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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre la participació de la Unió Europea en l’ampliació de 
capital del Fons europeu d’inversions
Tram. 295-00146/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell sobre mesures estructurals per a augmentar la resilièn
cia de les entitats de crèdit de la Unió Europea
Tram. 295-00147/10
Coneixement de la proposta p. 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell sobre la notificació i la transparència de les operacions 
de finançament de valors
Tram. 295-00148/10
Coneixement de la proposta p. 7

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi
llora de la protecció de les persones consumidores en les rel
acions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipoteca
ris i la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 7

Projecte de llei de modificació dels llibres primer, 
segon, quart i cinquè del Codi civil de Catalunya i de modi
ficació de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 7

Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 
23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport
Tram. 200-00015/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de la renda garantida de ciutada
nia establerta per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya
Tram. 202-00009/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Acord nacional per a 
fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma 
relacionat
Tram. 250-00842/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la prevenció d’abusos 
sexuals entre adolescents als Centres Residencials d’Acció 
Educativa
Tram. 250-00869/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00870/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre la coordinació entre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Cata
lunya i les policies i les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 8
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el tractament dels resi
dus provinents d’armes químiques del conflicte bèl·lic de Síria
Tram. 250-00872/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la construcció i la po
sada en marxa d’un institut d’educació secundària a Torre
lles de Llobregat
Tram. 250-00873/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre els centres educatius 
del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
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Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària pú
blica a les persones residents a Catalunya
Tram. 250-00875/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre la modificació de l’arti
cle 43 del Decret 136/1999, del 18 de maig
Tram. 250-00876/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 9
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre les activitats de Plata
forma per Catalunya
Tram. 250-00877/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre una piulada feta pel 
president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la preservació de les 
polítiques d’igualtat en la legislació de governs locals
Tram. 250-00880/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ús 
d’expressions i conductes sexistes en l’àmbit parlamentari 
i institucional
Tram. 250-00881/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la catorzena paga del 
personal sanitari no facultatiu jubilat
Tram. 250-00882/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre els assalts a les esglé
sies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la reserva de fons de 
La Marató per a projectes de medicina preventiva en la po
blació infantil
Tram. 250-00884/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre les tarifes del transport 
públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la presentació d’un re
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la retirada de l’Avantpro
jecte de llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 2/2010, del 
3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció vo
luntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el rebuig de la pro
posta de tractar els residus d’armes químiques de Síria a la 
planta de residus especials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda Palau, 
de Mataró
Tram. 250-00889/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’Informe de la Comis
sió per a la Reforma de les Administracions Públiques del 
Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre les obres de connexió 
amb tren i metro de l’aeroport de Barcelona  el Prat
Tram. 250-00891/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre el compliment de l’in
forme de l’Autoritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura 
corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta Mata del 
Vendrell
Tram. 250-00893/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la Unitat de Mitjans 
Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre les modifica cions le
gals per a la classificació dels agents i caporals de les polici
es locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’adequació del lloc de 
treball de les agents dels Mossos d’Esquadra que estiguin 
embarassades
Tram. 250-00896/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els uniformes dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del telèfon 012
Tram. 250-00898/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la facilitació de les da
des de contacte de les associacions de consumidors i usua
ris per part del telèfon 012
Tram. 250-00899/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la informació als ciuta
dans del cost d’utilització del telèfon 012
Tram. 250-00900/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre els habitatges que són 
propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el deute pendent del 
projecte d’intervenció integral del barri de la Maurina, de 
Terrassa
Tram. 250-00902/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13
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Proposta de resolució sobre el sanejament i l’ade
quació del Bloc dels Mestres, de Sabadell
Tram. 250-00903/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre la distribució del Fons 
de cooperació local
Tram. 250-00904/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la composició de la 
Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la tarifació dels proce
diments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució d’oposició a la destrucció de 
l’arsenal químic de Síria a Catalunya
Tram. 250-00908/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre el tancament de la sala 
de comandament de la regió policial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la commemoració de 
la publicació del llibre Els altres catalans, de Francesc Can
del
Tram. 250-00910/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la segona fase de l’am
pliació de l’Escola El Cau de la Guineu, de Corbera de Llo
bregat
Tram. 250-00911/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es
cola Abrera
Tram. 250-00912/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 14

Proposta de resolució de reprovació de la senadora 
Alícia SánchezCamacho
Tram. 250-00913/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne
llà de Llobregat
Tram. 250-00914/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la convocatòria de 
subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre el plantejament d’atu
rar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la incorporació d’un 
tècnic d’educació infantil a l’Escola Antoni Gaudí, de Corne
llà de Llobregat
Tram. 250-00917/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre l’aportació a les be
ques de menjador i el finançament del servei de menjador 
escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la necessitat i la via
bilitat de convertir en institut l’Escola Lola Anglada, de Ba
dalona
Tram. 250-00920/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la delegació de vot 
dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 15

Proposta de resolució sobre la protecció dels bos
cos madurs
Tram. 250-00922/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre l’ocupació il·legal d’ha
bitatges al barri de Can Puiggener, de Sabadell
Tram. 250-00923/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la publicació de les 
balances fiscals
Tram. 250-00924/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sarrià  
Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al districte de Sant 
Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a la Jonquera
Tram. 250-00927/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la posada en funciona
ment de les instal·lacions per als Mossos d’Esquadra a l’es
tació de Sants, de Barcelona
Tram. 250-00928/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre el garantiment de la rà
tio de 4,5 agents de policia per cada 1.000 habitants
Tram. 250-00929/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 16

Proposta de resolució sobre la dotació d’uniformes 
complets i adequats als agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre els problemes estruc
turals o de manteniment de les comissaries i dependències 
policials dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00931/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el garantiment de la co
bertura de la xarxa Rescat a les línies de metro
Tram. 250-00932/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un pro
tocol per a coordinar l’acció conjunta dels Mossos d’Esqua
dra i les policies locals
Tram. 250-00933/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17
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Proposta de resolució sobre la dotació de recursos 
per a la reparació, el manteniment i la higienització dels vehi
cles dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00934/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor
me sobre el material antiavalots de què disposa el Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
parc de bombers a Vilafranca del Penedès i sobre el millora
ment d’altres parcs de bombers
Tram. 250-00936/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 17

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació de material d’ofimàtica a les oficines i dependències 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00937/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla
ces per a bombers professionals durant el 2014
Tram. 250-00938/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, 
de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el tractament prioritari 
dels problemes relatius als drets humans en les relacions bi
laterals d’Espanya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la col·laboració en els 
actes commemoratius del cinquantè aniversari del llibre Els 
altres catalans de Paco Candel
Tram. 250-00941/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre la línia de molt alta ten
sió entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes
Tram. 250-00942/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el pagament del deu
te del projecte d’intervenció integral del barri de la Ribera, de 
Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre el Portal de les Lletres 
Catalanes
Tram. 250-00944/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

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

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra
ció local
Tram. 212-00004/10; 212-00007/10
Termini de presentació de propostes de resolució per a 
interposar recurs d’inconstitucionalitat p. 19
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 19

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de 
desembre, del sector elèctric
Tram. 212-00009/10
Termini de presentació de propostes de resolució per a 
interposar recurs d’inconstitucionalitat p. 20
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 20

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la situació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio
visuals
Tram. 302-00128/10
Presentació p. 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’increment de les tarifes del transport metropolità i el finan
çament del transport públic
Tram. 302-00129/10
Presentació p. 22

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre l’energia
Tram. 302-00130/10
Presentació p. 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política energètica
Tram. 302-00131/10
Presentació p. 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les retallades en les polítiques de suport a la família
Tram. 302-00132/10
Presentació p. 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00133/10
Presentació p. 26

4. INFORMACIÓ

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença de Jaume Boter de Palau, expre
sident de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00189/10
Decaïment p. 28

Compareixença de Francisco Verdú Pons, conseller 
delegat de Bankia, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00196/10
Decaïment p. 28

Compareixença de Luis de Guindos, ministre d’Eco
nomia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00208/10
Decaïment p. 28

Compareixença d’Elena Salgado, exministra d’Eco
nomia i Hisenda, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges
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tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00209/10
Decaïment p. 28

Compareixença de Fernando Jiménez Latorre, se
cretari d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00210/10
Decaïment p. 28

Compareixença Pedro Solbes, exministre d’Econo
mia i Hisenda, davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00211/10
Decaïment p. 29

Compareixença de José Manuel Campa Fernán
dez, exsecretari d’Estat d’Economia, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00212/10
Decaïment p. 29

Compareixença de Luis María Linde de Castro, go
vernador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Inves
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00214/10
Decaïment p. 29

Compareixença de Miguel Ángel Fernández Ordó
ñez, exgovernador del Banc d’Espanya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00215/10
Decaïment p. 29

Compareixença de Jaime Caruana Lacorte, exgo
vernador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Inves
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00216/10
Decaïment p. 29

Compareixença de Jerónimo Martínez, director ge
neral de Supervisió del Banc d’Espanya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00217/10
Decaïment p. 29

Compareixença de Fernando Restoy Lozano, sots
governador del Banc d’Espanya, president de la comissió 
gestora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària i 
vicepresident de la Comissió de Seguiment dels Procedi
ments d’Arbitratge en els Casos de Participacions Prefe
rents, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00218/10
Decaïment p. 30

Compareixença de María Elvira Rodríguez Herrer, 
presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de 
la Comissió de seguiment dels Procediments d’Arbitratge en 
els Casos de Participacions Preferents, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva

des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00219/10
Decaïment p. 30

Compareixença de Guillem López Casasnovas, ca
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conse
ller del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actua
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulne
ració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00223/10
Decaïment p. 30

Compareixença de José María Fernández Seijo, 
secretari de Jutges per la Democràcia, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00229/10
Decaïment p. 30

Compareixença de José GarcíaMontalvo, profes
sor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabili
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00235/10
Decaïment p. 30

Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic 
d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pom
peu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre les Pos
sibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00236/10
Decaïment p. 31

Compareixença de Francesc Cabana i Vancells, ad
vocat i historiador de l’economia, davant la Comissió d’In
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possi
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00237/10
Decaïment p. 31

Compareixença de Francisco Javier Pereda, magis
trat de l’Audiència Provincial de Barcelona, davant la Comis
sió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deri
vades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00238/10
Decaïment p. 31

Compareixença d’Ignacio Fernández Senespleda, 
advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre les Pos
sibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00239/10
Decaïment p. 31

Compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, catedrà
tic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de 
Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possi
bles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de 
les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors
Tram. 357-00240/10
Decaïment p. 31

Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, jutge, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti
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tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Con
sumidors
Tram. 357-00241/10
Decaïment p. 31

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, cate
dràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelo
na, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00242/10
Decaïment p. 32

Compareixença de Martí Batllori, president de la 
Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Giro
na i secretari general de Caritas Girona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00243/10
Decaïment p. 32

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 32

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra
ció local
Tram. 212-00004/10; 212-00007/10
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 42

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 23/2013, del 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’índex de 
revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social
Tram. 212-00006/10
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 83

Procediment per a la interposició d’un recurs d’in
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 24/2013, del 26 de 
desembre, del sector elèctric
Tram. 212-00009/10
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries p. 92
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell sobre la participació 
de la Unió Europea en l’ampliació de capital 
del Fons europeu d’inversions
Tram. 295-00146/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre mesures 
estructurals per a augmentar la resiliència 
de les entitats de crèdit de la Unió Europea
Tram. 295-00147/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre la notifica-
ció i la transparència de les operacions de 
finançament de valors
Tram. 295-00148/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les rel acions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum
Tram. 200-00003/10

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 56775; 56956; 57476).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 14.03.2014 al 19.03.2014).
Finiment del termini: 20.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

Projecte de llei de modificació dels llibres pri-
mer, segon, quart i cinquè del Codi civil de 
Catalunya i de modificació de la Llei 10/2008, 
del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les successions
Tram. 200-00012/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 56957; 57344).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.
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Projecte de llei de modificació de la Llei 
3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les 
professions de l’esport
Tram. 200-00015/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 56955; 56962; 57475).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 07.03.2014 al 10.03.2014).
Finiment del termini: 11.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de la renda garantida de ciu-
tadania establerta per l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya
Tram. 202-00009/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57345).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 04.03.2014 al 05.03.2014).
Finiment del termini: 06.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’Acord nacional 
per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalu-
nya i contra l’estigma relacionat
Tram. 250-00842/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57100).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 03.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció 
d’abusos sexuals entre adolescents als Cen-
tres Residencials d’Acció Educativa
Tram. 250-00869/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57002).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57101).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00870/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56606; 56895).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57102).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
entre el Centre d’Atenció i Gestió de Truca-
des d’Urgència 112 Catalunya i les policies i 
les forces de seguretat de l’Estat
Tram. 250-00871/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56607; 56896).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57104).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament 
dels residus provinents d’armes químiques del 
conflicte bèl·lic de Síria
Tram. 250-00872/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56608; 56897).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57105).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció i 
la posada en marxa d’un institut d’educació 
secundària a Torrelles de Llobregat
Tram. 250-00873/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56609; 56898).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57106).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els centres 
educatius del districte setè de Sabadell
Tram. 250-00874/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56610; 56899).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57107).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sani-
tària pública a les persones residents a Ca-
talunya
Tram. 250-00875/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56611; 56900).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57108).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de l’article 43 del Decret 136/1999, del 18 de 
maig
Tram. 250-00876/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56612; 56901).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57109).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les activitats de 
Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00877/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56613; 56902).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57110).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00878/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56614; 56903).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57111).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre una piulada fe-
ta pel president de Plataforma per Catalunya
Tram. 250-00879/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56615; 56904).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57112).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la preservació 
de les polítiques d’igualtat en la legislació de 
governs locals
Tram. 250-00880/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56616; 56905).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57113).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
l’ús d’expressions i conductes sexistes en 
l’àmbit parlamentari i institucional
Tram. 250-00881/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 57003).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57114).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la catorzena 
paga del personal sanitari no facultatiu ju-
bilat
Tram. 250-00882/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56618; 56906).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Mixt (reg. 57115).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els assalts a les 
esglésies de Sant Feliu i de l’Immaculat Cor de 
Maria, de Sabadell
Tram. 250-00883/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56619; 56907).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reserva de 
fons de La Marató per a projectes de medi-
cina preventiva en la població infantil
Tram. 250-00884/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56620; 56908).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les tarifes del 
transport públic del Camp de Tarragona
Tram. 250-00885/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56621; 56909).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei de l’Estat 27/2013, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 250-00886/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56622; 56910).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’Avantprojecte de llei orgànica de reforma 
de la Llei orgànica 2/2010, del 3 de març, de 
salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs
Tram. 250-00887/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56623; 56911).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el rebuig de la 
proposta de tractar els residus d’armes quí-
miques de Síria a la planta de residus espe-
cials de Constantí (Tarragonès)
Tram. 250-00888/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56624; 56912).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Rocafonda- 
Palau, de Mataró
Tram. 250-00889/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56625; 56913).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Informe de la 
Comissió per a la Reforma de les Administra-
cions Públiques del Govern de l’Estat
Tram. 250-00890/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56626; 56914).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres de 
connexió amb tren i metro de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat
Tram. 250-00891/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56627; 56915).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’informe de l’Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2013
Tram. 250-00892/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56628; 56916).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Marta 
Mata del Vendrell
Tram. 250-00893/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56629; 56917).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Unitat de 
Mitjans Aeris del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00894/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56630; 56918).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les modifica-
cions legals per a la classificació dels agents 
i caporals de les policies locals en el grup C1
Tram. 250-00895/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56631; 56919).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació del 
lloc de treball de les agents dels Mossos 
d’Esquadra que estiguin embarassades
Tram. 250-00896/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56632; 56920).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els uniformes 
dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00897/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56633; 56921).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
telèfon 012
Tram. 250-00898/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56634; 56922).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la facilitació de 
les dades de contacte de les associacions 
de consumidors i usuaris per part del telè-
fon 012
Tram. 250-00899/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56635; 56923).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la informació als 
ciutadans del cost d’utilització del telèfon 012
Tram. 250-00900/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56636; 56924).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els habitatges 
que són propietat de les entitats financeres
Tram. 250-00901/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56637; 56925).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el deute pen-
dent del projecte d’intervenció integral del 
barri de la Maurina, de Terrassa
Tram. 250-00902/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56638; 56926).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el sanejament 
i l’adequació del Bloc dels Mestres, de Sa-
badell
Tram. 250-00903/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56639; 56927).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la distribució 
del Fons de cooperació local
Tram. 250-00904/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56640; 56928).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la composició de 
la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, 
les Illes Medes i el Baix Ter
Tram. 250-00905/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió; 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 56641; 56929).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 04.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la tarifació dels 
procediments de mediació de consum
Tram. 250-00906/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56552; 56644).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució d’oposició a la des-
trucció de l’arsenal químic de Síria a Catalu-
nya
Tram. 250-00908/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56553; 56645).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la sala de comandament de la regió poli-
cial Pirineu Occidental
Tram. 250-00909/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56554; 56646).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la commemora-
ció de la publicació del llibre Els altres cata-
lans, de Francesc Candel
Tram. 250-00910/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56555; 56647).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la segona fase 
de l’ampliació de l’Escola El Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00911/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56556; 56648).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abrera
Tram. 250-00912/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56557; 56649).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució de reprovació de la 
senadora Alícia Sánchez-Camacho
Tram. 250-00913/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56558; 56650).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00914/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56559; 56651).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de subvencions per a projectes de joventut
Tram. 250-00915/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56560; 56652).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el plantejament 
d’aturar l’economia catalana
Tram. 250-00916/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56561; 56653).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
d’un tècnic d’educació infantil a l’Escola An-
toni Gaudí, de Cornellà de Llobregat
Tram. 250-00917/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56562; 56654).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aportació a les 
beques de menjador i el finançament del ser-
vei de menjador escolar al Vallès Occidental
Tram. 250-00918/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56563; 56655).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la necessitat i 
la viabilitat de convertir en institut l’Escola 
Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-00920/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56564; 56656).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la delegació de 
vot dels càrrecs electes
Tram. 250-00921/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56565; 56657).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció 
dels boscos madurs
Tram. 250-00922/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56566; 56658).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ocupació il-
legal d’habitatges al barri de Can Puiggener, 
de Sabadell
Tram. 250-00923/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56567; 56659).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la publicació de 
les balances fiscals
Tram. 250-00924/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56568; 56660).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sarrià - Sant Gervasi, de Barcelona
Tram. 250-00925/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56569; 56661).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra al 
districte de Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00926/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56570; 56662).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
la Jonquera
Tram. 250-00927/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56571; 56663).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les instal·lacions per als 
Mossos d’Esquadra a l’estació de Sants, de 
Barcelona
Tram. 250-00928/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56572; 56664).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la ràtio de 4,5 agents de policia per cada 
1.000 habitants
Tram. 250-00929/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56573; 56665).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la dotació d’uni-
formes complets i adequats als agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00930/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56574; 56666).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els problemes 
estructurals o de manteniment de les comis-
saries i dependències policials dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00931/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56575; 56667).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
la cobertura de la xarxa Rescat a les línies 
de metro
Tram. 250-00932/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56576; 56668).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un protocol per a coordinar l’acció conjunta 
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
Tram. 250-00933/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56577; 56669).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
recursos per a la reparació, el manteniment 
i la higienització dels vehicles dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00934/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56578; 56670).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe sobre el material antiavalots de 
què disposa el Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00935/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56579; 56671).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un parc de bombers a Vilafranca del Pe-
nedès i sobre el millorament d’altres parcs 
de bombers
Tram. 250-00936/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56580; 56672).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació de material d’ofimàtica a les 
oficines i dependències dels Mossos d’Es-
quadra
Tram. 250-00937/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56581; 56673).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places per a bombers professionals du-
rant el 2014
Tram. 250-00938/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56582; 56674).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Ai-
güerols, de Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00939/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56583; 56675).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tractament 
prioritari dels problemes relatius als drets 
humans en les relacions bilaterals d’Espa-
nya i de la Unió Europea amb els països del 
nord d’Àfrica i del Pròxim Orient
Tram. 250-00940/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56642).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
en els actes commemoratius del cinquantè 
aniversari del llibre Els altres catalans de Pa-
co Candel
Tram. 250-00941/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56584; 56676).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la línia de molt 
alta tensió entre Santa Coloma de Farners i 
Riudarenes
Tram. 250-00942/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 56643).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute del projecte d’intervenció integral del 
barri de la Ribera, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00943/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56585; 56677).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Portal de les 
Lletres Catalanes
Tram. 250-00944/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 56586; 56678).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 06.03.2014 al 11.03.2014).
Finiment del termini: 12.03.2014; 09:30 h.
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3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 212-00004/10; 212-00007/10

Termini de presentació de propostes de resolu
ció per a interposar recurs d’inconstitucionalitat

Termini: 3 dies hàbils (del 06.03.2014 al 10.03.2014).
Finiment del termini: 11.03.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

N. de la R.: El Dictamen del Consell de Garanties Es·
tatutàries corresponent a aquest procediment es repro·
dueix a la secció 4.75.

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris

Reg. 57446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57446)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parlament 
de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sol·liciten 
la convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal que d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i l’article 32.2 de la Llei orgàni-
ca 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 
de 30 de desembre de 2013), d’acord amb el Dictamen 
núm. 8 de 27 de febrer de 2014 del Consell de Garan-
ties Estatutàries, a les conclusions del qual s’aprecien 
motius d’inconstitucionalitat, per la seva presumpta 
afectació de l’autogovern de Catalunya i vulneració de 
preceptes constitucionals i de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya en: 

– Els apartats dos i set de l’article primer, que modifi-
quen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 LRBRL 
i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions transitòries 
quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 de desem-
bre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administra-
ció local, vulneren l’article 86.7 EAC i les competències 

de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b EAC, i no 
troben empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 LR-
BRL, vulnera les competències de la Generalitat pre-
vistes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba empa-
ra en l’article 149.1.18 CE.

– Els apartats vuit i deu de l’article primer, que modi-
fiquen l’article 25.1 i .2 LRBRL, i les lletres c, e, f, i 
h de l’article 27.3 LRBRL, respectivament; la dispo-
sició addicional onzena i les disposicions transitòries 
primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, vulneren les competències de la Generalitat 
previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, i no tro-
ben empara en l’article 149.1.18 CE, com també vulne-
ren l’autonomia local garantida pels articles 140 CE i 
84.2 i 86.3 EAC.

– L’apartat nou de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del parà-
graf segon de l’article 26.2 LRBRL, vulnera les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.a 
EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

– Els apartats nou i tretze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fan 
del paràgraf tercer de l’article 26.2 LRBRL i del pa-
ràgraf segon de la lletra a de l’article 36.2 LRBRL, 
respectivament, vulneren l’autonomia local garantida 
pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.

– L’apartat setze de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la modificació que fa del primer 
incís de l’apartat 3 de l’article 57 LRBRL, «La consti-
tución [...] recursos económicos», vulnera l’autonomia 
local garantida pels articles 140 CE i 87.2 EAC i l’arti-
cle 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia Local.

– L’apartat disset de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 bis LR-
BRL, vulnera l’autonomia financera de la Generalitat 
prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 i 202.2 
i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així mateix, 
l’apartat 1 de la disposició addicional novena de l’es-
mentada Llei 27/2013, vulnera l’autonomia financera 
de la Generalitat prevista als articles 156 CE i els arti-
cles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.

– Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’article pri-
mer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que afe-
geixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter, 
i l’article 104 bis LRBRL, vulneren les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 160.2 EAC, i no 
troben empara en l’article 149.1.18 CE.

– L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, que afegeix els apartats 2 i 3 de 
l’article 116 bis LRBRL, vulnera l’article 135.5 CE.
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– L’apartat trenta-sis de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica els parà-
grafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser 
disueltos, en ambos casos,» del primer paràgraf de 
l’apartat 4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf 
d’aquest mateix apartat, de la disposició addicional 
novena LRBRL, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 160.1.c EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició addicional quinzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera l’autonomia local garanti-
da pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició addicional dissetena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, en la remissió que fa a la lletra c de 
l’article 84.1 LRBRL, vulnera l’article 161.1 EAC, i no 
troba empara en l’article 149.1.18 CE.

– La disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

Palau del Parlament, 3 de març de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Josep Lluís Sal-
vadó i Tenesa, Oriol Amorós i March, portaveus ad-
junts; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu i Domingo, 
Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cuenca, 
Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Carabassa, 
Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i Rubio, 
Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Benito, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, Roger 
Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, Alba Ver-
gés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, del GP 
d’ERC

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sec-
tor elèctric
Tram. 212-00009/10

Termini de presentació de propostes de resolu
ció per a interposar recurs d’inconstitucionalitat

Finiment del termini: d’acord amb l’article 155 del Re-
glament, el termini que estableix el seu apartat tercer 
finirà l’11 de març, a les 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 04.03.2014.

N. de la R.: El Dictamen del Consell de Garanties Es·
tatutàries corresponent a aquest procediment es repro·
dueix a la secció 4.75.

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 57447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 57447)

A la Mesa del Parlament

Els diputats i diputades sotasignats, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb l’article 155 del Reglament del Parlament 
de Catalunya i l’article 30.2 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries sol·liciten 
la convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per 
tal que d’acord amb l’article 61.e de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya i l’article 32.2 de la Llei orgàni-
ca 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, 
s’interposi un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric 
(BOE núm. 310 de 27 de desembre de 2013), d’acord 
amb el Dictamen núm. 7 de 27 de febrer de 2014 del 
Consell de Garanties Estatutàries, a les conclusions 
del qual s’aprecien motius d’inconstitucionalitat, per la 
seva presumpta afectació de l’autogovern de Catalunya 
i vulneració de preceptes constitucionals i de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya en: 

– Els articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, vulneren les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 133.1 EAC.

– La disposició final segona de la Llei 24/2013, de 26 
de desembre, és contrària a la Constitució i a l’Estatut 
en la mesura que declara bàsics els preceptes esmen-
tats en la conclusió segona.

Palau del Parlament, 3 de març de 2014

Oriol Junqueras i Vies, president; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Pere Aragonès i Garcia, Josep Lluís 
Salvadó i Tenesa, Oriol Amorós i March, portaveus 
adjunts; Anna Simó i Castelló, Josep Andreu i Domin-
go, Maria Rosa Amorós i Capdevila, Pere Bosch Cu-
enca, Gemma Calvet i Barot, Josep Cosconera i Ca-
rabassa, Albert Donés i Antequera, Dionís Guiteras i 
Rubio, Agnès Russiñol i Amat, Sergi Sabrià i Beni-
to, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi Solé i Ferrando, 
Roger Torrent i Ramió, Teresa Vallverdú i Albornà, 
Alba Vergés i Bosch, Marta Vilalta i Torres, diputats, 
del GP d’ERC
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00128/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57091 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Parlon Gil, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la situació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-
00135/10).

Exposició de motius

Els darrers mesos hem assistit a una profunda crisis 
dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. Una 
crisis econòmica i de credibilitat. Una crisi que ha por-
tat a la mobilització dels treballadors i les treballadores, 
a la dimissió del Consell Professional el passat dia 5 i a la 
renuncia per part de la Corporació a exercir d’element 
tractor de la indústria audiovisual catalana.

Els mitjans públics a Catalunya doncs, estan en crisis. 
Cal un gran pacte polític per garantir la seva viabilitat. 
La CCMA ha de liderar l’espai públic de comunica-
ció a Catalunya i per fer-ho amb garanties cal un com-
promís de totes les formacions polítiques perquè això 
sigui possible. La governança dels mitjans públics de 
Catalunya no es pot fer des de pactes secrets i no expli-
citats públicament, cal transparència, consens i plura-
litat en els acords.

La gestió del govern de la CCMA no ha provocat no-
més una crisi als mitjans de comunicació públics de 
Catalunya. També ha generat una greu crisi a la indús-
tria audiovisual catalana. La manca d’un finançament 
estable, la manca de transparència i de pluralitat de 
contractació ha portat al sector a una debilitat extrema 
de la que serà difícil la recuperació.

Cal dibuixar una estratègia de futur. El sector audio-
visual és un sector en permanent transformació tant 
pel que fa a la transmissió de continguts com a la seva 
elaboració, com al consum del que es produeix. És un 
sector amb un alt valor afegit dels que Catalunya ne-
cessita per sortir amb millors condicions de la crisi.  
I el Govern, enlloc de recolzar una estratègia de des-
envolupament industrial que ens permetria una sortida 

més ràpida i en millors condicions de la crisi es dedica 
a restar inversions, a restar consens.

Els mitjans públics haurien de ser un element tractor 
per a la impuls de la indústria audiovisual de Catalu-
nya. Haurien de ser un element de foment de la cultura 
i la integració. Haurien d’explicar la diversitat i la plu-
ralitat de Catalunya.

Volem i necessitem una CCMA sanejada i viable eco-
nòmicament. L’austeritat no és l’únic camí per acon-
seguir-ho Volem uns mitjans plurals, pluralitat social, 
accents i veus diverses. Per tot això cal un pacte, entre 
tots. Un pacte per la comunicació publica a Catalunya. 
Els mitjans són instruments fonamentals per crear un 
espai públic de convivència, de valors, de cultura.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Consensuar un contracte programa que permeti un 
sistema de finançament estable a la televisió i a la rà-
dio públiques de Catalunya, que estableixi garanties 
per al compliment de cadascuna de les missions de 
servei públic que els hi són encomanades per l’article 
26 i següents de la Llei 22/23005, de 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya, així com 
també del que preveu el Mandat Marc del Parlament 
de Catalunya aprovat per Resolució 612/VII, d’11 de 
febrer de 2010.

2. Fomentar el diàleg i un pacte entre els grups del 
Parlament perquè la CCMA sigui un espai de comuni-
cació plural tant en els seus òrgans de direcció com en 
els seus continguts.

a) Fer-ho d’acord amb els treballadors: consells profes-
sionals i comitè d’empresa.

b) Fer-ho amb representants del sector privat. La CCMA 
té, entre les seves obligacions, fomentar l’industria au-
diovisual.

3. Fer un gran pacte per a la promoció del sector audio-
visual de Catalunya que torni a situar la CCMA com 
a tractor de desenvolupament de la Indústria Audiovi-
sual a Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Núria Parlon Gil
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’increment de les tarifes del transport 
metropolità i el finançament del transport pú-
blic

Tram. 302-00129/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 57098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu, Salvador Milà i Sol-
sona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’increment 
de les tarifes del transport metropolità i el finançament 
del transport públic (tram. 300-00137/10).

Sota el lema Stop pujades transport públic s’ha produït 
i continua ampliant-se una gran mobilització ciutada-
na de protesta des que l’Autoritat del Transport Metro-
polità de Barcelona va acordar els increments de tari-
fes del transport públic urbà a l’Àrea metropolitana de 
Barcelona molt per damunt del increment del cost de la 
vida, que afecta als títols de transport multi-viatge que 
utilitzen més del 80 % dels usuaris –T 10–, amb un in-
crement acumulat del 24’85% des del 2011; T 50/30 –
amb un increment acumulat del 26’87 % des del 2011–  
i la T 70/30 – amb un increment acumulat del 22’93 % 
des del 2011–, sense tenir en compte que en el mateix 
període els ingressos salarials dels treballadors s’han 
rebaixat entre el 10 i el 12 % en termes reals. Alhora, 
en l’àmbit del transport públic al Camp de Tarragona, 
a més d’increments similars als de Barcelona, s’ha im-
posat la supressió dels títols T 10 i T 50/30 des del 21 
de juny a l’11 de setembre de 2014 entre les 23.00 h i 
les 6.00 h durant tot l’any a totes les línies.

La mobilització porta de més de 10 setmanes, a més 
dels centenars de participants a títol individual, un 
centenar d’entitats veïnals, socials i els sectors sindi-
cals han signat el manifest, Stop pujades transport pú·
blic. D’altra part no es pot ignorar que amb anterioritat 
a l’actual fase de mobilitzacions la PTP i de la FAVB, 
venien denunciant aquesta situació i proposant alter-
natives.

La mobilització ciutadana s’està estenent, de forma 
massiva i pacífica, amb unes 53 concentracions a di-
ferent punts del territori, cada dimecres. No obstant, 
aquesta tranquil·litat es veu pertorbada per amenaces 
d’expedients sancionadors a persones que participen 
en les mobilitzacions, el que comportar que el ànims 
es tensin.

Es de destacar que l’Ajuntament de Barcelona, el pas-
sat 23 de gener es van adoptar importants resolucions, 
que també ha fet seves la Diputació de Barcelona, en 
que es manifesta el profund desacord amb l’increment 
de tarifes del transport públic per al 2014 i s’insta a 
l’Autoritat del Transport Metropolità a rectificar els 
increments aplicats en el preu dels títols de transport 
públic per el 2014 per tal de congelar-los o aplicar-los 
fins a un increment màxim equivalent a «l’IPC».

En l’exercici pressupostari del 2013 les administracions 
publiques han destinat 551,1 milions d’euros a finançar 
el transport públic, 80 milions d’euros menys que l’any 
2011, l’administració General de l’Estat aporta 39 mi-
lions menys, la generalitat 49 milions menys i només 
han incrementat la seva aportació els ajuntaments i 
l’AMB. L’endeutament del sistema de transport metro-
polità de Barcelona es situa enguany en 546 M €.

