció far-
macèutica als hospitals i altres centres assistencials, etc. 
Tot això, sense oblidar les actuacions destinades específi-
cament a resoldre els problemes de suficiència financera, 
en la mesura que, tot i ser qualificades de mesures addi-
cionals, la seva finalitat fonamental també és, òbviament, 
garantir l’assistència sanitària pública.

3. De tot el que s’ha exposat fins ara, en resulta que el 
títol que té caràcter prevalent i en el qual es poden en-
quadrar els preceptes que, segons els sol·licitants, presen-
ten dubtes de constitucionalitat, és el contingut a l’article 
149.1.16 CE, «Bases i coordinació general de la sanitat». 
El Tribunal Constitucional ha tingut ocasió de delimitar, 
amb precisió, l’abast d’aquest títol competencial distin-
gint, d’una banda, allò que es refereix a les «bases i co-
ordinació general de la sanitat» i, de l’altra, la «legislació 
sobre productes farmacèutics». Val a dir, començant per 
aquesta darrera expressió, que per a l’alt tribunal la ma-
tèria «productes farmacèutics» no compren tot allò que 
es refereixi a medicaments, sinó que es concreta, espe-

cíficament, en la seva ordenació «[...] en cuanto “sustan-
cias” cuya fabricación y comercialización está sometida 
–a través de las correspondientes actividades de evalua-
ción, registro, autorización, inspección y vigilancia– al 
control de los poderes públicos, en orden a garantizar los 
derechos de los pacientes y usuarios que los consumen» 
(STC 98/2004, de 25 de maig, FJ 5).

D’aquí es deriva, implícitament, una altra conclusió: allò 
que afecta la dispensació dels medicaments i d’altres pro-
ductes sanitaris pels establiments i serveis farmacèutics, 
així com la planificació, l’autorització i les condicions 
d’accés a llur titularitat, la transmissió i les normes que 
han de regir-ne el funcionament, pertanyen a l’ordenació 
farmacèutica (art. 162.2 EAC), la qual s’inscriu en el con-
cepte més ampli d’atenció sanitària o «sanitat». Quant a 
aquesta, com veurem tot seguit, correspon a l’Estat la le-
gislació bàsica i a la Generalitat el seu desenvolupament.

Convé recordar també que, en aquella mateixa sentència, 
el Tribunal va haver de distingir entre la matèria «sani-
tat» continguda a l’article 149.1.16 CE i el títol competen-
cial «legislació bàsica i règim econòmic de la seguretat 
social» de l’article 149.1.17 CE, atesa la proximitat evi-
dent que, originàriament, hi havia hagut entre ambdues. I 
ho va fer partint del fet que aquest darrer títol es refereix, 
a banda de a la unitat de regulació jurídica, a la garantia 
de la unitat del Sistema de Seguretat Social quant als re-
cursos financers i «caixa única» (STC 195/1996, de 28 de 
novembre, FJ 6).

Avui, la diferenciació entre «seguretat social» i «sanitat» 
s’accentua encara més pel fet que, ja des de la Llei ge-
neral de sanitat de 1986, el legislador ha optat per unifi-
car tota la matèria sanitària en un sol títol competencial, 
la «sanitat», en crear, al marge de la Seguretat Social, 
el Sistema Nacional de Salut i procedir a la consegüent 
modificació del sistema de finançament, ara integrat en 
el sistema general de finançament autonòmic. És a dir, 
als efectes del sistema de distribució de competències, 
es pot afirmar que l’assistència sanitària, en tots els seus 
vessants prestacionals, s’integra en el concepte material 
«sanitat interior», i no en la matèria «Seguretat Social» 
(STC 98/2004, de 25 de maig, FJ 5).

Arribats a aquest punt, havent determinat que la matèria 
en què s’incardinen els preceptes que susciten els dub-
tes competencials és «sanitat», passarem a examinar qui-
na és la distribució entre l’Estat i la Generalitat realit-
zada pel bloc de la constitucionalitat, es a dir, el tantes 
vegades citat article 149.1.16 CE, que atribueix a l’Estat 
la competència exclusiva sobre les «Bases i coordinació 
general de la sanitat», i l’article 162 EAC, que atribueix a 
la Generalitat la competència compartida per al desenvo-
lupament de les bases i també l’execució de la legislació 
estatal.

Pel que fa a l’abast i la significació de títol competencial 
de l’Estat, hem de partir de la jurisprudència constitucio-
nal sobre el concepte de bases de la sanitat –entesa com 
a sanitat interior–, segons la qual per bases: 

«[...] han de entenderse los principios normativos gene-
rales que informan u ordenan una determinada materia, 
constituyendo, en definitiva, el marco o denominador co-
mún de necesaria vigencia en el territorio nacional. Lo 
básico es, de esta forma, lo esencial, lo nuclear, o lo im-
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prescindible de una materia, en aras de una unidad míni-
ma de posiciones jurídicas que delimita lo que es compe-
tencia estatal y determina, al tiempo, el punto de partida 
y el límite a partir del cual puede ejercer la Comunidad 
Autónoma, en defensa del propio interés general, la com-
petencia asumida en su Estatuto.» (Vegeu, per totes, la 
STC 22/2012, de 16 de febrer, FJ 3.)

Es tracta d’una delimitació material amb la qual l’alt tri-
bunal ha volgut evitar que l’Estat pogués acabar deixant 
buides de contingut les competències autonòmiques, en 
el sentit que li impedeix exhaurir tota la regulació de la 
matèria. Per això, el mateix Tribunal ha determinat tam-
bé que l’Estat «[...] debe dejar un margen normativo pro-
pio a la Comunidad Autónoma» (STC 22/2012, de 16 de 
febrer, FJ 3, amb citació de la jurisprudència anterior).

L’esmentada STC 22/2012 afegeix, de forma conclusiva 
i estenent-ho també a la competència sobre coordinació, 
que: 

«Por tanto, ni la fijación de las bases ni la coordinación 
general a la que también se refiere la regla 16 del art. 
149.1 CE (que persigue la integración de la diversidad de 
las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitan-
do contradicciones y reduciendo disfunciones [...]) deben 
llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías de con-
tenido las correspondientes competencias que la Comu-
nidades Autónomas hayan asumido en la materia.» (STC 
22/2012, de 16 de febrer, FJ 3)

D’altra banda, la fixació de les bases per part de l’Estat 
ha de satisfer una doble exigència, una de formal (la seva 
inclusió en una norma de rang legal) i una altra de mate-
rial (que constitueixi un aspecte essencial o nuclear, en 
aquest cas de les prestacions sanitàries). Des de la pers-
pectiva material, que és la que aquí ens interessa, perquè 
la formal queda coberta pel rang legal de la norma que 
estem dictaminant, les bases garanteixen una uniformi-
tat mínima en l’assistència i les prestacions sanitàries, al 
marge de quin sigui el lloc de l’Estat on hom resideixi, 
tot evitant la introducció de factors de desigualtat en la 
protecció bàsica de la salut (STC 98/2004, de 25 de maig, 
FJ 7). En aquest sentit, la STC 22/2012, de 16 de febrer 
(FJ 3), reitera que la Constitució no només atribueix a 
l’Estat una facultat, sinó que: 

«[...] exige que preserve la existencia de un sistema nor-
mativo sanitario nacional con una regulación uniforme 
mínima y de vigencia en todo el territorio español, eso 
sí, sin perjuicio, bien de las normas que sobre la materia 
puedan dictar la Comunidades Autónomas en virtud de 
sus respectivas competencias (por todas, SSTC 61/1997, 
de 20 de marzo, FJ 7; 173/1998, de 23 de julio, FJ 9; 
188/2001, de 29 de septiembre, FJ 12; 37/2002, de 14 de 
febrero, FJ 12; y 152/2003, de 17 de julio, FJ 3), dirigidas, 
en su caso, a una mejora en su ámbito territorial de ese 
mínimo común denominador establecido por el Estado, 
bien de las propias competencias de gestión o de financi-
ación que sobre la materia tengan conforme a la Consti-
tución y a los Estatutos.»

És clar, doncs, que la Generalitat ha de tenir marge per 
desenvolupar i, si és el cas, millorar en l’àmbit català 
aquell mínim comú denominador a través de l’exercici de 
les competències estatutàriament reconegudes. Millores 
que el Tribunal Constitucional vincula a l’autonomia fi-

nancera de la comunitat i a les quals posa l’únic límit que 
«[...] con ello, no se contravengan las exigencias que im-
pone el principio de solidaridad (arts. 2 y 138 CE)» (STC 
98/2004, de 25 de maig, FJ 7).

Pel que fa a l’altre aspecte d’aquest mateix títol compe-
tencial inclòs a l’article 149.1.16 CE, «Coordinació gene-
ral de la sanitat», el Tribunal Constitucional, diferenci-
ant-lo clarament de la competència relativa a la fixació de 
bases, ha perfilat els seus contorns a partir de la finalitat 
que persegueix, a saber: «[...] la integración de la diver-
sidad de las partes o subsistemas en el conjunto o siste-
ma, evitando contradicciones, y reduciendo disfunciones 
que, de subsistir, impedirían o dificultarían respectiva-
mente la realidad misma del sistema» (STC 32/1983, de 
28 d’abril, FJ 2; 42/1983, de 20 de maig, FJ 3; 80/1985, 
de 4 de juliol, FJ 2, i 22/2012, de 16 de febrer). En qual-
sevol cas, atès que la coordinació pressuposa l’exercici de 
competències per les comunitats autònomes en matèria 
de sanitat, l’Estat, en coordinar-les, les ha de respectar. 
Quant a l’aspecte instrumental que ha de servir per a la 
dita coordinació, el mateix Tribunal ha afirmat que la co-
ordinació general: 

«[...] debe ser entendida como la fijación de medios y de 
sistemas de relación que hagan posible la información 
recíproca, la homogeneidad técnica en determinados as-
pectos y la acción conjunta de las autoridades estatales 
y comunitarias en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, de tal modo que se logre la integración de actos 
parciales en la globalidad del sistema sanitario.» (STC 
42/1983, de 20 de maig, FJ 3.C)

D’acord amb la interpretació constitucional, i tal com ho 
ha recollit la nostra doctrina consultiva, «la idea matei-
xa de coordinació rebutja l’ocupació estatal de la com-
petència i requereix la persistència de les competències 
de les comunitats autònomes que es coordinen» (DCGE 
4/2011, de 14 d’abril, FJ 3).

4. Un esment apart mereix el capítol V, relatiu a les «Me-
sures en matèria de recursos humans», ja que el seu en-
quadrament competencial presenta una problemàtica 
específica. Ens referim a l’àmbit de la formació especia-
litzada en àrees de capacitació específica i a l’acreditació 
de centres i unitats docents per a la formació d’especia-
listes, que són matèries que, d’una banda, poden arribar a 
afectar la «regulació de les condicions d’obtenció, expe-
dició i homologació de títols professionals» (art. 149.1.30 
CE), que és precisament el títol en què es va emparar la 
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les pro-
fessions sanitàries, avui reformada pel RDL 16/2012, i, 
de l’altra, la matèria «sanitat», en la mesura que l’arti-
cle 162.3.d EAC atribueix a la Generalitat la competència 
compartida sobre «participació en l’elaboració de convo-
catòries, la gestió de programes de formació d’especiali-
tats i les àrees de capacitació específica i d’expedició de 
diplomes d’àrees de capacitació específica».

És per això que, en aquest àmbit de la formació especi-
alitzada, la nostra anàlisi ha de començar per l’examen 
de la significació i l’abast que té l’article 149.1.30 CE. 
Per fer-ho, ens hem de remetre necessàriament a la STC 
122/1989, de 6 de juliol, que, recollint sentències anteri-
ors, va declarar que aquest incloïa: 
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«[...] la competencia para establecer los títulos corres-
pondientes a cada nivel y ciclo educativo, en sus distintas 
modalidades, con valor habilitante tanto desde el punto 
de vista académico como para el ejercicio de las profesi-
ones tituladas, es decir, aquellas cuyo ejercicio exige un 
título [...], así como comprende también la competencia 
para expedir los títulos correspondientes y para homolo-
gar los que no sean expedidos por el Estado.» (FJ 3)

A partir d’aquí, el Tribunal Constitucional ha projectat 
aquest paràmetre sobre la formació contínua dels pro-
fessionals sanitaris, distingint-la de la que habilita per 
a l’exercici d’una professió titulada. En aquest sentit, la 
STC 1/2011, de 14 de febrer (FJ 5), ha resolt que la for-
mació contínua de les professions sanitàries es projecta 
sobre professionals que ja disposen de la titulació acadè-
mica requerida per a l’exercici de la seva professió, és a 
dir, s’adreça a actualitzar i millorar les aptituds necessà-
ries per dur a terme cada professió. Per aquest motiu va 
poder afirmar també que, com que la matèria en qüestió 
comprenia accions per a la formació contínua, no s’inte-
grava com a part del sistema educatiu. Concretament, va 
traslladar a l’àmbit de la formació del personal sanitari el 
mateix criteri que ja havia adoptat per a la formació dels 
treballadors ocupats i per a les accions de formació que 
realitzen les administracions, per acabar resolent que: 

«[…] debemos descartar también en este supuesto que las 
mismas se incardinen en la materia “educación”, pues, 
como reconoce el Abogado del Estado, no se ha estable-
cido un sistema de retitulación dentro del sistema edu-
cativo general para la formación continua de estos pro-
fesionales. Por el contrario, puesto que la formación de 
los mismos tiene obvia repercusión en el ámbito de la 
salud humana […] debemos concluir que los Convenios 
que nos ocupan se incardinan en la materia “sanidad”, 
en la que el Estado tiene atribuida la competencia para 
el establecimiento de las normas básicas y coordinación 
(art. 149.1.16 CE) y la Comunidad Autónoma de Aragón 
la competencia exclusiva “respetando lo dispuesto en el 
artículo 149.1 de la Constitución” (art. 71.55 EAAr), esto 
es, respetando las bases y la coordinación dictadas por el 
Estado en dicha materia.» (STC 1/2011, de 14 de febrer, 
FJ 5).

D’aquesta doctrina en resulta, doncs, que la seu com-
petencial escaient per a les normes que habiliten per a 
l’exercici d’una professió titulada és l’article 149.1.30 CE, 
mentre que les que se circumscriuen a la formació es-
pecialitzada del personal que ja ocupa un lloc de treball 
s’han d’ubicar en la seu material pròpia de l’activitat que 
es desenvolupa.

5. Quelcom semblant, és a dir, la possible intervenció 
d’una dualitat de títols competencials, es planteja en re-
lació amb la regulació que el RDL 16/2012 fa de certs 
aspectes del règim estatutari del personal que presta ser-
veis en el sistema sanitari públic. En efecte, en aquest 
punt es tracta d’una regulació que podria trobar empa-
ra en la competència de l’article 149.1.18 CE, «Bases del 
règim estatutari dels seus funcionaris», però que també 
té una vinculació molt directa amb la matèria «sanitat» 
fins al punt que l’article 162.3.e EAC la ubica en el seu 
si, fent prevaler així aquest aspecte material. Concreta-
ment, l’esmentat precepte estatutari atribueix a la Gene-
ralitat la competència compartida sobre «el règim estatu-

tari [...] del personal que presta serveis al sistema sanitari 
públic». En qualsevol cas, la diferència que hi ha entre 
ubicar aquesta matèria en un o altre títol competencial 
no és gaire significativa, atès que en ambdós casos l’Estat 
exerceix un títol d’intervenció que li permet fixar les ba-
ses (en el primer en virtut de l’art. 149.1.18 i en el segon, 
de l’art. 149.1.16 CE).