No és difícil reconèixer que el sistema de finançament 
del transport públic de Catalunya ha arribat a l’esgota-
ment de l’actual model de tarifació i finançament del 
transport públic, i per tant cal replantejar globalment 
el sistema de finançament del transport públic a Cata-
lunya, doncs alhora s’estan perdent passatgers.

Per aquests motius el Grup Parlamentari d’ICV-EUiA 
proposa la següent: 

Moció

El Parlament de Catalunya, insta el Govern a: 

Primer. Que l’Honorable Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, en la seva condició de President de l’Auto-
ritat del Transport Metropolità faci un reconeixement 
oficial de la Taula social del transport públic metro·
polità, i es reuneixi amb les entitats socials i veïnals 
agrupades en la plataforma Stop pujades del transport, 
així com els representants locals, escolti les seves re-
ivindicacions i propostes per rebaixar les pujades del 
preu del transport públic, per millorar el servei de 
transport públic i per un nou sistema de finançament.

Segon. Que l’Honorable Conseller de Territori i Soste-
nibilitat, en la seva condició de President de l’Autoritat 
del Transport Metropolità convoqui el Consell d’Ad-
ministració de l’ATM i proposi la derogació de l’incre-
ment de les tarifes del transport públic metropolità per 
l’any 2014, a partir de l’1 d’abril de 2014, retornant a 
les tarifes del 2013, o bé apliqui com a màxim l’incre-
ment del 0’2% del cost de vida del 2013.

Tercer. Proposar a les autoritats competents del Trans-
port metropolità del Camp de Tarragona la derogació 
de l’increment de les tarifes del transport públic per 
l’any 2014, retorni a les tarifes del 2013, o bé apliqui 
com a màxim l’increment de l’0’2 % del cost de vida 
del 2013, a partir de l’1 d’abril de 2014, i així mateix re-
tornin la validesa de les títols de transport multi-viatge 
durant tots els dies de l’any, en especial des del 21 de 
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juny a l’11 de setembre de 2014 i entre les 23.00 h i les 
6.00 h durant tot l’any a totes les línies.

Quart. Aplicar unes majors bonificacions i faci més ac-
cessibles els títols de transport social amb tarifes espe-
cialment reduïdes per a les persones aturades que bus-
quen feina, i per les persones i famílies en situació de 
pobresa i d’exclusió social, i que aquesta subvenció si-
gui assumida a càrrec de les partides corresponents de 
foment de l’ocupació de la conselleria d’empresa i ocu-
pació i d’ajuts socials de la conselleria de benestar i fa-
mília.

Cinquè. Promoure la modificació de les prestacions 
dels títols de transport de l’ATM a fi que els usuaris que 
es desplacen diàriament a la feina siguin considerats 
usuaris recurrents i per tant es puguin beneficiar d’abo-
naments il·limitats tipus T-MES a un preu més compe-
titiu. Actualment cal fer 62 viatges mensuals a la zona 
1 per a què surti a compte aquest títol de transport.

Sisè. Presentar, dins el present exercici 2014, una o 
més propostes d’implantació el títol de transport inte-
grat T Mobilitat, previ debat i concertació amb la Tau-
la Social del Transport públic, tot mantenint la gestió 
pública dels serveis d’expedició, validació i control de 
tots els títols de transport.

Setè. Impulsar les mesures necessàries per fer més efi-
cient i més accessible socialment i territorialment el 
conjunt del sistema de transport públic urbà, metro-
polità i interurbà, incrementant, quan calgui, les fre-
qüències i fomenti la transferència de passatgers del 
automòbil privat als transport públic, i la intermodali-
tat entre autobusos, trens, metro i tramvia.

Vuitè. Posar en marxa de forma efectiva, dins de l’exer-
cici 2014, els sistemes integrats de transport a les roda-
lies de les conurbacions de Camp de Tarragona - Reus 
Cambrils, Lleida – Cervera - Balaguer, Girona - Blanes 
i del Berguedà.

Novè. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat, per tal que es concreti i faci efectiva l’amplia-
ció de l’aportació de l’Estat al finançament del sistema 
de transport públic metropolità, amb un mínim de 10 M€, 
dins el present exercici 2014.

Desè. Tramitar la oportuna modificació dels pressu-
postos 2014, per transferència de crèdit de un mínim 
de 15 milions d’euros, per ampliar l’aportació de la Ge-
neralitat al finançament del sistema de transport públic 
metropolità, detraient dit import de les diverses parti-
des que estimi convenient, i indicativament, detregui 
la totalitat o part de dita transferència de les partides 
destinades al pagament de cànons i compensacions a 
empreses concessionàries d’autopistes i dels denomi-
nats com «peatges a l’ombra», prèvia re-negociació 
dels contractes i convenis corresponents.

Onzè. Estudiar i presentar un informe, abans de fina-
litzar l’actual període de sessions, sobre la viabilitat 
d’establir noves vies de finançament creuat que cap-

tin fons de la mobilitat privada per afavorir sistemes 
alternatius de mobilitat, seguint l’exemple de Trans-
port for London o la Metropolitan Transit Authority. 
Els tributs de mobilitat que paguen els conductors han 
d’acabar finançant millores de mobilitat i no única-
ment anar a la caixa comuna: peatges, peatges a l’om-
bra, aparcaments, zones blaves, zones verdes, etcètera.

Dotzè. Concretar i formalitzar, en el termini màxim de 
dos mesos, el conveni anunciat per la millora del finan-
çament del sistema de Transport públic metropolità, 
amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea metropolitana 
de Barcelona, que concreti un increment de les respec-
tives aportacions per l’any 2014.

Tretzè. Revisar i renegociar les condicions d’amortit-
zació i interessos del deute financer de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, en el marc d’un acord global 
de refinançament i re-assignació del endeutament ge-
nerat, segons el seu origen, per tal de disminuir l’im-
pacte en els costos que es repercuteixen en la tarifa del 
transport públic metropolità.

Catorzè. Fer les gestions necessàries per tal que no es 
considerin com a infraccions d’alteració del servei les 
actuacions dels ciutadans i ciutadanes que han partici-
pat o participen en les mobilitzacions i concentracions 
de protesta a les diverses estacions de transport públic 
ferroviari i de metro, en el marc de la campanya Stop 
pujades transport públic, en atenció a que no són actu-
acions individuals, sinó que estan emparades en el dret 
de manifestació i llibertat d’expressió.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’energia
Tram. 302-00130/10

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 57103 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre l’energia (tram. 300-
00136/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
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1. Redactar un Pla Nacional de Transició Energètica 
amb el màxim consens polític, econòmic i social que 
tingui en compte les noves tendències de: 

a) Considerar l’energia com un dret de tots els ciuta-
dans i les ciutadanes

b) La màxima generació d’energia amb fonts renova-
bles (eòlica, hidràulica, solar, geotèrmia, biomassa i ús 
de residus) seguint els objectius del Pla de l’Energia 
2012-2020.

c) Prescindir en la mesura del possible de les energies 
fòssils reduint les emissions contaminants

d) Fixar la vida útil de les centrals nuclears en 40 anys 
i redactar un pla de potenciació econòmica de les co-
marques on estan ubicades tal com va aprovat pel Par-
lament de Catalunya l’any 2011.

e) Una acció potent a l’estalvi i l’eficiència

f) increment de la mobilitat elèctrica

g) Foment de les Xarxes tancades

h) Suport als ajuntaments que decideixin intervenir en 
la generació el mercat d’energia 

i) Foment de l’autoconsum

j) Establir mesures estructurals de solució a la pobresa 
energètica 

k) Fixar impostos ambientals gravant únicament les 
energies fòssils i nuclear 

2. Transformar l’ICAEN en una Agència d’Energia de 
Catalunya.

3. Donar suport a l’IREC (Institut de Recerca d’Ener-
gia de Catalunya) en totes les seves línies de recerca i 
en especial al projecte ZEFIR d’investigació a l’ener-
gia eòlica marina en aigües profundes.

4. Exigir al Govern de l’Estat la solució al problema 
dels purins retornant a la situació anteriors els ajuts a 
la generació elèctrica que es rebien fins ara.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2014

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política energètica
Tram. 302-00131/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 57160 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la política energètica (tram. 300-
00138/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya, davant les successives 
normatives reguladores per part de l’Estat en relació al 
sector elèctric que condicionen la capacitat normativa 
de la Generalitat, malgrat que l’article 133 de l’Esta-
tut reconeix que es tracta d’una competència compar-
tida, insta al Govern a dur a terme aquelles iniciati-
ves, polítiques i jurídiques corresponents, en defensa 
dels interessos dels catalans i catalanes tal com la in-
terposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la 
Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sector Elèctric 
o la presentació de recursos contenciós-administratius 
contra l’aplicabilitat de l’esmentada normativa.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a crear en el termini d’un mes una comissió 
d’experts en matèria energètica, que inclogui també 
representants del Govern i membres d’organitzacions 
socials, que estudiï els mecanismes legals dels quals 
disposa la Generalitat de Catalunya per tal d’influir en 
la fixació del preu de l’energia, tal com la fixació del 
peatge de suport en matèria d’autoconsum 

3. El Parlament insta al Govern de la Generalitat a 
traslladar al Govern de l’Estat la necessitat que porti a 
terme una auditoria energètica independent dels costos 
de la generació de l’energia per cadascuna de les tipo-
logies de generació, de la composició del dèficit tari-
fari que inclogui una revisió dels conceptes prescindi-
bles en un mercat competitiu i basat en l’eficiència, la 
independència energètica i les energies netes, i també 
la metodologia de retribució de la producció, el trans-
port i la distribució 

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat

a) A convocar de manera imminent la Taula de la po-
bresa energètica de Catalunya, per tal d’avaluar i acor-
dar, amb la participació de tots els agents socials de 
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Catalunya, quines mesures cal seguir prenent a curt 
termini, i quins fonaments cal establir per tal de cons-
truir un nou model de prestació dels serveis bàsics.

b) A presentar, abans de quatre mesos, un informe 
d’avaluació del Decret llei 6/2013, del 23 de desembre, 
pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del codi de consum i, que analitzi la possibilitat d’am-
pliar el termini d’aplicabilitat del mateix a tot l’any, la 
població coberta, l’adequació dels tràmits i condona-
ció del deute per aquelles persones que no arribin a 
l’1,5 de renda de suficiència de Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya manifesta al seu rebuig 
al Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura 
del Combustible Nuclear Gastado y de los residuos ra·
diactivos aprovat pe Govern espanyol.

6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de l’Es-
tat a elaborar un calendari de tancament de les seves 
centrals nuclears, que cal planificar durant el 2014 i 
fer una proposta agosarada i assenyada de tancament, 
progressiu i raonable, de les centrals nuclears que hi 
ha a Catalunya basat en que no sobrepassi la data final 
de l’actual permís d’explotació.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a iniciar la revisió durant el primer semestre 
d’aquest any, el Pla de l’energia i canvi climàtic de Ca-
talunya 2012-2020 davant els canvis legislatius exis-
tents i els previstos en la reforma energètica en curs del 
Govern de l’Estat, que preveuen una desincentivació 
de les energies renovables, de les polítiques d’estalvi 
i eficiència energètica i de la cogeneració. Per aquests 
motius, aquesta revisió ha d’adaptar les previsions nu-
mèriques del Pla actual i les estratègies d’actuació i ha 
de mantenir l’aposta decidida per les energies renova-
bles, la generació distribuïda, l’autoconsum i l’estalvi i 
l’eficiència energètics per tal d’afavorir que Catalunya 
pugui satisfer els objectius quantitatius i qualitatius de 
la Unió Europea pel que fa a disposar d’una energia 
segura, competitiva i sostenible. Així mateix, ha de 
donar suport a aquells que han fet inversions en l’àm-
bit de les energies fotovoltaiques i, especialment, ha de 
continuar amb la renegociació dels crèdits atorgats per 
l’Institut Català de Finances.

8. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a promoure la suspensió del procediment 
d’autorització demanat per Red Eléctrica de España, 
als efectes de replantejar i tornar a estudiar els se-
güents aspectes en relació al ramal de la línia de molt 
alta tensió de Santa Coloma de Farners a Riudarenes: 

a) Si en les actuals circumstàncies socioeconòmiques 
i, a mig termini, és imprescindible la línia de 400 kV o 
si és suficient la línia actual.

b) En cas que es consideri imprescindible el reforça-
ment de la línia per a atendre les necessitats de submi-
nistrament actuals, que s’estudiï la possibilitat de con-
versió de l’actual línia de 132 kV a 220 kV.

c) En cas que, malgrat l’anterior, es consideri impres-
cindible la instal·lació de la línia de 400 kV, que s’exe-
cuti de forma soterrada, la viabilitat tècnica de la qual 
està demostrada.

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

a) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè se li atribueixi a les tecnologies de coge-
neració, com les plantes de tractament de purins, igual 
que les tecnologies renovables, uns paràmetres retri-
butius que donin lloc a un marge operacional positiu 
que els permeti seguir funcionant i tenir l’oportunitat 
de prendre mesures de gestió per adaptar els costos 
d’operació al nou marc.

b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè fins a la data d’entrada en vigor del RD 
que regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a 
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i re-
sidus, es retribueixi a les plantes de tractament de pu-
rins amb cogeneració associada i de producció biogàs 
amb digestió anaeròbica de la mateixa manera que fins 
a la publicació del RDL 9/2013

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades en les polítiques de 
suport a la família
Tram. 302-00132/10

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 57288 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
les retallades en les polítiques de suport a la família 
(tram. 300-00140/10).

Moció

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

1. Impulsar la perspectiva de la família, com a base 
d’una societat forta, a totes les polítiques públiques de 
la Generalitat.
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2. Aprovar durant l’any 2014, en el sí del govern i amb 
el lideratge del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, un pla interdepartamental d’ajudes a les famílies.

3. Impulsar la renda familiar estandarditzada en fun-
ció de la composició de la unitat familiar, en l’accés 
a les prestacions econòmiques, ajuts o serveis, a fi de 
donar un tracte més equitatiu als diferents tipus i situa-
cions familiars.

4. Desplegar durant aquest any la Llei 18/2003, de 4 de 
juliol, de suport a les famílies atès que la seva manca 
de desenvolupament normatiu impedeix dur a terme 
tota la política d’ajuts, incentius i mesures de foment 
que preveu la Llei.

5. Presentar al Parlament de Catalunya, durant el pri-
mer semestre del 2014, el projecte de llei de mesures de 
protecció i suport de les famílies nombroses.

6. En relació a les prestacions socials i ajuts públics per 
atendre les carregues familiars: 

a) Presentar, en el termini de tres mesos, un calenda-
ri de pagament dels ajuts a les famílies amb fills/es a 
càrrec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nom-
broses i monoparentals) que van presentar la seva sol-
licitud abans de la retirada del ajut i encara estan pen-
dents de rebre l’ajut corresponent.

b) Garantir en l’exercici 2014 les ajudes per fills/es a càr-
rec de 0 a 3 anys i de 0 a 6 anys (en famílies nombroses 
i monoparentals) amb ingressos inferiors a 35.000 euros.

c) Garantir en aquest any 2014 les ajudes a les famílies 
per part, adopció, tutela o acolliment múltiple amb in-
gressos inferiors a 35.000 euros.

d) Mantenir en les convocatòries d’ajudes de 2014 que 
afectin a les famílies la mateixa dotació pressupostà-
ria que les de l’any 2012.

e) Presentar, en un termini de 3 mesos, un calendari 
de pagament, d’acord amb els ajuntaments, on es deta-
lli quan i com rebran la dotació econòmica que els hi 
correspon pel que fa a les places públiques d’escoles 
bressol.

7. Crear centres de suport familiar amb equips profes-
sionals multidisciplinaris per l’assessorament, orienta-
ció i suport de tots els conflictes que es pugin produir 
en el sí de la família, així com promoure programes 
de mediació i conciliació per resoldre conflictes fami-
liars.

8. Impulsar i incentivar, juntament amb ajuntaments 
una prova pilot, pel proper curs escolar 2014-2015, 
de creació d’escoles bressol en zones on es concen-
trin empreses, bé sigui en polígons industrials o zones 
d’oficina, amb l’objectiu de fer efectiva la conciliació 
familiar i laboral.

9. Elaborar, juntament amb experts i agents socials un 
pla per a incentivar l’homologació de l’horari laboral a 
l’horari europeu.

10. Posar en marxa, en el termini de dos mesos, el pla 
d’empreses familiarment responsables i crear i donar 
suport institucional al Certificat d’Empresa Famili-
arment Responsable d’acord amb el que estableix el 
Consell de relacions laborals de Catalunya.

11. Presentar en el termini de sis mesos un pla d’acció 
encaminat a la formació i sensibilització per a la preven-
ció de conductes de risc que afecten a les famílies. I en 
aquesta línia, promoure campanyes informatives sobre 
el paper de la família en la prevenció de riscos en l’ús 
d’Internet i les xarxes socials.

12. Dotar als centres educatius de tots els instruments 
necessaris per tal d’oferir informació i promoure la 
implicació de la família en l’educació dels seus fills i 
filles i la participació real i efectiva en el centre.

13. Desplegar el segon eix estratègic del Pla integral 
de suport a la família 2012-2016, el suport a la ma-
ternitat i acompanyament a la família en moments de 
canvi en el seu cicle vital. Aquest segon eix ha de pre-
veure com a mínim: 

a) L’establiment d’una Xarxa d’Acollida per a dones 
embarassades en situació de risc que necessitin un lloc 
on viure mentre segueixen endavant amb el seu em-
baràs.

b) La creació de punts d’atenció a les dones embaras-
sades en els que s’informi dels recursos de protecció 
social existents d’àmbit estatal, autonòmic i local, pú-
blics i privats.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2014

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els mitjans de comunicació
Tram. 302-00133/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 57335 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la Mesa del Parlamento

Carina Mejías Sánchez, portavoz del Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta 
la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 
Govern sobre els mitjans de comunicació (tram. 300-
00139/10).

Exposicion de motivos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es-
tablece en su artículo 19 que todo individuo tiene dere-
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cho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.

El artículo 20 de la Constitución Española reconoce y 
protege los derechos a expresar y difundir libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la pa-
labra, el escrito o cualquier otro medio de reproduc-
ción, así como a comunicar o recibir libremente in-
formación veraz por cualquier medio de difusión. La 
ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 
secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su ar-
tículo 52, corresponde a los poderes públicos promo-
ver las condiciones para garantizar el derecho a la in-
formación y a recibir de los medios de comunicación 
una información veraz y unos contenidos que respeten 
la dignidad de las personas y el pluralismo político, 
social, cultural y religioso. En el caso de los medios 
de comunicación de titularidad pública la información 
también debe ser neutral.

Respetar el derecho a la libertad de expresión y a emi-
tir opinión y crítica son pilares fundamentales de las 
democracias libres y, por tanto, la clasificación de pe-
riodistas en función de su ideología o tendencia es dis-
criminatoria e impropia de una democracia.

Moción

1. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a adoptar todas las medidas necesarias en-
caminadas a suprimir los organismos políticos de in-
tervención en medios de comunicación en Cataluña y, 
en este sentido

a) derogar la ley 2/2000, del 4 de mayo, del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, por ser un organismo cen-
sor que no responde a los criterios de independencia y 
de pluralidad para los que fue creado.

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

2. El Parlamento de Cataluña reprueba al responsa-
ble de la Secretaria de Comunicación del Govern de la 
Generalitat por el encargo de dos informes para valo-
rar el tratamiento mediático de la reivindicación inde-
pendentista, en el que se evaluó a los profesionales de 
la comunicación catalanes, nacionales e internaciona-
les que fueron clasificados según su adscripción ideo-
lógica lo que constituye una vulneración de sus dere-
chos fundamentales.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a abstenerse de usar y a destruir el traba-
jo de campo por el cual se analizaron las opiniones y 
por lo tanto se clasificaron en cuatro tendencias polí-
ticas e ideológicas a los profesionales de los medios 

de comunicación, por vulnerar los principios éticos y 
democráticos básicos de pluralismo e independencia 
informativa.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat suprimir todas las subvenciones que reci-
ben los medios de comunicación privados con el fin de 
garantizar la independencia y la objetividad informa-
tiva y destinar el importe de estas partidas presupues-
tarias al mantenimiento del sistema de prestación de 
servicios sociales básicos.

5. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat a establecer criterios claros y transparen-
tes por los que se otorguen y se adjudiquen, en igual-
dad de condiciones, a los medios de comunicación la 
publicidad de campañas institucionales, y dar a cono-
cer los importes y los criterios de adjudicación en el 
portal de transparencia de la Generalitat.

6. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la 
Generalitat retirar demandas o denuncias interpuestas 
contra aquellos profesionales de la comunicación por 
opiniones políticas emitidas en el ejercicio de su profe-
sión, por respeto a la libertad de opinión, de expresión 
y de información, tal y como manifiesta la Federación 
de Asociaciones de Periodistas de España.

Carina Mejías Sánchez
Portavoz del GP de C’s
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4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Jaume Boter de Palau, 
expresident de Caixa Laietana, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00189/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Francisco Verdú Pons, 
conseller delegat de Bankia, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00196/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Luis de Guindos, minis-
tre d’Economia, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00208/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença d’Elena Salgado, exministra 
d’Economia i Hisenda, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00209/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Fernando Jiménez Lator-
re, secretari d’Estat d’Economia i Suport a 
l’Empresa, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats De-
rivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00210/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.
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Compareixença Pedro Solbes, exministre 
d’Economia i Hisenda, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00211/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de José Manuel Campa Fer-
nández, exsecretari d’Estat d’Economia, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00212/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Luis María Linde de Cas-
tro, governador del Banc d’Espanya, davant 
la Comissió d’Investigació sobre les Possi-
bles Responsabilitats Derivades de l’Actua-
ció i la Gestió de les Entitats Financeres i la 
Possible Vulneració dels Drets dels Consu-
midors
Tram. 357-00214/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, exgovernador del Banc d’Espa-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00215/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Jaime Caruana Lacorte, 
exgovernador del Banc d’Espanya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00216/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Jerónimo Martínez, di-
rector general de Supervisió del Banc d’Es-
panya, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00217/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.
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Compareixença de Fernando Restoy Lo-
zano, sotsgovernador del Banc d’Espanya, 
president de la comissió gestora del Fons 
de Reestructuració Ordenada Bancària i vi-
cepresident de la Comissió de Seguiment 
dels Procediments d’Arbitratge en els Ca-
sos de Participacions Preferents, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00218/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de María Elvira Rodríguez 
Herrer, presidenta de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors i de la Comissió de se-
guiment dels Procediments d’Arbitratge en 
els Casos de Participacions Preferents, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00219/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Guillem López Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espa-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00223/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de José María Fernández 
Seijo, secretari de Jutges per la Democrà-
cia, davant la Comissió d’Investigació sobre 
les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finance-
res i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00229/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de José García-Montal-
vo, professor d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00235/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.
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Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedrà-
tic d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Co-
missió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00236/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Francesc Cabana i Van-
cells, advocat i historiador de l’economia, 
davant la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Finan-
ceres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors
Tram. 357-00237/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Francisco Javier Pereda, 
magistrat de l’Audiència Provincial de Bar-
celona, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00238/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença d’Ignacio Fernández Senes-
pleda, advocat, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats 
Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00239/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, 
catedràtic d’economia de l’empresa de la 
Universitat Autònoma de Madrid, davant la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possi-
ble Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00240/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Pablo Izquierdo Blan-
co, jutge, davant la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 357-00241/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.



5 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

4.75. INFORMACIó 32

Compareixença d’Anton Costas Comesaña, 
catedràtic de Política Econòmica de la Uni-
versitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00242/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

Compareixença de Martí Batllori, president 
de la Comissió de Drets Humans del Col·legi 
d’Advocats de Girona i secretari general de 
Caritas Girona, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabili-
tats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
Entitats Financeres i la Possible Vulneració 
dels Drets dels Consumidors
Tram. 357-00243/10

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 20 de la Comissió d’In-
vestigació sobre les Possibles Responsabilitats Deriva-
des de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres 
i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors, 
tinguda el 27.02.2014, DSPC-C 353.

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 57242 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la presidenta del Parlament

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia del Dictamen 9/2014, d’aquest 

Consell, emès el 27 de febrer de 2014, en relació amb 
el dictamen de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost sobre el Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit.

Ben cordialment,

Joan Egea Fernàndez
President del Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Dictamen 9/2014, de 27 de febrer, sobre el 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit

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

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre el 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les en-
titats de crèdit (BOPC núm. 245, de 23 de gener de 
2014).

Antecedents

1. El dia 30 de gener de 2014 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. 
núm. 3800) en què es comunicava al Consell l’Acord 
de la Mesa del Parlament, del dia 28 de gener, en el 
qual, segons el que preveuen els articles 16.1.b i 23.b 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, es va admetre a tràmit la sol·licitud 
de dictamen presentada el 28 de gener de 2014 per més 
d’una desena part dels diputats, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, en relació amb l’ade-
quació a l’Estatut d’autonomia i a la Constitució dels 
articles 3 i 4, la disposició addicional quarta i la dis-
posició final del Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió 
del dia 31 de gener de 2014, després d’examinar la le-
gitimació i el contingut de la sol·licitud, la va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre el dic-
tamen corresponent, d’acord amb l’article 24.2 de la 
seva Llei reguladora. Se’n va designar ponent el conse-
ller senyor Jaume Vernet i Llobet.
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3. En la mateixa sessió, en aplicació de l’article 25, 
apartats 4 i 5, de la seva Llei reguladora, va acor-
dar adreçar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots 
els grups parlamentaris i també al Govern, a fi de sol-
licitar-los la informació i la documentació comple-
mentàries de què disposessin amb relació a la norma 
sotmesa a dictamen.

4. En resposta a aquesta sol·licitud d’informació, en data 
12 de febrer de 2014 es va rebre en el Registre del Con-
sell (Reg. núm. 3832) un escrit de la portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

5. En data 25 de febrer de 2014, es va rebre en el Re-
gistre del Consell (Reg. 3867) un escrit de la vicepresi-
denta del Govern de la Generalitat que adjuntava com 
a documentació complementària un informe, elaborat 
el 24 de febrer, per la Secretària d’Hisenda del Depar-
tament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, en relació amb la sol·licitud de dictamen.

6. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per 
a l’aprovació del Dictamen el dia 27 de febrer de 2014.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Tal com s’ha posat de manifest en els antecedents, més 
d’una desena part de diputats del Parlament de Cata-
lunya sol·liciten d’aquest Consell dictamen sobre l’ade-
quació a l’Estatut i a la Constitució del Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 
(en endavant, Projecte de llei o PLIDEC), a l’empara 
del que preveuen l’article 76.2.b de l’Estatut i l’article 
23.b de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de 
Garanties Estatutàries.

Per tal de delimitar l’objecte del nostre Dictamen, es-
cau, en primer lloc, descriure breument el contingut 
del Projecte de llei sol·licitat i indicar el context nor-
matiu del qual forma part, per exposar, seguidament, 
els dubtes concrets de constitucionalitat i d’estatutari-
etat que susciten determinats preceptes del Projecte de 
llei en els diputats sol·licitants. Finalment, indicarem 
l’estructura que adoptarà el Dictamen per tal de donar 
resposta a la sol·licitud.

1. El dictamen de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost del Parlament de Catalunya sobre el Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit, que és l’objecte de la sol·licitud, consta 
de 14 articles, dues disposicions addicionals i una dis-
posició final.

L’objecte del Projecte de llei, d’acord amb l’article 1, és 
la creació d’un tribut propi de la Generalitat de Cata-
lunya que gravi «els dipòsits constituïts pels clients en 
les entitats de crèdit [...], sempre que comportin l’obli-
gació de restitució».

L’àmbit territorial de l’impost és el territori de Catalu-
nya (art. 2), el fet imposable d’aquest és constituït per 
la captació i tinença de fons de tercers en forma de di-
pòsits que comportin l’obligació de restitució (art. 3). 
Es determinen un conjunt d’ens públics que no resten 
subjectes a l’impost (art. 4) i es delimita l’àmbit dels 
subjectes passius, que està configurat per les perso-
nes jurídiques que tinguin la consideració d’entitats de 
crèdit que realitzin el fet imposable, tot prohibint la 
repercussió a tercers de la quota de l’impost (art. 5).

Quant als elements quantificadors del tribut, es regula 
la base imposable (art. 6), la tarifa de l’impost (art. 7), les 
deduccions (art. 7 bis) i la quota tributària (art. 7 ter). 
Cal destacar que la base imposable de l’impost es di-
videix en tres trams als quals s’aplica, respectivament, 
un tipus de gravamen del 0,3%, el 0,4% i el 0,5%. El 
període impositiu el constitueix, com a regla general, 
l’any natural i la meritació es produeix l’últim dia d’a-
quest període (art. 8).

En relació amb la gestió i la recaptació, com a forma 
de presentació de l’impost es preveu l’autoliquidació 
per part dels subjectes passius (art. 9), s’atribueix a 
l’Agència Tributària de Catalunya les funcions de ges-
tió, recaptació i inspecció (art. 10) i es fixa el règim 
d’infraccions i sancions (art. 12) i de revisió dels actes 
(art. 13).

Finalment, la disposició addicional tercera preveu 
l’aplicació supletòria de la Llei general tributària i les 
normes que la desenvolupen; la disposició addicional 
quarta regula la continuïtat de les obligacions tributà-
ries sorgides a l’empara del Decret llei 5/2012, sobre 
el qual tornarem tot seguit, en el marc del Projecte de 
llei, i la disposició final regula l’entrada en vigor de la 
norma.

2. Una vegada descrit sumàriament el contingut del 
Projecte de llei, per tal d’escatir-ne millor l’objecte i 
la significació, és necessari tenir en compte el context 
normatiu en el qual s’insereix.

El Projecte de llei té el seu origen en l’esmentat De-
cret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit, que va ser validat 
pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2012, tot 
acordant, segons l’article 64.3 de l’Estatut, la seva tra-
mitació com a projecte de llei.

La creació d’un tribut que grava els dipòsits en les en-
titats de crèdit ha estat objecte de diferents iniciatives 
legislatives, tant en l’àmbit autonòmic com en l’estatal.

La primera norma amb rang de Llei que va crear un im-
post d’aquest tipus va ser la Llei de l’Assemblea d’Ex-
tremadura 14/2001, de 29 de novembre, posteriorment 
refosa en el Decret legislatiu 2/2006, de 12 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals de la Comunitat Autònoma d’Extremadura en 
matèria de tributs propis. Aquesta llei va ser objecte de 
recurs d’inconstitucionalitat per part del President del 
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Govern, el qual va ser resolt per la STC 210/2012, de 14 
de novembre, en sentit desestimatori en afirmar la con-
formitat amb el bloc de la constitucionalitat de l’esmen-
tat impost extremeny. Amb tot, abans de la sentència 
del Tribunal Constitucional, ja les comunitats autòno-
mes d’Andalusia i de Canàries havien aprovat, també, 
sengles normes de creació d’aquest tipus de tribut (art. 
6 de la Llei del Parlament d’Andalusia 11/2010, de 3 de 
desembre, de mesures fiscals per a la reducció del dèfi-
cit públic i per a la sostenibilitat, i art. 41 de la Llei del 
Parlament de Canàries 4/2012, de 25 de juny, de mesu-
res administratives i fiscals).

Davant d’aquest panorama normatiu, i amb la finalitat 
expressa d’assegurar un tractament fiscal harmonitzat, 
la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adop-
ten diverses mesures tributàries destinades a la conso-
lidació de les finances públiques i a l’impuls de l’acti-
vitat econòmica, en el seu article 19 va crear, com a 
tribut estatal, l’impost sobre els dipòsits de les entitats 
de crèdit. Com a element singular de la regulació esta-
tal, destaca el fet que el tipus impositiu establert és del 
0%. D’aquesta manera, el gravamen fixat no dóna lloc 
a cap càrrega tributària que incideixi de forma efectiva 
sobre el patrimoni dels subjectes passius. L’efecte útil 
de l’impost consisteix, així, d’acord amb el dictat de la 
mateixa norma, en l’activació de la previsió de l’arti-
cle 6.2 LOFCA de prohibició de doble imposició, que 
comporta, en els supòsits en què el tribut estatal gravi 
fets imposables ja gravats per les comunitats autòno-
mes que impliquin una disminució d’ingressos, el deu-
re de compensar de l’Estat.

Arran de les sol·licituds del Govern i de més d’una dese-
na part de diputats del Parlament de Catalunya, el Con-
sell es va pronunciar en el Dictamen 2/2013, de 21 de fe-
brer, sobre l’adequació de l’article 19 de la Llei 16/2012 
a la Constitució i a l’Estatut, amb caràcter previ a la 
impugnació davant el Tribunal Constitucional d’aquest 
precepte. Emès el Dictamen, tant el Govern de la Ge-
neralitat com el Parlament de Catalunya van presentar 
recurs d’inconstitucionalitat respecte del precepte esta-
tal (recursos d’inconstitucionalitat núm. 1808-2013, in-
terposat pel Parlament de Catalunya, i núm. 1873-2013, 
interposat pel Govern de la Generalitat, ambdós adme-
sos a tràmit mitjançant la Resolució de 23 d’abril de 
2013, BOE núm. 114, de 13 de maig de 2013).