De fet, aquesta interrelació o complementarietat entre els 
títols «funció pública» i «sanitat», basada en les particu-
laritats derivades d’aquesta darrera, sempre ha estat pre-
sent en les previsions contingudes en la legislació bàsica 
i troba el seu fonament en la singularitat d’aquest tipus 
de servei que presta el personal sanitari. Això és el que 
justifica l’aprovació d’una normativa de personal especí-
fica per a l’àmbit de la sanitat, que entra en concurrència 
amb la general en matèria de funció pública, que pertany 
a l’Estat, la qual cosa implica, indirectament, un reforça-
ment de l’àmbit d’autonomia de les comunitats autòno-
mes, que gestionen el servei en qüestió. En aquest sentit, 
l’article 1.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, ja preveia que, en la 
seva aplicació, es poguessin dictar normes específiques 
per tal d’adequar-la a les peculiaritats del personal sani-
tari. Igualment, l’article 2.3 de l’EBEP estableix que el 
personal estatutari dels serveis de salut s’ha de regir per 
la legislació específica dictada per l’Estat i per les co-
munitats autònomes en l’àmbit de les seves respectives 
competències.

La mateixa Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut 
marc del personal estatutari dels serveis de salut, dictada 
a l’empara de l’article 149.1.18 CE, en justificar la con-
veniència d’una normativa pròpia per a aquest personal, 
també posa en relació aquest títol competencial amb la 
matèria sanitat. Així, en la seva exposició de motius jus-
tifica el caràcter de norma especial en la «[...] necessitat 
de que el seu règim jurídic s’adapti a les característiques 
específiques, de l’exercici de les professions sanitàries i 
del servei sanitari assistencial».

La jurisprudència constitucional també ha reconegut la 
incidència remarcable de la competència autonòmica so-
bre el desenvolupament de les bases en matèria de sani-
tat respecte de la regulació de funció pública vinculada 
a l’ordenació dels serveis sanitaris (STC 87/2009, de 20 
d’abril, FJ 5, i STC 137/2009, de 15 de juny, FJ 2). Ara 
bé, cal tenir present que el mateix Tribunal Constituci-
onal ha assenyalat que les qüestions relacionades amb 
la carrera professional i les retribucions que s’hi vincu-
len formen part del règim estatutari dels funcionaris pú-
blics (art. 149.1.18 CE), atès que configuren les relacions 
entre aquest i l’Administració a la qual serveixen, i això 
amb independència que es tracti del personal sanitari. És 
a dir, en aquest punt no fa prevaler la seva consideració 
com a personal regit per «una relació funcionarial espe-
cial». És per això que ha afirmat que, d’acord amb l’arti-
cle 149.1.18 CE, correspon a l’Estat l’establiment de les 
bases sobre el règim estatutari dels funcionaris públics 
que comprèn els diferents aspectes de la carrera admi-
nistrativa (que inclou «[...] la normación relativa a la ad-
quisición y pérdida de la condición de funcionario, a las 
condiciones de promoción de la carrera administrativa y 
a las situaciones que en ésta puedan darse, a los derechos 
y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su 
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régimen disciplinario, así como a la creación e integra-
ción, en su caso, de cuerpos y escalas funcionariales y 
al modo de provisión de puestos de trabajo al servicio 
de las Administraciones públicas»; STC 37/2002, de 14 
de febrer, FJ 8, amb citació de les STC 99/1987, d’11 de 
juny, FJ 3.c, i 56/1990, de 29 de març, FJ 19). També ha 
considerat l’alt tribunal que correspon a l’Estat, en virtut 
de l’article 149.1.18 CE, l’establiment de les «previsiones 
relativas a las retribuciones de los funcionarios comunes 
a todas las Administraciones públicas, lo que, a su vez, 
hallaría fundamento en los principios constitucionales de 
igualdad y solidaridad» (STC 63/1986, de 21 de maig, FJ 
11, i STC 237/1992, de 15 de desembre, FJ 4).

Precisament, coincidint amb aquell corrent legislatiu que 
va atorgar un cert caràcter absorbent a la matèria «sani-
tat» respecte d’allò que afecta les particularitats organit-
zatives del personal relacionades amb aquesta, l’article 
162.3.e EAC ha adoptat un criteri finalista i ha inclòs el 
règim estatutari del personal al servei del sistema sani-
tari públic en el títol competencial «sanitat», atribuint, 
per tant, en aquest àmbit la competència compartida a la 
Generalitat.

A partir d’aquí, entenem que és aplicable també la nostra 
doctrina consultiva continguda en el Dictamen 5/2010, 
de 20 d’abril (FJ 3), on vàrem assenyalar, citant la STC 
251/2006, de 25 de juliol (FJ 9), que no es pot atribuir la 
mateixa extensió i intensitat a les bases estatals quan es 
refereixen a aspectes organitzatius interns que no afec-
ten directament l’activitat externa de l’Administració i els 
administrats, que als aspectes en els quals aquella afec-
tació no es produeix. Pel seu interès, quant a la interpre-
tació del seu significat en allò que pot resultar d’aplicació 
a la norma que estem dictaminant, és aclaridora la STC 
50/1999, de 6 d’abril, quan precisa l’abast de les bases 
previstes a l’article 149.1.18 CE i afirma que tenen la fi-
nalitat de: 

«[...] garantizar “a los administrados un tratamiento co-
mún ante ellas” [las Comunidades Autónomas] y no cabe 
duda de que cuanto menor sea la posibilidad de inciden-
cia externa de las cuestiones reguladas por los preceptos 
impugnados, más remota resultará la necesidad de ase-
gurar ese tratamiento común y, por el contrario, mayor 
relieve y amplitud adquirirá la capacidad de las Comu-
nidades Autónomas de organizar su propia Administra-
ción.» (FJ 3)

D’aquí podem concloure que l’Estat és competent per 
dictar les bases en matèria de personal estatutari, les 
quals, en qualsevol cas, han de garantir als administrats 
un tractament comú davant l’Administració sanitària, i 
que també ho és en tot allò que afecta l’ordenació de la 
posició jurídica del funcionari amb l’Administració a la 
qual serveix. Hem d’excloure, en canvi, qualsevol possi-
bilitat d’intervenció de l’Estat que es fonamenti en con-
sideracions d’organització o gestió del servei ja que la 
competència de la Generalitat en matèria de «sanitat» es 
projecta sobre tots aquells preceptes la finalitat dels quals 
sigui adaptar el règim del personal a les peculiaritats or-
ganitzatives dels propis serveis, que, òbviament, hauran 
de respectar els límits que deriven dels drets inclosos en 
les bases. Aquesta dimensió interna de la competència 
en matèria de sanitat s’intensifica atenent a la competèn-

cia d’autoorganització que correspon a la Generalitat (art. 
150 EAC).

Un cop hem exposat la doctrina constitucional relativa 
al sistema de distribució de competències en matèria de 
sanitat i, en la part que es relacionen amb aquesta, la re-
ferida a les «bases del règim estatutari dels funcionaris» 
i a la «regulació de les condicions d’obtenció, expedició 
i homologació de títols acadèmics i professionals», en el 
fonament jurídic següent analitzarem si s’ha produït la 
invasió competencial que denuncien els sol·licitants, és 
a dir, si aquestes normes suposen l’exercici, per part de 
l’Estat, de competències de desenvolupament legislatiu i 
d’execució que l’Estatut atribueix a la Generalitat de Ca-
talunya.

Sisè. L’adequació dels preceptes sol·licitats del RDL 
16/2012 a l’ordre constitucional i estatutari de distribució 
de competències

En aquest fonament jurídic procedirem a l’anàlisi dels 
preceptes sol·licitats que presenten dubtes d’ordre compe-
tencial, agrupant-los segons la mateixa distribució siste-
màtica del Reial decret llei dictaminat: 1) reconeixement 
de la condició d’assegurat; 2) categorització de la cartera 
de serveis del SNS; 3) mesures sobre prestació farmacèu-
tica; 4) mesures en matèria de recursos humans, i 5) part 
final del RDL 16/2012.

1. El primer bloc inclou només l’article 1, apartat dos, 
RDL 16/2012, que afegeix un nou article 3 bis a la Llei 
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Siste-
ma Nacional de Salut. Concretament, el precepte que s’hi 
afegeix regula el reconeixement i el control de la condi-
ció d’assegurat o de beneficiari d’aquest, l’expedició de 
la targeta sanitària individual per la comunitat autònoma 
i, com a element instrumental de l’anterior, autoritza la 
comunicació de dades personals a l’INSS, per part dels 
òrgans competents en matèria d’estrangeria o d’altres ad-
ministracions públiques. El reconeixement de la condició 
d’assegurat o de beneficiari se centralitza en les direcci-
ons provincials de l’INSS i és automàtic en el cas dels 
afiliats a la Seguretat Social, de pensionistes, de percep-
tors de prestacions periòdiques de la Seguretat Social i 
també de les persones que han esgotat el subsidi de deso-
cupació i figuren inscrites com a demandants d’ocupació. 
Cal afegir-hi que, d’acord amb la correcció d’errades del 
RDL 16/2012, les referències que fa aquest nou article 3 
bis a l’INSS han d’anar acompanyades de l’expressió «o, 
si escau, l’Institut Social de la Marina». En relació amb 
aquesta ampliació dels òrgans estatals als quals s’atribu-
eixen funcions executives en aquesta matèria, s’ha de te-
nir en compte que, en virtut del RD 1049/1997, de 27 
de juny, es va aprovar l’Acord de la Comissió Mixta de 
Transferències en el qual es traspassaven a la Generali-
tat, dins el seu àmbit territorial, les funcions i els serveis 
que realitzava l’Institut Social de la Marina en matèria 
d’assistència sanitària de la Seguretat Social. Per això, els 
raonaments que expressarem en relació amb les funcions 
atribuïdes a l’INSS s’han d’estendre també a l’Institut So-
cial de la Marina.

El Govern considera que l’atribució a l’INSS de la com-
petència executiva per reconèixer i controlar la condició 
d’assegurat o de beneficiari als efectes de l’expedició de 
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la targeta sanitària pot vulnerar les competències execu-
tives en matèria de sanitat i ordenació farmacèutica, que 
l’article 162 EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya. 
D’altra banda, la sol·licitud dels grups parlamentaris cen-
tra els seus dubtes en els apartats 1 i 2 del nou article 3 
bis. Considera que l’apartat 1, en atribuir el control i el 
reconeixement de la condició de persona assegurada o de 
beneficiària a l’INSS podria suposar una vulneració de 
l’article 162.3 EAC, en la seva lletra a, i qüestiona l’incís 
«expedició de la targeta sanitària individual» de l’apartat 
2 del precepte afegit, amb la mateixa fonamentació.

L’examen de l’apartat dos de l’article 1 RDL 16/2012 (nou 
art. 3 bis LCQSNS), en allò que es refereix al reconeixe-
ment i al control de la condició d’assegurat o de benefi-
ciari d’aquest, ha de tenir necessàriament com a punt de 
referència la regulació continguda a l’apartat u del mateix 
precepte (art. 3 LCQSNS) ja que és on s’enumeren, amb 
caràcter taxat, les persones que tenen garantida l’assis-
tència sanitària pública a través del Sistema Nacional de 
Salut. Precisament, per aquest vincle evident entre l’un i 
l’altre, tot i que cap de les sol·licituds qüestiona la cons-
titucionalitat de l’article 1, apartat u, RDL 16/2012 des 
d’una perspectiva competencial, cal que efectuem al-
gunes consideracions sobre la seva qualificació com a 
norma bàsica. Per raó de la matèria, la determinació de 
les persones que tenen dret a l’assistència sanitària amb 
càrrec als fons públics, es tracta d’un element essenci-
al, nuclear o imprescindible d’aquest àmbit de la sanitat. 
Això vol dir que la condició d’assegurat o de beneficiari 
d’aquest hauria de constituir un mínim susceptible de ser 
ampliat (per millorar-lo) per les comunitats autònomes 
amb competències de desenvolupament normatiu en ma-
tèria de sanitat. Tot això en el benentès que, prèviament a 
la inclusió d’altres col·lectius en els serveis sanitaris auto-
nòmics, hauria de quedar garantida la suficiència finan-
cera per tal de donar compliment als criteris d’estabilitat 
pressupostària.

Dit això, però, la interpretació de l’abast de l’article 3 
LCQSNS, a la llum de l’exposició de motius del Decret 
llei, que diu que «s’imposa un aclariment harmonitzat de 
la condició d’assegurat», podria donar a entendre que no 
es preveu aquest desenvolupament. Per tant, si fos així, 
el precepte esmentat comportaria una limitació de les 
competències de la Generalitat que, de fet, ja havia exer-
cit l’any 2010 mitjançant l’article 2.2 de la Llei catalana 
21/2010, de 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de 
cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut.

Un cop efectuades aquestes consideracions, examinarem 
la naturalesa de les funcions de reconeixement i control 
previstes a l’apartat 1 del nou article 3 bis LCQSNS. Ens 
trobem davant de funcions de naturalesa clarament exe-
cutiva que, com a regla, no integren l’abast funcional de 
les bases sobre una matèria perquè, com ha afirmat el Tri-
bunal Constitucional, «la aplicación ordinaria y general 
de la normativa básica deben realizarla las Comunidades 
Autónomas» (STC 194/2004, de 4 de novembre, FJ 7). 
En efecte, de la jurisprudència constitucional, se’n deriva 
un criteri restrictiu respecte de la constitucionalitat dels 
anomenats actes executius bàsics d’acord amb el qual la 
intervenció executiva de l’Estat emparada en un títol so-
bre les bases d’una matèria «debe tener un carácter pun-
tual y concreto» (STC 194/2004, FJ 7) que tan sols es 

justifica en supòsits en què els actes d’execució afectin 
directament interessos supracomunitaris quan comportin 
amplis marges de discrecionalitat que exigeixin la cen-
tralització de la instància decisora per garantir la unitat 
de criteri, o quan ens trobem davant d’una situació d’ur-
gència que obligui a actuar per evitar danys irreparables 
(STC 86/1989, d’11 de maig, FJ 13, i 127/1994, de 5 de 
maig, FJ 8.A, entre d’altres). D’acord amb aquesta inter-
pretació constitucional, la nostra doctrina consultiva ha 
pogut qualificar els actes executius de caràcter bàsic com 
a «excepcionals» (DCGE 2/2011, de 21 de març, FJ 4; 
3/2011, de 24 de març, FJ 3, i 4/2011, de 14 d’abril, FJ 2).