Per la seva banda, el President del Govern va impug-
nar el Decret llei 5/2012, de 18 de desembre, de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit (Recurs 
d’inconstitucionalitat núm. 7279-2012, admès a tràmit 
mitjançant la Resolució del Tribunal Constitucional de 
15 de gener de 2013, BOE núm. 15, de 17 de gener), tot 
invocant l’article 161.2 CE, que comporta la suspensió 
automàtica de la norma legal objecte d’impugnació. 
Aquesta suspensió ha estat aixecada posteriorment 
mitjançant la ITC 123/2013, de 21 de maig.

Finalment, cal fer esment que, amb posterioritat a la 
Llei 16/2012, altres comunitats autònomes han aprovat 

normes de creació com a tribut propi de l’impost sobre 
dipòsits en entitats de crèdit. Aquest és el cas de l’arti-
cle 41 de la Llei del Principat d’Astúries 3/2012, de 28 
de desembre, de pressupostos generals per al 2013 i, 
més recentment, de l’article 161 de la Llei de la Comu-
nitat Valenciana 5/2013, de 23 de desembre, de mesu-
res fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’or-
ganització de la Generalitat.

3. La sol·licitud de dictamen formulada per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament de Catalunya 
planteja dubtes de constitucionalitat i d’estatutarietat, 
específicament, respecte de quatre preceptes del Pro-
jecte de llei: els articles 3 i 4 i les disposicions addici-
onal quarta i final.

L’article 3, com ja s’ha indicat, regula el fet imposa-
ble de l’impost. D’acord amb l’escrit de sol·licitud, els 
diputats consideren que la competència de la Genera-
litat per establir tributs propis «no és il·limitada», per-
què ha de respectar la competència exclusiva de l’Estat 
en matèria d’hisenda general (art. 149.1.14 CE) i les 
normes del bloc de la constitucionalitat, en particular, 
«la normativa del finançament de les comunitats au-
tònomes segons la qual els tributs que estableixin “no 
podran recaure sobre els fets imposables gravats per 
l’Estat” (article 6.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 
de setembre, de finançament de les comunitats autò-
nomes)». En aquest sentit, s’afirma que el fet imposa-
ble previst en el Projecte de llei coincideix amb el pre-
vist en la Llei 16/2012, per la qual cosa «[s]ent el fet 
imposable d’ambdós impostos idèntic, ha de preval-
dre la norma estatal sobre l’autonòmica en la mesura 
que aquesta incorre en causa d’inconstitucionalitat per 
contradir la prohibició continguda en la llei orgànica 
(art. 6.2 de la LOFCA)».

L’article 4 declara la no-subjecció a l’impost de deter-
minades entitats de crèdit com ara el Banc d’Espanya, 
el Banc Central Europeu, el Banc Europeu d’Inver-
sions i l’Institut de Crèdit Oficial. A parer dels sol-
licitants, el precepte, pel que fa a les quatre instituci-
ons esmentades i excloses, excedeix la competència de 
la Generalitat perquè no la té «per imposar tributs fóra 
del seu àmbit territorial (article 9 de l’Estatut)», ni les 
serves normes tenen eficàcia extraterritorial (art. 14 
EAC). D’aquesta manera, el precepte, en relació amb 
les esmentades entitats estatals i europees, «contravé 
tant la lletra com l’esperit d’allò que està establert en el 
bloc de constitucionalitat».

La disposició addicional quarta i la disposició final 
regulen la continuïtat temporal de les obligacions es-
tablertes pel Decret llei 5/2012, les quals seran exigi-
bles d’acord amb la normativa prevista al Projecte de 
llei, perquè aquest, una vegada hagi entrat en vigor 
com a llei, desplaçarà el Decret llei. D’acord amb la 
sol·licitud, aquesta regulació determina l’exigibilitat de 
l’obligació establerta per la disposició addicional sego-
na del Decret llei 5/2012. Els diputats consideren que 
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aquesta previsió contravé «el principi d’irretroactivitat 
de les normes establert a l’article 9.3 de la Constitució».

4. Una vegada exposats el contingut del Projecte de 
llei objecte de la sol·licitud, el context normatiu del 
qual forma part i els dubtes de constitucionalitat i d’es-
tatutarietat que suscita als diputats del Parlament sol-
licitants, ens resta indicar l’estructura que adoptarà el 
nostre Dictamen per poder determinar la compatibi-
litat del Projecte amb el bloc de la constitucionalitat.

En el fonament jurídic segon, establirem el cànon de 
constitucionalitat i d’estatutarietat relatiu a la creació 
de tributs propis per part de la Generalitat i l’aplica-
rem en relació amb l’article 3 del Projecte de llei. En 
el fonament jurídic tercer, analitzarem l’article 4 des 
de la perspectiva dels límits territorials de les compe-
tències de la Generalitat. I, finalment, en el darrer fo-
nament jurídic, abordarem la problemàtica que plante-
gen les disposicions addicional quarta i final en relació 
amb els principis de seguretat jurídica i d’irretroactivi-
tat de les normes de l’article 9.3 CE.

Segon. La prohibició de doble imposició i la seva pro·
jecció a l’article 3 del Projecte de llei

En aquest fonament jurídic, com en els que el seguei-
xen, amb la finalitat de respondre adequadament la sol-
licitud, establirem: primer, un paràmetre general de 
constitucionalitat respecte de la prohibició de la do-
ble imposició; després, donarem compte del precepte 
qüestionat i descriurem les al·legacions dels peticiona-
ris de dictamen; a continuació i per finalitzar, exami-
narem i resoldrem la qüestió plantejada, tot aplicant el 
cànon establert prèviament a l’article sol·licitat.

1. En relació amb l’article 3 PLIDEC, hem de recordar 
la doctrina fixada en el DCGE 2/2013, de 21 de febrer, 
en relació amb l’establiment d’un impost sobre dipò-
sits d’entitats de crèdit, en l’àmbit estatal, tot i que ara 
hem de subratllar els aspectes relatius a la creació d’un 
impost sobre el mateix fet imposable, però en l’àmbit 
de Catalunya. En particular, hem de fer referència al 
poder tributari autonòmic i al reconeixement de l’au-
tonomia financera de la Generalitat, així com als seus 
límits.

El poder tributari autonòmic està previst constitucio-
nalment als articles 132.2 i 157.1 CE, complementat 
pels articles de l’Estatut, els quals fonamenten l’au-
tonomia financera d’ingressos de la Generalitat (art. 
201.1, 202 i 203 EAC). Com dèiem en el DCGE 2/2013 
precitat, a l’Estat li correspon determinar la relació en-
tre la hisenda estatal i les de les comunitats autòno-
mes, amb la finalitat d’assegurar-ne la precitada au-
tonomia financera, constitucionalment garantida per 
l’article 156.1 CE, i, d’acord amb l’article 157.3 CE, 
podrà fixar a través d’una llei orgànica el marc i els lí-
mits dins dels quals l’autonomia financera ha d’actuar 
(FJ 2.1, amb citació de la jurisprudència constitucional 
corresponent). Sobre l’abast i el contingut de l’autono-

mia financera de les comunitats autònomes, tant en el 
vessant d’ingressos com en el de despeses, ens hem de 
remetre també al DCGE 8/2012, de 2 de juliol, i a la 
jurisprudència constitucional allà sintetitzada (FJ 2). 
Igualment, el Tribunal Constitucional ha resumit la se-
va doctrina anterior, recentment, en la STC 96/2013, 
de 23 d’abril, tot dient que les comunitats autònomes 
són titulars de determinades competències financeres, 
entre les quals es troba la potestat d’establir tributs (FJ 5).

La potestat tributària de l’Estat no es limita a crear-ne, 
sinó que també pot establir un sistema tributari en el 
qual no hi ha impostos que siguin propis, però sí que 
hi ha figures impositives que són de referència obliga-
da del sistema. Així, el Tribunal ha parlat de la natura-
lesa del tribut atenent a la seva «posició» en el sistema 
tributari (STC 182/1997, de 29 d’octubre, FJ 9). Dins 
del sistema tributari estatal no es reconeix el grava-
men dels dipòsits bancaris com a característic, central 
o essencial del sistema.

A més, el Tribunal ha tingut l’oportunitat de pronun-
ciar-se expressament sobre la legitimitat constitucio-
nal d’una comunitat autònoma per crear, per llei, un 
impost precisament sobre dipòsits d’entitats de crè-
dit. El supòsit concret al qual acabem d’al·ludir va ser 
la resolució d’un recurs contra la Llei de l’Assemblea 
d’Extremadura 14/2001, de 29 de novembre, que es va 
resoldre tot admetent la licitud constitucional del nou 
tribut (STC 210/2012, de 14 de novembre).

El poder tributari autonòmic està limitat expressament 
a l’article 133.2 CE, a la mateixa Constitució i a «les 
lleis». Aquestes lleis són, específicament, la legisla-
ció estatal que es dicti per efectuar la cessió de tributs 
o bé per delimitar les competències financeres de les 
comunitats, és a dir, en aquest darrer cas, la LOFCA, 
prevista per a aquesta finalitat en l’article 157.3 CE, la 
qual ha de ser susceptible d’una interpretació harmò-
nica amb els estatuts d’autonomia, tal com ho establei-
xen la disposició final LOFCA i la disposició addicio-
nal dotzena EAC (DCGE 2/2013, FJ 2.2).

Entre les fonts d’ingressos, les comunitats autònomes 
poden crear tributs propis (art. 157.1.b CE i art. 6 a 
9 LOFCA), condicionats al fet que només poden gra-
var fets imposables que no hagin estat gravats per l’Es-
tat (art. 6, apts. dos i tres, LOFCA). En aquest sentit, 
es pot dir que el feix de tributs de caràcter autonòmic 
amb l’actual configuració és residual, ja que la comu-
nitat autònoma només pot establir impostos on l’Estat 
no hagi gravat prèviament un determinat fet imposable 
(DCGE 2/2013, FJ 2.2.A).

En aquest sentit, l’article 6, apartat dos, LOFCA, es-
tableix: 

«Els tributs que estableixin les comunitats autònomes 
no poden recaure sobre fets imposables gravats per 
l’Estat. Quan l’Estat, en l’exercici de la seva potestat 
tributària originària, estableixi tributs sobre fets im-
posables gravats per les comunitats autònomes, que 
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suposin per a aquestes una disminució d’ingressos, ha 
d’instrumentar les mesures de compensació o coordi-
nació adequades a favor d’aquestes.»

El Tribunal Constitucional ha destacat, com també dè-
iem en el DCGE 2/2013, que «la finalitat d’aquest pre-
cepte no és impedir que les comunitats autònomes pu-
guin establir tributs propis “sobre objetos materiales o 
fuentes impositivas ya gravadas por el Estado, porque 
[…] ello conduciría […] a negar en la práctica la po-
sibilidad de que se creen […] nuevos impuestos auto-
nómicos”, sinó que allò que realment prohibeix és “la 
duplicidad de hechos imponibles, estrictamente” (STC 
37/1987, de 26 de març, FJ 14 [...]). L’objectiu principal 
d’aquesta norma és evitar que es produeixi una doble 
imposició sobre els ciutadans» (FJ 2.2.A).

2. L’article 3 PLIDEC tracta del fet imposable de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, que el 
descriu com el «constituït per la captació i tinença de 
fons de tercers, sigui quina sigui llur naturalesa jurí-
dica, en forma de dipòsits», per part de les entitats de 
crèdit que els capten a Catalunya, «sempre que com-
portin l’obligació de restitució».

Per la seva banda, els sol·licitants de dictamen al-
leguen, d’una banda, que el fet imposable de l’article 
3 PLIDEC és idèntic al que preveu l’article 19.3 de la 
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten 
mesures tributàries destinades a la consolidació de les 
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica 
(relatiu al fet imposable de l’impost de dipòsits de les 
entitats de crèdit de caràcter estatal); de l’altra, la peti-
ció sosté que aquesta llei estatal és anterior tant al Pro-
jecte de llei que estem dictaminant com al Decret llei 
5/2012, de 18 de desembre, que va crear aquest impost 
per a l’àmbit de Catalunya; i, a l’últim, continuen dient 
els sol·licitants que, d’acord amb l’article 6.2 LOFCA, 
és prohibit d’establir impostos autonòmics sobre fets ja 
gravats per l’Estat.

3. Per això, seguidament, caldrà fer atenció a l’article 
19.3 de la Llei 16/2012, com demanen els sol·licitants, 
i examinar si la identitat de fets imposables, entre 
aquest article i el Projecte de llei, és determinant per 
resoldre la qüestió plantejada. A aquest efecte estudia-
rem la doctrina constitucional recent. A l’últim, analit-
zarem si el tipus de gravamen establert a l’article 19.8 
de la llei estatal precitada té alguna incidència en la 
resolució d’aquest Dictamen.

L’article 19.3 de la Llei 16/2012 estableix literalment: 

«Constitueix el fet imposable el manteniment de fons 
de tercers, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, 
pels contribuents assenyalats en l’apartat sis d’aquest 
article, i que comportin l’obligació de restitució, a ex-
cepció dels fons mantinguts en sucursals fora del ter-
ritori espanyol.»

Certament, si comparem la transcripció d’aquest pre-
cepte (art. 19.3 de la Llei 16/2012) amb l’anteriorment 

descrit (art. 3 PLIDEC), que constitueix l’objecte de la 
petició de dictamen, és clarament constatable la iden-
titat del fet imposable en les dues normes, que pràcti-
cament ressegueixen amb paraules molt semblants els 
mateixos elements de la definició del respectiu fet im-
posable. Ambdues lleis es refereixen a la possessió de 
fons de tercers, sigui quina sigui la seva naturalesa ju-
rídica, encara que la llei catalana fa esment a «la cap-
tació i tinença» d’aquests i la llei estatal ho cenyeix no-
més al «manteniment» dels mateixos fons de tercers. 
A més, fan menció al mateix subjecte passiu, que són 
les entitats de crèdit que tenen cura dels dipòsits. I po-
sen la mateixa condició al final del precepte «sempre 
que comportin l’obligació de restitució», amb una ex-
cepció expressa en la llei estatal, que es pot considerar 
tàcita en la llei catalana. Per tant, no hi ha dubte de 
l’equivalència entre els dos fets imposables.

No obstant això, el Tribunal Constitucional, a la STC 
122/2012, ha dit també que, per determinar si s’ha pro-
duït una duplicitat de fets imposables, no és suficient 
fer la comparació entre les dues definicions legals que 
l’incorporen: 

«[N]o es posible afirmar si existe una coincidencia de 
hechos imponibles de dos impuestos tan sólo porque 
su definición sea o no gramaticalmente idéntica, ya 
que será preciso atender a las circunstancias que ha 
seleccionado el legislador para dar lugar a los hechos 
imponibles de ambos impuestos.» (FJ 4)

D’aquesta manera, d’acord amb la STC 96/2013: 

«[E]l método de comparación deberá tomar el exa-
men del hecho imponible como punto de partida, pero 
abarcando también ‘los restantes elementos del tribu-
to que se encuentran conectados con el hecho imponi-
ble, [...] extendiéndose lógicamente también a los ele-
mentos de cuantificación del hecho imponible (STC 
122/2012, FJ 7).» (FJ 11)

Així, el Tribunal Constitucional demana prendre en 
consideració tots els elements del tribut. En fi, el que 
es prohibeix consisteix en el fet que es repliquin ínte-
grament, en seu autonòmica, els elements essencials 
d’un tribut estatal. Pel que fa al nostre objecte de dicta-
men, és d’especial interès la importància del gravamen 
en la definició i caracterització del tribut.

En aquest sentit, segueix la STC 96/2013: 

«En definitiva, para apreciar la coincidencia o no en-
tre hechos imponibles, que es lo prohibido en el art. 6  
LOFCA, se hace preciso atender a los elementos esen-
ciales de los tributos que se comparan, al objeto de 
determinar no sólo la riqueza gravada o materia im-
ponible, que es el punto de partida de toda norma tri-
butaria, sino la manera en que dicha riqueza o fuente 
de capacidad económica es sometida a gravamen en 
la estructura del tributo.” (STC 210/2012, de 14 de no-
viembre, FJ 4).» (FJ 11)
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Per tant, cal atendre, entre d’altres elements, a la forma 
com el tribut sotmet la riquesa o la font de capacitat 
econòmica, això és, al tipus de gravamen. Consegüent-
ment, aquest, com a element rellevant de quantificació 
d’un tribut, esdevé un dels elements essencials, però 
no l’únic, per a la comparació entre els impostos. Així, 
d’una diferència del tipus de gravamen, que no sigui 
significativa, no podem inferir exclusivament que no 
hi hagi una duplicitat impositiva, per la qual cosa s’ha 
d’examinar detingudament quina és l’afectació que 
comporta cada canvi o element diferencial.

D’aquesta manera, quan analitzàrem l’article 19 de la 
Llei 16/2012, en el DCGE 2/2013, reiteradament es-
mentat, vam considerar que el seu apartat vuit esta-
blia un gravamen general de tipus zero, que constituïa 
«una aparença de gravamen», però que no tenia cap 
eficàcia ni implicava cap mena d’obligacions per als 
contribuents, com ara les de contribuir o d’autoliqui-
dar. Aquest gravamen no permetia la possibilitat d’ob-
tenir ingressos, de manera que, en no existir cap pres-
tació patrimonial, «no estem davant d’un tribut des del 
punt de vista constitucional» (FJ 3.2).

En aquest sentit, i pel que fa al fet imposable, dèiem 
que el pretès impost estatal no generava obligacions, 
ja que la norma el descrivia, però sense gravar-lo de 
forma efectiva, provocant «el miratge de gravar un fet 
imposable» (FJ 3.2). De manera que l’establiment de 
l’impost no comportava cap mena d’imposició als sub-
jectes passius, perquè aquesta regulació amb grava-
men zero provocava la inexigibilitat de pagament per a 
les persones obligades, no podent produir el fenomen 
vedat de la doble imposició (art. 6.2 LOFCA). Així ho 
ha corroborat el Tribunal Constitucional en la Inter-
locutòria 123/2013, de 21 de maig, relativa a l’aixeca-
ment de la suspensió del Decret llei 5/2012, d’establi-
ment a Catalunya de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit, en què afirma que l’impost estatal 
creat per l’article 19 de la Llei 16/2012, atès el seu ti-
pus impositiu, «no da lugar a ninguna carga tributaria 
que incida de forma efectiva sobre la riqueza o el pa-
trimonio de los sujetos afectados» (FJ 6). Per tant, el 
dit impost estatal no grava cap contribuent i no té una 
finalitat recaptadora, de manera que no es pot identifi-
car amb l’impost creat per la Generalitat, el qual sí que 
persegueix recaptar recursos.

Per contra, l’article 19 de la Llei 16/2012 sí que tenia 
una pretensió no contributiva expressa, en relació amb 
les comunitats autònomes, «l’obligació [per a aques-
tes] de no establir impostos amb el mateix fet impo-
sable que aquest precepte regula» (DCGE 2/2013, FJ 
3.2), ja que l’impost estatal pretenia substituir els tri-
buts autonòmics existents i impedir-ne de nous sobre 
el mateix fet imposable sense crear efectivament un 
impost estatal nou.

En conseqüència, sense entrar a examinar el moment 
d’aprovació de les normes, perquè ara és irrellevant 
als nostres efectes, l’article 3 PLIDEC, en relació amb 

l’article 19.3 de la Llei 16/2012, no vulnera l’article 6.2 
LOFCA, atès que no hi ha un impost català nou sobre 
un fet imposable gravat per l’Estat. Per tant, l’article 3 
del Projecte de llei és constitucional.

Tercer. El principi de territorialitat respecte de l’article 
4 del Projecte de llei

1. L’article 4 PLIDEC, com ha estat dit, fixa la no-
subjecció a l’impost de determinades entitats de crè-
dit, entre les quals hi ha, a més d’organismes d’àmbit 
català, institucions d’àmbit estatal i europeu. Aquesta 
regulació és molt semblant a la que s’ha establert en 
altres comunitats autònomes, per exemple, en l’article 
42 del Decret legislatiu 2/2006, de 12 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals de 
la Comunitat Autònoma d’Extremadura en matèria de 
tributs propis, en què s’estableixen les exempcions de 
l’impost de dipòsits de les entitats de crèdit. O també, 
com a supòsits de no-subjecció de l’impost sobre dipò-
sits de clients en les entitats de crèdit, en l’article 6.4 
de la Llei andalusa 11/2010, de 3 de desembre, de me-
sures fiscals per a la reducció del dèficit públic i per a 
la sostenibilitat.

Es tracta, doncs, de regulacions autonòmiques que 
fan menció d’institucions o organismes que no formen 
part de l’àmbit autonòmic, ni tenen la seu en el territo-
ri de la comunitat autònoma, i cal plantejar-se si el le-
gislador autonòmic pot referir-s’hi legítimament.

En principi, la distribució de competències l’establei-
xen la Constitució i els estatuts d’autonomia, si no hi 
ha una previsió constitucional o estatutària expressa 
en favor de la llei (per totes, STC 197/1996, de 28 de 
novembre, FJ 21). I habitualment el territori delimita, 
amb caràcter general, l’àmbit espacial dins del qual les 
comunitats autònomes poden exercir llurs poders, que 
és una de les funcions principals que desenvolupa el 
principi de territorialitat.

Entre les excepcions a aquest principi podem esmentar 
l’estatut personal derivat de la matèria civil, però tam-
bé mitjançant la tècnica dels punts de connexió s’han 
admès altres supòsits d’extraterritorialitat, com ara el 
de les normes autonòmiques que estableixen mesures 
tributàries. Així, segons el Tribunal Constitucional, és 
cert que les competències autonòmiques s’entenen re-
ferides, per regla general, a l’àmbit territorial respectiu 
«pero esta limitación territorial de la eficacia de las nor-
mas y actos no puede significar, en modo alguno, que le 
esté vedado por ello a esos órganos, en uso de sus com-
petencias propias, adoptar decisiones que puedan pro-
ducir consecuencias de hecho en otros lugares del terri-
torio nacional» (STC 37/1981, 16 de novembre, FJ 1).

En relació amb el poder impositiu propi de les co-
munitats autònomes, aquestes s’han de sotmetre 
al principi de territorialitat, segons el qual, d’acord 
amb l’article 157.2 CE: «[l]es comunitats autòno-
mes no podran adoptar en cap cas mesures tributà-
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ries sobre béns situats fora del seu territori»; i, es-
pecialment, atès l’article 9.a LOFCA: «no podran 
sujetarse elementos patrimoniales situados, rendimi-
entos generados ni gastos realizados fuera del terri-
torio de la respectiva Comunidad Autónoma». L’ar-
ticle 157.2 CE, interpretat pel Tribunal en la STC 
150/1990, de 4 d’octubre, es va considerar no in-
fringit, en un cas de recàrrecs sobre l’impost sobre 
la renda, ja que el precepte constitucional prohibeix 
adoptar mesures sobre béns extracomunitaris, «pero 
no sobre la renta de las personas con domicilio fiscal 
en su territorio, aunque esta renta provenga, en parte, 
de bienes localizados fuera de la Comunidad Autó-
noma», ja que «la renta personal gravada por el recar- 
go autonómico no es un bien situado en territorio al-
guno, hay que añadir la de que las rentas no son bie-
nes, sino que son los bienes los que producen la ren-
ta» (FJ 5).

D’aquesta manera, un cop efectuat el repartiment 
competencial no s’admeten ingerències d’un poder en 
l’àmbit competencial de l’altre. En aquest sentit, s’en-
tenen les afirmacions rotundes del Tribunal Constitu-
cional, el qual, en la STC 46/1990, de 15 de març, ha 
dit que «nunca un legislador autonómico puede dispo-
ner nada acerca del ámbito legislativo propio del legis-
lador estatal» (FJ 4). No obstant i això, res impedeix 
que, en l’exercici de les seves competències, i sense 
situar-se en la posició mateixa del poder constituent, 
«tanto el legislador estatal como los legisladores au-
tonómicos puedan proceder “a interpretar el alcance y 
los límites de su propia competencia” cuando la ejer-
citan al aprobar las leyes que les corresponden» (STC 
18/2011, de 3 de març, FJ 7).

2. L’article 4 PLIDEC estableix els supòsits de no-sub-
jecció de la manera següent: 

«No estan subjectes a l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit: 

a) El Banc d’Espanya.
b) El Banc Central Europeu.
c) El Banc Europeu d’Inversions.
d) L’Institut de Crèdit Oficial.
d’) L’Institut Català de Finances.
e) Les seccions de crèdit de les cooperatives.
f) Amb caràcter general, les autoritats de regulació 
monetària.»

Aquesta dicció literal rep el retret d’antiestatutarietat 
dels sol·licitants, els quals entenen que es vulneren els 
articles 9 i 14 EAC. A la petició de dictamen es cri-
tica la previsió de la no-subjecció d’organismes, que 
no poden estar subjectes a la norma autonòmica. De 
manera que, a parer seu, a banda que efectivament són 
supòsits de no-subjecció, aquesta regulació no la pot 
fer una llei autonòmica, perquè escapa del seu àmbit 
territorial, i a la dita norma no se li pot atribuir eficà-
cia extraterritorial.

3. El Projecte de llei cenyeix el seu àmbit territori-
al d’aplicació al territori de Catalunya (art. 9 EAC), 
d’acord amb el seu article 2 i també l’article 5, en què 
determina els subjectes passius de l’impost, que són 
aquelles entitats que capten fons de tercers «en l’àm-
bit territorial de Catalunya». L’article 4 del Projec-
te de llei que estem examinant tampoc es tracta d’un 
cas d’eficàcia extraterritorial d’una norma autonòmi-
ca (art. 14.1 EAC), com veurem. Per tant, aquests pre-
ceptes estatutaris pretesament vulnerats segons els sol-
licitants no són útils per resoldre el dubte plantejat.

Els supòsits de no-subjecció previstos en l’article 4 
PLIDEC es justifiquen bé en què no tenen la consi-
deració d’entitat de crèdit (com és el cas de les secci-
ons de crèdit de les cooperatives, que limiten la ges-
tió d’operacions actives i passives al si de la mateixa 
cooperativa, tal i com disposa l’article 1.3 de la Llei 
catalana 6/1998, de 13 de maig, de regulació del fun-
cionament de les seccions de crèdit de les cooperati-
ves) o bé en què compleixen funcions de caràcter pú-
blic en l’àmbit monetari o del crèdit, sense realitzar 
activitat comercial amb tercers. Cal assenyalar, a més, 
que la no subjecció dels organismes europeus esmen-
tats deriva del fet que formen part d’un ordenament 
diferent i que la del Banc d’Espanya és conseqüència 
del seu caràcter d’organisme estatal, el règim tributa - 
ri del qual és el mateix que el de l’Estat (art. 5 de la 
Llei 13/1994, d’1 de juny, d’autonomia del Banc d’Es-
panya). D’aquesta manera, el precepte qüestionat no 
pretén incidir normativament sobre aquests organis-
mes estatals i europeus, sinó que el que fa és exacta-
ment el contrari: els exclou expressament de la seva 
regulació, esmentant-los expressament com a supòsits 
de no-subjecció. Són excepcions a l’aplicació del Pro-
jecte de llei, per la qual cosa els dits organismes i auto-
ritats no resten supeditats a la norma.

L’article 4 PLIDEC no du a terme una distribució de 
competències, sinó que estableix una simple delimi-
tació de l’àmbit d’aplicació de l’impost respectant les 
competències de cada ens. El Tribunal Constitucional 
ha entès que el legislador autonòmic pot interpretar els 
límits de la seva competència quan dicta una llei (STC 
18/2011, FJ 7). Les expressions, presents tant en la 
normativa autonòmica com en l’estatal, com ara «sen-
se perjudici», «respectant el que estableix» o «en el 
àmbit de les seves competències», no han estat decla-
rades com a invasores de les competències d’altri, si-
nó més aviat respectuoses amb el marc constitucional 
i estatutari de les competències. La finalitat d’aques-
tes expressions, com de la norma controvertida, no és 
efectuar un nou repartiment competencial, que legíti-
mament no ho podria fer, sinó que l’objectiu és de ca-
ràcter merament descriptiu i autodelimitador, la qual 
cosa és irrellevant des d’un enjudiciament competen-
cial.

En conseqüència, l’article 4 del Projecte de llei no és 
contrari als articles 8 i 14 EAC.
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Quart. El principi d’irretroactivitat en relació amb les 
disposicions addicional quarta i final del Projecte de 
llei

1. D’acord amb l’article 2.3 del Codi civil, les lleis no 
tindran efecte retroactiu, si no disposen el contrari. De 
la mateixa, en l’àmbit tributari, l’article 10.2 de la Llei 
general tributària estableix, com a principi, la irretro-
activitat, tot i que també permet que les normes tribu-
tàries disposin el contrari.

No obstant i això, l’article 9.3 CE imposa com a lí-
mit a la irretroactivitat que no es tracti de disposicions 
sancionadores no favorables o restrictives de drets in-
dividuals. Per tant, hi ha una prohibició constitucional 
a la retroactivitat de les normes, que ha estat interpre-
tat pel Tribunal Constitucional com a manifestació del 
principi de seguretat jurídica, el qual figura en el ma-
teix precepte constitucional. Aquest darrer principi el 
considera el resultat d’una suma equilibrada de criteris 
amb la finalitat de promoure, en l’ordre jurídic, la jus-
tícia i la igualtat, en llibertat (per totes, STC 100/2012, 
8 de maig, FJ 10).

En general, el criteri constitucional d’irretroactivitat 
de les lleis concerneix només les que siguin sanciona-
dores no favorables i les restrictives de drets individu-
als, en el sentit que el Tribunal Constitucional ha do-
nat a aquesta expressió, segons el qual la «restricció de 
drets individuals» s’ha d’equiparar a la idea de sanció, 
de manera que el límit constitucional s’ha de referir a 
l’àmbit dels drets fonamentals o a l’esfera de protecció 
de la persona (resumida a la mateixa STC 100/2012, 
FJ 10).

La doctrina reiterada del Tribunal insisteix també, des 
de la STC 126/1987, de 16 de juliol, a afirmar que «[n]
o existe una prohibición constitucional de la legisla-
ción tributaria retroactiva» (FJ 9), perquè no estem 
davant d’un dret sancionador, sinó d’unes normes que 
imposen als ciutadans l’obligació de contribuir al sos-
teniment de les despeses públiques o d’efectuar pres-
tacions patrimonials de caràcter públic, d’acord amb 
l’article 33 CE (STC 89/2009, de 20 d’abril, FJ 3).

L’aplicació de l’article 9.3 CE en l’àmbit tributari, 
d’acord amb el Tribunal Constitucional, particular-
ment la STC 116/2009, de 18 de maig, implica que la 
seguretat jurídica «protege la confianza de los ciuda-
danos que ajustan su conducta económica a la legisla-
ción vigente frente a cambios normativos que no sean 
razonablemente previsibles, ya que, de no darse esta 
circunstancia, la retroactividad posible de las normas 
tributarias podría incidir negativamente en el citado 
principio que garantiza el art. 9.3 CE, lo que, en cual-
quier caso, no puede entenderse como un derecho de 
los ciudadanos al mantenimiento de un determinado 
régimen fiscal» (FJ 3).

A més, d’acord amb la STC 126/1987, cal prendre en 
consideració unes determinades condicions, quan es-
menta que «el grado de retroactividad de la norma  

cuestionada, así como las circunstancias específicas 
que concurran en cada caso, se convierten en elemen-
to clave en el enjuiciamiento de su presunta inconsti-
tucionalidad» (FJ 11), entre les quals cal apreciar si el 
fet imposable és de duració prolongada i si les quotes 
s’exigeixen anualment (FJ 12), o bé si la norma té ca-
ràcter transitori, no és imprevisible i respon a la finali-
tat, constitucionalment emparada, d’una major justícia 
tributària (FJ 13).

A aquests efectes, el Tribunal Constitucional ha dis-
tingit i ha mantingut en el temps la distinció entre el 
que anomena la retroactivitat autèntica i la impròpia. 
La primera es produeix quan unes disposicions legals, 
dictades amb posterioritat, «pretenden anudar efec-
tos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas 
con anterioridad a la propia Ley», les quals contrapo-
sa a les que «pretenden incidir sobre situaciones o re-
laciones jurídicas actuales aún no concluidas» (STC 
126/1987, FJ 11).

A partir de determinar si la situació enjudiciada es pot 
integrar en una o altra categoria, el Tribunal Consti-
tucional requereix un escrutini d’un grau d’intensitat 
més o menys estricte. Així, d’entrada, considera prohi-
bida de forma plena la retroactivitat autèntica, pel que 
fa al deure de contribuir, llevat que s’hi puguin reco-
nèixer exigències qualificades del bé comú.

En canvi, pel que fa a la retroactivitat impròpia, en-
tén que cal fer una ponderació cas per cas incloent-hi 
«los diversos imperativos que pueden conducir a una 
modificación del ordenamiento jurídico-tributario, así 
como las circunstancias concretas que concurren en el 
caso» (per totes, STC 89/2009, de 20 d’abril, FJ 4). En-
tre aquestes circumstàncies, atenent al dret comparat, 
el Tribunal recorda que s’han tingut en compte la re-
llevància de les modificacions introduïdes en un tribut 
existent o el coneixement per part del contribuent de la 
possibilitat que s’efectuïn canvis en la legislació (STC 
126/1987, FJ 11).

A tot això cal afegir que, segons la mateixa doctrina, 
«la irretroactividad sólo es aplicable a los derechos 
consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio 
del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados 
y expectativas» (per totes, STC 112/2006, 5 d’abril, FJ 
17). Per tant, «una norma es retroactiva, a los efectos 
del art. 9.3 CE, cuando incide sobre “relacio nes consa-
gradas” y afecta a “situaciones agotadas”» (segons la 
mateixa STC 112/2006, FJ 17).

2. La disposició addicional quarta PLIDEC s’intitu-
la «Obligacions nascudes del Decret llei 5/2012». En 
concret, aquesta disposició dóna explícitament conti-
nuïtat a l’esmentat Decret llei, tot prescrivint que: 

«1. L’obligació de contribuir i la resta d’obligacions 
dels contribuents i subjectes passius de l’impost, que 
van néixer com a conseqüència de l’entrada en vigor 
del Decret llei 5/2012, del 18 de desembre, de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, són exigibles 
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en els termes establerts per aquesta llei a partir de la 
data en què entri en vigor.

2. Sens perjudici del que estableix l’article 9, els sub-
jectes passius han de presentar i ingressar l’autoliqui-
dació de l’impost corresponent a l’exercici del 2013 en-
tre I’1 i el 20 d’octubre de 2014.»

La disposició final PLIDEC, sobre la vigència de la 
futura norma, diu: 

«1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca·
talunya.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, amb re-
lació als exercicis que a la seva entrada en vigor ja ha-
gin iniciat llur període impositiu, també és aplicable 
aquesta llei, llevat que resulti més favorable per als 
contribuents l’aplicació del que disposa el Decret llei 
5/20I2, del 18 de desembre, de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit.»

Per la seva banda, la sol·licitud de dictamen interpreta 
que aquestes disposicions «convaliden» la disposició 
addicional segona del Decret llei 5/2012, el qual diu 
que: 

«Sens perjudici de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret llei, l’obligació de subministrament d’informa-
ció per part dels subjectes passius de les dades previs-
tes al segon paràgraf de l’apartat primer de l’article 9 
serà efectiva a partir del trimestre iniciat l’u d’octubre 
de 2012 [...].»

A parer seu, tant la retroactivitat establerta en aquesta 
darrera disposició com la seva conversió en llei, en les 
dues disposicions abans mencionades, contravenen el 
principi constitucional d’irretroactivitat (art. 9.3 CE).

3. Certament, les remissions relatives a la vigència 
dels preceptes del Projecte de llei i les del Decret llei, 
que ara es converteix en llei, donen lloc una interrela-
ció relativament complexa, sense que, per això, impe-
deixin entendre el seu sentit de conjunt.

No obstant i això, és clar que la norma sol·licitada als 
efectes del nou impost entra en vigor l’endemà de la 
seva publicació (apt. primer de la disposició final PLI-
DEC), per la qual cosa, sobre això, no hi ha cap tatxa 
d’inconstitucionalitat perquè no es pot determinar cap 
mena de retroactivitat.

Una altra qüestió és la reactivació que es produeix en 
relació amb la vigència del Decret llei 5/2012, que va 
introduir prèviament l’impost. Dos preceptes van en 
aquesta direcció.

D’una banda, l’apartat segon de la disposició final 
PLIDEC, que es refereix «als exercicis que a la seva 
entrada en vigor ja hagin iniciat llur període imposi-
tiu», sempre que no resulti més favorable la norma an-
terior. Aquests exercicis fiscals (2013 i 2014), doncs, 
estan emparats directament pel Decret llei i caldria fer 

una anàlisi de la seva retroactivitat atenent a la conso-
lidació o no de les obligacions nascudes per la dita dis-
posició governamental amb rang de llei.

De l’altra, a partir de l’entrada en vigor del Projecte 
de llei seran exigibles les obligacions dels contribu-
ents nascudes en raó de la vigència del Decret llei (apt. 
primer de la disposició addicional quarta PLIDEC) i, 
d’acord amb l’article 9 PLIDEC, que estableix, tot re-
metent a un reglament encara no publicat, la forma de 
presentar l’autoliquidació i d’ingressar l’import corres-
ponent, així com les llistes també determinades per 
l’esmentat reglament, els subjectes passius hauran de 
presentar i d’ingressar la liquidació corresponent a 
l’exercici del 2013.

Totes aquestes obligacions tributàries no s’han efectuat 
fins ara, d’una banda, perquè el Decret llei 5/2012 va en-
trar en vigor el 20 de desembre, va quedar suspès el 17 
de gener de 2013 per als contribuents, a causa de la in-
terposició del recurs d’inconstitucionalitat (des de la pu-
blicació del corresponent edicte en el BOE), i aquesta 
suspensió es va aixecar, amb efectes generals, el 28 de 
maig del mateix any, d’acord amb la ITC 123/2013 (se-
gons el mateix criteri de publicitat). I de l’altra, perquè 
el Projecte de llei substituirà el precitat Decret llei, però 
l’obligació de contribuir no naixerà amb l’entrada en vi-
gor, sinó que es va establir amb l’emissió del Decret llei 
precitat del qual porta causa el Projecte de llei que estem 
dictaminant. Aquestes són les circumstàncies específi-
ques que cal precisar i que s’han de tenir en compte per 
enjudiciar aquest cas.

En conseqüència, les obligacions no neixen amb la vi-
gència de l’entrada en vigor de la llei que resulti de 
l’aprovació d’aquest Projecte, sinó que ja havien nas-
cut amb el Decret llei, eren conegudes prèviament a 
l’aprovació del Projecte de llei. D’aquesta manera no 
estem davant del que el Tribunal Constitucional nomi-
na una retroactivitat autèntica, sinó més aviat la im·
pròpia, ja que es tracta de situacions o relacions ju-
rídiques actuals encara no concloses, perquè s’havien 
originat prèviament a la vigència de la nova norma, 
però no havien acabat de produir els seus efectes, atès 
que l’itinerari és prou intricat i que encara no està re-
solt definitivament, tenint en compte els recursos cre-
uats davant del Tribunal Constitucional en relació amb 
els impostos de dipòsits en entitats de crèdit.

D’aquesta manera, des d’aquesta perspectiva, la retro-
activitat prevista al Projecte de llei és admissible ja 
que no hi ha, com hem vist, una prohibició absoluta de 
retroactivitat dels tributs, en tant que no tota regulació 
tributària entra en col·lisió directa amb l’article 9.3 CE, 
només són incompatibles les que generen l’obligació 
de pagament o l’aplicació del règim de sancions no fa-
vorable. En el cas que estem examinant es corrobora 
que no es donen les condicions establertes per la ju-
risprudència constitucional per declarar la no-compa-
tibilitat amb la Constitució i que no es compromet el 
principi constitucional de seguretat jurídica, perquè el 
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que regula constitueix una excepció raonable que no 
contradiu les prescripcions de la Carta Magna.

Això és així perquè el que cal examinar, d’acord amb 
una interpretació sistemàtica dels preceptes qüesti-
onats, consisteix en el deure de subministrar infor-
mació, a partir de l’1 d’octubre de 2012, previst a la 
disposició addicional segona del Decret llei 5/2012. 
Aquesta interpretació se sosté també per la referèn-
cia de la disposició addicional segona del Decret llei 
a l’article 9 del mateix Decret llei, relatiu a les llistes 
que cal adjuntar, amb informació relativa al saldo final 
de cadascun dels quatre darrers trimestres naturals, de 
cada sucursal i seu de l’entitat. En aquest sentit, el des-
envolupament infralegal del Decret llei fa referència 
en exclusiva a la tramesa de la informació esmenta-
da (resolucions de l’Agència Tributària de Catalunya 
ECO/329/2013, de 18 de febrer, per la qual es va apro-
var el model de subministrament d’informació previst 
al Decret llei 5/2012; i ECO/1241/2013, de 5 de juny, 
per la qual s’atorga un termini màxim de presentació 
del model de subministrament d’informació previst). 
Aquesta obligació de caràcter informatiu, que té una 
naturalesa instrumental respecte del deure tributari 
principal de pagament, neix amb l’entrada en vigor del 
Decret llei i és exigible des d’aquest moment i pròpi-
ament no té efectes sobre fets o conductes que hagin 
estat realitzats amb anterioritat, per la qual cosa l’obli-
gació no té caràcter retroactiu i no s’afecta el princi-
pi de seguretat jurídica, ja que no s’incideix en «la 
confianza de los ciudadanos que ajustan su conducta 
económica a la legislación vigente» (STC 273/2000, 
de 15 de novembre, FJ 6). El fet que l’objecte del deu-
re de subministrar informació abasti la documentació 
referida al darrer trimestre de l’any 2012 (és a dir, a 
partir de l’1 d’octubre de 2012) no constitueix, pròpia-
ment, un supòsit de retroactivitat normativa.

Pel que fa al pagament tampoc no hi ha retroactivi-
tat, sinó l’aplicació de la norma vigent, que és el De-
cret llei 5/2012, que ha desplegat els seus efectes com 
a tal i ara esdevindrà llei. En aquest sentit, l’entrada en 
vigor del reiteradament esmentat Decret llei es refe-
ria també al dia següent de la seva publicació al diari 
oficial (això és, el 20 de desembre), essent el període 
impositiu, previst a l’article 8 del mateix Decret llei, 
el de l’any natural, per la qual cosa es comença a re-
portar l’obligació de pagament de l’impost a partir de 
l’1 de gener de 2013, cosa que corrobora la disposició 
addicional quarta, apartat 2, PLIDEC, quan fa refe-
rència explícita a l’exercici fiscal de 2013. D’aquesta 
manera, les obligacions tributàries a les quals han de 
fer front els subjectes passius són conegudes i aquests 
poden fer les previsions econòmiques oportunes (en el 
sentit de l’esmentada STC 273/2000, FJ 6), amb inde-
pendència de la suspensió automàtica subsegüent a la 
interposició del recurs d’inconstitucionalitat i l’ulterior 
aixecament d’aquesta. Així, en l’exercici 2013 ha estat 
suspesa la vigència i aplicació del Decret llei durant 
uns mesos, però no ha perdut validesa, en la mesura 

que es tracta d’un tribut el període impositiu del qual 
és l’any natural i es merita l’últim dia d’aquest període 
(art. 8.1 i .3 PLIDEC).

Ultra això, ens podríem plantejar si el que hem d’exa-
minar se circumscriu al Projecte de llei, sense incloure 
en l’anàlisi el Decret llei mencionat, ja que respecte 
d’aquest el termini de sol·licitud de dictamen ja ha es-
tat ultrapassat llargament (art. 27.1 de la Llei 2/2009 
d’aquest Consell). Tanmateix, no estem analitzant de 
forma directa el Decret llei 5/2012, sinó el text de la 
norma actual que incorpora, per remissió, els termi-
nis de la legislació anterior precitada. En aquest sentit, 
el Tribunal Constitucional ha entès que es pot esten-
dre el control d’una norma que en reprodueix una al-
tra d’anterior, tot i que no hagi estat impugnada (STC 
146/1994, de 12 de maig, FJ 4). De manera anàloga, 
aquest Consell s’ha de pronunciar únicament sobre els 
preceptes d’una norma quan modifiquin, suprimeixin 
o addicionin text a disposicions precedents. No obs-
tant això, «res no impedeix la impugnació d’una nor-
ma que reprodueix una norma anterior que no va ser 
recorreguda» (DCGE 5/2012, de 3 d’abril, FJ 4), per la 
qual cosa no hi ha retret a l’examen que hem fet de la 
disposició addicional segona del Decret llei 5/2012, en 
tant que és la disposició que s’haurà d’aplicar en virtut 
de les disposicions del Projecte de llei sol·licitades ex-
pressament en aquest Dictamen.

En conseqüència, les disposicions addicional quarta 
i final del Projecte de llei, en la remissió que fan al 
Decret llei 5/2012, que origina aquesta norma, no són 
contràries a l’article 9.3 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem la següent

Conclusió

Única. Els articles 3 i 4, la disposició addicional quar-
ta i la disposició final del Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit no són con-
traris a la Constitució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

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

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

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

Barcelona, de 27 de febrer de 2014

Vist i plau 
El president  Conseller secretari
Joan Egea Fernàndez Àlex Bas Vilafranca
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Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei de l’Estat 
27/2013, del 27 de desembre, de racionalit-
zació i sostenibilitat de l’Administració local
Tram. 212-00004/10; 212-00007/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 57241 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la presidenta del Parlament 

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto adjunta una còpia del Dictamen 8/2014, d’aquest 
Consell, emès el dia 27 de febrer de 2014, sobre la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local.

Així mateix, us trameto la certificació, en llengua cas-
tellana, que el Consell ha emès el dictamen, als efectes 
que corresponguin.

Ben cordialment,

Joan Egea Fernàndez
President del Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya
Barcelona, 27 de febrer de 2014

Dictamen 8/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local

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

Dictamen

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat i per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament, sobre la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sos-
tenibilitat de l’Administració local (BOE núm. 312, de 
30 de desembre de 2013).

Antecedents

1. En data 29 de gener de 2014 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la vicepresidenta del Govern de 28 de gener 
de 2014 (Reg. núm. 3797), pel qual, en compliment 
del que preveuen els articles 16.2.a i 31.1 de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Esta-

tutàries, es comunicava al Consell l’Acord del Govern 
de la Generalitat, de 28 de gener de 2014, de sol·licitud 
d’emissió de dictamen sobre la conformitat amb la 
Constitució i l’Estatut d’autonomia dels apartats dos, 
tres, cinc, set, vuit, nou, deu, tretze, catorze, disset, di-
vuit, dinou, vint-i-cinc i trenta de l’article primer, i les 
disposicions addicionals tercera, apartats 1 i 2, nove-
na, onzena, quinzena i dissetena, transitòries primera, 
segona, tercera, quarta, cinquena i sisena i final sego-
na de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de raciona-
lització i sostenibilitat de l’Administració local.

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

2. El dia 30 de gener de 2014 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. 
núm. 3803) en què es comunicava al Consell l’Acord 
de la Mesa del Parlament, del dia 28 de gener, en el 
qual, segons el que preveuen els articles 16.2.a i 23.f 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, es va admetre a tràmit la sol·licitud 
de dictamen presentada el 22 de gener de 2014 per més 
d’una desena part dels diputats, del Grup Parlamentari 
Socialista, en relació amb l’adequació a l’Estatut d’au-
tonomia i a la Constitució dels apartats tercer, vuitè, 
novè, desè, onzè i vint-i-tresè de l’article primer i les 
disposicions addicionals cinquena i quinzena i les dis-
posicions transitòries primera, segona i tercera de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local.

Els sol·licitants demanen d’aquest Consell el dicta-
men, atès el seu caràcter preceptiu segons l’article 76.3 
EAC, per al cas que s’acordés interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat.

3. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 31 de gener de 2014, després d’examinar la legi-
timació i el contingut d’ambdues sol·licituds de dicta-
men, les va admetre a tràmit, es va declarar competent 
per emetre els dictàmens corresponents i va designar 
ponent de la primera sol·licitud el president, senyor Joan 
Egea Fernàndez.

4. En la mateixa sessió del dia 31 de gener de 2014, 
segons el que estableixen els articles 19.2 de la Llei 
2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Es-
tatutàries, i 31 del Reglament d’organització i funcio-
nament del Consell, i en vista que ambdues sol·licituds 
tenen objectes substancialment connexos que justifi-
quen la unitat de tramitació i decisió, ja que recauen 
sobre la mateixa norma legal i coincideixen en gran 
part de les disposicions qüestionades, es va acordar 
obrir el tràmit d’audiència perquè els sol·licitants for-
mulessin les al·legacions que consideressin oportunes 
sobre la possibilitat d’acumulació, per part del Con-
sell, dels dos procediments de dictamen.
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5. En la mateixa sessió, en aplicació de l’article 25, apar-
tats 4 i 5, de la seva Llei reguladora, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots els grups par-
lamentaris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la 
informació i la documentació complementàries de què 
disposessin sobre la norma sotmesa a dictamen.

6. En la sessió del 6 de febrer de 2014, un cop trans-
corregut el termini per dur a terme el tràmit d’audi-
ència, el Consell va acordar acumular la sol·licitud de 
més d’una desena part dels diputats del Parlament, del 
Grup Parlamentari Socialista, a la sol·licitud presen-
tada pel Govern i que el president, senyor Joan Egea 
Fernàndez, ponent per a la primera sol·licitud, assu-
mís també la ponència de la segona, amb els terminis 
d’elaboració del dictamen i el calendari de debats pre-
vistos inicialment per al dictamen de la primera sol-
licitud.

7. Durant la mateixa sessió del 6 de febrer, va tenir en-
trada en el Registre del Consell (Reg. núm. 3822) un 
escrit de la presidenta del Parlament de Catalunya en 
què es comunicava al Consell l’Acta de la Presidència 
del Parlament, del dia 5 de febrer, en el qual, segons el 
que preveuen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
es va admetre a tràmit la sol·licitud de dictamen pre-
sentada el 5 de febrer de 2014 per més d’una desena 
part dels diputats, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, en relació amb l’adequa-
ció a l’Estatut d’autonomia i a la Constitució de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local.

Els sol·licitants demanen d’aquest Consell el dictamen, 
atès el seu caràcter preceptiu segons l’article 76.3 EAC, 
per al cas que s’acordés interposar un recurs d’incons-
titucionalitat.

8. A continuació, el Consell de Garanties Estatutàries, 
després d’examinar la legitimació i el contingut de la 
sol·licitud de dictamen, la va admetre a tràmit i es va de-
clarar competent per emetre el dictamen corresponent.

9. Finalment, en aquesta mateixa sessió, 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 
Reglament d’organització i funcionament del Consell, 
i en vista que aquesta darrera sol·licitud i les dues pre-
sentades amb anterioritat tenen objectes substancial-
ment connexos que justifiquen la unitat de tramitació 
i decisió, ja que recauen sobre la mateixa norma legal 
i coincideixen en gran part de les disposicions qüestio-
nades, es va acordar obrir el tràmit d’audiència perquè 
els sol·licitants formulessin les al·legacions que conside-
ressin oportunes sobre la possibilitat d’acumulació, per 
part del Consell, dels tres procediments de dictamen.

Així mateix, en aplicació de l’article 25, apartats 4 i 5, 
de la seva Llei reguladora, va acordar adreçar-se als 
sol·licitants, al Parlament, i també al Govern, a fi de 
sol·licitar-los la informació i la documentació comple-

mentàries de què disposessin sobre la norma sotmesa 
a dictamen.

10. En la sessió del 14 de febrer de 2014, un cop trans-
corregut el termini per dur a terme el tràmit d’audièn-
cia, el Consell va acordar acumular la sol·licitud pre-
sentada per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, a les sol·licituds pre-
sentades pel Govern de la Generalitat i per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament, del Grup Par-
lamentari Socialista. Així mateix, va acordar que el 
president, senyor Joan Egea, ponent del Dictamen de 
la primera i segona sol·licituds, assumís també la po-
nència de la tercera, amb els terminis d’elaboració del 
Dictamen i el calendari de debats previstos inicial-
ment per al Dictamen de la primera sol·licitud.

11. En data 21 de febrer de 2014, va tenir entrada en el 
Registre del Consell (Reg. núm. 3866) un escrit de la 
vicepresidenta del Govern que adjuntava com a docu-
mentació complementària un «Informe en relació amb 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local», de 19 de fe-
brer de 2014, elaborat per l’advocat en cap de l’Assesso-
ria Jurídica del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals.

12. 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 27 de febrer de 2014.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Com hem indicat, el Govern i els diputats del Parla-
ment, dels grups parlamentaris d’Esquerra Republica-
na de Catalunya i Socialista, han demanat dictamen 
al Consell sobre la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització ¡ sostenibilitat de l’Administració 
local (en endavant, LRSAL), prèviament, i amb ca-
ràcter preceptiu, a l’eventual interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constituci-
onal (art. 76.3 EAC i 16.2.a i 31.1 de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer). Aquestes tres sol·licituds, després del 
corresponent procediment descrit en els antecedents, 
s’han acumulat en un únic dictamen perquè tenen ob-
jectes connexos que en justifiquen la unitat de tramita-
ció i de decisió.

En aquest primer fonament jurídic, delimitarem l’ob-
jecte del Dictamen, exposant, en primer lloc, el con-
text normatiu en el qual s’insereix aquesta Llei, per tal 
de, seguidament, indicar l’estructura i les línies gene-
rals del seu contingut, com també les principals no-
vetats que incorpora al règim local general. Després, 
farem referència als preceptes que qüestionen les sol-
licituds, agrupant-los segons els motius en què fona-
menten els dubtes de constitucionalitat i d’estatutarie-
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tat, i, finalment, indicarem l’estructura que adoptarà el 
Dictamen a fi i efecte de donar-hi complida resposta.

1. La LRSAL, tal com expressa en l’encapçalament 
del seu preàmbul, està determinada per la necessitat 
d’adaptar l’organització i el funcionament de l’Admi-
nistració local a les previsions de l’article 135 CE que, 
arran de la modificació l’any 2011, consagra els prin-
cipis constitucionals d’estabilitat pressupostària i de 
sostenibilitat financera per a totes les administracions 
públiques, ha estat desenvolupat posteriorment per la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera.

La primera regulació de les bases del règim local, que 
pretén generar un marc mínim per satisfer l’interès 
general, però també un específic reconeixement de 
l’interès autonòmic i local, es correspon amb la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, encara vigent després de més tres 
dècades d’ençà de la seva aprovació, si bé ha estat ob-
jecte de diverses modificacions. Entre les modificaci-
ons més importants, i com a avantsala de la que ara 
ens ocupa, cal destacar l’efectuada per la Llei 57/2003, 
de 16 de desembre, de mesures per a la modernització 
del govern local, que reforçava el paper de les manco-
munitats de municipis, i efectuava modificacions des-
tacables en aspectes d’organització interna municipal, 
com ara la potenciació dels mecanismes de coordi-
nació i de gestió dels serveis públics, o el reconeixe-
ment d’especificitats organitzatives per als municipis 
de gran població.

Tanmateix, entre les reformes del món local, la que du 
a terme la LRSAL és, sens dubte, la més significati-
va, perquè sotmet «a una revisión profunda al conjun-
to de disposiciones relativas al completo estatuto ju-
rídico de la Administración local», i tot això, segons 
declara, amb l’objectiu de clarificar les competències 
municipals per evitar duplicitats i fer efectiu el princi-
pi «una Administració una competència»; racionalit-
zar l’estructura organitzativa de l’Administració local 
d’acord amb el principi constitucional abans esmentat; 
garantir un control financer i pressupostari més rigo-
rós, i afavorir la iniciativa econòmica privada evitant 
intervencions administratives desproporcionades.

En aquest context, cal fer esment, pel que fa al vessant 
economicofinancer de l’Administració local, al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals també afectat per la reforma. I, en l’àmbit de 
Catalunya, al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, que actualitzava la normati-
va vigent des del 1987.

2. La LRSAL consta d’un preàmbul, dos articles, dis-
set disposicions addicionals, onze disposicions tran-
sitòries, una disposició derogatòria i set disposicions 
finals. No obstant això, el primer dels articles conté 
trenta-vuit apartats que reformen, mitjançant la subs-

titució o addició de nombrosos articles, disposicions 
addicionals, transitòries i finals, diversos aspectes de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (en endavant, LRBRL), i l’article se-
gon, cinc apartats que afecten aspectes del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals (en enda-
vant, LRHL). Les disset disposicions addicionals le-
gislen sobre temes connexos i específics a la regulació 
de l’Administració local, mentre que les disposicions 
transitòries adapten determinades previsions de la ma-
teixa LRSAL en funció d’horitzons temporals diver-
sos. La disposició derogatòria única especifica la dero-
gació de la disposició addicional segona i la disposició 
transitòria setena de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Les quatre dispo-
sicions finals modifiquen, correlativament: l’apartat 
segon de l’article 97 del Text refós, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; afegeixen una 
disposició addicional vintena a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, sobre 
el règim jurídic dels consorcis; l’apartat 1 de l’article 
36 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia soste-
nible; i, finalment, s’incorpora un nou apartat 5 a l’arti-
cle 39 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl.

Així, amb la referència a l’articulat de LRBRL o la 
LRHL i no atenent a la numeració pròpia de la LRSAL, 
com farem a l’hora d’examinar els preceptes qüestio-
nats, per a una millor comprensió del text, els princi-
pals canvis i adaptacions mitjançant els quals es pre-
tén la consecució dels objectius abans indicats són els 
següents: 

A) S’estableix un nou sistema de repartiment compe-
tencial per tractar de definir amb precisió la tipologia 
de les competències que han de ser desenvolupades 
per l’Administració local (art. 7 LRBRL). S’enumera, 
doncs, una llista més reduïda de matèries en què els 
municipis han d’exercir, en tot cas, competències prò-
pies, establint una reserva formal de llei per a la seva 
determinació (art. 25 i 26 LRBRL), i se suprimeix la 
competència complementària general dels municipis 
(derogació de l’art. 28 LRBRL), amb vista a concentrar 
l’activitat municipal en les matèries competencials de 
l’article 25.2 i en les delegades, per a l’exercici de les 
quals s’articulen diverses cauteles per preservar la sos-
tenibilitat financera i l’eficiència administrativa (art. 27 
LRBRL).

B) Es reforça el paper de les diputacions provincials, 
cabildos, consells insulars o entitats equivalents, mit-
jançant la coordinació de determinats serveis mínims 
per a aquells municipis amb població inferior a 20.000 
habitants, o l’atribució a aquestes institucions de no-
ves funcions com la prestació de serveis de recapta-
ció tributària, administració electrònica o contractació 
centralitzada (art. 36 LRBRL; disposició addicional 
quinzena LRHL). Així mateix, es preveu la seva parti-
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cipació activa en l’elaboració i el seguiment dels plans 
economicofinancers o les tasques de coordinació i 
super visió, en col·laboració amb les comunitats autò-
nomes, dels processos de fusió de municipis.

C) Es regula un règim de fusió municipal voluntària 
basat en un mètode d’incentius per a l’amalgamació, 
de manera que es potenciïn els municipis que es fu-
sionen ja que, segons el text de la Llei, contribueixen 
a racionalitzar les estructures locals i a superar l’ato-
mització del mapa municipal (art. 13 LRBRL). Com 
a incentius per a la fusió podem destacar l’increment 
del seu finançament, la preferència en l’assignació de 
plans de cooperació local o de subvencions, o la dis-
pensa en la prestació de nous serveis obligatoris com a 
conseqüència de l’augment poblacional.

D) Es preveu una revisió en profunditat del conjunt de 
les entitats instrumentals que conformen el sector pú-
blic local i una racionalització dels seus òrgans de go-
vern. En relació amb els ens instrumentals, es tracta 
d’impedir la participació o constitució d’aquest tipus 
d’entitats pels ens locals quan estiguin subjectes a un 
pla economicofinancer o un pla d’ajust, així com l’exi-
gència de sanejament econòmic de les existents, fins a 
arribar a la seva dissolució si no s’eixuga el dèficit (art. 
57, disposició addicional novena LRBRL). Es prohi-
beix també la creació d’entitats instrumentals de segon 
nivell, és a dir, unitats controlades per altres que, al 
seu torn, ho estiguin per les entitats locals, cosa que 
obligarà a la dissolució de les que ja existeixin a l’en-
trada en vigor d’aquesta norma.

E) En un sentit similar, s’estableix l’obligació de de-
terminar el cost efectiu dels serveis que presten les en-
titats locals, i es delimiten les formes i els requisits 
per a la seva prestació (art.116 ter i 85.2 LRBRL). Per 
aconseguir un control economicopressupostari més ri-
gorós, es reforça el paper de la funció interventora en 
les entitats locals, de manera que el Govern n’haurà de 
fixar els termes (art. 116 bis LRBRL; art. 213 LHRL) 
ja que és voluntat de la reforma fer possible l’aplica-
ció generalitzada de tècniques com l’auditoria a les en-
titats locals de forma equivalent als altres àmbits del 
sector públic, mitjançant la participació de la Interven-
ció General de l’Administració de l’Estat.

F) Es fixa una ordenació detallada de les retribucions 
dels representants locals i del personal al servei de les 
corporacions locals, sigui quina sigui la naturalesa ju-
rídica de la seva relació amb l’Administració, i es li-
mita el nombre de càrrecs públics dels ens locals amb 
dedicació exclusiva (art. 75 bis i 75 ter LRBRL).

G) A l’últim, en relació amb els funcionaris amb ha-
bilitació de caràcter nacional, es pretén reforçar la se-
va independència respecte a les entitats locals en què 
presten serveis, i s’emfasitza que correspon a l’Estat la 
seva selecció, formació i habilitació (art. 92, 92 bis i 
100.1 LRBRL), així com la potestat sancionadora en 
els casos de les infraccions més greus, tot aclarint i de-

limitant les funcions pròpies del règim d’intervenció i 
fiscalització.

3. Seguidament, com hem dit, exposarem el contin-
gut de les tres peticions de dictamen i identificarem 
els preceptes que plantegen dubtes als sol·licitants i les 
motivacions succintes que els fonamenten, amb el be-
nentès que l’examen ampliat i detallat d’uns i altres 
s’efectuarà amb ocasió de l’anàlisi de cadascun.

A) La sol·licitud de dictamen remesa pel Govern al·lega 
de forma general la vulneració de les competències de 
la Generalitat en matèria de funció pública, autoorga-
nització, organització territorial, règim jurídic de les 
administracions públiques catalanes i règim local (art. 
136, 150, 151, 159 i 160 EAC). També invoca la vulne-
ració de l’autonomia municipal en benefici de les dipu-
tacions (o entitats equivalents), així com la reducció de 
l’esfera d’actuació municipal per una transferència sig-
nificativa de competències i serveis municipals a les 
comunitats autònomes, sense un clar finançament as-
sociat. Finalment, i en aquest mateix sentit, la petició 
demana també si no té lloc, a causa de les modificaci-
ons operades per la LRSAL, una minva de l’autono-
mia financera de la Generalitat de Catalunya, consa-
grada als articles 156 CE i 201.2 i 202.1 EAC.

D’acord amb això, es demana dictamen sobre deter-
minats preceptes de la LRBRL que la mateixa petició 
classifica segons si els dubtes que susciten ho són en 
relació amb el règim competencial, l’organització lo-
cal, el règim de personal i dedicacions i el grau d’apli-
cació de les modificacions a les comunitats autòno-
mes.

a) Pel que fa als dubtes competencials, la petició del 
Govern detalla i argumenta en relació amb els precep-
tes de la LRBRL següents: 

– L’article 7.4, quant als informes vinculants a què 
aquest fa referència.

– L’article 25.1 i 25.2, sobre la relació taxada i restric-
tiva de competències pròpies municipals.

– L’article 26.2, per l’atribució a les diputacions pro-
vincials de la coordinació en la prestació de serveis 
locals.

– L’article 27.3, sobre la delegació de competències 
municipals.

– L’article 36.2.a, que atribueix competències a les di-
putacions provincials.

– L’article 57 bis, que habilita l’Estat per incloure clàu-
sules de garantia econòmica en les delegacions com-
petencials.

– L’article 116 bis, apartat 2, de supressió competen-
cial per als municipis que incompleixin l’estabilitat 
pressupostària.

– La disposició addicional novena, d’adaptació a la 
Llei dels convenis en vigor.
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– La disposició addicional quinzena, que preveu l’as-
sumpció per part de la Generalitat de competències 
municipals.

– Les disposicions transitòries primera, segona i terce-
ra, en relació amb les noves distribucions competenci-
als que estableixen en determinades matèries.

– La disposició addicional onzena, relativa a la com-
pensació de deutes entre administracions.

I, a l’últim: 

– La disposició addicional tercera LRSAL, apartats 1 
i 2, referida a les competències autonòmiques en ma-
tèria de règim local i el seu encaix i adaptació estatu-
tàries.

b) Pel que fa als dubtes relacionats amb l’organització 
local, se centra en l’article 3.2, que regula la condició 
de determinats ens locals, juntament amb el 24 bis, 
que regula determinats aspectes dels ens locals infra-
municipals i la supressió de l’article 45, perquè exce-
deix les competències del 149.1.18 CE; i l’article 13, 
que regula el procés de fusió municipal i la supressió 
d’entitats locals inframunicipals.

c) Quant als aspectes relacionats amb el personal i els 
funcionaris locals, així com de l’estatut dels membres 
de la corporació local, qüestiona els articles 75 bis i 
75 ter, relatius a la retribució des membres de les cor-
poracions locals i la seva dedicació; i l’article 92, que 
regula les funcions i el règim de selecció i provisió de 
llocs de treball dels funcionaris locals amb habilitació 
estatal.

d) Finalment, al marge la reforma de la LRBRL, tam-
bé es qüestionen la disposició addicional dissetena 
LRSAL, sobre l’obertura de llocs de culte, i la disposi-
ció final segona LRSAL, que afegeix una nova regula-
ció sobre el règim jurídic dels consorcis a la LRJPAC.