L’apartat 1 de l’article 3 bis LCQSNS configura com un 
acte reglat l’aplicació per part de l’INSS de la normació 
bàsica sobre la delimitació subjectiva de l’accés a l’as-
sistència sanitària prestada pels serveis de salut integrats 
al SNS continguda al nou article 3 LCQSNS, segons la 
modificació introduïda per l’article 1, apartat u, RDL 
16/2012. La centralització de les funcions de reconeixe-
ment i control de la condició d’assegurat o de beneficiari 
no es justifica per la necessitat d’unificar la interpretació 
i aplicació de la normativa, perquè aquesta no presenta 
marges de discrecionalitat ni elements valoratius que pu-
guin generar divergències interpretatives, ni tampoc per 
l’existència d’interessos supracomunitaris la gestió dels 
quals no sigui susceptible de fraccionament. Ens trobem 
davant d’un acte estatal que constitueix l’exercici d’una 
funció executiva que correspon a les comunitats autòno-
mes i que es tradueix, en aquesta matèria, en el reconei-
xement del dret d’accés a l’assistència sanitària mitjan-
çant l’expedició de la corresponent targeta sanitària. Per 
tant, és obvi que l’apartat 1 de l’article 3 bis LCQSNS 
no constitueix un aspecte essencial o nuclear de la regu-
lació de la prestació dels serveis sanitaris i sociosanita-
ris que justifiqui el seu caràcter bàsic i, consegüentment, 
l’atribució competencial a l’Estat. Ans al contrari, un cop 
han quedat determinats per l’Estat els requisits que hom 
ha de reunir per tenir la condició d’assegurat (art. 3), els 
tràmits administratius subsegüents per al seu reconeixe-
ment o posterior control constitueixen meres funcions 
executives que han de correspondre a la Generalitat de 
Catalunya a l’empara de l’article 162.2.a EAC.

El mateix s’ha de dir respecte de l’apartat 3, ja que es re-
fereix a un aspecte merament instrumental d’aquell reco-
neixement, de caire, a més, estrictament de gestió, com 
és la comunicació, per part d’altres òrgans administratius 
(els competents en matèria d’estrangeria o d’altres admi-
nistracions públiques), de les dades imprescindibles per-
què l’INSS o l’Institut Social de la Marina puguin com-
provar la concurrència dels requisits a què es refereixen 
els apartats 3 i 4 de l’article 3 de la Llei modificada. És 
a dir, un cop hem conclòs que les funcions de reconei-
xement i control, tant de la condició d’assegurat com de 
beneficiari, han de correspondre a la Generalitat de Ca-
talunya, necessàriament hem de concloure també que la 
cessió de les dades, per al seu tractament, hauria de te-
nir com a subjecte receptor la mateixa Generalitat i, per 
tant, en no preveure-ho, l’apartat 3 també vulnera l’arti-
cle 162.3 EAC.

En canvi, pel que fa a l’apartat 2 de l’article 3 bis, segons 
el qual, una vegada reconeguda la condició d’assegurat, 
el dret a l’assistència sanitària el fan efectiu les adminis-
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tracions sanitàries competents, que faciliten l’accés a les 
prestacions mitjançant l’expedició de la targeta sanitària, 
hem de dir que no presenta cap objecció d’inconstitucio-
nalitat o d’antiestatutarietat, ja que es tracta d’una com-
petència executiva que el precepte qüestionat atribueix 
directament a les comunitats autònomes.

Així doncs, per les raons que acabem d’exposar, l’article 
1, apartat dos, RDL 16/2012, que afegeix un nou article 3 
bis LCQSNS, exclusió feta de l’apartat 2 del precepte afe-
git, vulnera l’ordre constitucional i estatutari de distribu-
ció de competències (art. 149.1.16 CE i art. 162.3.a EAC), 
en la mesura que atribueix les funcions de reconeixement 
i control de la condició d’assegurat i beneficiari, i les fun-
cions instrumentals de tractament de dades, a l’INSS o, si 
escau, a l’Institut Social de la Marina.

2. Passant al grup de preceptes relatius a la cartera co-
muna de serveis del SNS, els dubtes de constitucionalitat 
per raons competencials se centren en els apartats quatre 
i cinc de l’article 2 RDL 16/2012.

a) El primer afegeix un nou article 8 quarter LCQSNS, 
en què es regula la cartera comuna de serveis accesso-
ris, que compren les activitats, els serveis o les tècniques, 
sense caràcter de prestació, que no es consideren essen-
cials i/o que són coadjuvants o de suport per a la millora 
d’una patologia de caràcter crònic. Els serveis que s’hi 
inclouen, les condicions econòmiques i les modalitats 
d’aportació els aprova el Ministeri de Sanitat, Serveis So-
cials i Igualtat, amb l’acord previ del Consell Interterri-
torial del SNS.

El Govern de la Generalitat qüestiona, concretament, que 
els serveis que integren l’esmentada cartera s’hagin de 
considerar fonamentals del sistema sanitari i que hagin 
de formar part de la cartera de serveis reservada a l’Estat 
i, per aquest motiu, entén que el Reial decret llei 16/2012, 
ha incorregut en un excés de regulació.

L’establiment d’una categorització homogènia per a tot 
l’Estat d’una cartera comuna de serveis del Sistema Naci-
onal de Salut constitueix un element nuclear o essencial 
de les prestacions sanitàries, en la mesura que confor-
ma una garantia per a tots els usuaris del sistema i, con-
següentment, es justifica la seva regulació amb caràcter 
bàsic. Ara bé, el dubte pot sorgir, com suggereix el Go-
vern, respecte de la cartera de serveis accessoris –la que 
aquí ens ocupa–, que aprova el Ministeri, que està sotme-
sa a aportació per part de l’usuari i que la mateixa norma 
defineix com a inclusiva d’activitats, serveis o tècniques 
«sense caràcter de prestació, que no es consideren essen-
cials». És a dir, aquesta manca d’essencialitat de les ac-
tivitats, serveis o tècniques podria fer pensar que exclou 
la possibilitat del fet que la norma pugui ser considerada 
bàsica, perquè li mancaria el principal requisit que exi-
geix la jurisprudència constitucional, el que defineix allò 
que pot ser bàsic.

El fet que els serveis, les activitats i les tècniques que 
s’inclouen en la cartera comuna de serveis accessoris no 
es considerin essencials, des del punt de vista terapèutic, 
no treu que l’Estat els pugui atribuir caràcter bàsic confe-
rint-los la condició de mínim comú denominador de ne-
cessària vigència a tot el territori de l’Estat. D’aquesta 
manera, s’assegura un nivell mínim de suficiència també 
per a aquells casos en què, «sense caràcter de prestació», 

s’apliquen determinades tècniques o es presten serveis 
que coadjuven a fer més suportables o, fins i tot, millorar 
les patologies cròniques, per la vinculació que aquestes 
situacions continuen tenint amb el dret a la protecció de 
la salut (art. 43.1 CE), i això, amb el mateix sistema de 
finançament públic que regeix per a la prestació farma-
cèutica.

En conseqüència, l’apartat quatre de l’article 2 RDL 
16/2012 no vulnera l’ordre constitucional i estatutari de 
distribució de competències.

b) L’altre precepte d’aquest segon bloc que hem d’ana-
litzar és l’apartat cinc de l’article 2 RDL 16/2012, que 
afegeix un nou article 8 quinquies a la Llei 16/2003, de 
28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional 
de Salut, que disposa que les comunitats autònomes po-
den aprovar carteres de serveis complementàries garan-
tint, com a mínim, la cartera comuna de serveis del SNS 
en les seves tres modalitats, és a dir, la bàsica de serveis 
assistencials, la suplementària i la de serveis accessoris. 
A aquests efectes, hauran de destinar els recursos econò-
mics necessaris per al seu finançament, amb la garantia 
prèvia de suficiència financera en el marc del compliment 
dels criteris d’estabilitat pressupostària. La possibilitat 
que les comunitats autònomes poguessin establir, al seu 
càrrec, prestacions sanitàries complementàries ja exis-
tia amb anterioritat al RDL 16/2012. Ara, la novetat rau 
en l’exigència del compliment dels requisits que deriven 
de l’esmentada legislació sobre estabilitat pressupostària 
(Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera).

La sol·licitud dels grups parlamentaris qüestiona el siste-
ma de finançament de la cartera de serveis complemen-
tària de les comunitats autònomes, ja que entén que, en 
haver tornat al sistema en què l’Estat és el competent per 
reconèixer la condició d’assegurat, a través de l’INSS o, 
si escau, de l’Institut Social de la Marina, s’hauria d’ha-
ver tornat també a un sistema finalista de finançament de 
les comunitats autònomes. En no fer-ho, conclou, podrí-
em estar davant d’una ingerència de l’article 149.1.17 CE 
sobre «Seguretat Social».

Pel que fa a això, ja avancem que el fet que el RDL 
16/2012 hagi tornat al model anterior, és a dir, a vincular, 
en essència, el dret a l’assistència sanitària pública amb la 
cotització a la Seguretat Social no implica cap infracció 
de l’article 149.1.17 CE, que atribueix a l’Estat la compe-
tència en matèria de «legislació bàsica i règim econòmic 
de la Seguretat Social».

Malgrat que aquesta vinculació de l’assistència sanitària 
pública a la condició d’afiliat a la Seguretat Social o de 
beneficiari d’aquest faci que la separació entre «sanitat» 
i «seguretat social» no sembli tan nítida en la nova regu-
lació que ara examinem, el cert és que el RDL 16/2012 
no ha alterat l’opció, constitucionalment legítima, segons 
hem vist en el fonament jurídic tercer, de desvincular el 
finançament del Sistema Nacional de Salut de l’específi-
ca partida pressupostària de la Seguretat Social. Precisa-
ment, és la previsió del fet que les comunitats autònomes 
puguin aprovar les seves respectives carteres de serveis, 
la que permet a la Generalitat desenvolupar aquell con-
tingut mínim previst per a la cartera comuna de serveis 
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i incorporar tècniques o procediments no previstos en 
aquesta, si disposa dels recursos necessaris.

En conclusió, doncs, l’apartat cinc de l’article 2 RDL 
16/2012, que afegeix un nou article 8 quinquies a la Llei 
16/2003, no vulnera l’ordre constitucional i estatutari de 
competències.

3. Quant al grup de preceptes relatius a les mesures sobre 
la prestació farmacèutica, els dubtes es projecten, de for-
ma genèrica, sobre tot el capítol IV RDL 16/2012, i espe-
cialment, sobre els apartats u, quatre i catorze de l’article 
4; l’apartat u de l’article 5, i els articles 6 i 7 del Reial de-
cret llei objecte del present Dictamen.

En aquesta part, el nostre examen de constitucionalitat se 
centrarà en els preceptes expressament al·legats en les sol-
licituds, deixant de banda cap altra consideració sobre si, 
genèricament, la globalitat del capítol respecta les com-
petències de la Generalitat en matèria de sanitat i ordena-
ció farmacèutica o no. En aquest punt, convé recordar, tal 
com ja ha quedat apuntat en el fonament jurídic anterior, 
que la regulació que fan els preceptes sobre els quals se 
sol·licita la nostre opinió consultiva no té per objecte as-
pectes referits al medicament com a substància, sinó que 
se centra en la seva dimensió de prestació sanitària inclo-
sa en el Sistema Nacional de Salut i, per tant, no s’ubica 
en el títol competencial «legislació sobre productes far-
macèutics», sinó en el relatiu a les «bases de la sanitat».

a) Partint d’aquesta premissa, en primer lloc, analitzarem 
conjuntament els apartats u i quatre de l’article 4 RDL 
16/2012, ja que ambdós responen a la mateixa ràtio. El 
primer modifica l’article 85 de la Llei del medicament, 
establint, a l’apartat 4, que «[q]uan la prescripció es rea-
litzi per principi actiu, el farmacèutic ha de dispensar el 
medicament de preu més baix de la seva agrupació ho-
mogènia i, en el cas d’igualtat, el medicament genèric o 
el medicament biosimilar corresponent»; i l’apartat qua-
tre de l’article 4 RDL 16/2012 afegeix un nou apartat 5 
a l’article 86 de la mateixa Llei del medicament, en què 
s’estableix una regla semblant per als casos d’igualtat de 
preus en el medicament «[q]uan la prescripció es realitzi 
per denominació comercial [...]».

En aquest cas, el judici sobre el caràcter bàsic dels pre-
ceptes qüestionats, efectuat a partir del seu contingut i 
finalitat, ens porta a dir que la regla de preferència que 
s’hi conté no pot ser considerada com a bàsica, ja que no 
reuneix els requisits que, segons ha quedat exposat en el 
fonament jurídic anterior, ha fixat el Tribunal Constituci-
onal per a aquest tipus de normes.

Efectivament, si las bases en matèria de sanitat constitu-
eixen, d’acord amb la STC 98/2004, (FJ 7), «un mínimo 
igualitario de vigencia y aplicación en todo el territorio 
nacional en orden al disfrute de las prestaciones sanita-
rias, que proporcionen los derechos comunes a todos los 
ciudadanos», sens perjudici de les normes que puguin 
dictar les comunitats autònomes amb l’objectiu d’esta-
blir «una mejora en su ámbito territorial de ese mínimo 
común denominador establecido por el Estado», és obvi 
que la fixació d’una regla segons la qual, en cas d’igualtat 
de preu, s’ha de donar un tipus de medicament o un altre 
no pot tenir la consideració de bàsica en no concórrer el 
requisit de constituir un element essencial o nuclear de la 
regulació que mereixi ser considerat com aquell mínim 

comú denominador i esgotar el marge de desenvolupa-
ment autonòmic.

Per tant, l’apartat u de l’article 4 RDL 16/2012, en la part 
que modifica l’apartat 4 de l’article 85 de la Llei 29/2006, 
i l’apartat quatre del mateix article 4 del RDL 16/2012, 
que afegeix un nou apartat 5 a l’article 86 de la matei-
xa Llei, en els incisos «i en cas d’igualtat, ha de dispen-
sar el medicament genèric o el medicament biosimilar 
corresponent», vulneren la competència de la Generali-
tat en matèria de gestió de les prestacions sanitàries (art. 
162.3.a EAC) i, en conseqüència, són contraris a l’ordre 
constitucional i estatutari de distribució de competènci-
es.

b) L’apartat cinc de l’article 4 RDL 16/2012, que modifica 
els apartats 1 i 2 de l’article 89 de la Llei 29/2006, de 26 
de juliol, estableix (com ja es contenia en el dret anteri-
or) que l’Estat pot sotmetre a reserves singulars les con-
dicions específiques de prescripció, dispensació i finan-
çament de medicaments i productes sanitaris, d’ofici o 
a proposta de les comunitats autònomes. Tanmateix, ara 
afegeix la prohibició expressa del fet que, llevat de ca-
sos justificats per les seves mateixes peculiaritats, les co-
munitats autònomes puguin establir de manera unilateral 
aquest tipus de reserves. Es tracta d’una prohibició que 
el mateix article vincula a la finalitat de garantir el dret 
d’accés a la prestació farmacèutica en condicions d’igual-
tat en tot el Sistema Nacional de Salut a totes les perso-
nes que gaudeixin de la condició d’assegurat i beneficiari 
d’aquest Sistema.