B) La segona sol·licitud, presentada pels diputats del 
Parlament, del Grup Parlamentari Socialista, fa unes 
consideracions generals introductòries en què desta-
ca que la LRSAL provoca un canvi fonamental en el 
sistema d’atribució de competències i de finançament 
d’aquestes, i afegeix que el principal criteri de reforma 
és l’econòmic i no pas el funcional o qualitatiu. També 
fa referència al caràcter recentralitzador i uniformit-
zador que suposa la reintroducció de controls d’opor-
tunitat, potencialment lesius de l’autonomia local. Els 
preceptes de la LRBRL qüestionats, que plantegen un 
conjunt de nou aspectes, són els següents: 

a) La lesió de l’autonomia municipal que es deriva de 
l’anàlisi de l’article 7 LRBRL, sobre l’emissió d’infor-
mes previs per desenvolupar competències locals.

b) Les modificacions operades sobre els articles 25.1 
i 28, per la lesió competencial que representen, tant a 
ens locals com a les comunitats autònomes, la modifi-
cació i desaparició de les anomenades clàusules gene-
rals de competència dels ens locals.

c) L’article 25.2, que redueix les competències pròpies 
i xoca amb la regulació de l’Estatut.

d) L’article 26, de regulació dels serveis municipals 
obligatoris i de coordinació per part de les diputacions 
provincials de competències dels municipis menors de 
20.000 habitants, pel potencial desapoderament que 
pot significar per als municipis.

e) L’article 27, de delegació competencial cap als mu-
nicipis i el seu vessant de control, duríssim segons la 
petició.

f) L’article 86, que estableix la necessitat de fer estudis 
de mercat abans d’una iniciativa pública econòmica.

g) La disposició addicional cinquena LRSAL, referida 
a l’encaix del règim especial previst per a la ciutat de 
Barcelona, pel fet que pot entrar en contradicció amb 
les especials garanties d’organització, competencials i 
financeres que la legislació estatal i catalana vigents 
reconeixen a la capital de Catalunya.

h) La disposició addicional quinzena i les disposicions 
transitòries primera i segona LRSAL, per l’assumpció 
de diverses competències educatives, de salut i de ser-
veis socials, que abans eren municipals, per part de les 
comunitats autònomes.

i) En darrer terme, la petició es refereix a la disposi-
ció transitòria tercera LRSAL, en el mateix sentit que 
les anteriors, però relativa als serveis d’inspecció sa-
nitària.

C) Finalment, els diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya sol·liciten dic-
tamen sobre la pràctica totalitat de les previsions de 
la LRSAL. Concretament, sobre el conjunt de l’article 
primer i segon, i les disposicions addicionals tercera a 
dissetena i les disposicions transitòries primera a sete-
na i novena a onzena. Tanmateix, en el cos de la pe-
tició únicament s’identifiquen una part dels preceptes 
modificats o afegits per la LRSAL, alguns amb fona-
mentació i d’altres sense, que són els que seran objecte 
de la nostra anàlisi, que es divideixen en quatre apar-
tats, que reprenem per detallar les al·lusions concretes 
a la normativa: 

a) En relació amb la vulneració de la competència ex-
clusiva de la Generalitat en matèria de règim local re-
coneguda en els articles 160.1 i 84.2 EAC: l’article 13 
LRBRL, que regula les fusions municipals voluntàri-
es; la modificació efectuada en l’article 27 LRBRL, 
que estableix els criteris de delegació competencial als 
municipis; els articles 7, 25, i 57 bis LRBRL, relatius 
a la tipologia i l’exercici de les competències locals, 
perquè inclouen una regulació que competeix a la Ge-
neralitat; l’article 26, citat per la modificació que sig-
nifica dels serveis mínims preexistents dels municipis; 
l’article 57, la disposició addicional novena LRBRL 
i les disposicions transitòries quarta a sisena i onze-
na LRSAL perquè vulneren competències exclusives 
d’autoorganització i de prestació de serveis mínims; i 
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la disposició addicional tercera i la redistribució com-
petencial que fan les disposicions addicionals quinze-
na i dissetena, així com les disposicions transitòries 
primera a tercera LRSAL, perquè vulneren la distribu-
ció competencial estatutària i constitucional.

b) Pel que fa a la vulneració del principi d’autonomia 
local protegit per l’article 140 CE i la Carta Europea 
d’Autonomia Local: els articles 10.3, 10.4, 25 i l’ad-
dició de la lletra c a l’article 55; els articles 75 bis i 75 
ter, perquè vulneren una competència del ple munici-
pal –la determinació de les dedicacions exclusives–, 
en relació amb l’establiment de limitacions per crear 
societats mercantils, empreses públiques o activitats 
econòmiques; els articles 85, 86, 103 bis, 104 bis i la 
disposició addicional dotzena per les limitacions que 
imposen en matèria de personal; i, finalment, es qües-
tionen aspectes econòmics establerts a l’article 116 bis 
LRBRL i l’obligació d’informació al Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Públiques prevista a l’article 
193 bis LHRL.

c) Amb referència a la vulneració del principi de pro-
ximitat i del dret de participació, derivats de l’article 
3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú, així com l’article 23.1 CE: 
els articles 2.1 i 2.3 LRBRL i la inclusió d’un article 
24 bis, que no atribueix personalitat jurídica a les enti-
tats d’àmbit inferior al municipi.

Finalment, en un darrer apartat, els sol·licitants al-
leguen vulneració de la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria de funció pública i personal, 
esmentant l’article 92 bis LRBRL i la disposició tran-
sitòria setena LRSAL, que vulnerarien el que esta-
bleix l’article 136 EAC.

4. Per tal de donar resposta a totes les qüestions plan-
tejades, que, com hem posat de manifest, comprenen 
la major part del contingut de la LRSAL, en el fona-
ment jurídic segon del Dictamen exposarem el marc 
competencial i estatutari en matèria de règim local, en 
el qual s’insereix la Llei objecte de dictamen, i també 
farem referència a l’autonomia local, que hi està estre-
tament lligada. En el fonament jurídic tercer, analitza-
rem el contingut dels preceptes demanats, els motius 
aportats, si és el cas, per les sol·licituds, el cànon de 
constitucionalitat i d’estatutarietat que els sigui aplica-
ble, i finalment, després de l’aplicació d’aquest cànon, 
farem la declaració que correspongui.

Segon. El marc constitucional i estatutari en matèria 
de règim local. El principi d’autonomia local 

Per tal de donar adequada resposta als dubtes de cons-
titucionalitat i d’estatutarietat suscitats pel Govern de 
la Generalitat i per les altres dues sol·licituds dels di-
putats del Parlament de Catalunya, i atès que, com es 
desprèn del fonament jurídic anterior, les peticions 
comprenen un elevat nombre de preceptes que, gaire-

bé, conformen el total de la Llei, haurem de procedir 
prèviament a determinar el marc competencial cons-
titucional i estatutari en el qual aquesta s’insereix i, 
paral·lelament, el concepte d’autonomia local, sens 
perjudici que, en el moment d’analitzar cada article, si 
és el cas, es pugui exposar un marc competencial dis-
tint, que requereixi alguna especificació o addició al 
que farem servir amb caràcter general.

Pel que fa al contingut i la finalitat de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local, objecte d’aquest Dictamen 
(en endavant, LRSAL), com ha quedat indicat en el fo-
nament jurídic primer, té com a principals objectius 
reformar l’estructura institucional i organitzativa de 
l’Administració local; modificar la titularitat, l’exercici 
i l’àmbit material de les competències locals, i incidir 
en diversos aspectes de gestió i del personal del go-
vern i l’administració dels ens locals. I, tot això, amb 
la finalitat d’aconseguir una Administració local més 
simplificada, amb menys nombre d’entitats, i que es 
regeixi plenament pels principis d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera. Per tant, podem dir 
que la LRSAL, que dedica la major part del seu arti-
culat a la reforma de diversos aspectes essencials de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (en endavant, LRBRL), se situa de forma 
prevalent en la matèria competencial de «règim lo-
cal», i afecta també, en relació amb aquesta, el principi 
d’auto nomia local.

Per la seva banda, la disposició final cinquena LRSAL, 
relativa al títol competencial, disposa que la Llei es dic-
ta a l’empara dels títols competencials recollits en els 
apartats 14 i 18 de l’article 149.1 CE; és a dir, «Hisenda 
general i deute de l’Estat» i «bases del règim jurídic de 
les administracions públiques i del règim estatutari dels 
seus funcionaris, respectivament».

La citació indistinta d’ambdós títols comporta que, 
després d’exposar el concepte d’autonomia local, con-
nectat, com veurem, amb el paràmetre competencial 
sobre «règim local» i l’article 149.1.18 CE, fem algu-
nes consideracions sobre la invocació al títol compe-
tencial «Hisenda general» (art. 1491.14 CE).

2. El principi d’autonomia local, que els sol·licitants 
consideren que pot haver estat vulnerat per diversos 
preceptes de la Llei objecte de dictamen, té el punt de 
partida en l’article 137 CE, en tant que constitueix la 
base de l’organització territorial de l’Estat en muni-
cipis, províncies i comunitats autònomes en establir 
que gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels inte-
ressos respectius; autonomia que, específicament per 
als municipis i les províncies, resta constitucionalment 
garantida als municipis per l’article 140 CE, i a les 
províncies per l’article 141 CE. Aquesta és una cons-
trucció jurídica que prové de la Constitució de Weimar 
d’11 d’agost de 1919 i de la interpretació jurispruden-
cial que el Tribunal Estatal del Reich va fer del seu 
article 127, el qual establia que els municipis tenien 
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dret a administrar-se autònomament dins dels límits 
legalment establerts, la qual cosa implicava que el le-
gislador no podia suprimir o buidar de contingut la di-
ta autonomia ni tampoc limitar-la de manera tal que 
restessin com un ens merament aparent.

Per la seva banda, l’Estatut d’autonomia, com vàrem 
posar de manifest en el nostre DCGE 14/2010, de 6 de 
juliol, ha suposat un canvi substancial en relació amb 
l’Estatut de 1979, pel que fa al reforçament de l’autono-
mia local, «el respecte de la qual es declara tant a l’ho-
ra d’establir la interiorització dels ens locals (art. 2.3 
EAC: “sens perjudici de llur autonomia”), com a l’ho-
ra d’assumir competències sobre “règim local” (art. 
160.1 EAC: “respectant el principi d’autonomia local”) 
i sobre l’“organització territorial” (art. 151 EAC: “res-
pectant la garantia institucional que estableixen els ar-
ticles 140 i 141 de la Constitució”)» (FJ 3).

D’aquesta manera, l’Estatut, que ha efectuat una ex-
tensa regulació del règim local de Catalunya, tant des 
de la perspectiva institucional (art. 83 a 93) com com-
petencial (art. 151 i 160) i financera (art. 217 a 221), in-
corpora clàusules de garantia de l’autonomia local, ja 
sigui en forma de principis o mitjançant l’atribució de 
competències als ens locals. Així, pel que ara interes-
sa, quant al desplegament de la dita autonomia, l’ar-
ticle 83.1 EAC organitza el territori de Catalunya en 
municipis i vegueries; l’article 86.3 EAC, que conside-
ra el municipi l’ens local bàsic d’aquesta organització, 
li garanteix autonomia per a l’exercici de les compe-
tències que té encomanades i la defensa dels interessos 
propis de la col·lectivitat que representa, i l’article 84.1 
i .2 EAC li atribueix un nucli de competències pròpies 
que ha d’exercir amb plena autonomia, subjecte només 
al control de constitucionalitat i de legalitat. És cert 
que la determinació concreta d’aquestes competències 
resta en mans del legislador autonòmic, però aquest es-
tarà obligat a respectar, a més de les previsions consti-
tucionals, els mandats estatutaris.

Sobre aquesta qüestió, cal destacar que l’article 84.3 
EAC, referent a la distribució de responsabilitats en 
les matèries competencials indicades entre les diverses 
administracions locals, declara que s’haurà de tenir en 
compte llur capacitat de gestió i que s’ha de regir per les 
lleis del Parlament i, entre d’altres, pel principi de sub-
sidiarietat, tal com l’estableix la Carta Europea d’Auto-
nomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, 
i ratificada per España mitjançant l’Instrument de 20 de 
gener de 1988. En concret, recull aquest principi a l’ar-
ticle 4.3, quan diu que «El ejercicio de las competencias 
públicas debe, de modo general, incumbir preferente-
mente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. 
La atribución de una competencia a otra autoridad debe 
tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o 
las necesidades de eficacia o economía».

Més enllà dels preceptes constitucionals i estatutaris 
assenyalats, l’autonomia local es concep com un dret 
de configuració legal que correspon delimitar al legis-

lador ordinari, estatal o autonòmic, en l’àmbit de les se-
ves competències respectives. Així ho va establir, ben 
aviat, la STC 32/1981, de 28 de juliol, en afirmar que: 

«[…] la autonomía local ha de ser entendida como un de-
recho de la comunidad local a participar a través de ór-
ganos propios en el gobierno y administración de cuan-
tos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta 
participación en función de la relación entre intereses lo-
cales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. 
Para el ejercicio de esa participación en el gobierno y ad-
ministración en cuanto las atañe, los órganos representa-
tivos de la Comunidad local han de estar dotados de las 
potestades sin las que ninguna actuación autonómica es 
posible.» (FJ 4)

Aquesta naturalesa com a dret de configuració legal 
va ser reiterada, poc després, per la STC 37/1981, de 
16 de novembre, que es va pronunciar també sobre el 
concepte «interessos respectius» que, segons l’esmen-
tat article 137 CE, són l’objecte garantit per l’autono-
mia de gestió i permeten orientar la funció del legis-
lador a l’hora de dotar els ens locals territorials de les 
competències precises per gestionar-los (FJ 1).

A partir d’aquí, el Tribunal Constitucional ha conso-
lidat una doctrina jurisprudencial segons la qual l’au-
tonomia local constitucionalment reconeguda es con-
figura com una garantia institucional dels elements 
essencials o del nucli primari de l’autogovern dels ens 
locals territorials, que ha de ser respectat pel legislador 
per tal que aquestes administracions siguin recognos-
cibles com a ens dotats d’autogovern (en aquest sentit, 
STC 132/2012, de 19 de juny, FJ 3; 159/2001, de 5 de 
juliol, FJ 4; 51/2004, de 13 d’abril, FJ 9; 252/2005, FJ 
4, i 240/2006, de 20 de juliol, FJ 8) amb personalitat 
pròpia (STC 84/1982, de 23 de desembre, FJ 4).

Les dificultats per definir, en abstracte, el contingut 
essencial de l’autonomia local, que constitueix la ga-
rantia de la institució «en términos reconocibles para 
la imagen que de la misma tiene la conciencia social 
en cada tiempo y lugar», les ha posat de manifest el 
Tribunal Constitucional mateix, afirmant que l’«única 
interdicción claramente discernible es la de la ruptura 
clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de 
la institución que, en cuanto formación jurídica, viene 
determinada en buena parte por las normas que en ca-
da momento la regulan y la aplicación que de las mis-
mas se hace (STC 32/1981, 28 de julio, FJ 3)» (STC 
103/2013, FJ 5).

En aquest sentit, tot i que el Tribunal Constitucional ha 
insistit que l’autonomia local no assegura «un status 
quo organizativo» (STC 214/1989, FJ 13) ni un «haz 
mínimo de competencias», paral·lelament, ha entès 
que la competència municipal per prestar els serveis 
mínims obligatoris (art. 26 LRBRL) formava part del 
contingut essencial d’aquesta, com també la prohibició 
que el legislador no pot regular la capacitat decisòria 
dels ens locals territorials respecte dels assumptes del 
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seu interès (art. 25.2 LRBRL), de manera «que se sitúe 
por debajo de ese umbral mínimo que les garantiza su 
participación efectiva en los asuntos que les atañen y, 
por consiguiente, su existencia como reales institucio-
nes de autogobierno» (STC 159/2001, FJ 4).

D’altra banda, tot i el seu caràcter principial, la Carta 
Europea d’Autonomia Local, a la qual hem vist que re-
met expressament l’Estatut d’autonomia, pot actuar de 
límit extern al legislador estatal bàsic a l’hora de deli-
mitar el contingut de l’autonomia local.

En realitat, ha estat el mateix Tribunal Constitucional 
qui, partint del fet que, com hem vist, la proclamació 
constitucional de l’autonomia té com a finalitat prin-
cipal garantir l’autogovern municipal en la gestió dels 
seus interessos, ha remarcat la similitud de la noció 
d’autonomia local que el mateix Tribunal ha elaborat 
des de l’anteriorment citada STC 32/1981, de 28 de ju-
liol, amb la qual acull la Carta Europea d’Autonomia 
Local (per totes, STC 132/2012, de 19 de juny, FJ 4). 
I, tot i que recorda expressament «que los Tratados In-
ternacionales no constituyen canon para el enjuicia-
miento de la adecuación a la Constitución de normas 
dotadas de rango legal» (STC 235/2000, FJ 11), ha uti-
litzat sovint l’esmentada Carta per contrastar la com-
patibilitat de la legislació bàsica estatal sotmesa a judi-
ci amb el seu contingut (STC 159/2001, de 5 de juliol, 
FJ 5; 252/2005, d’11 d’octubre, FJ 5; 240/2006, de 20 
de juliol, FJ 4, i 161/2013, de 26 de setembre, FJ 9).

D’aquesta manera, recentment, i fent esment expres-
sament a allò que disposa l’article 3.1 de l’esmentada 
Carta, el Tribunal Constitucional ha recordat que «la 
garantía constitucional de la autonomía local requiere 
que se dote a las entidades locales de una autonomía o 
capacidad efectiva para ordenar y gestionar una parte 
importante de los asuntos públicos, en el marco de la 
ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de 
sus habitantes» (STC 103/2013, de 25 d’abril, FJ 6).

Certament, aquesta definició, pel seu caràcter genèric, 
resulta poc determinant com a límit per a l’actuació 
del legislador i, encara més, si no es tracta del legis-
lador sectorial sinó, com en el cas que ens ocupa, de 
la mateixa modificació de la LRBRL i, fins i tot, d’al-
guns dels seus preceptes que la doctrina constitucio-
nal considerava directament lligats a la preservació de 
l’autonomia local prevista en l’article 137 CE, amb el 
complement dels articles 140 i 141 CE.

3. Pel que fa al marc competencial aplicable a la matè-
ria «règim local», hem de recordar que l’article 149.1 
CE no conté una atribució específica a l’Estat de les 
competències en aquesta matèria, sinó que ha estat el 
Tribunal Constitucional qui, identificant aquesta ex-
pressió amb el «règim jurídic de les administracions 
locals», ha determinat que la competència residencia 
en la clàusula 18a de l’esmentat article, dins del títol 
sobre «bases del règim jurídic de les administracions 
públiques» (per totes, STC 214/1989, de 21 de desem-

bre, FJ 1 i 36). És a partir d’aquí que la doctrina consti-
tucional ha concretat que la legislació bàsica consisteix 
en la fixació dels principis o bases relatius als aspectes 
institucionals (organitzatius i funcionals) i a les com-
petències dels ens locals (STC 240/2006, de 20 de ju-
liol, FJ 8, i 103/2013, de 25 d’abril, FJ 4), tot remarcant 
la vinculació que, malgrat la seva diferent naturalesa i 
funció, tenen amb el principi de l’autonomia local, que 
acabem d’examinar de forma específica. Per això, l’alt 
tribunal ha posat en relleu la doble funció que acom-
pleixen les dites bases estatals, afirmant que: 

«[...] tienen el doble cometido de, por una parte, con-
cretar «la autonomía local constitucionalmente garan-
tizada para establecer el marco definitorio del auto-
gobierno de los entes locales» y, por otra, establecer 
«los restantes aspectos del régimen jurídico básico de 
todos los entes locales que son, en definitiva, Admi-
nistraciones públicas» (STC 103/2013, FJ 4), sin que 
quepa equiparar «régimen local» o «régimen jurídico 
de las Administraciones locales» con «autonomía lo-
cal», «porque los imperativos constitucionales deriva-
dos del art. 137 CE, por un lado, y del art. 149.1.18 CE, 
por otro, no son coextensos» y la garantía institucional 
del art. 137 de la Constitución opera tanto frente al 
Estado como frente a los poderes autonómicos (SSTC 
11/1999, de 11 de febrero, FJ 2; y 240/2006, de 20 de 
julio, FJ 8.» (STC 143/2013, d’11 de juliol, FJ 3)

Però, ja des dels seus inicis, el Tribunal Constitucio-
nal, ha sostingut que si la norma estatal «excede de lo 
necesario para garantizar la institución de la autono-
mía local habrá invadido competencias comunitarias y 
será por ello, inconstitucional» (STC 214/1989, FJ 3), 
de manera que no qualsevol regulació bàsica dictada 
amb aquesta finalitat serà necessàriament constitucio-
nal, com tampoc no ho serà l’establiment de criteris 
bàsics que no permetin a les comunitats autònomes 
desenvolupar opcions diverses sobre el règim jurídic 
de les administracions locals radicades en el seu terri-
tori, que satisfacin els seus interessos, ja que «la potes-
tad normativa de las Comunidades Autónomas no es 
en estos supuestos de “carácter reglamentario”» (STC 
103/2013, de 25 d’abril, FJ 3).

Cal identificar, doncs, el nucli de l’ordenament que 
requereix elements comuns o uniformes en funció 
dels interessos generals, tenint en compte que, si bé 
la competència estatal pot ser especialment intensa 
quan es dirigeixi a preservar l’autonomia local, s’ha 
d’interpretar més restrictivament quan tingui per fina-
litat restringir-la. D’altra banda, quant a l’organització 
local, la doctrina constitucional ha reiterat que l’abast 
d’aquestes bases ha de ser menor en les qüestions refe-
rents al funcionament i l’organització interns dels òr-
gans que en aquelles altres que incideixin en la seva 
activitat externa o afectin els drets dels administrats 
(STC 143/2003, FJ 4, amb citació de la STC 50/1999, 
de 6 d’abril, FJ 3).
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Aquest caràcter bifront del règim jurídic de les adminis-
tracions locals, en el sentit que es configura mitjançant 
normes estatals i autonòmiques, és una construcció de la 
doctrina constitucional que admet l’existència d’una re-
lació directa entre l’Estat i les corporacions locals i en-
tre aquestes i les comunitats autònomes. Ara bé, és evi-
dent que la intensitat d’aquestes relacions és, per força, 
diferent, en la mesura que les entitats locals mantenen un 
vincle més fort amb la comunitat autònoma, i, per tant, 
una relació, més «natural y intensa» amb les institucions 
autonòmiques (STC 331/1993, de 12 de novembre, FJ 3, i 
84/1982, de 23 de desembre, FJ 4).

Des de la perspectiva de les competències de la Ge-
neralitat de Catalunya, hem de partir de l’article 160 
EAC, segons el qual, respectant sempre el principi 
d’autonomia local, la Generalitat té competència exclu-
siva en matèria de règim local, que inclou en tot cas: 
«a) Les relacions entre les institucions de la Generali-
tat i els ens locals, i també les tècniques d’organització 
i de relació per a la cooperació i la col·laboració entre 
els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Ge-
neralitat, incloent-hi les diverses formes associatives, 
mancomunades, convencionals i consorcials; b) La de-
terminació de les competències i de les potestats prò-
pies dels municipis i dels altres ens locals, en els àm-
bits especificats per l’article 84; c) El règim dels béns 
de domini públic, comunals i patrimonials i les mo-
dalitats de prestació dels públics; d) La determinació 
dels òrgans de govern dels ens locals creats per la Ge-
neralitat i el funcionament i règim d’adopció d’acords 
d’aquests òrgans; i, e) El règim dels òrgans comple-
mentaris de l’organització dels ens locals». L’apartat 2 
del mateix precepte estableix que correspon a la Gene-
ralitat «la competència compartida en tot allò que no 
estableix l’apartat 1».

Per la seva banda, l’article 151 EAC li atribueix la 
competència exclusiva sobre l’organització territorial 
de Catalunya, respectant la garantia institucional que 
estableixen els articles 140 i 141 CE, la qual inclou, en 
tot cas: a) la determinació, la creació, la modificació i 
la supressió dels ens locals que configuren aquesta or-
ganització; b) la determinació de la planta municipal, 
amb la creació, supressió i alteració dels termes dels 
municipis, i també dels ens locals d’àmbit territorial 
inferior; la denominació, capitalitat i símbols dels mu-
nicipis i altres ens locals, els topònims i la determina-
ció dels règims especials, i c) l’establiment per mitjà 
de llei de procediments de relació entre els ens locals i 
la població, respectant l’autonomia local.

Quant a l’article 160 EAC, el Tribunal Constitucional 
ha resolt (STC 31/2010, de 28 de juny, FJ 36) que les 
previsions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya en 
matèria de règim local han tenir en compte en tot cas 
la competència bàsica que correspon a l’Estat en vir-
tut de la reserva de l’article 149.1.18 CE, ja que «[...] 
la expresión “bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas” engloba a las Administraciones 

locales». Per aquesta raó va concloure que l’esmentat 
article 160.1 EAC, «[…] al reconocer a la Comunidad 
Autónoma las competencias examinadas en “exclusi-
vidad”, lo hace de manera impropia y no impide que 
sobre dichas competencias autonómicas puedan ope-
rar plenamente las bases estatales, específicamente las 
del art. 149.1.18 CE (en los términos ya expuestos en 
los fundamentos jurídicos 60 y 64)» (FJ 100).

De la mateixa manera, ha vinculat també l’article 151 
EAC al compliment de les bases estatals, en la mesura 
que considera que es refereix a potestats concretes que 
materialitzen la configuració dels ens locals de Cata-
lunya (FJ 94), i ha declarat que la regulació de l’or-
ganització territorial duta a terme per l’Estatut no pot 
comprendre l’organització del govern local de l’Estat a 
Catalunya, en el sentit que la regulació del règim local 
que efectua l’Estatut només pot projectar la seva eficà-
cia en l’administració territorial autonòmica (FJ 40).

D’aquí es podria derivar que la relació entre les nor-
mes estatutàries sobre règim local i les bases estatals 
es fonamenta en una prevalença d’aquestes darreres. 
Concretament, sobre aquest punt l’esmentada Sentèn-
cia afirma: 

«[…] en principio ninguna objeción puede formular-
se a que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma, en tanto que su norma institucional bási-
ca, contenga las líneas fundamentales o la regulación 
esencial, con el fin de vincular al legislador autonómi-
co, del régimen local en el ámbito territorial la Comu-
nidad Autónoma, debiendo respetar en todo caso las 
previsiones estatutarias, como es obvio, la competen-
cia básica que al Estado corresponde en la materia en 
virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE, por cuanto 
la expresión “bases del régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas” engloba a las Administraciones 
locales.» (FJ 36)

La mateixa doctrina la trasllada a l’article 84.2 EAC 
que, com hem vist, enumera les competències pròpies 
que, en els termes que determinin les lleis, correspo-
nen als governs locals, tot descartant que desplaci o 
impedeixi l’exercici de la competència estatal en matè-
ria de bases del règim local ex article 149.1.18 CE. No 
obstant això, admet que el feix de competències que 
aquest precepte estatutari atribueix als governs locals, 
que entén que en tot cas recauen sobre matèries auto-
nòmiques, si escau, se superposi als principis o bases 
que dicti l’Estat sobre les competències locals (FJ 36).

Aquest posicionament jurisprudencial ens porta a fer 
notar que, en matèria de règim local, el Tribunal Cons-
titucional, sense basar-se en una previsió constitucio-
nal clara i directa, sembla haver creat una doctrina ad 
hoc que s’aparta de la que, amb caràcter general, re-
geix per a la resta de matèries en què tant el legislador 
estatal com l’autonòmic resten vinculats pel bloc de la 
constitucionalitat, és a dir, per la Constitució i pels es-
tatuts. Efectivament, d’aquesta doctrina resultaria que, 
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en matèria de règim local, el legislador estatal no està 
vinculat per les normes estatutàries, sinó només per la 
Constitució. Dit d’una altra manera, són les normes es-
tatutàries les que han de tenir en compte, a més de la 
Constitució, la legislació bàsica dictada per l’Estat, de 
manera que els estatuts, en aquest punt, perdrien la se-
va funció, constitucionalment prevista, de completar 
el sistema de repartiment competencial.

Ara bé, com ha declarat el mateix Tribunal Constitu-
cional, l’Estatut d’autonomia, com a norma estatal, pot 
exercir una funció atributiva de competències a la co-
munitat autònoma, amb la consegüent delimitació en-
tre competències estatals i autonòmiques, incidint en 
l’abast de les primeres. I això anterior, sense incomplir 
en cap cas «el marco del art. 149.1 CE, desnaturali-
zando el contenido que sea propio de cada materia y 
que permite su recognoscibilidad como institución». 
En aquest sentit, l’Estatut «por ser norma de eficacia 
territorial limitada, si en ocasiones hubiere de realizar 
alguna precisión sobre el alcance de las materias de 
competencia estatal, lo haga para favorecer la mayor 
concreción de las competencias autonómicas que se 
correlacionan con ella y que, al hacerlo, no impida 
el despliegue completo de las funciones propias de la 
competencia estatal regulada en el art. 149.1 CE de 
que se trate» (STC 247/2007, de 12 de desembre, FJ 9).

Així, a parer nostre, les normes estatutàries en matèria 
de règim local, com a manifestació singular que són 
de l’autogovern català en aquest àmbit, produeixen els 
seus efectes sobre els ens locals del seu territori, amb 
la finalitat d’assegurar i ampliar la realització de la ga-
rantia institucional que els reconeix. D’aquesta mane-
ra, les bases estatals, d’acord amb el seu caràcter de 
mínim comú dictat a l’empara de l’article 149.1.18 CE, 
han de ser configurades de forma que permetin l’am-
pliació que preveu l’Estatut en el sentit de dotar de més 
contingut el principi d’autonomia local en l’àmbit ter-
ritorial sobre el qual projecta la seva eficàcia.

També en l’àmbit de les administracions locals, cal in-
dicar que el Tribunal Constitucional ha admès que la 
regulació estatutària fonamenti la coexistència de si-
tuacions particulars que rebin un tractament diferent 
al del règim general bàsic aplicable. Pel que ara in-
teressa, i deixant de banda altres supòsits relatius al 
País Basc (en relació amb els funcionaris locals d’ha-
bilitació nacional) o a Galícia (en relació amb peculi-
aritats de la seva organització territorial), aquest seria 
el cas dels ens amb un fort grau d’interiorització au-
tonòmica a Catalunya, com ara les comarques, el ni-
vell competencial de les quals correspon establir a la 
Generalitat (STC 214/1989, FJ 4), o, també, del règim 
especial del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 
previst a la disposició transitòria sisena EAC de 1979 
(STC 109/1998, de 21 de maig, FJ 5). De fet, la doc-
trina constitucional admet que aquestes especialitats 
puguin comportar una reordenació o afectació de les 
competències dels ens locals territorials, i recorda que 
el límit seria la no-afectació de l’autonomia local dels 

que la tenen constitucionalment garantida. Igualment, 
participarien d’un règim singular la vegueria (art. 90 i 
91 EAC) i l’organització institucional pròpia de la Vall 
d’Aran (art. 94 EAC), com a entitat territorial singular 
dins de Catalunya.

4. Finalment, quant a la invocació que fa l’esmenta-
da disposició final cinquena de l’article 149.1.14 CE, 
es justifica, segons consta en el mateix frontispici del 
preàmbul, pel fet que la Llei que ara examinem pretén 
adaptar la normativa bàsica en matèria de règim local 
per tal de garantir l’adequada aplicació dels principis 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i 
eficiència en l’ús dels recursos locals, continguts en la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Tot i que el Tribunal Constitucional no ha delimitat 
amb precisió quin és el contingut i l’abast d’aquesta 
competència estatal, el cert és que, en general, l’ha re-
lacionat amb diversos preceptes de la Constitució re-
latius al finançament de les hisendes autonòmiques i 
locals. En aquest sentit, ja des d’un bon començament 
va advertir que: 

«[...] cuando, usando de su competencia en materia de 
Hacienda General, el Estado regula cuestiones refe-
rentes a la Administración Local, no puede descono-
cer la delimitación competencial que respecto de ella 
existe entre el propio Estado y algunas Comunidades 
Autónomas. Si para esos fines hacendísticos ha de in-
troducir modificaciones en el régimen jurídico de esa 
Administración, deberá hacerlo de modo tal que no se 
imposibilite el ejercicio de la facultad comunitaria pa-
ra dictar las normas de detalle.» (STC 179/1985, de 19 
de desembre, FJ 1)

A partir de l’anterior, és inqüestionable la vinculació 
que té la Llei que estem examinant amb l’estabilitat 
pressupostària i amb la sostenibilitat de l’Administra-
ció local, però entenem que l’article 149.1.14 CE (hi-
senda general) no pot ser considerat el títol prevalent. 
I això, perquè les mesures d’adaptació de la normativa 
bàsica en matèria de règim local als principis d’esta-
bilitat pressupostària i de sostenibilitat es concreten, 
fonamentalment, en la modificació d’alguns aspectes 
de l’organització i del funcionament de l’Administra-
ció local, adreçats a la clarificació de competències lo-
cals per evitar duplicitats. És cert també que alguna 
de les modificacions ho és, directament, amb l’objec-
tiu de millorar i garantir de forma més rigorosa el seu 
control financer i pressupostari i que, per tant, podri-
en tenir una vinculació més immediata amb les hisen-
des locals, però, en qualsevol cas, aquest reforçament 
del control, que es projecta novament en aspectes or-
ganitzatius i propicia una separació més nítida entre 
les funcions de fiscalització de comptes i les correspo-
nents als càrrecs electes, afecta només de forma indi-
recta la hisenda local.