La sol·licitud dels grups parlamentaris considera que l’ar-
ticle que estem analitzant pot implicar una possible inge-
rència en la facultat d’ordenació farmacèutica que corres-
pon a la Generalitat de Catalunya. Per la seva banda, el 
Govern de la Generalitat especifica que es tracta d’una 
funció executiva que s’atribueix a un òrgan estatal i que 
no troba justificació en la necessitat de garantir l’accés a 
les prestacions farmacèutiques en condicions d’igualtat.

Les previsions legals sobre l’establiment de reserves 
singulars han estat desenvolupades pel Reial decret 
618/2007, d’11 de maig, pel qual es regula el procedi-
ment per a l’establiment, mitjançant visat, de reserves 
singulars a les condicions de prescripció i dispensació 
dels medicaments. D’acord amb aquesta norma regla-
mentària, el Ministeri de Sanitat pot exigir el visat per 
als tractaments amb determinat tipus de medicaments 
(medicaments d’exclusiva dispensació hospitalària, d’es-
pecial control mèdic o que es financin únicament algu-
nes de les seves indicacions terapèutiques, entre d’altres, 
d’acord amb l’art. 2.1 RD 618/2007). La imposició de vi-
sat comporta que «les administracions sanitàries han de 
verificar la conformitat del tractament prescrit en el Sis-
tema Nacional de Salut amb les condicions d’utilització 
autoritzades a la fitxa tècnica i les indicacions terapèuti-
ques finançades d’acord amb el procediment que deter-
minin en l’exercici de les seves competències» (art. 2.3 
RD 618/2007).

En aquest punt, hem de recordar que l’article 88 de la 
Llei 29/2006, del medicament, reconeix «[...] el dret de 
tots els ciutadans a obtenir medicaments en condicions 
d’igualtat en tot el Sistema Nacional de Salut, sense per-
judici de les mesures tendents a racionalitzar la prescrip-
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ció i la utilització de medicaments i productes sanitaris 
que puguin adoptar les comunitats autònomes en exerci-
ci de les seves competències». D’aquest precepte, que no 
ha estat modificat pel RDL 16/2012, se’n podia derivar 
la possibilitat de concurrència de reserves singulars de 
prescripció, dispensació o finançament d’àmbit estatal i 
d’àmbit autonòmic. Una concurrència que s’adeia amb la 
lògica del repartiment de competències en matèria de sa-
nitat en virtut del qual a l’Estat li correspon l’establiment 
d’un mínim igualitari de vigència i aplicació en tot el ter-
ritori, sens perjudici de les millores que puguin establir 
les comunitats autònomes.

Aquesta situació normativa ha estat modificada per RDL 
16/2012 ja que, mitjançant un nou paràgraf cinquè de 
l’article 89.1, es pretén garantir que les úniques reserves 
singulars siguin les d’abast estatal, tot prohibint, com dè-
iem, l’adopció unilateral de les d’àmbit autonòmic. Ara 
bé, l’altre paràgraf que s’afegeix, el sisè, a l’article 89.1 
pel RDL 16/2012 obre la via perquè aquestes reserves 
singulars específiques puguin no ser les mateixes per a 
tot l’Estat. En efecte, en la mesura que preveu que una o 
més comunitats autònomes «per raó de les seves parti-
cularitats» puguin ser exceptuades d’aquesta regla pro-
hibitiva si, motivadament, així ho decideix la Comissió 
Permanent de Farmàcia del Consell Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salut, la nova regulació està adme-
tent, implícitament, que les reserves singulars específi-
ques no constitueixen un aspecte que s’hagi de conside-
rar essencial, nuclear o imprescindible de la prestació 
farmacèutica i, per tant, que hagi de regir en tot l’Estat, 
tal com requereix la noció material de bases, les quals 
han de ser «necesariamente generales en cuanto a su ám-
bito territorial de eficacia» (STC 42/1983, de 20 de maig, 
FJ 3).

Entenem que no es pot traslladar aquí la jurisprudència 
constitucional que, per a casos més aviat excepcionals, ha 
matisat aquesta definició de les bases com d’aplicació a 
tot el territori de l’Estat. És a dir, la que admet que, quan 
l’ordenació bàsica s’exerceix sobre una matèria en la qual 
hi ha diferents peculiaritats subsectorials o espacials que 
demanen l’adaptació de la legislació bàsica, no es reque-
reix necessàriament que el marc bàsic sigui exactament 
uniforme per a tot l’Estat (STC 147/1991, de 4 de juliol, 
FJ 4). I no és traslladable, perquè, en realitat, el precepte 
que estem analitzant no fixa pròpiament un règim dife-
renciat de bases per a una part o altra del territori (com 
succeïa en el cas de la sentència abans citada), sinó que 
admet expressament que sigui la mateixa comunitat au-
tònoma la que fixi, en cada cas concret i per raó de les 
seves particularitats, les reserves diferenciades, si prèvia-
ment i de forma motivada la Comissió Permanent de Far-
màcia decideix exceptuar-la.

Així doncs, la prohibició de l’establiment de reserves sin-
gulars de prescripció, dispensació i finançament de me-
dicaments i productes sanitaris per part de les comunitats 
autònomes prevista a l’apartat 1, paràgrafs cinc i sis, de 
l’article 89 de la Llei 29/2006, en la redacció donada pel 
RDL 16/2012, no afecta cap aspecte nuclear o essencial 
de l’accés a l’assistència sanitària en condicions d’igual-
tat en tot el territori i, consegüentment, comporta l’as-
sumpció excloent, per l’Estat, d’una funció executiva que 
hauria de correspondre a la Generalitat de Catalunya.

En conseqüència, hem de concloure que l’apartat cinc de 
l’article 4 RDL 16/2012, en allò que modifica l’apartat 1, 
paràgrafs cinc i sis, de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, 
vulnera l’article 162.3.a EAC i, per tant, és contrari a l’or-
dre constitucional i estatutari de competències.

c) Examinarem ara l’apartat catorze de l’article 4 RDL 
16/2012, que afegeix un nou article 94 ter a la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels 
medicaments. Aquest precepte faculta l’INSS, o, si es-
cau, l’Institut Social de la Marina, per tractar les dades 
que siguin imprescindibles per determinar la quantia de 
l’aportació dels beneficiaris en la prestació farmacèutica. 
Amb aquesta mateixa finalitat, preveu també que l’Admi-
nistració tributària pugui comunicar a l’INSS, o l’Institut 
Social de la Marina, les dades fiscals sense consentiment 
de l’interessat.

La determinació específica de la quantia de l’aportació 
dels beneficiaris en la prestació farmacèutica, a través 
del tractament de les dades que siguin imprescindibles, 
constitueix una funció executiva que té una naturalesa 
coincident amb la que es preveu al nou article 3 bis, apar-
tat tres, LCQSNS, anteriorment analitzat. Així doncs, 
hem de donar per reproduïts aquí els arguments que, pel 
que fa a la naturalesa executiva d’aquestes funcions, hem 
exposat en analitzar l’apartat dos de l’article 1 d’aquest 
mateix RDL 16/2012, que afegeix un nou article 3 bis 
LCQSNS, específicament en allò que es refereix al seu 
apartat 3.

Hem de concloure, doncs, que l’apartat catorze de l’arti-
cle 4 RDL 16/2012, que afegeix un nou article 94 ter a la 
Llei 29/2006, de 26 de juliol, en allò que atribueix a l’Ins-
titut Nacional de la Seguretat Social, i a l’Institut Social 
de la Marina, les facultats executives de tractament de 
dades necessàries per determinar la quantia de l’aporta-
ció dels beneficiaris de la prestació farmacèutica, vulnera 
l’article 162.3 EAC i, en conseqüència, és contrari a l’or-
dre constitucional i estatutari de competències.

d) L’article següent d’aquest bloc que, a parer dels grups 
parlamentaris sol·licitants de dictamen, presenta dubtes 
de constitucionalitat de base competencial, és l’apartat u 
de l’article 5 RDL 16/2012, que afegeix un nou apartat 8 
a l’article 2 RD 823/2008, de 16 de maig. Aquest precep-
te fixa un índex corrector dels marges de les oficines de 
farmàcia que resultin exemptes de l’escala de deducci-
ons que regula l’apartat 5 d’aquest mateix article 2, rela-
tiu a les receptes i ordres de dispensació de medicaments 
d’ús humà fabricats industrialment i dispensats amb càr-
rec a fons públics. També estableix els requisits que han 
de complir aquestes oficines i atribueix la decisió sobre 
si els compleixen o no a les administracions sanitàries 
competents en matèria d’ordenació farmacèutica.

L’esmentada sol·licitud es limita a dir que l’article 5 RDL 
16/2012 

–semblantment als articles 6 i 7– podria suposar una in-
gerència en la facultat d’ordenació farmacèutica que cor-
respon a la Generalitat. Tanmateix, en opinió d’aquest 
Consell, correspon a l’Estat la competència per establir, 
amb caràcter bàsic, la fixació d’un índex corrector dels 
marges de les oficines de farmàcia corresponent a les re-
ceptes o ordres de dispensació de medicaments dispen-
sats amb càrrec a fons públics. La té igualment per fixar 
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els requisits que han de complir aquests farmàcies, per bé 
que la gestió, com reconeix el mateix precepte aquí dic-
taminat, ha de correspondre a les comunitats autònomes. 
I això és així perquè la fixació dels marges per als medi-
caments dispensats amb càrrec als fons públics és ma-
tèria que afecta el finançament públic del medicament, 
que, d’acord amb la jurisprudència constitucional, és «[...] 
un aspecto esencial o nuclear de la regulación de la pres-
tación farmacéutica, al ser un presupuesto necesario para 
el acceso de los ciudadanos a los medicamentos en con-
diciones de igualdad, a precio razonable y con un precio 
público ajustado» (STC 98/2004, de 25 de maig, FJ 7). 
En conseqüència, l’apartat u de l’article 5 RDL 16/2012, 
que afegeix un nou apartat 8 a l’article 2 RD 823/2008, 
no vulnera l’article 162.2 EAC.

e) L’altre precepte que haurem d’examinar és l’article 6 
RDL 16/2012, que incorpora l’obligació d’establir un ser-
vei de farmàcia hospitalària als hospitals, centres d’assis-
tència social i centres psiquiàtrics que tinguin cent llits 
o més (apt. 1). Paral·lelament, l’apartat 2 preveu que la 
conselleria responsable en matèria de prestació farma-
cèutica pugui eximir-los d’aquesta obligació si disposen 
d’un dipòsit de medicaments vinculat al servei de farmà-
cia hospitalària de l’hospital públic de referència a l’àrea 
sanitària. En darrer lloc, l’apartat 3 estableix que els cen-
tres hospitalaris, d’assistència social i psiquiàtrics, que 
no tinguin servei de farmàcia perquè no hi estan obligats, 
han de disposar d’un dipòsit vinculat, segons els casos, 
a un servei de farmàcia de l’àrea sanitària, a una oficina 
de farmàcia establerta en la mateixa zona o a un servei 
de farmàcia hospitalària. Tant els grups parlamentaris 
sol·licitants de dictamen com el Govern consideren que 
aquest precepte, en els seus apartats 2 i 3, vulnera l’ar-
ticle 162.3.a EAC perquè incorre en un excés de bases.

A parer d’aquest Consell, l’esmentat article 6 RDL 
16/2012, en els seus apartats 2 i 3, incorre, efectivament, 
en un excés de bases, ja que no es limita a garantir aquest 
tipus de serveis de farmàcia en condicions d’igualtat, si-
nó que, assumint funcions pròpies de l’ordenació farma-
cèutica, determina el detall (tant material com organitza-
tiu) de com els centres hospitalaris l’han de tenir cobert 
en els casos que el departament responsable els n’hagi 
eximit, amb acord o conveni previ, o quan no estiguin 
obligats a tenir aquest servei.

Entenem, doncs, que els apartats 2 i 3 de l’article 6 RDL 
16/2012 incorren en un excés de bases en impedir que 
la Generalitat pugui desenvolupar-les establint una orde-
nació pròpia d’aquest servei que s’ajusti millor a les es-
pecificitats organitzatives del sistema català. En conse-
qüència, l’apartat 2 de l’article 6, en l’incís «sempre que 
disposin d’un dipòsit de medicaments vinculat al servei 
de farmàcia hospitalària de l’hospital de la xarxa pública 
que sigui el de referència a l’àrea o zona sanitària d’in-
fluència corresponent», i l’apartat 3 de l’article 6 RDL 
16/2012 són contraris a l’ordre constitucional i estatutari 
de competències previst als articles 149.1.16 CE i 162.2 
EAC.

f) Finalment, el darrer precepte del bloc relatiu a les me-
sures sobre prestació farmacèutica, respecte del qual es 
plantegen dubtes de constitucionalitat, en aquest cas no-
més per part dels grups parlamentaris sol·licitants, és l’ar-
ticle 7 RDL 16/2012, referit a la manipulació i adequació 

de preparacions de medicaments. Concretament, l’article 
7 disposa que, en l’àmbit hospitalari, les comunitats autò-
nomes poden acreditar els serveis de farmàcia hospitalà-
ria perquè s’hi puguin portar a terme operacions de frac-
cionament, personalització de dosis i altres operacions de 
remanipulació de medicaments, garantint que es com-
pleixin les guies tècniques, les quals han d’elaborar tam-
bé les comunitats autònomes, sota la tutela de la Direcció 
General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacio-
nal de Salut i Farmàcia, amb la col·laboració de l’Agència 
Espanyola del Medicament i d’experts de prestigi.

La regulació de les condicions tècniques i els serveis au-
toritzats per a dur a terme operacions de fraccionament, 
manipulació o transformació de medicaments, inclo-
ent-hi la facultat prèvia d’acreditació dels esmentats ser-
veis, s’ha d’ubicar en el títol competencial «legislació so-
bre productes farmacèutics» (art. 149.1.16 CE), respecte 
de la qual correspon a la Generalitat la competència exe-
cutiva (art. 162.5 EAC). Dit això, podem afirmar, sense 
cap mena de dubte, que l’específica facultat d’acredita-
ció d’un servei sanitari d’aquesta naturalesa és una fun-
ció executiva que correspon a la Generalitat de Catalunya 
com, de fet, ho confirma el mateix precepte dictaminat, 
que ja l’atribueix expressament a les comunitats autòno-
mes.

Hem d’analitzar, però, si el fet que les guies de manipula-
ció, fraccionament i dosificació personalitzada, que han 
de regir el procés d’acreditació, s’hagin d’elaborar sota la 
tutela de la Direcció General de Cartera Bàsica de Ser-
veis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia i amb la 
col·laboració de l’Agència Espanyola del Medicament i 
d’experts de prestigi, pot significar alguna minva en la 
competència executiva de la Generalitat.

La qüestió se circumscriu, doncs, a l’abast d’aquesta tu-
tela. Entesa en els termes estrictes que es contenen en el 
precepte que estem dictaminant, és a dir, com una fun-
ció d’assessorament i ajut per a l’elaboració de les guies 
en què es fixen els criteris tècnics i de bones pràctiques 
per a la manipulació i les preparacions de medicaments, 
és clar que la funció «tutelar» de l’Estat no es pot inter-
pretar com la imposició d’un criteri d’un superior jeràr-
quic (que seria, des de tots els punts de vista, contrari 
a l’autonomia), sinó com a pertanyent a les funcions de 
coordinació, entesa, segons hem vist en el fonament jurí-
dic anterior, com la fixació de mitjans que facin possible 
l’homogeneïtat tècnica en determinats aspectes.

Per tant, l’article 7 RDL 16/2012 no vulnera l’ordre cons-
titucional i estatutari de distribució de competències.

4. Passarem tot seguit a analitzar el quart bloc de pre-
ceptes en què hem agrupat els que presenten dubtes de 
constitucionalitat, és a dir, el relatiu a les «Mesures en 
matèria de recursos humans» del capítol V (apartats u i 
dos de l’article 8 i apartats quatre i sis de l’article 10 RDL 
16/2012).

Prèviament, però, cal advertir que la sol·licitud presenta-
da pels grups parlamentaris no indica els preceptes con-
crets que susciten el dubte de constitucionalitat, sinó que 
el projecta, genèricament, sobre tot el capítol V. Per això 
hem de descartar una anàlisi exclusivament abstracta de 
tot el capítol, i centrar-nos en els preceptes concrets que, 
en vista d’una interpretació finalista i contextualitzada de 
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la mateixa sol·licitud de dictamen dels grups parlamenta-
ris, dels preceptes concrets que qüestiona el Govern de la 
Generalitat i d’allò que resulta d’una primera aproxima-
ció valorativa per part d’aquest Consell, podem identifi-
car com a problemàtics.

a) Començarem el nostre examen per l’apartat u de l’ar-
ticle 8 RDL 16/2012, que modifica l’article 25 de la Llei 
44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professi-
ons sanitàries (LOPS), relatiu a les àrees de capacitació 
específica. Aquestes àrees, dins les corresponents espe-
cialitats mèdiques, les pot establir el Govern de l’Estat. 
El diploma que s’atorga té caràcter oficial, validesa en tot 
el territori de l’Estat i l’expedeix el Ministeri de Sanitat 
(previsió que, per cert, després de la reforma de l’Estatut, 
no s’adiu amb el que disposa l’art. 162.3 a EAC, ja que 
l’hauria d’expedir la Generalitat).

La nova redacció de l’article 25 ha substituït la doble via, 
fins aleshores vigent, d’accés al títol (formació programa-
da, d’una banda, i exercici professional juntament amb la 
formació continuada en l’àrea corresponent, d’una altra) 
per un únic model basat exclusivament en la formació 
programada, que es configura mitjançant el sistema de 
residència (apt. 1). Preveu també una reserva reglamen-
tària per a la fixació dels requisits d’accés i que la con-
vocatòria la farà el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat, partint del fet que els candidats hauran d’acre-
ditar almenys dos anys d’exercici professional en l’espe-
cialitat (apt. 2). Finalment, estableix que el Ministeri pot 
eliminar, augmentar o disminuir els anys d’exercici pro-
fessional requerits (apt. 3).

A partir del paràmetre que ha quedat definit en el fona-
ment jurídic anterior en relació amb la delimitació entre 
els títols competencials relatius l’un a la «regulació de 
les condicions d’obtenció de títols professionals» i l’altre 
a la «sanitat», haurem de determinar en quin d’aquests 
s’ha d’ubicar aquest precepte del RDL 16/2012, és a dir, 
si troba empara en l’article 149.1.30 CE o bé en l’article 
1491.16 CE.

Del règim legal previst per a aquest títol professional en 
resulta que és un títol necessari per poder utilitzar la de-
nominació de metge especialista amb capacitació especí-
fica en un àrea determinada i compta també com a mèrit 
en els concursos d’accés. No habilita, per tant, per exer-
cir una professió, sinó que s’adreça a uns professionals 
que ja disposen de la titulació acadèmica requerida per 
a l’exercici de l’especialitat mèdica. Regula, doncs, una 
matèria que s’incardina, segons hem vist en el fonament 
jurídic anterior, en el títol competencial «sanitat» respec-
te del qual correspon a l’Estat la fixació de les bases i a la 
Generalitat el seu desenvolupament.

Un cop ha quedat fet l’enquadrament competencial, el 
pas següent ha de ser determinar si la regulació concreta 
que conté el precepte que es modifica participa del caràc-
ter bàsic o, per contra, com sostenen ambdues sol·licituds, 
vulnera les competències de la Generalitat previstes a 
l’article 162.3.d EAC, en particular la que estableix la 
seva «participació en l’elaboració de les convocatòries i 
la gestió de programes de formació d’especialitats i les 
àrees de capacitació específica i expedició de diplomes 
d’àrees de capacitació específica».

Des de la perspectiva competencial, la fixació del sistema 
pel qual s’ha de dur a terme la formació especialitzada en 
àrees de capacitació específica constitueix un criteri bà-
sic en matèria de «sanitat», perquè es tracta d’un aspecte 
essencial que garanteix la igualtat de tracte dels professi-
onals sanitaris a aquests efectes. A les comunitats autò-
nomes els resta, per tant, el desenvolupament d’aquestes 
bases. Aquest és també el posicionament del qual, im-
plícitament, parteix la sol·licitud del Govern de la Gene-
ralitat, que considera que l’atribució de la convocatòria 
al Ministeri de Sanitat Serveis Social i Igualtat, ometent 
cap mena de referència a la participació de la Generalitat, 
pot implicar una invasió en les competències autonòmi-
ques prescrites en l’anteriorment esmentat article 162.3.d 
EAC.

Tot i que, en bona tècnica jurídica, efectivament, hagués 
estat més apropiat que aquesta previsió estatutària s’-
hagués reflectit també en l’article que ara és modificat 
pel RDL 16/2012 (el qual, convé retenir ja des d’ara, es 
limita a designar l’òrgan competent per convocar, sense 
preveure encara el procediment a seguir ni la participa-
ció d’altres administracions), això no és, però, una raó 
suficient que permeti concloure que s’ha produït una vul-
neració de les competències de la Generalitat. En efec-
te, l’article 162.3.d EAC preveu que aquesta participació 
es produeixi en el moment precís de l’elaboració de les 
convocatòries i serà aleshores quan caldrà verificar el seu 
compliment, per bé que el futur desenvolupament regla-
mentari, on s’estableixi el procediment administratiu que 
cal seguir per a les convocatòries, també haurà de pre-
veure aquesta intervenció.

En conseqüència, l’apartat u de l’article 8 RDL 16/2012 
no vulnera l’ordre constitucional i estatutari de compe-
tències.

b) L’altre precepte que planteja dubtes de naturalesa com-
petencial en matèria de recursos humans és l’article 8, 
apartat dos, RDL 16/2012, que modifica l’article 26 de la 
Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les pro-
fessions sanitàries, en relació amb l’acreditació de cen-
tres i unitats docents. En l’apartat 2, el precepte modificat 
atribueix al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igual-
tat la funció de «coordinar les auditories dels centres i 
unitats acreditats» i, en l’apartat 3, estableix un sistema 
centralitzat d’acreditació dels centres per a la formació 
d’especialistes en ciències de la salut, que és força sem-
blant al vigent fins ara, amb la novetat que l’acreditació 
la fa també un òrgan directiu del Ministeri de Sanitat, 
en lloc de l’Agència de Qualitat del Sistema Nacional de 
Salut.

La sol·licitud del Govern de la Generalitat considera que 
l’assignació a òrgans estatals de les funcions executives 
d’acreditació de centres i unitats docents i la seva avalu-
ació (auditories) podria entrar en col·lisió amb les com-
petències que té la Generalitat en matèria de «formació 
sanitària especialitzada». Compartim aquest raonament 
pel que fa a l’acreditació de centres i unitats docents i 
també a la seva revocació (apt. 3 i 4), però no, en canvi, 
respecte d’allò que es refereix a la coordinació de les au-
ditories (apt. 2).

Efectivament, de la simple lectura de l’article 162.3.d 
EAC, en resulta directament, i amb una claredat que es-
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vaeix qualsevol dubte, que en el si d’aquesta submatèria 
s’inclou allò que preveu l’apartat 3 del modificat article 
26 Llei 44/2003, és a dir, la resolució de les sol·licituds 
d’acreditació de centres i unitats docents, així com el 
nombre de places acreditades, ja que l’esmentat precepte 
estatutari atribueix literalment a la Generalitat la compe-
tència compartida en matèria «d’acreditació i avaluació 
de centres; la planificació de l’oferta de places; la partici-
pació en l’elaboració de les convocatòries». Competència 
que, lògicament, pel que fa a la revocació de les autorit-
zacions, també correspon a la Generalitat, en tant que, 
com a contrarius actus de l’autorització (art. 26.4 Llei 
44/2003), es regeix per les mateixes normes que aquesta.

Així doncs, en el present cas, l’atribució a l’Estat d’actes 
executius de naturalesa bàsica que fa l’article 26.3 Llei 
44/2003 no queda justificada per la concurrència d’algun 
dels supòsits en els quals, excepcionalment, segons la ju-
risprudència constitucional, es poden admetre. El mateix 
s’ha de dir de l’apartat 4 d’aquest mateix article 26, re-
latiu a la revocació de l’acreditació, en la mesura que es 
remet al mateix procediment que per a l’acreditació i, per 
tant, atribueix a l’Estat, amb caràcter bàsic, aquesta fa-
cultat revocatòria.

En conseqüència, l’apartat dos de l’article 8 RDL 
16/2012, en la nova redacció que dóna als apartats 3 i 4 
de l’article 26 LOPS, en allò que atribueix la resolució de 
les sol·licituds d’acreditació de centres i unitats docents i 
també la seva revocació a l’òrgan directiu competent del 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, és con-
trari a l’ordre constitucional i estatutari de distribució de 
competències previst a l’article 149.1.16 EAC i a l’article 
162.3.d EAC.

En canvi, en relació amb l’apartat 2 de l’article 26, cal te-
nir en compte que no atribueix directament al Ministeri 
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la realització de les 
auditories (en contra del que sembla desprendre’s de la 
sol·licitud del Govern), sinó tan sols la funció de coordi-
nar-les, raó per la qual caldrà veure si aquesta troba em-
para en la «coordinació general de la sanitat» que l’arti-
cle 149.1.16 CE reserva per a l’Estat.

D’acord amb el que ha quedat assenyalat en el fonament 
jurídic anterior, la doctrina constitucional ha entès la co-
ordinació general com la fixació de mitjans i sistemes de 
relació que facin possible la informació recíproca, l’ho-
mogeneïtat tècnica en determinats aspectes i l’acció con-
junta de les autoritats en l’exercici de les seves respec-
tives competències; tot això amb la finalitat d’integrar 
actes parcials en la globalitat del sistema sanitari. En el 
present cas, partint del fet que la coordinació de les au-
ditories pressuposa, òbviament, que l’activitat d’avalua-
ció la duu a terme la Generalitat, entenem que l’atribució 
d’aquesta funció a un òrgan ministerial no suposa cap in-
vasió en les competències autonòmiques i respon a una 
finalitat legítima: la de permetre a l’Estat avaluar el fun-
cionament i la qualitat del sistema de formació.

En conseqüència, l’apartat dos de l’article 8 RDL 
16/2012, en allò que dóna nova redacció a l’apartat 2 de 
l’article 26 LOPS, no vulnera l’ordre constitucional i es-
tatutari de competències.

c) El següent precepte que es qüestiona en aquest quart 
bloc és l’apartat quatre de l’article 10 RDL 16/2012, que 

afegeix una disposició addicional setzena a la LEM-
PESS. La disposició que s’hi afegeix preveu la integració 
voluntària en els serveis de salut, com a personal estatu-
tari fix i sens perjudici dels drets consolidats, dels met-
ges, practicants i llevadores titulars dels serveis sanitaris 
locals i la resta de personal funcionari sanitari que presti 
serveis en institucions sanitàries públiques. Fixa com a 
data límit per a aquesta integració el 31 de desembre de 
2013 (apt. 1). D’altra banda, l’apartat 2 estableix, per al 
cas que aquest personal opti per romandre en actiu en 
la seva situació actual, que la comunitat autònoma l’ha 
d’adscriure a òrgans administratius que no pertanyin a 
institucions sanitàries públiques, conforme a les bases 
dels processos de mobilitat que a aquests efectes es pu-
guin articular. Paral·lelament, i en consonància amb ai-
xò anterior, la disposició derogatòria única RDL 16/2012 
deroga l’article 115.1 del text refós de la Llei general de 
Seguretat Social aprovat pel Decret 2065/1974 de 30 de 
maig, que establia els drets i deures del personal sanitari 
dels serveis sanitaris locals.

Per a una millor ubicació d’aquesta previsió normativa, 
cal recordar que el personal sanitari local constitueix un 
cos estatal de funcionaris, creat pel Reglament de perso-
nal sanitari local de 27 de novembre de 1953, que, com 
a conseqüència de les transferències autonòmiques, resta 
adscrit funcionalment a les comunitats autònomes, amb 
dependència orgànica estatal, en tant que es mantenen 
en el cos corresponent. La disposició addicional cinque-
na de la LEMPESS preveia que «[p]er tal d’homogeneït-
zar les relacions de treball del personal de cada un dels 
centres, institucions o serveis de salut, i a fi de millorar 
l’eficàcia en la gestió, les administracions sanitàries pú-
bliques poden establir procediments per a la integració 
directa, amb caràcter voluntari, en la condició de perso-
nal estatutari, en la categoria i titulació equivalent, dels 
qui prestin servei en aquests centres, institucions o ser-
veis amb la condició de funcionari de carrera o en virtut 
de contracte laboral fix». Es tractava, doncs, d’un pro-
cés d’integració amb caràcter voluntari per al funcionari 
i dissenyat, també voluntàriament, per les administraci-
ons sanitàries públiques mitjançant el qual els funciona-
ris pertanyents als cossos de personal sanitari local, i al-
tre personal funcionari al servei d’institucions sanitàries, 
podien canviar el seu estatus funcionarial pel de personal 
estatutari i integrar-se com a personal propi en les cor-
responents administracions sanitàries.

El RDL 16/2012 ha optat, ara, per extingir aquests cossos 
i ordenar-ne la integració en les administracions sanità-
ries on presten serveis o bé, si els afectats opten per ro-
mandre en la seva condició funcionarial, la comunitat au-
tònoma els haurà d’adscriure a òrgans administratius que 
no pertanyin a institucions sanitàries públiques. El dubte 
que, sobre aquest precepte, planteja el Govern de la Ge-
neralitat se centra en si les previsions del RDL 16/2012 
podrien haver excedit el caràcter bàsic, en el sentit que 
imposen una activitat que limita l’exercici, per part de 
l’Administració sanitària catalana, de la potestat de ges-
tió dels seus recursos humans, de naturalesa clarament 
executiva, i afecten la d’organització i funcionament 
intern dels centres sanitaris. Ho fonamenta en la STC 
31/2010, de 28 de juny de 2010 (concretament en el FJ 
102), en la qual l’alt tribunal va reconèixer que opera amb 



6 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 328

4.75. INFORMACIó 72

la màxima intensitat la competència assumida en aquesta 
matèria per la comunitat autònoma.