Tanmateix, la disfuncionalitat existent, i que ara la 
present Llei pretén corregir, entre el règim competen-
cial dels ens locals i les hisendes locals, justifica que 
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ens referim al principi d’estabilitat pressupostària, que 
ha de presidir les actuacions de totes administracions 
públiques. Certament, la reforma constitucional que 
ha modificat l’article 135 CE constitueix, en paraules 
del Tribunal Constitucional, «la “consagración consti-
tucional” del principio de estabilidad presupuestaria», 
de manera que és a aquest «nuevo canon de constitu-
cionalidad» al que l’alt tribunal s’ha atenir a l’hora de 
dictar sentència. Més endavant, afegeix que el mandat 
que totes les administracions públiques han d’adequar 
les seves actuacions al dit principi d’estabilitat pres-
supostària «[...] vincula a todos los poderes públicos y 
que por tanto, en su sentido principial, queda fuera de 
la disponibilidad –de la competencia– del Estado y de 
las Comunidades Autónomas» (STC 157/2011, de 18 
d’octubre, FJ 3, aplicada també a l’àmbit local per la 
STC 143/2013, FJ 11).

La Llei orgànica 2/2012, que s’aplica al sector de les 
administracions públiques, incloent-hi les adminis-
tracions locals (art. 2.1.c), estableix els procediments 
necessaris per a l’aplicació dels principis d’estabilitat 
i sostenibilitat, regulant, alhora, els límits de dèficit i 
de deute i també els instruments imprescindibles per 
fer efectiva la responsabilitat de les administracions 
incomplidores. En aquest sentit, l’esmentada Llei or-
gànica, a banda de les mesures preventives (informes 
sobre el compliment i l’advertiment del risc d’incom-
pliment) o de les mesures automàtiques de prevenció, 
ja preveu la formulació de plans economicofinancers i, 
fins i tot, de mesures directament coercitives i de com-
pliment forçós (art. 25 i 26).

En aquest punt, val la pena recordar que el mateix arti-
cle 26 disposa que es puguin arribar a dissoldre els òr-
gans de la corporació local, de conformitat amb el que 
preveu l’article 61 LRBRL, atès que «[l]a persistència 
en l’incompliment d’alguna de les obligacions a què 
es refereix l’apartat anterior, quan suposi un incompli-
ment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’ob-
jectiu de deute públic o de la regla de despesa, es pot 
considerar com a gestió greument danyosa per als in-
teressos generals».

Tot l’anterior permet concloure que la citada Llei orgà-
nica 2/2012 conté una amplia regulació, que en si ma-
teixa constitueix un sistema complet, dels mecanismes 
específics per garantir l’estabilitat pressupostària de 
les corporacions locals en l’àmbit de l’activitat que els 
és propi. Dit en altres paraules, i com també ha afirmat 
el Consell d’Estat, en el Dictamen 567/2013, de 26 de 
juny, la constatació de l’incompliment per les corpora-
cions locals de l’objectiu d’estabilitat pressupostària ha 
de portar, en tot cas i amb caràcter prevalent en supò-
sit de dubte o de conflicte, a l’aplicació de les mesures 
contingudes en aquella Llei orgànica.

Quant a l’abast de les mesures que pot adoptar l’Estat 
per fer efectiu el nou principi constitucional, i la seva 
projecció sobre altres àmbits materials, en el DCGE 
8/2012, de 2 de juliol, vàrem assenyalar que, si bé el 

legislador orgànic disposa d’un marge de discreciona-
litat, no té llibertat plena per dur a terme aquesta tasca. 
D’aquesta manera: «s’hauria de limitar al desenvolu-
pament estricte de les matèries sobre les quals opera 
el mandat de remissió, sense afegir obligacions que no 
estiguin directament connectades amb la consecució 
de la finalitat pretesa per la norma constitucional en 
cada cas, i tractant de forma restrictiva l’abast de les 
remissions excessivament genèriques» (FJ 2).

Aquestes afirmacions són rellevants perquè, com més 
endavant es posarà de manifest, la LRSAL, fonamen-
tant-se en el principi d’estabilitat, conté previsions de 
tipus estructural que s’apliquen en tot cas, indepen-
dentment del fet que l’entitat local estigui complint 
amb els requisits i les condicions econòmiques i pres-
supostàries exigides pel dit principi constitucional.

A partir d’aquí, tot admetent la procedència de la in-
vocació que fa la Llei del títol competencial correspo-
nent de l’article 149.1.14 CE, que pot tenir una incidèn-
cia més directa en algun dels preceptes examinats, no 
sembla discutible que el títol que més clarament empa-
ra la regulació estatal en aquest cas sigui, sens dubte, 
el relatiu al règim jurídic de les administracions lo-
cals, emparat, com hem vist, en l’article 149.1.18 CE.

Tercer. L’examen de l’adequació dels preceptes sol·
licitats de la Llei 27/2013 a l’ordre constitucional i es·
tatutari de competències en matèria de règim local i al 
principi d’autonomia local

Abans de començar l’examen dels dubtes que plante-
gen les tres sol·licituds, els procediments de les quals, 
com hem dit anteriorment, han estat acumulats en un 
únic dictamen, cal fer una observació de caràcter pre-
liminar que es refereix al mode i l’ordre en què els 
hem d’abordar. Així, per tal de donar resposta a les 
nombroses qüestions que se susciten, en què conflu-
eixen raonaments d’ordre competencial en matèria de 
règim local amb d’altres de diferents, com és el cas de 
l’autonomia local, procedirem segons l’ordre numèric 
dels preceptes, sempre que no sigui possible fer una 
anàlisi conjunta.

Seguint, doncs, la sistemàtica expositiva que acabem 
d’anunciar, passem a analitzar els preceptes sol·licitats 
partint dels paràmetres de constitucionalitat i d’esta-
tutarietat que han quedat fixats en el fonament jurídic 
segon.

1. L’apartat 1 de l’article 2 LRBRL, modificat per l’ar-
ticle primer, apartat u, LRSAL, estableix que, per a 
l’efectivitat de l’autonomia local, la legislació de l’Estat 
i la de les comunitats autònomes, cadascuna en l’àm-
bit de les seves competències, han d’assegurar el dret 
dels ens locals a intervenir en tots aquells assumptes 
que els afectin. A aquests efectes, els han d’atribuir les 
competències que escaigui segons les característiques 
de la seva activitat i capacitat de gestió, de conformi-
tat amb els principis de descentralització i proximitat, 
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als quals, ara, la nova redacció afegeix els d’eficàcia i 
eficiència, així com la subjecció estricta a la normativa 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La sol·licitud presentada per la desena part dels diputats 
del Parlament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, qüestiona aquesta modificació 
perquè entén que vulnera el principi de proximitat de 
l’Administració amb la ciutadania i el dret de partici-
pació dels ciutadans en els afers públics, directament o 
a través dels representants elegits, reconegut a l’article 
23.1 CE. Ho fonamenta en el fet que substituir aquests 
principis pels d’eficàcia i d’eficiència, i amb subjecció 
a la normativa sobre estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera, provoca que l’actuació administrati-
va se centri en criteris estrictament econòmics, la qual 
cosa, per als diputats sol·licitants, vulneraria l’article 
3 LRJPAC i també l’article 23.1 CE, anteriorment es-
mentat.

No podem compartir aquest raonament. D’una banda, 
el principi de proximitat, que la sol·licitud vincula a 
l’efectivitat del dret de participació dels ciutadans en 
els afers públics, continua sent present en el precepte 
que analitzem. El fet que ara s’hagi eliminat el qua-
lificatiu «màxima», que l’acompanyava en la versió 
anterior, no té prou substantivitat per deduir-ne que 
s’elimina aquell dret i que, per això, el precepte ha-
gi esdevingut inconstitucional. D’altra banda, entenem 
que tampoc no es pot formular cap retret d’inconstitu-
cionalitat al fet que ara inclogui una referència al prin-
cipi d’eficiència (d’altra banda, present també amb ca-
ràcter general a l’article 3.2 LRJPAC), ni tampoc, és 
clar, a la inclusió del principi d’eficàcia. Pel que fa a la 
subjecció a la normativa d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, n’hi haurà prou amb recordar 
que es tracta d’una reiteració, gairebé innecessària, 
per òbvia, del mandat contingut a l’article 135 CE, el 
qual ha estat desenvolupat, posteriorment, per la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera (en endavant, Llei orgà-
nica 2/2012), sense que la inclusió d’aquesta referència 
adquireixi tampoc cap rellevància especial.

En conseqüència, l’article 2.1 LRBRL no és contrari a 
la Constitució ni a l’Estatut.

2. En aquest apartat examinarem, conjuntament, l’ar-
ticle 3.2 LRBRL, modificat per l’article primer, apar-
tat dos, LRSAL; l’article 24 bis LRBRL, introduït per 
l’article primer, apartat set, LRSAL, l’article primer, 
apartat catorze, LRSAL, que deixa sense efecte l’ar-
ticle 45 LRBRL i les disposicions transitòries quarta 
i cinquena LRSAL, tots els quals referits a les entitats 
locals inframunicipals.

A) L’apartat 2 de l’article 3 LRBRL elimina de la llis-
ta d’ens locals les entitats d’àmbit territorial inferior 
al municipal, instituïdes o reconegudes per les comu-
nitats autònomes. Aquesta supressió, com diem, s’ha 
de posar en relació amb l’addició d’un nou article 24 

bis a la LRBRL –que examinarem conjuntament amb 
l’anterior en aquest mateix subapartat–, el qual dis-
posa que la normativa de les comunitats autònomes 
sobre règim local ha de regular els ens d’àmbit terri-
torial inferior al municipal com a forma d’organitza-
ció desconcentrada, però sense atribuir-los personali-
tat jurídica (apt. 1). Aquest mateix precepte regula la 
inicia tiva per crear-los (apt. 2), i estableix que només 
es poden constituir si resulta ser l’opció més eficient 
per a l’administració desconcentrada dels nuclis de po-
blació separats, d’acord amb els principis de la Llei or-
gànica 2/2012.

Igualment, l’article 3.2 LRBRL guarda relació amb 
la derogació de l’article 45 LRBRL, sobre el qual no 
farem cap pronunciament específic, atès que els seus 
apartats 1 i 2.a, un cop adaptats a la nova regulació que 
priva de personalitat jurídica a aquestes entitats, han 
passat a constituir l’article 24 bis LRBRL, abans es-
mentat; amb l’article 116 bis LRBRL, al qual ens refe-
rirem més endavant, que preveu la dissolució d’aquests 
ens en determinades condicions, i també amb les dis-
posicions transitòries quarta i cinquena LRSAL, que 
fixen el règim transitori relatiu al manteniment o no de 
la personalitat jurídica de les entitats que ja estigues-
sin constituïdes a l’entrada en vigor de la Llei, perpe-
tuant així dos règims jurídics diferents coexistents per 
a aquest tipus d’entitats, amb els dubtes que aquesta 
dualitat pot plantejar respecte del caràcter bàsic d’un 
nou règim jurídic que, a la pràctica, no s’aplicarà a una 
gran part de les entitats afectades.

El Govern de la Generalitat entén que tots aquests 
preceptes i disposicions «excedeixen la competència 
estatal ex art. 149.1.18a CE sobre les bases del règim 
jurídic de les Administracions públiques, vulnera la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya 
en matèria de règim local (art. 160 EAC), i infringei-
xen directament l’art. 86.7 EAC, que permet que les 
concentracions de població que dins d’un municipi 
formin nuclis separats es constitueixin com a entitats 
municipals descentralitzades».

Per la seva banda, la desena part dels diputats, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
sostenen que les modificacions de l’article 3.2 LRBRL, 
així com la inclusió d’un article 24 bis a la LRBRL, vul-
neren el principi de proximitat de l’Administració amb 
la ciutadania i del dret de participació, en allunyar les 
entitats municipals descentralitzades de la ciutadania. 
Així mateix, qüestionen les disposicions transitòries 
quarta i cinquena LRSAL perquè vulneren la compe-
tència exclusiva de la Generalitat de l’article 160.1.e 
EAC.

Abans d’entrar a examinar els articles 3.2 i 24 bis, cal 
recordar que, fins a la data, les entitats locals menors, 
que obeïen a diverses i heterogènies tipologies, no eren 
entitats territorials d’existència obligatòria, ja que la 
seva creació depenia de la legislació autonòmica de rè-
gim local. No obstant això, una vegada la comunitat 
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autònoma decidia la seva existència, passaven a repre-
sentar la col·lectivitat territorial i els seus òrgans de go-
vern eren elegits democràticament pels ciutadans.

Com hem avançat, la regulació que d’aquest tipus 
d’entitat fan ambdós preceptes elimina els ens d’àmbit 
territorial inferior al municipal de nova creació de la 
categoria «entitat local» i, per tant, els priva de perso-
nalitat jurídica i de la condició de subjectes del dret o, 
el que és el mateix, de la possibilitat de ser titulars de 
drets i de respondre de les seves obligacions. Passen a 
formar part, doncs, de la tipologia d’òrgans territori-
als de gestió desconcentrada que, de fet, no constitueix 
una figura de nova creació, en la mesura que ja estava 
prevista als articles 24 LRBRL i 128 i 129 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’apro-
va el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, com a òrgans desconcen-
trats, que actuen en una part del municipi, amb funcions 
només de gestió, i sense disposar de competències ori-
ginàries pròpies.

Les normes que s’examinen comporten, doncs, un 
canvi substancial del que tradicionalment havia estat 
la seva naturalesa jurídica, de manera que aquestes 
entitats esdevindran ara una mera modalitat d’orga-
nització desconcentrada. Se les priva, així, d’un ele-
ment fonamental per desenvolupar les seves activitats, 
sense que, a parer nostre, això necessàriament hagi de 
comportar una millora de l’eficiència i de la sostenibi-
litat de l’estructura administrativa d’aquests ens, que 
és l’objectiu perseguit per la nova regulació.

Dit això, ens hem de referir a l’article 86.7 EAC que, 
d’acord amb les competències previstes a l’article 
160.1.b EAC, disposa que quan hi hagi concentraci-
ons de població dins d’un mateix municipi que formin 
nuclis separats «es poden constituir en entitats muni-
cipals descentralitzades», a les quals la llei «els ha de 
garantir la descentralització i la capacitat suficients per 
portar a terme les activitats i prestar els serveis de llur 
competència». Resulta clar que aquest precepte estatu-
tari reconeix a la Generalitat la competència exclusi-
va per crear entitats locals menors, descentralitzades 
del municipi i amb competències pròpies. A aquests 
efectes, a Catalunya el seu règim de constitució està 
previst al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya (art. 2, i 79 a 83). En concret, 
aquesta Llei, que dibuixa la seva organització i funcio-
nament interns, estableix tot un seguit de condicions i 
requisits per poder-les crear, al mateix temps que deli-
mita les seves competències. Per tant, a títol il·lustratiu, 
podem indicar que ja preveu els mecanismes jurídics 
adients per a la desaparició d’aquestes entitats locals 
menors quan s’apreciïn causes de necessitat econòmi-
ca i administrativa.

En concret, també pel que fa a les entitats territorials 
d’àmbit inferior al municipi, el Tribunal Constitucional, 
des d’un principi, ha dit que es tracta d’entitats amb un 

fort grau d’interiorització autonòmica, de manera que 
l’Estat ha de quedar al marge a l’hora de determinar els 
seus nivells competencials, ja que «[c]orresponde, pues, 
en exclusiva a las Comunidades Autónomas determinar 
y fijar las competencias de las Entidades locales que 
procedan a crear en sus respectivos ámbitos territoria-
les» (STC 214/1989, de 21 de desembre, FJ 4).

D’altra banda, ha recordat també que la competència 
autonòmica sobre els ens locals de segon grau no ex-
clou la competència estatal per dictar normes bàsiques 
sobre la matèria, però sí la possibilitat que l’Estat, per 
decisió pròpia, els creï o els mantingui com a tals, ja 
que només els òrgans corresponents de les comunitats 
autònomes són competents per crear-los o suprimir-los 
(STC 179/1985, de 19 de desembre, FJ 2).

D’acord amb aquesta jurisprudència, podem dir que els 
articles 3.2 i 24 bis LRBRL vulneren les previsions de 
l’article 86.7 EAC i les competències de l’article 160.1.b 
EAC, ja que deixen sense contingut la facultat de la Ge-
neralitat per a la creació d’ens locals menors de natura-
lesa descentralitzada, amb personalitat jurídica i compe-
tències pròpies, i imposen un model de desconcentració 
d’òrgans que no obeeix a aquestes característiques.

En conclusió, els articles 3.2 i 24 bis LRBRL vulneren 
els articles 86.7 i 160.1.b EAC i no troben empara en 
l’article 149.1.18 CE.

B) Amb relació a aquests dos preceptes, com ja hem 
assenyalat, tractarem també les disposicions transitò-
ries quarta i cinquena LRSAL, que mereixen conside-
racions separades.

a) La disposició transitòria quarta disposa que les enti-
tats d’àmbit territorial inferior al municipi que existei-
xen abans de l’entrada en vigor de la Llei mantindran 
la seva personalitat jurídica i condició d’entitat local, 
sempre que abans del 31 de desembre de 2014 pre-
sentin els seus comptes davant dels organismes cor-
responents de l’Estat i de les comunitats autònomes. 
Per tant, es preveu la no-presentació dels comptes com 
una causa de dissolució d’aquestes entitats. O el que 
és el mateix, l’incompliment d’un tràmit administratiu 
que, en principi, no té res a veure amb les exigències 
derivades de l’estabilitat pressupostària i la sostenibi-
litat financera, comporta, de forma desproporcionada, 
la supressió de l’entitat local afectada. Ultra això, cal 
recordar que, a l’empara de la seva competència sobre 
creació d’entitats locals menors, resulta evident que a 
qui correspon establir una causa de supressió d’aques-
tes entitats, com la que preveu la disposició examina-
da, és a la comunitat autònoma mateixa.

I l’anterior, deixant de banda, a més, que en aquest 
procediment de supressió no es preveu ni tan sols l’au-
diència del municipi interessat o que s’estableix l’obli-
gació de la presentació dels comptes, indistintament, 
davant dels òrgans estatals i autonòmics, oblidant que 
es tracta d’entitats creades per les comunitats autò-
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nomes i, per tant, sotmeses de forma ordinària al seu 
control.

En conclusió, la disposició transitòria quarta LRSAL 
vulnera l’article 86.7 EAC i la competència de la Ge-
neralitat prevista a l’article 160.1.b EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

b) Per la seva banda, la disposició transitòria cinque-
na preveu el règim transitori per a les entitats que, en 
data 1 de gener de 2013, haguessin iniciat el procedi-
ment per a la seva constitució com a entitat territorial 
inferior al municipi. En concret, prescriu que aquestes 
entitats mantinguin la personalitat jurídica pròpia i la 
condició d’entitat local, i que es regeixin d’acord amb 
el que disposi la legislació autonòmica corresponent.

Com hem avançat, aquesta disposició confirma que 
es mantindran dos règims diferents per al mateix ti-
pus d’entitats, el tradicional d’entitats locals menors i 
un de nou, com a òrgans territorials desconcentrats, 
la qual cosa, com dèiem, genera força dubtes sobre el 
caràcter bàsic d’aquestes previsions. Igualment, però, 
la regulació transitòria que ara es comenta incideix en 
allò que, d’acord amb l’article 160.1.b EAC, pertoca 
establir a la Generalitat, sobre la creació i el règim d’a-
quest tipus d’entitats locals.

En conclusió, la disposició transitòria cinquena LR-
SAL vulnera la competència exclusiva de la Genera-
litat de l’article 160.1.b EAC i no troba empara en l’ar-
ticle 149.1.18 CE.

3. L’article 7 LRBRL, modificat per l’article primer, 
apartat tres, LRSAL, classifica les competències de 
les entitats locals en pròpies i atribuïdes per delegació 
(apt. 1); estableix, tot seguit, la forma com es poden 
determinar les competències pròpies, les quals resten 
sotmeses a una reserva formal de llei (apt. 2); i els ter-
mes en què es podran exercir les competències dele-
gades (apt. 3). A tot això, la modificació hi afegeix un 
nou apartat 4, segons el qual les entitats locals només 
podran exercir competències diferents de les pròpies 
i de les atribuïdes per delegació quan no es posi en 
risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisen-
da municipal, d’acord amb els requeriments de la le-
gislació sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i, a més, no s’incorri en supòsit d’execució 
simultània del mateix servei amb una altra adminis-
tració pública. A aquests efectes, estableix l’exigència 
de dos informes previs, necessaris i vinculants: un, 
que ha d’emetre l’Administració competent per raó de 
la matèria, que haurà d’assenyalar la inexistència de 
duplicitats, i un altre, emès per l’administració que tin-
gui atribuïda la tutela sobre la sostenibilitat finance-
ra de les noves competències. D’acord amb el precep-
te, aquestes darreres no són les competències pròpies 
ni tampoc les delegades, de manera que sembla que 
constituirien una categoria residual que, d’altra ban-
da, la Llei no concreta i que podríem identificar amb 
aquelles competències atribuïdes per altres lleis que 

no incideixin en les matèries de l’article 25 LRBRL 
o que no estiguin expressament atribuïdes als munici-
pis per l’Estatut d’autonomia i, és clar, que no siguin 
competències delegades. En no tractar-se, doncs, de 
l’exercici de competències pròpies, podem deduir que 
les actuacions sotmeses a control no afecten només els 
interessos estrictament locals sinó també els d’altres 
administracions públiques.

Els dubtes del Govern de la Generalitat se centren en 
el fet que l’exigència dels referits informes previs i vin-
culants constitueix un condicionament que «excedeix 
la competència estatal per fixar les bases del règim ju-
rídic de les Administracions públiques (art. 149.1.18 
CE) i [...] podria afectar el contingut essencial de l’au-
tonomia local garantida per la Constitució i l’EAC».

D’altra banda, els diputats del Grup Parlamentari So-
cialista consideren que l’exigència d’aquests informes 
previs lesiona l’autonomia local i vulnera els articles 
137 CE i 84.1 i 86.3 EAC. Per la seva part, els diputats 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya entenen que l’especificació de quan els muni-
cipis podran exercir competències diferents de les prò-
pies vulnera l’article 160.1.b EAC, que atribueix a la 
competència exclusiva de la Generalitat la determina-
ció de les competències i de les potestats pròpies dels 
municipis i dels altres ens locals.

D’entrada, però, hem de descartar la vulneració 
d’aquesta competència estatutària ja que, d’acord amb 
el paràmetre exposat en el fonament jurídic segon, 
l’Estat pot delimitar amb caràcter de nucli bàsic les 
competències que poden correspondre als municipis a 
l’empara de l’article 149.1.18 CE.

A parer d’aquest Consell, el fet que perquè els ens lo-
cals exerceixin competències diferents de les pròpies 
i les delegades s’hagi de tenir en compte, d’una ban-
da, que no es posi en risc la sostenibilitat financera 
del conjunt de la hisenda municipal i, de l’altra, que 
no comporti una execució simultània del mateix ser-
vei públic per una altra administració, constitueix un 
mitjà legítim de vetllar pel compliment de la legislació 
sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat finance-
ra, amb el benentès que no afegeix cap requeriment 
especial sinó que es limita a remetre’s als que conté la 
Llei orgànica 2/2012.

Pel que fa als dubtes sobre el caràcter vinculant dels 
informes de les administracions competents, que exi-
geix el darrer incís de l’apartat 4, ja podem avançar 
que tampoc no vulnera l’autonomia local ja que, com 
veurem tot seguit, aquests informes constitueixen con-
trols específics, admesos per la jurisprudència consti-
tucional. En aquest sentit, el Tribunal Constitucional 
ha afirmat que el principi d’autonomia local és com-
patible amb l’existència d’un control de legalitat sobre 
l’exercici de les competències, i que, en canvi, «[...] no 
se ajusta a tal principio la previsión de controles ge-
néricos e indeterminados que sitúen a las entidades lo-
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cales en una posición de subordinación o dependen-
cia cuasi jerárquica de la Administración del Estado 
u otras Entidades territoriales» (STC 4/1981, de 2 de 
febrer, FJ 3). Per tant, amb caràcter general admet els 
controls que estiguin previstos a la llei, que vetllin per 
la legalitat, siguin concrets i puntuals i que tinguin 
per objecte actes en els quals incideixin interessos su-
pralocals. Així ho estableix també l’article 86.4 EAC 
quan afirma que els actes i els acords adoptats pels 
municipis no poden ser objecte de control d’oportuni-
tat per cap altra administració.

Doncs bé, si traslladem aquesta doctrina al precepte 
que ara ens ocupa, podem afirmar que es tracta de dos 
informes que tenen com a finalitat evitar que no es po-
si en risc la sostenibilitat financera i que, això, d’acord 
amb el primer incís del mateix apartat 4, s’ha de lligar 
de forma indissociable al compliment dels «requeri-
mientos de la legislación sobre estabilidad presupues-
taria i sostenibilidad financiera». Per aquesta raó, hem 
de concloure que es tracta d’un control constitucional-
ment legítim admès per l’anterior jurisprudència cons-
titucional.

En conseqüència, l’apartat 4 de l’article 7 LRBRL no 
és contrari a la Constitució ni a l’Estatut.

4. Apartats 3 i 4 de l’article 10 LRBRL, modificat i 
afegit, respectivament, per l’article primer, apartat 
quatre, LRSAL.

L’article 10 estableix que l’Administració local i les al-
tres administracions públiques han d’ajustar les seves 
relacions recíproques als deures d’informació mútua, 
col·laboració, coordinació i respecte als àmbits com-
petencials respectius. Pel que fa específicament a la 
coordinació, disposa que aquesta és procedent quan 
les activitats o els serveis locals transcendeixin l’in-
terès propi de les entitats, incideixin o condicionin re-
llevantment els de les dites administracions o siguin 
concurrents o complementaris dels d’aquestes. Ara la 
LRSAL modifica l’apartat 3 (que passa a ser el núm. 4) 
i ho fa en el sentit que allà on deia que les funcions de 
coordinació no havien d’afectar, en cap cas, l’autono-
mia de les entitats locals, ara diu que han de ser com-
patibles amb la dita autonomia; i afegeix un nou apar-
tat (amb el núm. 3), segons el qual la coordinació de 
les entitats locals ha de tenir per objecte, en especial, 
l’assegurament del compliment de la legislació d’esta-
bilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La sol·licitud de la desena part dels diputats del Parla-
ment, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, qüestiona aquests dos nous apartats per-
què, a parer seu, suposen una vulneració del principi 
d’autonomia local.

Per tal de resoldre els dubtes plantejats pels sol·licitants 
respecte d’aquest precepte, haurem de partir de la ju-
risprudència constitucional consolidada, segons la 
qual la utilització de tècniques de cooperació o de co-
ordinació no altera la titularitat de la competència, ni 

tampoc, és clar, el d’autonomia local. En aquest sentit, 
el Tribunal Constitucional ha recordat que la coordi-
nació orientada a prevenir i a flexibilitzar les disfun-
cions derivades de l’exercici de les competències de 
les diverses administracions públiques no pot alterar 
l’exercici de les competències pròpies dels ens que així 
es relacionen (STC 214/1989, FJ 20), per tant, centra-
da en la correcció d’aquelles possibles disfuncions, la 
coordinació en res afecta la mateixa autonomia local.

Segons la nostra opinió, el precepte que ens ocupa no 
vulnera aquesta regla en tant que es limita a assenya-
lar que, entre altres objectius, la coordinació té també 
el d’assegurar el compliment de l’estabilitat pressupos-
tària; i ho fa, a més, sense establir cap mesura concre-
ta d’intervenció, de manera que, una vegada més, s’ha 
d’entendre com una referència genèrica a les mesures 
que preveu la mateixa Llei orgànica 2/2012. Aquest 
mateix respecte pel principi d’autonomia local hem 
d’entendre que es produeix amb l’afirmació de l’apar-
tat 4 quant al fet que les funcions de coordinació «han 
de ser» compatibles amb l’autonomia de les entitats lo-
cals, si ens atenim, com no pot ser d’una altra manera, 
a la primacia que aquesta darrera ha de tenir, ja que 
està constitucionalment garantida.

De tot l’anterior podem concloure que els apartats 3 i 
4 de l’article 10 LRBRL no són contraris a la Consti-
tució ni a l’Estatut.

5. L’article 13 LRBRL, reformat per l’article primer, 
apartat cinc, LRSAL, ha modificat l’apartat 1 incorpo-
rant-hi un nou requisit per a la creació o supressió de 
municipis i l’alteració de termes municipals, que con-
sisteix en un informe de l’administració que exerceixi 
la tutela financera. A l’apartat 2 s’afegeix que, per a la 
creació de nous municipis, els nuclis de població hau-
ran de tenir almenys 5.000 habitants i ser financera-
ment sostenibles. L’apartat 3, que manté íntegrament 
la redacció anterior, preveu que l’Estat, sens perjudici 
de les competències de les comunitats autònomes, pot 
establir mesures de foment de la fusió de municipis 
amb la finalitat de millorar-ne la capacitat de gestió.

El gruix més important de la modificació se centra en 
el nou apartat 4 que ara s’incorpora i que té una con-
nexió directa amb l’apartat 3, ja que el desenvolupa 
directament. Concretament, especifica unes mesures 
de foment per a la fusió i determina els efectes que 
aquesta comporta. Aquestes mesures consisteixen en 
incentius econòmics i de gestió, que es tradueixen, en-
tre d’altres, en la millora en diversos aspectes del seu 
finançament; la preferència en l’assignació de plans de 
cooperació; i la dispensa de la prestació de nous ser-
veis obligatoris com a conseqüència de l’augment de 
població. Quant als efectes, regulats al tercer paràgraf 
d’aquest mateix apartat 4, ens limitarem a destacar: la 
integració de territoris, poblacions i organitzacions i 
la previsió expressa que no se’n pot derivar cap incre-
ment de la massa salarial (lletra a); la subrogació del 
municipi resultant en els drets i obligacions dels an-
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teriors municipis (lletra d); i la possibilitat de creació 
d’un fons amb comptabilitat separada on s’incloguin 
els béns, drets i obligacions que es considerin liqui-
dables si un municipi es trobés en situació de dèficit.

Finalment, l’apartat 5 atribueix a les diputacions o en-
titats equivalents, en col·laboració amb la comunitat 
autònoma, la funció de coordinació i supervisió de la 
integració dels serveis resultants; i l’apartat 6 preveu 
que el conveni de fusió sigui aprovat per majoria sim-
ple de cadascun dels plens dels municipis fusionats.

La sol·licitud del Govern considera que el precepte que 
ara es dictamina «té en el seu conjunt, un grau de de-
tall que excedeix l’àmbit de la competència estatal ex 
art. 149.1.18ª CE sobre les bases del règim jurídic de 
les Administracions publiques i en aquesta mesura 
vulnera les competències exclusives que els arts. 151 
i 160 de l’EAC atribueixen a la Generalitat de Catalu-
nya en matèria d’organització territorial i de règim lo-
cal». Afegeix que la vulneració és especialment notò-
ria en el cas de l’apartat 5, que, com hem vist, atribueix 
a les diputacions provincials o equivalents les funcions 
de coordinar i supervisar, en col·laboració amb la co-
munitat autònoma, la integració dels serveis resultants 
del procés de fusió de municipis.

Per la seva banda, els diputats del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya fonamenten 
els seus dubtes en el fet que aquest precepte vulnera les 
competències de la Generalitat previstes a l’article 160.1 
EAC, que inclou la creació i la fusió de municipis.

Hem de començar l’examen de l’article 13 LRBRL re-
cordant que la STC 103/2013, de 25 d’abril (recollint la 
doctrina que anteriorment havia fixat la STC 214/1989, 
de 21 de desembre, FJ 9), ha tingut ocasió de pronun-
ciar-se sobre el seu apartat 3, conformant una doctrina 
jurisprudencial sobre la competència de l’Estat per a 
l’establiment de mesures de foment de la fusió de mu-
nicipis, la qual, en part, ens haurà de servir de base 
per a la resolució dels dubtes aquí plantejats. Diem «en 
part» perquè l’article 13 no es limita a facultar l’Es-
tat per fomentar la fusió de municipis, sinó que ara 
concreta quines són aquestes mesures i, el que és més 
important, determina els efectes de la fusió, atribuint 
conjuntament a les diputacions i les comunitats autò-
nomes la coordinació i la supervisió del procés i, al 
mateix temps, regula el règim d’adopció dels acords.

Com dèiem, l’esmentada Sentència, en resoldre una 
impugnació anterior sobre aquest mateix apartat de 
l’article 13, ha entès que «[...] esta actividad de fomen-
to no limita la competencia autonómica para la alte-
ración de términos municipales que pueden acordar 
conforme a lo establecido en su legislación y con los 
únicos límites impuestos por los apartados primero y 
segundo del mismo artículo 13 LRBRL, siendo así que 
esta actividad de fomento está dirigida no solo a los 
municipios sino también a las Comunidades Autóno-
mas que son quienes tienen la competencia para ma-

terializar estas alteraciones territoriales» (FJ 3.b), tot 
afegint, en el mateix fonament, que «[...] corresponde 
al Estado optar, de entre los posibles, por un determi-
nado modelo municipal». Això vol dir que, respectant 
l’autonomia local, correspon a la Generalitat la com-
petència exclusiva –compartida, en el sentit que li dó-
na l’alt tribunal– per a l’alteració dels termes dels mu-
nicipis (art. 151.b EAC), mentre que forma part de la 
competència bàsica estatal la configuració d’un model 
municipal comú.

Si traslladem aquesta doctrina al precepte que estem 
analitzant podem afirmar, respecte de la modificació 
de l’apartat 2, que l’establiment del requisit consistent 
que els nuclis de població que han de servir de base 
per a la creació d’un nou municipi hagin de tenir, al-
menys, 5.000 habitats, constitueix una norma bàsica 
en la mesura que permet al «[...] legislador autonómico 
establecer, a su arbitrio, mayores exigencias de terri-
torio y población para los municipios de nueva crea-
ción» (ibídem). I, per tant, no impedeix el desenvolu-
pament de les competències de la Generalitat sobre 
alteració de termes municipals (art. 151.b EAC).

A partir d’aquest títol competencial, l’Estat pot oferir 
beneficis financers per fomentar les fusions voluntàries 
de municipis, raó per la qual examinarem a continuació 
el règim que preveu el precepte objecte de dictamen.

Hem de començar per distingir, d’una banda, la deter-
minació d’unes mesures específiques de foment (lle-
tres a a g del segon paràgraf) a les quals resulta apli-
cable la jurisprudència constitucional que ha afirmat 
que aquesta activitat de foment no limita la competèn-
cia de les comunitats autònomes per alterar els termes 
municipals, la qual cosa poden «acordar conforme a 
lo establecido en su legislación y con los únicos lími-
tes impuestos por los apartados primero y segundo del 
mismo artículo 13 LRBRL»; i, de l’altra, la regulació 
dels efectes que comporta la fusió (lletres a a f del pa-
ràgraf tercer). En aquest darrer punt, com admet l’es-
crit de sol·licitud de dictamen presentat pel Govern, 
l’Estat té la competència per regular les bases del rè-
gim d’alteració dels termes municipals, ja que és qui 
pot optar per un determinat model municipal.

Després de les consideracions efectuades, el nostre 
examen s’haurà de centrar precisament a determinar si 
la regulació que es conté en aquest paràgraf té caràcter 
bàsic o no. Sobre això ja podem avançar la nostra res-
posta afirmativa, atès que els efectes que s’hi preveuen 
(la integració de territoris, poblacions i organitzaci-
ons; la subrogació; l’establiment d’un òrgan de govern 
transitori; la possibilitat que, per acord dels municipis, 
puguin funcionar com a organització descentralitzada, 
i, finalment, l’aspecte pressupostari) es poden consi-
derar un mínim comú indispensable, que permet ser 
desenvolupat per les comunitats autònomes. Tot això, 
salvant que s’hagi de tenir en compte la doctrina cons-
titucional relativa a la potestat de despesa de l’Estat 
quan es projecta sobre competències de les comuni-

Fascicle segon
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tats autònomes i la necessària intervenció que aquestes 
han de tenir en el seu desenvolupament i execució (per 
totes, STC 13/1992, de 6 de febrer).

En canvi, pel que fa a l’apartat 5, entenem que l’atribu-
ció de funcions de coordinació a les diputacions pro-
vincials o entitats equivalents vulnera la competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya en matèria de 
creació, supressió i alteració de termes dels municipis 
(art. 151.b EAC), ja que les funcions de coordinació i 
supervisió del procés d’integració dels serveis resul-
tants s’han d’entendre incloses en la mateixa compe-
tència autonòmica sobre fusió de municipis. A més, 
també vulnera l’article 160.1.a EAC, que atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva sobre les tècni-
ques d’organització i de relació per a la cooperació i la 
col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Ad-
ministració de la Generalitat.

A l’últim, entrant en l’anàlisi de l’apartat 6, el qual, 
segons hem avançat, estableix que el conveni de fu-
sió s’ha d’aprovar per majoria simple de cadascun dels 
plens dels municipis fusionats, considerem que consti-
tueix legislació bàsica, ja que un dels aspectes substan-
cials del model d’autonomia local garantit a tot l’Estat 
es refereix al funcionament democràtic dels òrgans de 
govern de les corporacions locals i, dintre d’aquest, «a 
lo que afecta al quorum y mayorías necesarias para la 
adopción de acuerdos de los órganos colegiados supe-
riores» (STC 33/1993, d’1 de febrer, FJ 3). En aquest 
cas, entenem que ho és la simplificació de les majori-
es necessàries per a la presa de l’acord de fusió, que és 
uns dels instruments que han de servir per implantar un 
nou model municipal, a través de la reducció del nom-
bre de municipis amb l’objectiu de millorar la capacitat 
de gestió dels afers públics municipals.

De tot l’anterior podem concloure que l’apartat 5 de 
l’article 13 LRBRL vulnera les competències de la 
Generalitat previstes als articles 151.b i 160.1.a EAC i 
no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

6. En aquest apartat, examinarem, d’una banda, l’arti-
cle 25 LRBRL, modificat per l’article primer, apartat 
vuit, LRSAL; la supressió de l’article 28 per l’apartat 
onze de l’article primer, LRSAL; la disposició addicio-
nal onzena, conjuntament amb les disposicions transi-
tòries primera, segona i tercera LRSAL, tots referits a 
les competències pròpies dels municipis. I, de l’altra, la 
disposició addicional quinzena.

A) L’article 25 LRBRL determina, amb caràcter bà-
sic, l’abast de les matèries sobre les quals els municipis 
exerciran les competències pròpies. D’acord amb el seu 
contingut, podem avançar que la reforma limita signi-
ficativament la llista de matèries que fins ara eren ob-
jecte d’aquestes competències. Així, les novetats més 
destacades que aquest precepte presenta respecte de la 
regulació anterior afecten, fonamentalment, la supres-
sió de l’expressió «toda clase», que es referia a les ac-
tivitats i els serveis que podien promoure els municipis 

(apt. 1), i també l’eliminació o reformulació d’algunes 
de les competències que fins ara podien assumir (apt. 
2), com són les relatives a: l’educació, en què l’abast de 
les matèries competencials es formula de manera redu-
ïda, substituint, entre d’altres, la referida a la participa-
ció en la programació de l’ensenyament per la partici-
pació en la vigilància del compliment de l’escolaritat 
obligatòria i la cooperació en l’obtenció de solars, a la 
qual cosa s’ha d’afegir el manteniment, conservació i 
vigilància de determinats centres públics; els serveis 
socials, que abans estaven previstos de forma genèrica 
i ara se cenyeixen a l’avaluació i informació de situaci-
ons de necessitats socials i l’atenció immediata a per-
sones en situació de risc d’exclusió social; la sanitat, la 
referència genèrica a la qual s’elimina i se substitueix 
per la participació en la gestió de l’atenció primària de 
la salut, i, finalment, la defensa dels consumidors i usu-
aris, que se suprimeix.

Igualment, es modifiquen algunes expressions amb 
l’objectiu de precisar més l’àmbit competencial que 
s’hi vincula (per exemple, es parla de «planejament» 
en lloc d’«ordenació urbanística»; l’expressió «pavi-
mentació de vies públiques» se substitueix per «infra-
estructura viària i altres equipaments de la seva titula-
ritat», i «seguretat en llocs públics» se substitueix per 
«policia local»). I també s’incorporen nous àmbits ma-
terials com el referit a la promoció, en el terme muni-
cipal, de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i 
sostenible de les tecnologies de la informació.

L’apartat 2 estableix que les competències pròpies dels 
municipis s’han d’exercir en els termes que determini 
la legislació estatal i autonòmica (apt. 2) i que la seva 
determinació resta sotmesa a la reserva de llei (apt. 3). 
La dita llei haurà d’anar acompanyada d’una memòria 
econòmica que reflecteixi l’impacte sobre els recursos 
financers de les administracions afectades i el compli-
ment del principis d’estabilitat i sostenibilitat finance-
ra i eficiència del servei; haurà de preveure també la 
dotació dels recursos necessaris per assegurar la su-
ficiència financera de les entitats locals i determinar 
amb precisió el servei o l’activitat local de què es trac-
ti, evitant duplicitats administratives.

El Govern de la Generalitat sosté que l’article 25 LRBRL, 
en la mesura que estableix una relació taxada i màxi-
ma d’àmbits materials en els quals els municipis poden 
exercir competències pròpies, «ultra excedir l’àmbit de 
les bases del règim jurídic de les Administracions pú-
bliques, limitades a definir el mínim competencial co-
mú a tots els municipis, no respecta les competènci-
es municipals pròpies que l’art. 84.2 EAC reconeix». 
D’altra banda, afegeix que aquesta restricció de l’àm-
bit d’actuació municipal també podria afectar el con-
tingut essencial de l’autonomia local.

Els diputats del Grup Parlamentari Socialista consi-
deren que la modificació de l’article 25 LRBRL pot 
vulnerar els articles 86.3 EAC i 140 CE, atès que fan 
desaparèixer la cobertura jurídica de les competènci-
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es impròpies i impedeixen actuar als municipis sense 
problemes financers.

Per la seva banda, els diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al·leguen que, en 
entrar a regular les competències dels ens locals, l’arti-
cle 25 LRBRL vulnera l’article 160.1.b EAC, així com 
el principi d’autonomia local, perquè, diuen, «perver-
teix la clàusula d’apoderament general dels municipis 
continguda en el seu punt primer i segon».

Podria semblar, en una primera aproximació al pre-
cepte que estem examinant, atesa la seva literalitat, 
que la llista de competències pròpies que s’hi conté 
es formula amb caràcter obert i que, per tant, d’acord 
amb el conegut binomi bases/desenvolupament, les 
comunitats autònomes, −els estatuts de les quals ho 
prevegin− hi poden afegir altres competències pròpi-
es, tot completant les que ha decidit l’Estat amb ca-
ràcter bàsic, com ha fet, per a Catalunya, l’article 84.2 
EAC, configurant un nucli de competències pròpies 
assignades estatutàriament als municipis. Diem això 
perquè, d’una banda, si hom té en compte, aïllada-
ment, l’expressió «en todo caso», emprada per l’apartat 
2 per referir-se a les competències que els municipis 
han d’exercir com a pròpies, podríem pressuposar que 
aquella llista és un mínim comú, i, de l’altra, perquè, 
com hem vist també, afirma que aquestes competèn-
cies municipals s’han d’exercir en els termes previs-
tos per la legislació de l’Estat i la de les comunitats 
autònomes. Veurem, però, que, d’una interpretació in-
tegrada dels preceptes enunciats en l’encapçalament 
d’aquest apartat, en resulta que aquesta interpretació 
no és possible.

A l’anterior consideració ens hi porta una interpretació 
sistemàtica de l’article 25 LRBRL que, d’una banda, 
té en compte l’article 27.3 LRBRL, que ha convertit el 
que havien estat competències pròpies dels municipis 
en delegables (i que, en la seva integritat, serà objec-
te d’un examen específic en el punt 8 d’aquest mateix 
fonament jurídic al qual ens remetem); i, de l’altra, les 
disposicions transitòries primera, segona i tercera, que 
regulen les conseqüències d’aquesta supressió de com-
petències per als municipis. Ens referim a l’assump-
ció automàtica, per part de la comunitat autònoma, de 
les competències en matèria de sanitat i serveis soci-
als, que fins ara havien estat competències pròpies dels 
municipis. Efectivament, la pròpia naturalesa i funci-
ons de les disposicions transitòries, com a normes de 
dret intertemporal que són, avalen aquesta interpre-
tació, en el sentit que es tracta de preceptes que pre-
tenen facilitar el trànsit de la llei derogada al règim 
de la nova. En aquest cas, la transició es fa atribuint 
a les comunitats autònomes les competències munici-
pals que, de manera expressa i immediata, han perdut 
els municipis pel fet que, segons l’article 25 LRBRL, 
ara vigent, han deixat de tenir la condició de pròpies. 
El mateix succeeix amb alguns dels serveis obligatoris 
que es prestaven fins ara i que ja no s’incorporen a la 

llista de l’article 26 LRBRL, al qual farem referència 
més endavant.

D’aquí que ja puguem avançar que la nova regulació 
que, amb caràcter bàsic, fa l’article 25 LRSAL de les 
competències pròpies municipals impedeix que pugui 
ser ampliada per les comunitats autònomes.

Així, la disposició transitòria primera LRSAL, res-
pecte de les competències relatives a la participació en 
la gestió de l’atenció primària de la salut (que d’acord 
amb l’article 25 LRBRL, com hem vist, han deixat de 
ser competències pròpies), estableix, sense cap mena 
d’excepció, l’efecte legal de l’assumpció automàtica de 
la seva titularitat per les comunitats autònomes (apt. 
1), mitjançant un règim progressiu en el temps (apt. 2) 
i preveient la possibilitat de tornar-les a transferir als 
municipis o a les diputacions –ara com a delegades– 
segons el que preveu l’article 27 LRBRL. A l’apartat 
5, fent remissió a les normes reguladores del sistema 
de finançament de les comunitats autònomes i de les 
hisendes locals, estableix que cada any que passi sense 
que les comunitats autònomes hagin assumit el desen-
volupament del vint per cent dels serveis que preveu 
aquesta mateixa disposició o, si escau, n’hagin acordat 
la delegació, els serveis els continuarà prestant el mu-
nicipi o la diputació provincial a càrrec de la comuni-
tat autònoma. En el cas que aquesta no transferís les 
quanties necessàries, preveu la pràctica de retencions 
en les transferències que els corresponguin per aplica-
ció del seu sistema de finançament, tenint en compte el 
que disposi la seva normativa reguladora.

Un règim pràcticament calcat es preveu a la disposició 
transitòria segona LRSAL en relació amb l’assumpció 
per la comunitat autònoma de competències relatives 
a serveis socials, respecte de la qual, a més, els di-
putats del Grup Parlamentari Socialista sostenen que 
l’exclusivitat d’aquestes competències (art. 166 EAC), 
per si sola, ja faria que la potestat d’introduir algun 
canvi normatiu respecte a la titularitat competencial 
d’aquestes correspongués, en tot cas, al legislador au-
tonòmic, no al legislador estatal.

La disposició addicional onzena LRSAL també presen-
ta una estreta vinculació amb aquests dues disposici-
ons transitòries, ja que preveu (sense establir tampoc 
cap excepció en la seva aplicació a les comunitats au-
tònomes que estatutàriament han fixat un feix de com-
petències pròpies per als municipis), que una vegada 
aquestes hagin assumit els serveis i les competències 
en matèria de sanitat i de serveis socials, ho comunica-
ran al Ministeri d’Hisenda, juntament amb l’import de 
les obligacions pendents de pagament als municipis, als 
efectes de dur a terme, d’acord amb el que reglamentà-
riament es prevegi, les compensacions que correspon-
guin, o si és el cas, mitjançant la recuperació a través de 
l’aplicació de retencions en el sistema de finançament.

Per la seva banda, la disposició transitòria tercera LR-
SAL, que obeeix a la mateixa sistemàtica, tot i que re-
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ferida expressament a la prestació de determinats ser-
veis municipals d’inspecció sanitària (escorxadors, 
indústries alimentàries i begudes) que, fins aleshores, 
prestaven els municipis, es limita a establir un termini 
de sis mesos perquè les comunitats autònomes assu-
meixin la prestació d’aquestes serveis.

Així, doncs, l’anàlisi conjunta de l’article 25 LRBRL i 
de les disposicions (addicional i transitòries), que sin-
tèticament acabem d’exposar, permet constatar l’exis-
tència d’una relació directa entre l’eliminació de com-
petències que fins aleshores havien estat pròpies dels 
municipis i l’assumpció d’aquestes per la comunitat 
autònoma, la qual cosa ens confirma que estem davant 
d’una concepció de la legislació bàsica, no de mínims, 
sinó fixadora d’un màxim competencial. Per aquesta 
raó, en no deixar marge a la Generalitat perquè les pu-
gui ampliar, vulneren l’article 160.1.b EAC i no troben 
empara en l’article 149.1.18 CE.

En efecte, en tractar-se de matèria de competència 
compartida, és evident que el legislador català ha de 
poder determinar també un nucli de competències 
pròpies dels municipis que completi la llista fixada pel 
legislador estatal, tasca en la qual ha de respectar el 
que disposa l’article 84.2 EAC. Per tant, l’Estat no està 
legitimat, a l’empara de la normativa bàsica, per re-
ordenar el sistema competencial amb afectació de les 
competències estatutàriament reconegudes als muni-
cipis de l’àmbit territorial de Catalunya com a pròpies, 
si no és en garantia de l’autonomia local; i, evident-
ment, aquest no és el cas previst en els preceptes que 
acabem d’analitzar, perquè el que fan, precisament, és 
sostreure competències als municipis.

Ultra això, atès que totes les disposicions examinades 
en aquest apartat tenen en comú que disposen sobre 
les competències sectorials que, estatutàriament, cor-
responen a les comunitats autònomes, incorren tam-
bé en un segon vici d’inconstitucionalitat. En concret, 
l’Estat pren una sèrie de decisions sobre la titularitat 
i l’exercici de les competències previstes als articles 
162 (sanitat i salut pública) i 166 EAC (serveis socials), 
que correspon adoptar a la Generalitat. Així, primer, 
els hi treu als municipis i, seguidament, imposa que 
les assumeixin les comunitats autònomes, sense que la 
remissió a les normes financeres autonòmiques per re-
gular els termes econòmics d’aquesta assumpció per-
meti salvar les esmentades vulneracions de les compe-
tències sectorials autonòmiques, atès que, com se sap, 
l’atribució d’aquestes correspon a l’Estatut d’autono-
mia (art. 147.2.d CE) i, en cap cas, a l’Estat mitjançant 
una llei ordinària.

L’anterior conclusió comporta que no calgui entrar en 
la consideració de si resulta o no vulnerada l’autono-
mia financera de la Generalitat, que garanteixen els 
articles 156 CE i 201.2 EAC.

En conseqüència, l’article 25.1 i .2 LRBRL, la dispo-
sició addicional onzena i les disposicions transitòries 

primera, segona i tercera LRSAL vulneren les compe-
tències de la Generalitat en matèria de règim local (art. 
160.1.b EAC) i no troben empara en l’article 149.1.18 
CE, com també vulneren els articles 84.2 i 86.3 EAC i 
els articles 162 i 166 EAC.

B) La disposició addicional quinzena LRSAL mereix 
un esment a part. A parer nostre, es tracta d’una norma 
absolutament oberta que, fins i tot, es podria qualificar 
d’incompleta, ja que no precisa el supòsit de fet al qual 
serà d’aplicació, és a dir, no concreta els casos en què 
les comunitats autònomes hauran d’assumir la titulari-
tat de les competències relatives a l’educació. Es limita 
a establir que seran les normes del sistema de finan-
çament de les comunitats autònomes i de les hisendes 
locals les que hauran de fixar els termes en què les 
dites comunitats assumiran la titularitat d’unes com-
petències que, paradoxalment, continuen sent pròpies 
dels municipis (art. 25.2.n LRBRL), per la qual cosa, 
afegeix, es preveurà el corresponent traspàs de mitjans 
econòmics, materials i de personal.

Per bé que hom podria pensar que en el rerefons de 
la norma hi ha latent una sanció al possible incompli-
ment, pels municipis, de la normativa sobre estabili-
tat pressupostària i sostenibilitat financera, res d’això 
s’hi pot llegir, sinó que, senzillament, estableix, enca-
ra que sigui per via de remissió, l’assumpció, per la 
comunitat autònoma, d’una competència que es prò-
pia dels municipis. Aquesta norma, a banda d’entrar en 
contradicció amb l’article 25 LRBRL, segons el qual, 
la competència, que ara s’anuncia que se sostreu, ha de 
correspondre, en tant que pròpia, als municipis, vul-
nera també de forma flagrant el principi d’autonomia 
local contingut a l’article 140 CE i estatutàriament re-
conegut a l’article 86.3 EAC, ja que permet privar els 
municipis de l’exercici d’una competència que tenen 
encomanada com a pròpia.

A més, la previsió que les comunitats autònomes pu-
guin assumir –en uns termes que no es concreten– la 
titularitat d’una competència municipal en cap cas es 
pot considerar legislació bàsica sobre el règim jurídic 
de les administracions públiques, perquè no respon al 
caràcter comú i principial que és propi d’aquesta mena 
de legislació.

En conseqüència, la disposició addicional quinzena 
LRSAL vulnera els articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC 
i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

C) Finalment, cal que ens referim a la supressió de l’ar-
ticle 28 LRBRL, qüestionada pels diputats del Grup 
Parlamentari Socialista. Aquest precepte, segons la ju-
risprudència constitucional, no ampliava notablement 
l’àmbit competencial dels municipis, sinó que contenia 
una clàusula general que els autoritzava a complemen-
tar les activitats pròpies d’altres administracions pú-
bliques (STC 214/1989, FJ 12). Ara bé, no obstant la 
seva desaparició, les competències exercides en virtut 
d’aquesta clàusula podrien quedar en part encabides 
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en el nou article 7.4 LRBRL, quan parla, com hem vist 
abans, de competències diferents de les pròpies i de les 
delegades.

Pel que ara interessa, des de la perspectiva de la cons-
titucionalitat de la supressió de l’article 28, hem de re-
cordar que la doctrina constitucional interpreta que la 
institució de l’autonomia local necessita de competèn-
cies pròpies rellevants en àmbits d’interès local, però 
no requereix l’atribució d’una clàusula competencial 
genèrica, com la que ara s’examina, que, a més, es pro-
jecta sobre un àmbit de matèries que no pertanyen al 
nucli del de les competències pròpies municipals.

En conclusió, la supressió de l’article 28 LRBRL no 
vulnera la Constitució ni l’Estatut.

7. L’article 26 LRBRL, modificat per l’article primer, 
apartat nou, LRSAL, estableix els serveis que, de for-
ma obligatòria, han de prestar els municipis, i regu-
la les formes d’intervenció de la diputació provincial, 
o l’entitat equivalent, en aquesta prestació, principal-
ment per coordinar-la i reduir-ne el cost efectiu.

En concret, l’apartat 1 d’aquest article 26 estableix 
aquests serveis municipals mínims, per trams de po-
blació, amb alguns canvis respecte de la regulació an-
terior (com ara la supressió, per a tots els municipis, 
del control d’aliments i begudes; del servei de mer-
cat en els de més de 5.000 habitants; i de la presta-
ció de serveis socials en els de més de 20.000 habi-
tants). Amb caràcter general, l’apartat 2 disposa que, 
en els municipis de menys de 20.000 habitants (que 
constitueixen la majoria), les diputacions provincials 
o entitats equivalents passin a coordinar la prestació 
dels serveis de recollida i tractament de residus, abas-
timent d’aigua potable a domicili, tractament d’aigües 
residuals i neteja viària, entre d’altres. L’esmentada co-
ordinació es concreta en el fet que les diputacions han 
de proposar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, amb la conformitat dels municipis afectats 
–això és important retenir-ho–, la forma de prestació 
del servei, que podrà consistir en la prestació directa 
per part de la diputació (amb repercussió als municipis 
del cost efectiu en funció de l’ús que en facin) o la im-
plantació de fórmules de gestió compartida a través de 
consorcis, mancomunitats o d’altres. Es preveu, final-
ment, que quan el municipi justifiqui, davant la dipu-
tació, que pot prestar aquests serveis a un cost efectiu 
més baix i la diputació ho consideri acreditat, el muni-
cipi mateix podrà assumir la prestació i la coordinació 
del servei.

Els dubtes del Govern se centren en l’apartat 2, en-
tenent que «excedeix la competència estatal per fixar 
les bases del règim jurídic de les Administracions Pú-
bliques (art. 149.1.18 CE) i vulnera la competència de 
la Generalitat de Catalunya en matèria de règim local 
(art. 160 EAC), a banda d’afectar també el contingut 
essencial de l’autonomia local garantida per la Consti-
tució i l’EAC».

La sol·licitud dels diputats del Grup Parlamentari So-
cialista qüestiona que hagi desaparegut la referència al 
fet que aquests serveis poden ser prestats pel mateix 
municipi o bé de manera associada. Concretament, 
entenen que això «suposa debilitar les fórmules asso-
ciatives municipals i inclou una vulneració a l’article 
87.2 de l’EAC que determina el dret que tenen els mu-
nicipis a associar-se amb altres i a cooperar entre ells 
i amb altres ens públics per a exercir llurs competèn-
cies, i per a complir tasques d’interès comú». A banda 
de l’anterior, al·lega que l’apartat 2 suposa un desapo-
derament potencial dels serveis municipals obligatoris 
i, per tant, va «contra del Principi d’Autonomia Local 
de l’article 137 de la CE i els articles 84.1 i 86.3 EAC, 
i la tesi del Tribunal Constitucional, segons la qual el 
nucli essencial de l’autonomia local són aquests ser-
veis municipals obligatoris».

Finalment, la sol·licitud dels diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya argu-
menta que la modificació que introdueix l’article 26 
LRSAL vulnera la competència exclusiva de la Gene-
ralitat continguda a l’article 160.1.c EAC, perquè mo-
difica els serveis mínims preexistents dels municipis.

Començant pel retret en el qual coincideixen les tres 
sol·licituds, relatiu al fet que l’apartat 2 excedeix el ca-
ràcter bàsic, que és al que s’ha de limitar el legislador 
estatal, hem de recuperar aquí el cànon que ha quedat 
exposat en el fonament jurídic anterior, segons el qual 
hi ha un nucli bàsic i indisponible que defineix l’auto-
nomia local com a tal, que correspon configurar al le-
gislador estatal bàsic, podent-ho fer amb més o menys 
amplitud en funció dels criteris que en cada cas s’ha-
gin de considerar. Pel que ara interessa, hem de recor-
dar també que la doctrina constitucional ha considerat 
que la prestació dels serveis mínims obligatoris forma 
part del nucli essencial de l’autonomia local.

A partir d’aquí, una primera aproximació a l’esmentat 
article 26 LRBRL ens permetria afirmar que, atès que 
la mateixa norma exigeix que la coordinació no es pot 
dur a terme sense la conformitat dels municipis afec-
tats, no es produeix cap excés de les bases i tampoc és 
menysté l’autonomia local. Efectivament, identificada 
aquesta amb els contorns que ha descrit el Tribunal 
Constitucional, és a dir, com el conjunt de competèn-
cies atribuïdes als municipis i que porta implícita la 
capacitat de cada un d’aquests d’adoptar les decisions 
que consideri oportunes per a la configuració del seu 
sistema de prestació de serveis, és clar que, en dema-
nar la conformitat del municipi afectat, es respecta la 
seva capacitat decisòria.

Quant al paràgraf segon de l’apartat 2, cal, però, fer 
esment a la intervenció del Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques en tot el procediment que s’hi 
preveu, ja que es l’òrgan al qual es fa la proposta i el 
que decideix sobre el seu contingut, limitant la inter-
venció de les comunitats autònomes a l’emissió d’un 
informe. Aquestes previsions excedeixen el que mate-
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rialment s’ha de considerar com a norma bàsica per-
què afecten un aspecte de l’organització de les compe-
tències executives de les comunitats autònomes en les 
seves relacions amb els ens locals. En concret, vulne-
ren les competències de la Generalitat previstes a l’ar-
ticle 160.1.a EAC.

Igualment és inconstitucional el paràgraf tercer d’a-
quest mateix article 26.2, en tant que, sense vincular-ho 
als requisits de sostenibilitat financera, condicio na la 
possibilitat de tornar a assumir la prestació del servei i, 
consegüentment, la seva capacitat de decidir allò que el 
municipi consideri més adient al fet que ha de justificar 
davant la diputació provincial que pot prestar el servei 
amb un cost efectiu més baix que el derivat de la forma 
de gestió proposada per la dita diputació.

En conseqüència, el paràgraf segon de l’apartat 2 de 
l’article 26 LRBRL vulnera les competències de la 
Generalitat previstes a l’article 160.1.a EAC i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE; i el paràgraf tercer del 
mateix apartat 2 vulnera l’autonomia municipal garan-
tida pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.

8. Els articles 27 i 57 bis LRBRL, redactats per l’arti-
cle primer, apartats deu i disset, LRSAL, i la disposi-
ció addicional novena LRSAL.

En aquest apartat centrarem el nostre examen en els 
articles i la disposició ressenyats en la rúbrica, tots re-
ferits a les competències delegades, que són aquelles 
que, sense haver-se atribuït amb caràcter de pròpies 
en l’article 25 LRBRL, tant l’Estat com les comunitats 
autònomes, en l’exercici de les seves respectives com-
petències, n’encomanen la regulació, la gestió, el con-
trol i la prestació als municipis.

A) Començant per l’article 27 LRBRL, hem de dir que 
regula la delegació de competències de l’Estat o de les 
comunitats autònomes en els municipis, vinculant-la 
als principis d’estabilitat i sostenibilitat financera. 
Aquesta vinculació es tradueix en una altra exigència 
que s’hi relaciona directament, com és que caldrà ad-
juntar-hi una memòria econòmica (apt. 1); exigeix tam-
bé que, quan es deleguin competències en dos o més 
municipis de la mateixa província, es faci amb criteris 
homogenis (apt. 2); per la seva banda, l’apartat 3 conté 
una llista, no exhaustiva, de fins a quinze matèries que 
poden ser objecte de delegació, en què s’han de seguir 
igualment criteris homogenis. Així mateix, obliga que 
la delegació vagi acompanyada del finançament cor-
responent, tot establint que caldrà una dotació pres-
supostària adequada i suficient, i sancionant amb la 
nul·litat l’incompliment d’aquestes previsions (apt. 6). 
Finalment, determina que la disposició o acord de de-
legació ha de contenir les causes de revocació o re-
núncia de la delegació, i que ha d’incloure entre les 
causes de renúncia l’incompliment de les obligacions 
financeres per part de l’administració delegant o la im-
possibilitat sobrevinguda de dur a terme la delegació 

sense menyscapte de l’exercici de les seves competèn-
cies (apt. 7).

El Govern centra els seus dubtes en l’apartat 3. Consi-
dera que sotmet la delegació a uns criteris homogenis, 
que el precepte no determina, la qual cosa, constitui-
ria un excés de la competència estatal per a la fixació 
de les bases i una vulneració de les competències de 
la Generalitat en matèria d’autoorganització i de règim 
jurídic de les administracions públiques catalanes (art. 
150 i 159 EAC); i, en la mesura que, entre les compe-
tències que a títol enunciatiu relaciona l’esmentat apar-
tat 3 de l’article 27 LRBRL, s’inclouen competències 
que segons l’article 84.2 EAC són competències prò-
pies dels municipis, com ara les relatives a la prestació 
de serveis socials, que l’article 27.3.c LRBRL inclou 
com a delegable i, en canvi, l’article 84.2.m EAC decla-
ra de competència pròpia dels governs locals, o bé les 
relatives a l’àmbit de l’ensenyament (lletres e, f i h) de 
l’article 27.3 LRBRL, que segons l’article 84.2.g EAC 
també són competències pròpies dels governs locals.

Els diputats del Grup Parlamentari Socialista conside-
ren que l’article 27 LRBRL podria entrar en conflicte 
amb l’article 4.2 de la Carta Europea d’Autonomia Lo-
cal, en limitar la plena capacitat que tenen les autori-
tats locals per exercir la seva iniciativa.

A l’últim, els diputats del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya al·leguen que el precepte 
vulnera la lletra a de l’article 160.1 EAC, el qual dis-
posa que les tècniques de relació i col·laboració entre la 
Generalitat i els municipis són competència exclusiva 
de la Generalitat, cosa que impossibilitaria que, mit-
jançant llei estatal, es pugui regular aquesta matèria.