En la nostra opinió, en aquest punt, el Decret llei ha in-
corregut efectivament en un excés de bases, atès que la 
disposició addicional afegida, que preveu la integració 
plena d’aquells funcionaris en els respectius serveis de 
salut com a personal estatutari, no es pot qualificar de 
nuclear o essencial del sistema. Tal com ha establert el 
Tribunal Constitucional, «la creación e integración, en su 
caso, de cuerpos y escalas funcionariales» és una matè-
ria que forma part de l’estatut dels funcionaris públics i 
que resta sotmesa a reserva de llei, d’acord amb l’article 
103.3 CE (STC 37/2002, FJ 8). Aquesta reserva de llei 
pot ser satisfeta tant per llei de l’Estat com per llei auto-
nòmica, que poden crear, modificar o suprimir els cossos 
i les escales de funcionaris (art. 75.2 EBEP), depenent de 
la titularitat de la competència sobre el sector material en 
el qual prestin serveis els empleats públics. En el cas de 
l’apartat primer de la nova disposició addicional setzena 
de la Llei 55/2003, estem davant d’una mesura de detall 
que modifica l’estatus d’un determinat col·lectiu de funci-
onaris, amb un impacte clarament organitzatiu, que l’Es-
tat imposa unilateralment a les comunitats autònomes 
sense deixar cap marge per decidir sobre la procedència 
d’aquesta integració, tal com sí que fa la disposició ad-
dicional cinquena de la Llei 55/2003, abans esmentada, 
amb una minva clara de la seva autonomia (STC 50/1999, 
de 6 d’abril, FJ 3).

Minva que encara és més evident en l’apartat dos de la 
disposició addicional analitzada, que preveu la integració 
d’aquest personal funcionari en òrgans administratius de 
les comunitats autònomes que no pertanyin a les institu-
cions sanitàries públiques, en cas que optessin per man-
tenir la seva condició funcionarial i no passar a ser perso-
nal estatutari. Aquesta integració forçosa de funcionaris 
que, a més, no tenen habilitats i competències especial-
ment adequades per als nous llocs de destinació, suposa, 
encara amb més claredat, una intromissió en la compe-
tència de la Generalitat sobre la gestió del personal al seu 
servei (art. 136.a EAC).

En conseqüència, l’apartat quatre de l’article 10 RDL 
16/2012, que afegeix una nova disposició addicional set-
zena la Llei 55/2003, vulnera l’ordre constitucional i es-
tatutari de competències previst als articles 149.1.16 CE i 
149.1.18 CE i als articles 136.a EAC i 162.3.a EAC.

d) El darrer dels preceptes d’aquest bloc que presen-
ta dubtes de constitucionalitat d’ordre competencial és 
l’apartat sis de l’article 10 RDL 16/2012, que modifica la 
disposició transitòria tercera de la Llei 55/2003, de 16 de 
desembre, de l’estatut marc del personal estatutari dels 
serveis de salut. Aquesta disposició preveu la integra-
ció, abans del 31 de desembre de 2013, del personal que 
percep els seus havers pel sistema de quota i zona en el 
sistema de prestació de serveis, de dedicació i retribuci-
ons que estableix la mateixa Llei 55/2003. I suprimeix, 
des d’aquesta data, la modalitat de prestació de serveis 
de quota i zona (modalitat retributiva, recordem-ho, que 
consisteix en l’abonament d’una quantitat fixa mensual 
per cada beneficiari de la prestació d’assistència sanitària 
que tingui assignada cada facultatiu, el manteniment pro-
visional de la qual va preveure la disposició transitòria 
tercera de la Llei 55/2003).

La sol·licitud del Govern admet que es tracta d’una me-
sura que, per raó de la matèria que afecta (dedicació i 
retribucions), incideix en aspectes essencials del règim 
del personal estatutari, del qual el de quota i zona és una 
modalitat i, per tant, admet implícitament que la regula-
ció podria participar del caràcter bàsic. Li retreu, però, 
un possible excés de l’àmbit propi de les bases «amb una 
afectació molt important a nivell pressupostari per a la 
Generalitat i que també hauria ignorat el principi de lle-
ialtat institucional que ha de presidir les relacions entre 
les diverses instàncies de poder territorial i que segons el 
Tribunal Constitucional constitueix un suport essencial 
del funcionament de l’Estat autonòmic».

Certament, la jurisprudència constitucional ha afirmat, 
segons hem vist en el fonament anterior, que les qüesti-
ons relacionades amb la carrera professional i les retribu-
cions que s’hi vinculen formen part del règim estatutari 
dels funcionaris, amb independència que es tracti de per-
sonal sanitari o no. Això vol dir que, d’acord amb l’article 
149.1.18 CE, correspon a l’Estat la legislació bàsica i a 
la Generalitat el seu desenvolupament. Traslladat aquest 
criteri al precepte que estem examinant resulta evident 
que la determinació de quin ha de ser el règim retributiu 
d’aquest personal correspon a l’Estat.

Pel que fa a l’al·legació del fet que l’Estat ha ignorat el 
principi de lleialtat institucional que ha de presidir les re-
lacions entre els diferents poders territorials, hem d’afir-
mar que sent la cooperació entre administracions una 
part essencial del model d’organització territorial de 
l’Estat i la base del principi de lleialtat institucional (po-
sitivitzat avui, com a derivació constitucional, en l’article 
4.1 de la LRJAPPAC), hagués estat més escaient que una 
mesura d’aquestes característiques fos acordada per l’Es-
tat i les comunitats autònomes en el si de la Comissió de 
Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, que és 
l’òrgan al qual corresponen les funcions de fixar criteris 
per a la coordinació de la política de recursos humans 
del SNS (art. 10 de la Llei 55/2003, de l’estatut marc del 
personal sanitari). Admetent, però, com també admet el 
Govern, que la norma resta emparada pel seu caràcter bà-
sic, no podem apreciar que s’hagi produït una vulneració 
de les competències de la Generalitat per infracció del 
principi de lleialtat institucional sobre la base d’un aug-
ment del cost econòmic derivat del canvi retributiu, que 
tampoc no s’arriba a quantificar. En tot cas, tal com pre-
veu l’article 2.1.g LOFCA, més enllà del judici sobre la 
validesa del precepte estatal, «la lleialtat institucional [...] 
determinarà l’impacte, positiu o negatiu, que puguin su-
posar [...] l’adopció de mesures que eventualment puguin 
fer recaure sobre les comunitats autònomes […] obligaci-
ons de despesa no previstes a la data d’aprovació del sis-
tema de finançament vigent, i que han de ser objecte de 
valoració quinquennal quant al seu impacte, tant en ma-
tèria d’ingressos com de despeses, pel Consell de Políti-
ca Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, i si 
s’escau compensació, mitjançant modificació del sistema 
de finançament per al quinquenni següent».

En conseqüència, l’apartat sis de l’article 10 RDL 
16/2012, que modifica la disposició transitòria tercera de 
la Llei 55/2003, no vulnera l’ordre constitucional i estatu-
tari de competències.
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e) A l’últim, pel que fa a les mesures de personal contin-
gudes al capítol V RDL 16/2012, se’ns demana dictamen 
sobre els apartats cinc i sis de l’article 10 RDL 16/2012, 
per motius que no són competencials, sinó per la possible 
vulneració, a judici del Govern, del principi d’irretroac-
tivitat de les disposicions restrictives de drets individuals 
(art. 9.3 CE). Per raons que es justifiquen en la mateixa 
sistemàtica del decret llei, procedirem ara la seva anà-
lisi. Aquest precepte afegeix un nova disposició addici-
onal dissetena a la Llei 55/2003, en virtut de la qual els 
fons d’acció social previstos per les administracions sani-
tàries en favor del seu personal estatutari tan sols poden 
ser destinats al personal en situació de servei actiu, «i en 
cap cas pot percebre cap prestació d’aquest caràcter, amb 
contingut econòmic, el personal que hagi arribat a l’edat 
de jubilació que determini la legislació en matèria de Se-
guretat Social».

Paral·lelament, l’apartat 7 del mateix article 10 modifica 
la lletra f de l’apartat 1 de la disposició derogatòria única 
de la Llei 55/2003, en el sentit de derogar també l’article 
151 de l’Ordre de 26 d’abril de 1973, per la qual s’aprova 
l’estatut del personal sanitari titular i auxiliar de clínica 
de la Seguretat Social. Segons aquesta darrera norma, els 
jubilats amb 25 anys de cotització tenien dret a percebre 
el complement necessari perquè la pensió que tinguessin 
reconeguda arribés al 100% de la retribució base, anti-
guitat, complements de destinació de lloc de treball, de 
comandament i gratificacions reglamentàries extraordi-
nàries que haguessin estat percebent en jubilar-se.

Pel que fa a les normes que afecten de forma restrictiva 
els drets adquirits per atribució legal o les expectatives, 
ja vàrem dir en el nostre Dictamen 4/2012, de 6 de març, 
pel que fa als empleats públics, i seguint una consolidada 
jurisprudència constitucional que s’ha pronunciat sobre 
diverses situacions d’aquests tipus, que el legislador pot 
alterar el seu règim si actua en l’àmbit de la seva potes-
tat constitucionalment permissible, sense que aquesta ac-
tuació impliqui una «ablació» de drets individuals (STC 
178/1989, de 2 de novembre, FJ 9).

Precisament, en relació amb un supòsit referit a la modi-
ficació de la base per al càlcul dels havers corresponents 
a la jubilació, el Tribunal Constitucional, després d’afir-
mar que la defensa aferrissada dels drets adquirits no en-
caixa bé amb la filosofia de la Constitució, ni respon a 
les exigències de l’Estat de dret que proclama l’article 1.1 
CE, sosté que «[n]o puede hablarse así de derechos ad-
quiridos a que se mantenga un determinado régimen re-
gulador de unas prestaciones a obtener en el futuro, ni 
existe retroactividad cuando una norma afecta a situaci-
ones en curso de adquisición, pero aún no consolidadas 
por no corresponder a prestaciones ya causadas» (STC 
97/1990, de 24 de maig FJ 4). És a dir, segons l’alt tribu-
nal, allò que es prohibeix és la retroactivitat entesa com 
a incidència de la nova llei en els efectes jurídics ja pro-
duïts en situacions anteriors, però no la incidència en els 
drets pel que fa a la seva projecció en el futur.

En aquest sentit, aquesta mateixa jurisprudència ha po-
gut continuar afirmant que la prohibició constitucional 
de retroactivitat (art. 9.3 CE) només és aplicable als drets 
consolidats, entesos «[...] como los asumidos e integrados 
en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futu-
ros, condicionados ni a las expectativas. Y en relación 

al tema que nos ocupa se ha afirmado que los afiliados 
a la Seguridad Social no ostentan un derecho subjetivo a 
una cuantía determinada de las pensiones futuras, aún no 
causadas, de modo que una modificación para el futuro 
del régimen de pensiones no invade derechos subjetivos 
de los interesados» (STC 134/1987, de 21 de juliol, FJ 4).

Aplicant aquesta doctrina al cas que estem examinant, 
resulta que la derogació prevista a la nova redacció de la 
lletra f de l’apartat 1 de la disposició derogatòria única de 
la Llei 55/2003, introduïda per l’apartat set de l’article 10 
RDL 16/2012, no té una incidència en els efectes jurídics 
ja produïts en situacions anteriors, sinó que només inci-
deix en els drets respecte de la seva projecció futura. En 
conseqüència, el precepte dictaminat no suposa una vul-
neració de l’article 9.3 CE.

Això mateix és predicable de la disposició addicional 
dissetena de la Llei 55/2003, afegida per l’apartat sis de 
l’article 10 RDL 16/2012, que preveu l’exclusió de l’àmbit 
subjectiu dels fons socials previstos per les administraci-
ons sanitàries, pel que fa a prestacions de caràcter eco-
nòmic, del personal que hagi arribat a l’edat de jubilació. 
Aquesta conclusió es reforça, a més, si tenim en compte 
el caràcter discrecional amb què es configura la consti-
tució dels fons d’acció social, regulat per l’article 67 del 
Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s’aprova la llei 
articulada de funcionaris civils de l’Estat, precepte vi-
gent en l’àmbit estatal i no derogat en aquest punt per la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de 
la funció pública, ni per l’EBEP.

Consegüentment, l’apartat 5 de l’article 10 RDL 16/2012, 
que afegeix una nova disposició final dissetena a la Llei 
55/2003, i l’apartat 7 del mateix article 10, que modifica 
la lletra f de l’apartat 1 de la disposició derogatòria única 
de la Llei 55/2003, no són contraris a la Constitució.

5. En aquest darrer bloc, analitzarem dos preceptes de la 
part final del RDL 16/2012, que tracten qüestions de sig-
ne divers (disposicions finals segona i sisena, apartat u).

a) La disposició final segona RDL 16/2012 fa referència 
al desplegament reglamentari. El Govern de la Genera-
litat considera que el fet que l’apartat 1 atribueixi al Go-
vern de l’Estat el desenvolupament reglamentari de les 
previsions del Reial decret llei i que l’apartat 3 es limiti a 
indicar que les comunitats autònomes han d’adoptar, dins 
l’àmbit de les seves respectives competències, les mesu-
res necessàries per fer efectiu allò que preveu el mateix 
Reial decret llei, podria no respectar les competències de 
desplegament normatiu que l’article 162 de l’EAC atribu-
eix a la Generalitat.

Al parer nostre, aquesta vulneració no es produeix, ja 
que la competència de la Generalitat per desenvolupar la 
legislació bàsica no depèn, en cap cas, de les habilitaci-
ons reglamentàries que puguin contenir les lleis estatals, 
sinó que deriva, directament, de l’Estatut. A això anteri-
or hem d’afegir, d’una banda, que l’habilitació reglamen-
tària que fa l’apartat 1 es limita, de manera expressa, a 
l’àmbit de les competències exclusives de l’Estat i, per 
tant, no exclou que la Generalitat, també en l’àmbit de 
les seves competències, pugui fer el seu propi desplega-
ment normatiu. I, d’una altra, que la referència al fet que 
les comunitats autònomes puguin adoptar «les mesures 
necessàries per a l’efectivitat del que preveu aquest Reial 
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decret llei» inclou, necessàriament, les mesures de des-
plegament normatiu.

b) L’altre precepte qüestionat és l’apartat u de la disposi-
ció final sisena RDL 16/2012, que afegeix un nou parà-
graf a l’apartat 1 de l’article 4 del Reial decret 1301/2006, 
de 10 de novembre. El nou paràgraf afegit estableix, en 
compliment de l’article 12.2 de la Directiva 2004/23/CE, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, que 
les activitats de promoció i de publicitat de la donació o 
obtenció de cèl·lules i teixits humans resta sotmesa a au-
torització administrativa prèvia, que ha d’atorgar l’Admi-
nistració sanitària competent en el lloc on es pretengui 
desenvolupar. En el supòsit, però, que les activitats supe-
rin l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, determi-
na que qui ha d’autoritzar-ho és l’Organització Nacional 
de Trasplantaments.

Aquesta disposició és qüestionada tant pel Govern com 
pels grups parlamentaris sol·licitants del dictamen. Els 
grups parlamentaris es limiten a afirmar que «podria 
envair les competències que té la Generalitat en matèria 
de salut pública» (art. 162.3.b EAC). Per la seva banda, 
el Govern de la Generalitat centra els seus dubtes en el 
fet que, si les comunitats autònomes afectades són més 
d’una, la competència per atorgar l’autorització adminis-
trativa de l’activitat de promoció i publicitat es desplaça 
cap a l’òrgan estatal, la qual cosa, entén, podria ser qües-
tionable des de la perspectiva competencial.

D’acord amb la doctrina constitucional, de la qual ens 
hem fet ressò, entre d’altres, en el recent Dictamen 
5/2012, de 3 d’abril (FJ 4), la competència normativa ple-
na de l’Estat l’habilita per establir la normativa completa, 
incloent-hi la fixació dels punts de connexió, però la dita 
competència estatal, segons el Tribunal Constitucional, 
s’adreça precisament a: 

«[...] permitir el ejercicio ordinario de la actividad de ges-
tión por las Comunidades Autónomas, de modo que, es-
tablecido el punto o puntos de conexión de que se trate, 
no se produzca el ejercicio de la competencia de ejecu-
ción por el Estado, pues solo en los casos excepcionales 
en los que la actividad pública no admita fraccionami-
ento resulta justificado el ejercicio por el Estado de una 
competencia de ejecución que no le está atribuida.» (STC 
194/2011, de 13 de desembre, FJ 5).

Doncs bé, en el supòsit previst a l’apartat u de la dispo-
sició final sisena, no hi ha cap raó que justifiqui que la 
competència de la Generalitat sobre l’autorització prèvia 
a les entitats que pretenguin exercir activitats de promo-
ció o publicitat en suport de la donació de cèl·lules o tei-
xits humans, hagi de cedir a favor de l’Estat pel sol fet 
que l’activitat s’estengui més enllà de l’àmbit territorial 
de Catalunya. Tal i com preveu l’article 115.2 EAC, en els 
casos en què l’objecte de les competències de la Genera-
litat tingui un abast superior al del territori de Catalunya 
li correspon a aquesta l’exercici de les competències so-
bre la part situada en el seu territori.

En conseqüència, l’atribució de la competència per ator-
gar les esmentades autoritzacions a l’Organització Na-
cional de Trasplantaments quan es tracti d’entitats que 
exerceixin llur activitat superant l’àmbit territorial d’una 
comunitat autònoma, que fa la disposició final sisena, 
apartat u RDL 16/2012, que afegeix un nou paràgraf 1 a 

l’article 4 RD 1301/2006, de 10 de novembre, és contrà-
ria a l’ordre constitucional i estatutari de distribució de 
competències previst als articles 149.1.16 CE i 162.3.b en 
relació amb l’article 115.2 EAC.

Setè. El règim d’aportació dels usuaris i els seus benefi-
ciaris a la prestació farmacèutica ambulatòria previst a 
l’apartat tretze de l’article 4 RDL 16/2012, i la seva rela-
ció amb la taxa creada per l’article 41 de la Llei catalana 
5/2012: el dubte sobre la doble imposició

La sol·licitud de dictamen que ha estat presentada pels 
grups parlamentaris demana la nostra opinió sobre si cal 
interpretar que el RDL 16/2012 deroga l’article 41 de la 
Llei catalana 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’import so-
bre les estades en establiments turístics, o, per contra, el 
manté vigent perquè no s’hi oposa. També demana que, 
en cas que es mantingués vigent, ens pronunciem sobre 
si estaríem davant d’un supòsit de doble imposició tribu-
tària.

Sobre això hem d’assenyalar que, plantejat en els termes 
que es contenen en la sol·licitud, el dubte sobre l’abast de 
la disposició derogatòria única, concretament en la se-
va darrera clàusula de derogació per incompatibilitat, no 
té rellevància constitucional, i és per això que, d’acord 
amb la naturalesa de la nostra funció consultiva (art. 76.1 
EAC), no farem cap pronunciament respecte d’aquesta 
qüestió. Ens limitarem a precisar, només, que la deroga-
ció es refereix, exclusivament, als casos de pèrdua de vi-
gència entre normes d’un mateix ordenament, és a dir, 
dins de l’ordenament estatal o de l’autonòmic.

Ens haurem de pronunciar directament, doncs, sobre si 
la introducció d’un nou model de copagament de la pres-
tació farmacèutica, proporcional al nivell de renda i amb 
uns topalls mensuals d’aportació per als pensionistes, o 
amb exclusió de tota aportació per a determinats grups 
de malalties, implica una doble imposició respecte de la 
taxa, creada per l’article 41 de la Llei catalana 5/2012, de 
20 de març, que grava els actes preparatoris i els serveis 
accessoris de millora de la informació inherents al pro-
cés per a la prescripció i dispensació de medicaments i 
productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mè-
diques i ordres de dispensació, i, per tant, sobre si vulne-
ra l’article 6.2 LOFCA.

Abans de prosseguir l’examen del dubte plantejat per la 
sol·licitud, és necessari recordar que aquest Consell ja va 
tenir ocasió de pronunciar-se sobre una qüestió semblant, 
plantejada, aleshores, des de la perspectiva de l’esmentat 
article 41 de la Llei catalana, que certament sembla es-
tablir una vinculació entre la taxa que es crea i les con-
dicions de finançament dels medicaments, en tant que 
disposa que «aquesta mesura [la taxa] pot ésser objecte 
d’adequació en el cas que s’aprovi, amb caràcter de nor-
mativa bàsica, una alteració de les condicions de finan-
çament dels medicaments» (art. 21.22-7 DLEG 3/2008, 
de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya). 
Aquesta vinculació és només aparent, ja que, com es veu-
rà més endavant, es tracta de dues institucions de natura-
lesa diferent, motiu pel qual, encara que les condicions 
de finançament dels medicaments hagin estat modifica-
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des pel Decret llei que estem examinant, el legislador ca-
talà té plena llibertat per decidir si adequa o no la taxa 
autonòmica a aquesta nova situació.

Així que, des de la perspectiva de la nova regulació d’ur-
gència, només ens haurem de centrar en si, com qües-
tionen els sol·licitants, l’aportació dels beneficiaris de la 
prestació farmacèutica ambulatòria, és a dir, la que es 
dispensa a través de recepta mèdica en oficina de farmà-
cia, implica un doble gravamen tributari respecte de la 
referida taxa autonòmica.

Per donar resposta a aquest dubte, haurem de determi-
nar, en primer lloc, la naturalesa de l’aportació econòmi-
ca prevista al nou article 94 bis de la Llei 29/2006, que 
s’afegeix, ja que només si es tractés d’un tribut ens po-
dríem plantejar si, efectivament, entra en col·lisió amb la 
taxa creada per l’anteriorment esmentat l’article 41 de la 
Llei catalana 5/2012.

El nou article 94 bis (afegit per l’apt. tretze de l’art. 4 
RDL 16/2012) regula, entre altres aspectes relacionats 
amb la prestació farmacèutica, el percentatge d’aportació 
de l’usuari i dels seus beneficiaris, que ha de ser propor-
cional al nivell de renda i que es pot modular amb l’esta-
bliment de límits màxims d’aportació, tenint en compte 
altres factors com ara garantir la continuïtat dels tracta-
ments de caràcter crònic i l’equitat als pacients pensionis-
tes amb tractament de llarga durada.

Mentre que la taxa que fixa la norma catalana grava els 
actes preparatoris i serveis accessoris de millora per a 
la prescripció i dispensació de medicaments mitjançant 
l’emissió de receptes mèdiques, és a dir, un servei ad-
ministratiu, l’aportació de l’usuari (d’acord amb l’article 
94.2 de la mateixa Llei) es concep com una contribució al 
pagament dels medicaments o d’altres productes sanita-
ris dispensats, mitjançant recepta mèdica, en una oficina 
de farmàcia. En efecte, es configura com una copartici-
pació en el cost d’adquisició que, segons el nivell de ren-
da i altres circumstàncies pot anar des del 10% del preu 
de venda al públic, per als pensionistes amb rendes in-
feriors a 100.000 euros, fins al 60% per als usuaris amb 
rendes superiors als 100.000 euros, a banda, és clar, del 
grups d’usuaris exempts.

En aquest sentit, convé retenir que l’oficina de farmàcia, 
al mateix temps que ofereix un servei públic, també ven 
un producte o, per dir-ho en altres paraules, una merca-
deria. I el fet que els preus de les especialitats farmacèu-
tiques no publicitàries estiguin regulats per l’Estat i que 
els poders públics financin també tot o part del preu d’ad-
quisició, no fa perdre la naturalesa privada de la trans-
acció comercial. En aquest sentit, no hem d’oblidar que, 
d’acord amb la jurisprudència constitucional, els establi-
ments farmacèutics «[...] han sido considerados por el le-
gislador básico estatal como establecimientos sanitarios 
privados de interés público [art. 103.1 a) de la Ley gene-
ral de sanidad y 2.6 a) de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos], con las 
consecuencias que, de dicha calificación, se extraen de 
nuestra doctrina […]» (STC 87/2009, de 20 d’abril, FJ 4).

Així doncs, deixant de banda el fet que, des del punt 
de vista competencial, la fixació del nivell d’aportació 
d’usuaris i beneficiaris en la prestació farmacèutica per-
tanyi a les competències de l’Estat i, en canvi, l’establi-

ment de la taxa abans referida correspongui a la Genera-
litat (d’acord amb l’article 202.5 EAC (DCGE 4/2012, de 
6 de març, FJ 3.3), es pot afirmar que la dita aportació a 
la prestació farmacèutica ambulatòria participa de la na-
turalesa de les vendes sotmeses al règim de dret privat 
i en les quals l’usuari de la sanitat paga la part del preu 
no finançada pel pressupost públic. En aquest sentit, les 
noves regles sobre copagament o aportació a la prestació 
farmacèutica, per la seva mateixa naturalesa, no poden 
incórrer en un supòsit de doble imposició.

D’acord amb el que s’acaba d’exposar, podem conclou-
re, doncs, que l’apartat tretze de l’article 4 RDL 16/2012, 
que afegeix un nou article 94 bis a la Llei 29/2006, de 26 
de juliol, no incorre en el supòsit de doble imposició pro-
hibit per l’article 6.2 LOFCA.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments jurí-
dics precedents, formulem les següents

Conclusions

Primera. El Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de 
les seves prestacions, és contrari a l’article 86.1 CE per-
què no compleix el requisit constitucional de l’extraordi-
nària i urgent necessitat.

Adoptada per unanimitat.

Segona. L’article 1, apartat u, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, en la redacció que dóna a l’apartat 3 de l’article 
3 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat 
del Sistema Nacional de Salut, és contrari als articles 14 
i 43 CE. Per connexió, també ho és la disposició transitò-
ria primera RDL 16/2012.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. L’article 1, apartat dos, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, en la part que afegeix els apartats 1 i 3 de l’arti-
cle 3 bis de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i 
qualitat del Sistema Nacional de Salut, pel que fa a l’atri-
bució de les funcions de reconeixement i control de la 
condició d’assegurat i beneficiari, i les funcions instru-
mentals de tractament de dades, a l’Institut Nacional de 
Seguretat Social o, si escau, a l’Institut Social de la Mari-
na, vulnera les competències de la Generalitat de l’article 
162.3.a EAC.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. L’article 4, apartats u i quatre, RDL 16/2012, 
de 20 d’abril, en la part que modifica, respectivament, 
l’apartat 4 de l’article 85 i afegeix un nou apartat 5 a l’ar-
ticle 86 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties 
i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, en 
els incisos «i en cas d’igualtat, ha de dispensar el me-
dicament genèric o el medicament biosimilar correspo-
nent», vulnera les competències de la Generalitat de l’ar-
ticle 162.3.a EAC.

Adoptada per unanimitat.
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Cinquena. L’article 4, apartat cinc, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, en la part que afegeix els paràgraf cinc i sis a 
l’apartat 1 de l’article 89 de la Llei 29/2006, de 26 de juli-
ol, vulnera les competències de la Generalitat de l’article 
162.3.a EAC.

Adoptada per unanimitat.

Sisena. L’article 14, apartat quatre, RDL 16/2012, de 
20 d’abril, que afegeix un nou article 94 ter a la Llei 
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels 
medicaments i productes sanitaris, en allò que atribueix 
a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, i a l’Institut 
Social de la Marina, les facultats executives de tracta-
ment de dades necessàries per determinar la quantia de 
l’aportació dels beneficiaris de la prestació farmacèuti-
ca, vulnera les competències de la Generalitat de l’article 
162.3.a EAC.

Adoptada per unanimitat.

Setena. L’article 6, apartat 2, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, en l’incís «sempre que disposin d’un dipòsit de 
medicaments vinculat al servei de farmàcia hospitalària 
de l’hospital de la xarxa pública que sigui el de referèn-
cia a l’àrea o zona sanitària d’influència corresponent», i 
l’apartat 3 vulneren les competències de la Generalitat de 
l’article 162.2 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Vuitena. L’article 8, apartat dos, RDL 16/2012, de 20 
d’abril, en la part que dóna nova redacció als apartats 3 
i 4 de l’article 26 de la Llei 44/2003, de 21 de novem-
bre, d’ordenació de les professions sanitàries, en allò que 
atribueixen la resolució de les sol·licituds d’acreditació 
de centres i unitats docents, i també la seva revocació, 
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, vulne-
ra les competències de la Generalitat de l’article 162.3.d 
EAC.

Adoptada per unanimitat.

Novena. L’article 10, apartat quatre, RDL 16/2012, de 
20 d’abril, que afegeix una nova disposició addicional 
setzena a la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut 
marc del personal estatutari dels serveis de salut, vulne-
ra les competències de la Generalitat dels articles 136.a 
i 162.3.a EAC.

Adoptada per unanimitat.

Desena. La disposició final sisena, apartat u, RDL 
16/2012, de 20 d’abril, que afegeix un nou paràgraf 1 a 
l’article 4 del Reial decret 1301/2006, de 10 de novembre, 
pel qual s’estableixen les normes de qualitat i seguretat 
per a la donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, 
la preservació, l’emmagatzematge i la distribució de cèl-
lules i teixits humans, i s’aproven les normes de coordi-
nació i funcionament per a l’ús en éssers humans, en la 
part que atribueix a l’Organització Nacional de Trasplan-
taments la competència per autoritzar les activitats de 
promoció i publicitat en suport de la donació de cèl·lules i 
teixits humans quan superin l’àmbit territorial d’una co-

munitat autònoma, vulnera les competències de la Gene-
ralitat de l’article 162.3.b en relació amb l’article 115.2 
EAC.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem 
i signem al Palau Centelles en la data indicada a l’encap-
çalament.

Vot particular que formula el president senyor Eliseo 
Aja al Dictamen 6/2012, emès en data 1 de juny, a l’em-
para de l’article 20.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, 
del Consell de Garanties Estatutàries, i de l’article 38.2 
del Reglament d’organització i funcionament del Consell 
de Garanties Estatutàries

Presento aquest vot concurrent a la conclusió segona del 
Dictamen, per afegir que la restricció del dret a la salut 
dels estrangers sense autorització de residència, que de-
riva de l’article 1, apartats u i tres RDL 16/2012, hau-
ria d’haver estat considerada també contrària no només 
als articles 14 i 43, sinó també a l’article 13.1 CE de la 
Constitució. El formulo amb el major respecte per l’opi-
nió dels membres del Consell de Garanties Estatutàries, 
la qual comparteixo, d’altra banda, en totes les conclusi-
ons i en la majoria dels fonaments del Dictamen.

En concret, he sumat el meu vot a l’opinió del Consell i, 
per tant, sostinc també que la nova redacció de l’article 
3.3 LCQSNS és inconstitucional perquè és contrària als 
articles 14 i 43 CE. Però l’article 3.3 LCQSNS mateix, 
citat, en relació amb el nou article 3 ter, configura tam-
bé un nou règim jurídic del dret a la salut dels estrangers 
sense autorització de residència molt restrictiu per als es-
trangers empadronats en un municipi. El punt 3 del fona-
ment jurídic quart del Dictamen conté, certament, diver-
ses crítiques a la nova regulació però, finalment, ha estat 
considerada conforme a la Constitució. La meva opinió 
diferent no pot conduir-me a proposar la inconstitucio-
nalitat de l’article 3 ter, que recull el mínim per a aquests 
estrangers, perquè la seva eventual nul·litat encara per-
judicaria la seva posició, raó per la qual em limito a ex-
posar un raonament diferent a la majoria, en aquest vot 
concurrent, que conduiria a incloure l’article 13.1 CE en 
el paràmetre de constitucionalitat de la conclusió segona.

Començaré per plantejar l’abast de la reforma per mos-
trar que suposa la negació del dret a la salut al col·lectiu 
dels immigrants sense autorització de residència pe-
rò empadronats, amb l’excepció d’un tracte humanitari 
d’urgències (nou art. 3 tercer). Fins al present Decret llei, 
la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i lli-
bertats dels estrangers a Espanya i la seva integració so-
cial, reconeixia igual dret a la salut per als nacionals i per 
als estrangers que tenien residència a Espanya i estaven 
empadronats en un municipi. El criteri era la protecció 
de la salut als residents efectius, tant si tenien autoritza-
ció de residència com si figuraven inscrits en el padró del 
municipi en el qual residien. La resta dels estrangers, no 
residents, únicament tenien la via d’urgències per a ma-
lalties greus o accidents. A més, el dret protegia tots els 
menors i les dones embarassades fins després del part, 
perquè és una obligació de dret internacional. El Reial 
decret llei 16/2012 exclou del dret a la salut els estrangers 
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que no tenen autorització de residència, encara que esti-
guin empadronats, i se’ls dóna la mateixa via d’urgència 
per malaltia greu o accident que als transeünts, a part de 
la protecció als menors i les dones embarassades. Natu-
ralment, no critico aquesta darrera protecció sanitària de 
caràcter humanitari o imposada pels tractats internacio-
nals, sinó la privació del dret a la protecció de la salut als 
residents empadronats en comparació amb els que tenen 
una autorització de residència.

El Dictamen de la majoria, de manera molt correcta, enu-
mera en el fonament jurídic quart alguns inconvenients 
que comporta la reforma, com ara el risc potencial per 
a la salut pública (per l’exclusió d’atenció sanitària a un 
grup social), el perill de col·lapse al servei d’urgències 
dels hospitals, etc., però els considera qüestions d’oportu-
nitat o de tècnica normativa alienes a la funció del Con-
sell. També, el Dictamen mostra una sensibilitat notable 
envers els immigrants que fa anys que són a Espanya i 
que han gaudit del reconeixement del dret a la salut fins 
ara. Comparteixo també aquestes preocupacions, però al 
final la meva diferència rau en la interpretació sobre l’es-
pai que correspon al legislador i el paràmetre de control 
que ha d’aplicar el Tribunal Constitucional.

El Dictamen del Consell subratlla que la protecció de la 
salut (art. 43 CE) és un principi rector, mancat del caràc-
ter de dret públic subjectiu, que no permet exigir l’apli-
cació directa de la Constitució i, per tant, concedeix una 
àmplia llibertat de configuració al legislador, o en tot cas 
li permet una regulació del dret a la salut diferent entre 
els estrangers amb autorització de residència i els estran-
gers sense autorització de residència però residents efec-
tius i empadronats. Jo estic d’acord en la naturalesa de la 
norma, però crec que la configuració del dret a la salut 
ha de sotmetre’s al test de proporcionalitat quan introdu-
eix límits i diferències substancials entre col·lectius que 
la Constitució no ha diferenciat. El Tribunal Constituci-
onal ha dit des de les primeres sentències que els princi-
pis rectors no són «normas sin contenido» i cal «tenerlos 
presentes en la interpretación tanto de las restantes nor-
mas constitucionales como de las leyes» (STC 19/1982, 
de 5 de maig, FJ 6).

1. Els drets dels estrangers segons la interpretació del Tri-
bunal Constitucional

El punt de partida és l’article 13.1 CE: «Els estrangers 
gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que ga-
ranteix el Títol present en els termes que estableixin els 
tractats i la llei».

Aquest article 13.1 CE no ha estat considerat pel Tribunal 
Constitucional només com una habilitació o una reserva 
de llei, sinó com a paràmetre d’un mínim constitucional 
aplicable als estrangers. De fet, tota la jurisprudència de 
l’alt tribunal des de la primera Sentència 107/1984, de 23 
de novembre, sobre estrangeria s’ha orientat a delimitar 
un estatut constitucional de l’estranger.

En aquesta via, el Tribunal Constitucional ha classificat 
els drets de l’estranger respecte dels nacionals d’acord 
amb un criteri tripartit discutible i discutit en el si del ma-
teix tribunal (vot particular de la STC 115/1987, de 7 de 
juliol, i vot particular de la ITC 186/2009, de 16 de juny, 
entre d’altres), i que el mateix alt tribunal ha rectificat en 

l’abast d’algunes categories (vegeu, per exemple, la STC 
94/1993, de 22 de març, sobre l’aplicació parcial de art. 
19 CE als estrangers). Però la línia mestra de tota la doc-
trina del Tribunal Constitucional en la cerca del contin-
gut constitucional dels drets dels estrangers, més enllà 
dels conceptes concrets emprats en cada sentència (con-
tingut essencial del dret, principi de dignitat de la perso-
na, etc.), ha estat l’aplicació de la clàusula de proporcio-
nalitat per examinar la legitimitat de la restricció d’un 
dret als estrangers.

Per esmentar només punts decisius i ben coneguts del 
dret d’estrangeria, la STC 115/1987 va admetre la limi-
tació de la llibertat individual en centres d’internament 
fins a 40 dies només perquè eren necessaris per garan-
tir l’expulsió efectiva del país, sense afectar altres drets. 
La STC 94/1993 va admetre un règim especial per als 
estrangers en l’àmbit decisiu de l’article 19 CE, però les 
limitacions concretes que s’estableixin s’han de justificar 
en relació amb la finalitat de controlar l’entrada i la resi-
dència dels estrangers. També hi ha la possibilitat d’un 
tracte diferent entre estrangers amb autorització de re-
sidència i sense (tot el règim d’estrangeria té en compte 
aquest criteri), però s’han d’examinar un per un els drets 
que es limiten als estrangers en situació irregular, com va 
fer la STC 236/2007, de 7 de novembre, en anul·lar la ma-
joria de supòsits que diferenciaven i restringien els drets 
dels irregulars.

Certament, els estrangers no tenen els mateixos drets que 
els nacionals i les lleis poden tenir en compte la situació 
administrativa de l’estranger per modular el seu abast i 
exercici. Així passa, de fet, en el fonament mateix del 
dret d’estrangeria, basat, principalment, en l’exigència de 
l’autorització de residència i de treball. Ara bé, l’article 
13.1 CE afirma que tots els drets del títol I poden corres-
pondre als estrangers i, així, les seves limitacions neces-
siten una justificació en la consecució d’un bé constitu-
cionalment rellevant en el règim jurídic de l’estrangeria. 
Per exemple, l’exigència de l’autorització de treball arti-
cula la prioritat en el mercat laboral per als nacionals i 
comunitaris, i la limitació del reagrupament familiar al 
cònjuge i descendents, essencialment, està dirigida a pre-
servar el control de fluxos.

Ara bé, quan la limitació resulta exorbitant o introdu-
eix diferències que poden resultar contràries al princi-
pi d’igualtat, el Tribunal Constitucional aplica el test de 
proporcionalitat, que té generalment tres fases, més o 
menys definides: la idoneïtat o adequació de la mesura 
limitadora, la seva necessitat i, finalment, la proporcio-
nalitat en sentit estricte. És clar que aquesta interpreta-
ció segueix la inspiració del Tribunal Europeu de Drets 
Humans.

La limitació pot ser legítima, però ha de respondre a 
aquests paràmetres, sense que es pugui admetre una res-
tricció arbitrària. No cal recordar que en molts supòsits 
no existeix cap diferència entre nacionals i estrangers 
que viuen a Espanya, ni entre estrangers amb permís de 
residència i sense aquesta autorització, tal com ha reco-
negut l’alt tribunal en successives sentències respecte als 
drets de reunió i associació, educació, sindicació, vaga, 
etc., en la STC 236/2007, i en diverses sentències con-
cordants del 2007. El Tribunal Constitucional diu molt 
gràficament que l’estranger en situació irregular pot ser 
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expulsat però que, mentre no ho sigui, no se li poden ne-
gar determinats drets.

2. En concret, el dret dels estrangers a la protecció de la 
salut i l’aplicació del test de proporcionalitat

El Tribunal Constitucional no ha tractat fins ara directa-
ment el dret que ens ocupa, ja que la STC 95/2000, citada 
en el Dictamen, versa realment sobre la tutela judicial, i 
únicament fa una referència circumstancial a la salut. En 
aquestes condicions el raonament que segueix ha de ser 
modest i prudent, amb un apunt solament de l’aplicació 
del test.

La condició bàsica és justificar la limitació del dret i del 
tractament desigual. Des del moment en què la immi-
gració va adquirir dimensions importants a Espanya, el 
desenvolupament legislatiu de l’article 43 CE ha estat la 
distinció entre els estrangers que tenen domicili en el ter-
ritori espanyol i els estrangers en situació d’estada o que 
hi estan de pas. Així es va incloure en les lleis orgàniques 
4/2000, d’11 de gener (votada per tots els grups parla-
mentaris menys el PP), i 8/2000, de 22 de desembre (vo-
tada pel PP, amb majoria absoluta en el Congrés i en el 
Senat), i es va mantenir en les principals reformes legals 
que es van dur a terme mitjançant les lleis orgàniques 
14/2003, de 20 de novembre, i 2/2009, d’11 de desem-
bre. En totes aquestes lleis s’ha reconegut la protecció de 
la salut als estrangers efectivament residents en Espanya, 
tant si tenien autorització de residència com si no la te-
nien però estaven inscrits en el padró, fins al punt de fer 
pensar que la residència efectiva és el criteri per determi-
nar el caràcter universal del dret a la salut, amb els ma-
teixos requisits que puguin establir-se per als nacionals.

El preàmbul del Reial decret llei no explica la raó per pri-
var de la protecció de la salut les persones empadronades 
en un municipi que no tinguin autorització de residència. 
Sense una raó específica, hem de pensar en l’objectiu de 
l’estalvi econòmic, que s’exposa com a fonament general 
del Reial decret llei. Aquesta suposició sembla reforça-
da per les explicacions del preàmbul (III, últim paràgraf) 
sobre els problemes del règim comunitari de compensa-
ció sanitària, però l’argument s’afebleix totalment per la 
confusió, en el mateix preàmbul, entre el règim comuni-
tari i el règim general d’estrangeria.

Després de la justificació, el primer dels requisits de la 
proporcionalitat és la idoneïtat o l’adequació de la limi-
tació del dret per aconseguir la finalitat proposada. Si 
l’objectiu de negar el dret a la salut a les persones em-
padronades però en situació irregular (llevat dels supò-
sits humanitaris) és la contenció de la despesa pública, el 
preàmbul no valora ni esmenta aquest element, i limita la 
crítica a la gestió deficient de l’àmbit comunitari. Certa-
ment, ha de resultar molt difícil estimar l’estalvi que pot 
suposar, i més encara contraposar la valoració del pos-
sible col·lapse dels serveis d’urgències i altres inconve-
nients. Però són coneguts diversos informes tècnics que 

han demostrat que la despesa sanitària dels immigrants 
és inferior a la dels nacionals, entre altres raons perquè 
la seva mitjana d’edat és més jove. En tot cas, sembla di-
fícil relacionar directament la despesa sanitària dels im-
migrants irregulars amb el grans problemes financers de 
la sanitat.

El segon pas del test de proporcionalitat és la necessitat 
de la restricció per assolir l’objectiu. No sembla que la li-
mitació del dret dels estrangers en situació irregular sigui 
necessària per assolir estalvis en sanitat. Si el que es pre-
tén és controlar abusos, es podria millorar la tècnica de 
l’empadronament. També es pot dur a terme un control 
directe dels beneficiaris, com fins ara feien els governs 
d’Andalusia i Navarra, que no utilitzaven el padró.

L’última fase del test és la proporcionalitat en sentit es-
tricte per ponderar els arguments a favor i en contra de la 
limitació del dret. Al costat del possible estalvi esmentat, 
hi ha motius importants per considerar negativa la limi-
tació, principalment el perjudici per a la salut dels inte-
ressats que es pot produir –especialment en esperar que 
la malaltia sigui greu per anar al metge–, i els inconveni-
ents mencionats com és el perill per a la salut pública de 
la societat per deixar una part de la població al marge de 
control mèdic, i els perjudicis per a la gestió de les urgèn-
cies mèdiques autèntiques.

A part d’això, cal tenir en compte la conjuntura de la im-
migració, perquè avui la gran extensió de l’atur provoca 
que la majoria d’immigrants irregulars siguin sobrevin-
guts, és a dir, que han perdut l’autorització de residència, 
després de tenir-la durant diversos anys, perquè han per-
dut la feina, i això els impedeix la renovació de la resi-
dència. Deixar-los, a més, sense protecció sanitària sig-
nifica un tracte encara pitjor a un col·lectiu social molt 
feble que no resulta justificat. Aquesta situació assoleix 
una gravetat especial perquè la majoria dels immigrants 
irregulars poden continuar en territori espanyol sense ser 
expulsats, però no tindran dret a la protecció sanitària.

No sembla, doncs, que l’objectiu de reduir la despesa sa-
nitària justifiqui la privació del dret a la salut dels estran-
gers en situació irregular i, per tant, la reforma introdu-
ïda pel Decret llei és contrària al dret a la salut (art. 43 
CE) en relació amb l’article 13.1 i 14 CE.

Barcelona, 4 de juny de 2012

Jaume Vernet i Llobet, conseller secretari del Consell de 
Garanties Estatutàries,

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

Barcelona, 4 de juny de 2012

Conseller secretari  Vist i plau
Jaume Vernet i Llobet  El president 
 Eliseo Aja
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