Un cop descrits els diferents arguments de les sol-
licituds, començarem el nostre examen, precisament, 
per la darrera de les qüestions plantejades, tot descar-
tant, ja d’entrada, que es produeixi una vulneració de 
l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local, 
que, com sabem, constitueix un límit que el legislador 
bàsic estatal ha de respectar a l’hora de determinar el 
nucli d’autonomia local que garanteix l’article 140 CE. 
Com afirmen els diputats, l’esmentada Carta estableix 
que les entitats locals han de gaudir de plena lliber-
tat per a l’exercici de la seva iniciativa en qualsevulla 
matèria que no hagi estat exclosa, i preveu, específi-
cament, per al cas de les competències delegades, que 
aquestes han de ser plenes i completes i que no poden 
ser limitades per una altra autoritat central o regional. 
No obstant l’anterior, cal recordar que aquest mateix 
precepte aclareix que les competències encomanades 
als ens locals només poden ser limitades per una al-
tra autoritat central o regional dins l’àmbit de la llei; i 
que, específicament per a les competències delegades, 
l’article 8.2 de la mateixa Carta admet que hi pugui 
haver un control de l’autoritat que les hagi delegat. Ai-
xò ens porta a concloure que el règim de control que 
l’article 27 LRBRL reserva per a l’autoritat delegant 
(previst també en la redacció anterior) troba empara 
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precisament en l’esmentat article 4 de la Carta Euro-
pea, pel fet mateix que estem davant de competències 
que afecten els interessos d’altres administracions pú-
bliques, a més dels estrictament locals.

Prosseguim l’examen d’aquest mateix article 27  
LRBRL, però ara des de l’òptica competencial. Els di-
putats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya formulen un retret general referit al fet 
que l’Estat no pot regular la delegació de competènci-
es perquè aquesta matèria pertany a les tècniques de 
relació i col·laboració entre la Generalitat i els muni-
cipis, que l’article 160.1.a EAC atribueix en exclusiva 
a la Generalitat. En aquest punt, hem de recuperar no-
vament la jurisprudència constitucional que ha admès 
la delegació de competències als municipis com a tèc-
nica de col·laboració entre aquests, l’Estat i les comu-
nitats autònomes (STC 84/1982, de 23 de desembre, 
FJ 4, i 214/1989, FJ 11). Així mateix, com ha quedat 
exposat en el fonament jurídic segon, les previsions de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya en matèria de rè-
gim local, tot i configurar-se com a competències ex-
clusives, han de tenir en compte la competència bàsica 
que correspon a l’Estat en virtut de la reserva de l’arti-
cle 149.1.18 CE (STC 31/2010, FJ 36).

Això vol dir que l’Estat pot fixar les bases (enteses, 
recordem-ho, com a fixació del comú denominador 
normatiu necessari per assegurar la unitat fonamental 
prevista per les normes del bloc de la constitucionali-
tat que fixen la distribució de competències [per totes, 
STC 48/1988, FJ 3]), que, en l’àmbit del règim local, 
es projecten sobre els aspectes institucionals (organit-
zatius i funcionals), així com sobre les competències 
dels ens locals (STC 240/2006, de 20 de juliol, FJ 8, 
i 103/2013, de 25 d’abril, FJ 4). En aquest cas, la pos-
sibilitat de desenvolupament de la normativa bàsica es 
compleix, atès el caràcter obert de la delegació, el qual 
deriva tant de la seva naturalesa potestativa com de la 
llista de mínims de competències delegables.

Resta, finalment, per analitzar l’al·legació del Govern 
que qüestiona l’apartat 3 per dos motius diferents: el 
primer, perquè comporta un excés per part de les ba-
ses estatals, que deriva de la manca de concreció dels 
criteris d’homogeneïtat; i, el segon, perquè inclou com 
a delegables competències que, d’acord amb l’article 
84.2 EAC, ja són pròpies dels municipis: en concret, 
les contingudes a les lletres c, e, f, i h de l’article 27.3 
LRBRL, que es correspondrien amb les lletres m i g 
de l’esmentat article 84.2 EAC.

En relació amb la falta de concreció dels criteris d’ho-
mogeneïtat, entenem que el caràcter obert que, segons 
hem vist, ha de caracteritzar les bases fixades per l’ar-
ticle 27 LRBRL comporta que hagi de ser la mateixa 
autoritat delegant, en el nostre cas la Generalitat, pel 
que fa a les competències autonòmiques, la que fixi els 
criteris d’homogeneïtat pels quals s’ha de regir, ate-
nent a la classe o naturalesa de la competència delega-

da i també als possibles elements de semblança que hi 
pugui haver entre els municipis delegataris.

En canvi, pel que fa a la inclusió com a delegables de 
competències que, per decisió estatutària (art. 84.2 
EAC), ja són competències pròpies dels municipis, ens 
hem de remetre al que hem dit en examinar l’article 25 
LRBRL. Allà hem conclòs que les competències prò-
pies dels municipis estaven determinades per l’Estat i 
pels estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes 
que continguessin aquesta previsió.

En conseqüència, hem d’entendre que les lletres c, e, f, 
i h de l’article 27.3 LRBRL, que preveuen com a de-
legables competències que les lletres g i m de l’article 
84.2 EAC considera pròpies dels municipis a Catalu-
nya, contradiuen aquest precepte estatutari, juntament 
amb l’article 86.3 EAC i no poden tenir el caràcter 
de norma bàsica per a Catalunya i, per tant, vulneren 
l’article 160.1.b EAC i no troben empara en l’article 
149.1.18 CE.

B) L’article 57 bis LRBRL, incorporat per l’apartat 
disset de l’article primer LRSAL, estableix una garan-
tia de pagament en l’exercici de les competències de-
legades. Així, d’una banda, preveu que les delegacions 
de competències de les comunitats autònomes als ens 
locals i els convenis de col·laboració entre comunitats 
autònomes i ens locals que impliquin obligacions fi-
nanceres o compromisos de pagament a càrrec d’aque-
lles hauran d’incloure una clàusula de garantia consis-
tent en l’autorització a l’Estat per tal que pugui aplicar 
retencions en les transferències corresponents del sis-
tema de finançament (apt. 1). Conté també una regla, 
més aviat pròpia d’una disposició transitòria, referida 
als acords o les delegacions que estiguessin prorrogats 
a l’entrada en vigor de la Llei, en què s’estableix que 
només es podran tornar a prorrogar si s’hi inclou la re-
ferida clàusula de garantia (apt. 2). Finalment, el pre-
cepte examinat remet la regulació del procediment per 
a l’aplicació de les retencions esmentades a una futura 
ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques (apt. 3).

El Govern de la Generalitat entén que la previsió 
d’aquesta garantia suposa una vulneració de l’autono-
mia i de la suficiència financera de la Generalitat (art. 
156 CE i 201.2 i 202.1 EAC).

Per la seva banda, la sol·licitud presentada pels dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya sosté que el precepte incorre en un excés 
competencial perquè entra a regular aspectes relatius a 
la delegació de competències, que és matèria exclusi-
va de la Generalitat. Ho fonamenta en l’article 160.1.c 
EAC, el qual preveu que les modalitats de prestació 
dels serveis públics són competència exclusiva de la 
Generalitat.

En primer lloc, hem de descartar que l’article 57 bis 
LRBRL incorri en l’excés competencial que denunci-
en els diputats, ja que no regula pròpiament la delega-
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ció de competències (regulació que es conté a l’art. 27  
LRBRL, al pronunciament sobre el qual ens reme-
tem), sinó que es refereix a aspectes que afecten el 
pagament dels compromisos assumits a partir de les 
delegacions o dels convenis subscrits. Concretament, 
es tracta d’una mesura que complementa allò previst a 
l’article 27.6 LRBRL, que, com hem vist, exigeix que 
hi hagi consignada la corresponent dotació pressupos-
tària. Ara, el precepte que estem examinant vol refor-
çar aquella previsió addicionant una garantia de pa-
gament mitjançant la qual es fa constar en la mateixa 
delegació que la comunitat autònoma delegant autorit-
za l’Estat per aplicar les esmentades retencions en les 
transferències que li pertoquin en el sistema de finan-
çament.

D’acord amb això, podem dir que aquesta clàusula de 
garantia, que s’ha d’incloure en tots els convenis de 
delegació que ara s’examinen, possibilita un control 
de caràcter genèric de supervisió per part de l’Estat 
que, en darrer terme, l’autoritza per retenir unilateral-
ment el pagament de les transferències degudes a les 
comunitats autònomes i destinar-les als ens locals que 
siguin creditors de les quanties estipulades en els es-
mentats convenis. I això anterior, amb la finalitat de 
garantir el finançament de les competències delegades 
als ens locals. No hi ha dubte que, per la seva naturale-
sa i efectes, es tracta d’una previsió que interfereix en 
les relacions financeres entre l’Estat i les comunitats 
autònomes i que, consegüentment, hauria d’observar 
la garantia addicional de regular-se mitjançant llei or-
gànica, tal com exigeix l’article 157.3 CE. Per tant, des 
d’aquesta perspectiva, entenem que l’article 57 bis LR-
BRL vulnera la reserva de llei orgànica en matèria fi-
nancera. D’altra banda, el fet que la previsió d’aquesta 
facultat es contingui en una clàusula convencional no 
és suficient per titllar-la de voluntària, ja que és d’im-
posició obligatòria per a tots els convenis de delegació 
que se celebrin entre les comunitats autònomes i els 
ens locals. De fet, el caràcter general de la seva inclu-
sió fa pensar en una mena de control genèric per part 
de l’Estat en aquest àmbit d’actuació.

A més, pel que fa al marc constitucional i estatutari 
en el qual s’insereix aquesta qüestió, hem de recordar 
que l’article 156.1 CE reconeix l’autonomia finance-
ra de les comunitats autònomes per acomplir i exercir 
les seves competències d’acord amb els principis de 
coordinació amb la hisenda estatal i de solidaritat. I 
que aquesta concepció s’incorpora de forma semblant 
a l’article 201.2 EAC, segons el qual el finançament de 
la Generalitat es regeix «pels principis d’autonomia fi-
nancera, coordinació, solidaritat i transparència en les 
relacions fiscals i financeres entre les administracions 
públiques, i també pels principis de suficiència de re-
cursos, responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat institu-
cional entre les esmentades administracions».

D’altra banda, tal com hem dit en el DCGE 7/2012, de 
8 de juny, seguint doctrina constitucional, l’autonomia 

financera constitueix un element essencial del dret a 
l’autonomia política i administrativa que la Constitu-
ció reconeix a les nacionalitats i regions per a la gestió 
dels seus interessos respectius (art. 2 i 137 CE), que 
«suposa la pròpia determinació i ordenació dels in-
gressos i de les despeses necessàries per a l’exercici de 
les seves funcions» (FJ 4). Amb relació a la imposició 
de mesures unilaterals per part de l’Estat, com la que 
ara ens ocupa, ens podem remetre a un altre supòsit, 
dictaminat també recentment en el DCGE 3/2014, de 
28 de gener (FJ 3), que amb les corresponents dife-
rències (ja que llavors es tractava d’una modificació 
de la LOFCA) plantejava un tema semblant, de reten-
ció o deducció per part de l’Estat dels imports satisfets 
per tots els recursos dels règims de finançament de les 
comunitats autònomes. De la mateixa manera que en 
l’esmentat Dictamen, entenem que les mesures de co-
ordinació de l’Estat en l’àmbit financer s’han d’assolir 
preferentment a través de mecanismes més adequats 
als principis que hem vist que inspiren l’ordenació de 
la hisenda en l’Estat autonòmic (col·laboració, solida-
ritat i lleialtat constitucional). Així mateix, l’autono-
mia financera comporta, entre d’altres, gaudir de plena 
autonomia de despesa per aplicar lliurement els re-
cursos, sense controls externs, i d’acord amb les di-
rectrius polítiques i socials determinades per les seves 
institucions d’autogovern, entre els quals es troben els 
ingressos procedents de transferències i assignacions 
amb càrrec als pressupostos de l’Estat (art. 202.2 i .3 
EAC). Per tant, l’adopció unilateral d’un mecanisme 
de retenció de diners dels quals, d’acord amb el sis-
tema de finançament constitucionalment i estatutàri-
ament establert, correspon disposar a les comunitats 
autònomes, és inconstitucional.

En conclusió, l’article 57 bis LRBRL vulnera l’auto-
nomia financera de la Generalitat prevista als articles 
156 CE i els articles 201.2 i 202.2 i .3 EAC, com tam-
bé contradiu l’article 157.3 CE.

C) La disposició addicional novena LRSAL estableix 
la ineficàcia dels convenis i, en general, de tots els ins-
truments de cooperació que ja estiguin subscrits entre 
l’Estat i les comunitats autònomes en el moment de 
l’entrada en vigor de la Llei i que incloguin finança-
ment dels serveis que prestin per delegació de compe-
tències diferents de les de l’article 27 LRBRL o dife-
rents de les pròpies que enumera l’article 25 LRBRL, 
si en data 31 de desembre de 2014 no s’han adaptat a 
les seves previsions. L’apartat 2 disposa un règim es-
pecífic d’adaptació per als instruments de col·laboració 
subscrits per la UNED.

El Govern considera que la norma de l’apartat 1 és in-
constitucional perquè vulnera les competències de la 
Generalitat en matèria d’autoorganització i de règim lo-
cal (art. 150 i 160 EAC), i perquè afecta també l’autono-
mia local, que inclou la competència municipal per co-
operar amb altres administracions públiques (art. 87.2 
EAC). Sosté, finalment, que, en no especificar els ter-
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mes en què s’ha de produir l’adaptació des convenis i 
altres instruments de cooperació, suposa una infracció 
del principi de seguretat jurídica proclamat a l’article 
9.3 CE.

La previsió d’adaptació dels instruments de coopera-
ció ja subscrits pel l’Estat o per les comunitats autòno-
mes amb les entitats locals en el moment d’entrada en 
vigor de la LRSAL a les posicions de la mateixa Llei 
no vulnera, per aquest sol fet, les competències de la 
Generalitat. Només si les noves prescripcions contin-
gues en la Llei que estem dictaminant –que, per cert, 
no concreta– a les quals aquests instruments s’han 
d’adaptar fossin contràries a la Constitució o vulne-
ressin les competències de la Generalitat és podria dir 
que, per la remissió que hi fa, en la mateixa mesura i 
pel mateix motiu, ho seria també aquesta disposició 
addicional.

Així que haurem de determinar, almenys pel que fa 
als convenis de delegació de competències, si les pre-
visions legals a les quals els convenis ja subscrits s’han 
d’adaptar, que podem identificar, fonamentalment, 
amb l’article 57 bis, han superat o no el nostre examen 
de constitucionalitat. Sobre això, n’hi haurà prou amb 
recordar que hem conclòs que l’esmentat precepte vul-
nera l’autonomia financera de la Generalitat en la me-
sura que es preveu una retenció d’ingressos per part de 
l’Estat dels quals correspon disposar a la Generalitat.

Per tant, el nostre pronunciament sobre la inconstitu-
cionalitat de l’article 57 bis LRBRL l’hem de projectar 
també sobre la disposició addicional que ens ocupa, en 
el sentit que l’adaptació dels convenis no podrà com-
prendre l’abans examinada clàusula de garantia.

En conclusió, l’apartat 1 de la disposició addicional no-
vena LRSAL vulnera el principi d’autonomia financera 
de la Generalitat (art. 156 CE i 201.2 i 202.2 i .3 EAC).

9. L’article 36 LRBRL, modificat per l’article primer, 
apartat tretze, LRSAL, enumera les competències prò-
pies de les diputacions provincials, addicionant-ne de 
noves a les fins ara existents. En aquest sentit, afegeix 
la prestació dels serveis de secretaria i intervenció en 
els municipis de menys de 1.000 habitants (lletra b); 
la prestació del servei de tractament de residus en els 
municipis de menys de 5.000 habitants i de prevenció 
i extinció d’incendis en els de menys de 20.000 (lletra 
c); l’exercici de funcions de coordinació en els casos 
previstos a l’article 116 bis (lletra e); l’assistència en la 
prestació dels serveis de gestió i recaptació tributària i 
dels serveis de suport a la gestió financera dels munici-
pis de menys de 20.000 habitants (lletra f); la prestació 
de serveis d’administració electrònica i la contractació 
centralitzada en els municipis de menys de 20.000 ha-
bitats (lletra g); el seguiment dels costos efectius dels 
serveis prestats pels municipis de la seva província i, 
en cas que la diputació provincial detecti que els cos-
tos són superiors als dels serveis que aquesta mateixa 
coordina o presta, ha d’oferir als municipis la seva col-

laboració per a una gestió coordinada més eficient que 
permeti reduir-los (lletra h), i, finalment, la coordina-
ció mitjançant conveni amb la comunitat autònoma 
respectiva, de la prestació del servei de manteniment 
i neteja dels consultoris mèdics en els municipis amb 
població inferior a 5.000 habitants.

La modificació afecta també l’apartat 2, al qual, entre 
altres aspectes, s’afegeix un nou paràgraf a la lletra a, 
que diu: «Cuando la Diputación detecte que los costes 
efectivos de los servicios prestados por los municipi-
os son superiores a los de los servicios coordinados o 
prestados por ella, incluirá en el plan provincial fór-
mulas de prestación unificada o supramunicipal para 
reducir sus costes efectivos».

Els dubtes del Govern se centren, precisament, en 
aquest paràgraf de l’apartat 2, perquè incorre en els 
mateixos vicis d’inconstitucionalitat que l’article 26.2  
LRBRL. Ho fonamenta en el fet que «permet que la 
Diputació provincial desapoderi el municipi de la pres-
tació del serveis municipals obligatoris, si bé en aquest 
cas sense respectar ni tant sols les exigències de con-
formitat municipal, informe de la comunitat autònoma, 
etc., que s’estableixen en l’indicat art. 26.2 LRBRL».

Hem de donar aquí per reproduïts els mateixos argu-
ments que ens han servit per afirmar la inconstitucio-
nalitat del paràgraf tercer de l’article 26.2 LRBRL, 
quan preveia que el municipi només podia assumir la 
prestació dels serveis que havien passat a ser coordi-
nats o prestats per la diputació provincial si acreditava 
que ho faria a un cost efectiu més baix. Ara, l’article 
36.2.a (paràgraf tercer), amb el mateix objectiu de ga-
rantir el compliment dels principis d’estabilitat pressu-
postària i de sostenibilitat financera, adopta també el 
criteri del «cost efectiu» que, una vegada més, porta a 
una reordenació de les competències, de la qual cosa 
resulta un enfortiment de la posició de les diputacions. 
Això es tradueix en el fet que la capacitat de cada mu-
nicipi per adoptar les decisions que cregui més perti-
nents per prestar els seus serveis, la determinació dels 
nivells de qualitat d’aquests i també de calcular i re-
percutir els costos que deriven de la prestació del ser-
vei resten subordinades al compliment d’uns requisits 
econòmics (el cost efectiu del servei).

Així, doncs, bandejant l’autonomia local i sense ni tan 
sols tenir en compte cap factor de ponderació dels cos-
tos que, almenys, permetés una comparació efectiva en-
tre els serveis que coordina o presta la diputació i els que 
presta el municipi, la norma dictaminada preveu que el 
pla provincial de cooperació adopti fórmules de presta-
ció unificada o supramunicipal com a forma de reduir els 
costos efectius. Entenem que, la determinació legal que 
n’hi hagi prou que el cost efectiu del servei prestat pel 
municipi sigui superior al cost dels serveis coordinats o 
prestats per la mateixa diputació per incloure la prestació 
del servei en l’esmentat pla provincial i de la manera que 
allà es determini, implica una vulneració clara de l’auto-
nomia local, ja que limita, injustificadament, la capacitat 
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efectiva dels municipis per escollir la forma de gestionar 
que considerin més adequada per a la prestació dels ser-
veis de la seva competència, sota la seva pròpia respon-
sabilitat i en benefici dels seus habitants.

En conseqüència, el paràgraf segon de la lletra a de 
l’article 36.2 LRBRL vulnera el principi d’autonomia 
local recollit als articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.

10. L’article 55 LRBRL, modificat per l’article primer, 
apartat quinze, LRSAL, manté, en línies generals, la 
mateixa relació de regles d’actuació que en la regu-
lació anterior, les quals han de presidir les relacions 
recíproques entre l’Administració general de l’Estat i 
les administracions autonòmica i local. Inclou, ara, un 
esment exprés al principi de lleialtat institucional i, a 
la lletra c, estableix l’obligació que cada administració 
valori l’impacte que les seves actuacions en matèria 
pressupostària i financera poguessin provocar en les 
altres.

La sol·licitud presentada per la desena part dels dipu-
tats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya qüestiona, precisament, aquesta nova lletra 
c, al·legant que distorsiona el principi d’autonomia lo-
cal de poder establir les relacions tal com decideixi el 
municipi.

Quant a aquest precepte, entenem que el fet que les ad-
ministracions hagin de valorar l’impacte pressupostari 
i financer que les seves actuacions hagin de tenir en les 
altres administracions és, efectivament, una manifes-
tació concreta del principi de lleialtat constitucional, 
de manera que no escau un retret d’inconstitucionali-
tat. Ans al contrari, hem de recordar que un dels fins 
de la LRSAL és, precisament, garantir la sostenibilitat 
financera dels serveis que presten les entitats locals, 
per la qual cosa tots els poders públics han d’adequar 
llur actuació als principis rectors continguts a la Llei 
orgànica 2/2012. En aquest sentit, cal tenir present 
també que el mateix article 209 EAC estableix que, 
tant l’Estat com la Generalitat, en les seves relacions 
recíproques, tenen l’obligació de valorar l’impacte fi-
nancer que les seves disposicions generals tinguin so-
bre l’altre.

Podem dir, doncs, que es tracta d’una obligació deriva-
da d’un deure general de cooperació, que no produeix 
cap afectació al nucli que defineix l’autonomia local ni 
tampoc afecta les competències de la Generalitat.

En conseqüència, la lletra c de l’article 55 LRBRL no 
és contrària a la Constitució ni a l’Estatut.

11. L’article 57 LRBRL, modificat per l’article primer, 
apartat setze, LRSAL, i les disposicions transitòria si-
sena i final segona LRSAL, que inclou una nova dis-
posició addicional vintena a la LRJPAC, que formen 
part d’un grup de preceptes de la Llei destinat, en ge-
neral, a restringir les entitats del sector públic local, 
fan referència a la figura dels consorcis locals, raó per 
la qual tractarem aquests preceptes conjuntament.

D’aquesta manera, ordenarem l’anàlisi del dubtes 
plantejats, començant per la nova disposició addicio-
nal vintena LRJPAC, ja que és la que, amb caràcter 
general, estableix el règim jurídic dels consorcis. A 
continuació, analitzarem l’article 57 LRBRL, que re-
gula la constitució d’aquests com a instrument de co-
operació de l’Administració local amb altres adminis-
tracions i, després, el règim previst per als consorcis a 
la disposició transitòria sisena LRSAL.

A) La disposició addicional vintena LRJPAC conté, 
com dèiem, la regulació del règim jurídic dels consor-
cis. L’apartat 1 estableix que els estatuts han de deter-
minar l’administració pública a la qual resten adscrits, 
com també el règim orgànic, funcional i financer; 
l’apartat 2 precisa els criteris de prioritat per a la seva 
adscripció a l’Administració pública; l’apartat 3 pre-
veu que, si hi participen entitats privades sense ànim 
de lucre, el consorci s’adscriurà seguint els mateixos 
criteris de l’apartat 2; l’apartat 4 imposa la subjecció 
dels consorcis al règim pressupostari, de comptabilitat 
i control de l’administració pública a la qual estiguin 
adscrits, sens perjudici del que preveu la Llei orgànica 
2/2012; i, finalment, l’apartat 5 disposa que el perso-
nal dels consorcis ha d’estar integrat per funcionaris o 
personal laboral procedent d’una reassignació de llocs 
de treball de les administracions d’adscripció. De-
termina, igualment, que les retribucions, en cap cas, 
podran superar les establertes per a un lloc de treball 
equivalent d’aquella.

El Govern qüestiona la constitucionalitat dels apartats 
2, 4 i 5 perquè entén que les prescripcions que conte-
nen, relatives als criteris d’adscripció aplicables a ca-
da exercici pressupostari, al règim pressupostari, de 
comptabilitat i de control i a la necessària procedèn-
cia del personal d’operacions de reassignació de llocs 
de treball «podrien vulnerar les competències que 
l’EAC atribueix a la Generalitat de Catalunya en ma-
tèria de funció pública (art. 136) que inclou l’ordenació 
de la funció pública i l’adaptació de la relació de llocs de 
 treball a les necessitats derivades de l’organització ad-
ministrativa, en matèria d’autoorganització (art. 150 
EAC) que inclou l’establiment de les diverses modali-
tats organitzatives i instrumentals per a l’actuació ad-
ministrativa, i en matèria de règim local (art. 160 EAC) 
que compren la col·laboració de l’Administració de la 
Generalitat amb els ens locals incloent-hi les diverses 
formes associatives, mancomunades, convencionals o 
consorcials».

Per situar competencialment la figura del consorci, cal 
fer una breu referència general a la seva naturalesa i fi-
nalitats, sens perjudici que més endavant exposem les 
seves característiques en el món local. Així, el consor-
ci és una tècnica que, principalment, opera entre les 
administracions públiques com a organització conjun-
ta per a l’execució del que disposa un conveni de col-
laboració o per desenvolupar interessos comuns, que 
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té personalitat jurídica pròpia i que està integrat per 
les administracions consorciades.

Per tant, resulta clar, d’acord amb l’anterior, que la seva 
regulació general s’insereix en l’àmbit de les bases sobre 
el règim jurídic de les administracions públiques i, en de-
finitiva, en el paràmetre conformat pels articles 149.1.18 
CE i 159 EAC. A aquests efectes, ens remetem al que 
amb caràcter general vàrem exposar en el nostre DCGE 
17/2010, de 15 de juliol (FJ 3), sobre la caracterització, en 
aquest àmbit sectorial, dels límits de les bases de l’Estat 
amb relació a les competències de les comunitats autò-
nomes, les quals han de garantir i fer possible la compe-
tència de la Generalitat «per legislar sobre el règim jurí-
dic i el procediment en l’àmbit que li és propi, és a dir, 
el de les administracions públiques catalanes enteses en 
sentit ampli, en l’exercici de la seva potestat d’autoorga-
nització administrativa, amb la finalitat de garantir un 
marc de seguretat jurídica i un tractament uniforme de 
les persones administrades». En concret, en aquest ma-
teix Dictamen, vàrem dir que la regulació dels consorcis 
és una manifestació d’aquesta potestat de la Generalitat 
per organitzar i gestionar els seus serveis (art. 71.6 EAC), 
atribuïda com a competència exclusiva per l’article 150 
EAC. I que, per tant, li correspon, a l’empara de les com-
petències de l’article 159 EAC, «dotar totes les adminis-
tracions públiques catalanes d’una regulació mínima i 
comuna del règim jurídic d’aquestes entitats» (FJ 7).

De fet, fins ara, el règim bàsic dels consorcis per a to-
tes les administracions públiques estava previst a l’ar-
ticle 6.5 LRJAPC, que, a grans trets, es limita a dir 
quin ha de ser el contingut mínim del seus estatuts, 
que la composició dels seus òrgans de decisió ha d’in-
tegrar representants de totes les entitats consorciades, 
i que la forma que poden adoptar per a la gestió dels 
serveis que tinguin encomanats pot ser qualsevol que 
estableixi la legislació aplicable. A Catalunya, la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya, 
regula el règim dels consorcis en què participen ma-
joritàriament les administracions, els organismes i les 
entitats públiques, en establir el caràcter, la naturalesa 
i el contingut dels seus estatuts i el procediment per a 
la seva creació (art. 113 a 115).

Després del paràmetre exposat, cal que determinem si 
les previsions de la nova disposició addicional vintena 
LRJAPC s’ajusten o no a l’element material de les ba-
ses; és a dir, si constitueixen un mínim comú i unifor-
me que permeti el desenvolupament ulterior per part 
de la Generalitat amb vista a establir la seva pròpia 
política respecte d’aquesta fórmula cooperativa entre 
administracions públiques.

En aquest sentit, la novetat més destacada que conté 
aquest precepte és l’adscripció del consorci a una ad-
ministració pública concreta, d’acord amb uns criteris 
de prioritat que s’estableixen a continuació i segons si 
hi participen o no entitats sense ànim de lucre (apt. 1, 
2 i 3). Pel seu contingut, podem dir que aquestes previ-

sions s’insereixen en l’àmbit d’allò que s’entén per bà-
sic ja que, que pel que ara interessa, persegueixen la 
finalitat de garantir unes regles comunes per determi-
nar l’administració d’adscripció de forma uniforme per 
a tots els consorcis. De la mateixa finalitat i naturale-
sa bàsica participa el darrer incís de l’apartat 4, quan 
prescriu que els consorcis han de formar part dels pres-
supostos de l’administració d’adscripció. Igualment, 
la resta d’aquest apartat, que remet a la Llei orgànica 
2/2012, no ofereix dubtes de constitucionalitat.

Finalment, l’apartat 5 mereix una consideració dife-
renciada. Pel seu contingut, aquest precepte podria 
incidir en l’àmbit de les competències exclusives de 
la Generalitat sobre el règim estatutari del personal 
al servei de les administracions públiques catalanes i 
sobre l’ordenació i l’organització de la funció pública 
(art. 136.a EAC), especialment, quan aquesta sigui, se-
gons els criteris que conté el precepte mateix, l’Admi-
nistració d’adscripció del consorci.

Així, la norma que ara s’examina disposa que el perso-
nal dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i que 
haurà de procedir exclusivament d’una reassignació 
de llocs de treball de les administracions participants. 
Paral·lelament, prescriu que el seu règim jurídic ha de 
ser el de l’administració d’adscripció i que les seves 
retribucions no podran superar les que corresponguin 
per a llocs equivalents en aquesta administració. No 
obstant això, hem d’entendre que es tracta de mesures 
que pretenen establir unes regles comunes, mínimes i 
uniformes respecte de l’organització del personal que 
passa a formar part d’aquests ens integrats per diver-
ses administracions públiques (art. 149.1.18 CE) que, 
pel seu contingut, permeten a la Generalitat desenvo-
lupar una política pròpia sobre els consorcis que són 
de la seva competència (art. 136 EAC i art. 3 de la Llei 
26/2010).

En conclusió, la disposició addicional vintena LRJAPC 
no és contrària a la Constitució ni a l’Estatut.

B) La modificació de l’article 57 LRBRL, referit a la 
cooperació entre l’Administració local i l’Administra-
ció general de l’Estat i les comunitats autònomes, con-
sisteix a afegir-hi dos nous apartats. Concretament, en 
el nou apartat 2 es preveu que la subscripció de conve-
nis i la constitució de consorcis haurà de millorar l’efi-
ciència en la gestió, eliminar duplicitats i complir amb 
la legislació pressupostària. I, a l’apartat 3, que respon 
a la voluntat de limitar les estructures organitzatives 
intermèdies i de centrar la prestació dels serveis en el 
municipi i en la província (que en tota la nova regula-
ció adquireix un protagonisme essencial), preveu que 
la constitució de consorcis tindrà caràcter subsidiari, 
de manera que serà procedent només quan la coopera-
ció no es pugui formular mitjançant conveni i, a més, 
només quan permetin una assignació més eficient de 
recursos. En qualsevol cas, afegeix, s’haurà de veri-
ficar que la constitució del consorci no posarà en risc 
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la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda de 
l’entitat local, ni del consorci mateix.

La sol·licitud presentada pels diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, consi-
dera que l’Estat, s’ha excedit en la competència bàsi-
ca, ja que limita la creació de consorcis per part dels 
municipis. Entén, consegüentment, que vulnera l’arti-
cle 160.1.e EAC, el qual preveu que el règim dels òr-
gans complementaris de l’organització dels ens locals 
és competència exclusiva de la Generalitat.

Abans d’examinar el precepte, cal recordar novament 
que, pel que fa al món local, el consorci és, tradicio-
nalment, una entitat instrumental emprada per a la 
gestió dels serveis públics locals i altres fins d’inte-
rès comú, de base associativa d’ens públics entre si i 
d’aquests amb entitats privades sense afany de lucre, 
i que té substantivitat pròpia, sens perjudici del que 
es prevegi amb caràcter general per a totes les admi-
nistracions públiques. Actualment, es troba regulat als 
articles 3, 57 i 87 LRBRL i, a Catalunya, als articles 
150, 191 i 269 a 272 del Decret legislatiu 2/2003.

Sens perjudici que l’opció, legítima d’altra banda, 
del legislador estatal sigui que la prestació dels ser-
veis bàsics a escala local se centri, principalment, en 
dos nivells (el municipal i el provincial), ja que l’arti-
cle 149.1.18 CE l’empara per establir un model comú 
en l’organització de les entitats instrumentals locals 
(STC 143/2013, d’11 de juliol, FJ 7), les mesures que, a 
aquests efectes, es puguin adoptar en l’àmbit legislatiu 
no poden consistir en la interposició de condicionants 
tan elevats que excloguin o facin molt difícil l’associa-
ció voluntària de municipis per a la prestació d’aquests 
serveis. En aquest sentit, el fet que l’esmentat apartat 3 
impedeixi constituir nous consorcis si la seva finalitat 
no es pot assolir mitjançant conveni, i alhora hagi de 
ser la que permet l’assignació més eficient dels recur-
sos, constitueix una limitació dràstica i desmesurada 
que contravé el dret dels municipis a cooperar entre si 
i amb altres ens públics per exercir llurs competències 
i realitzar tasques d’interès comú, el qual, entre d’al-
tres, es manifesta en la capacitat de crear consorcis, tal 
com disposa l’article 87.2 EAC i recull, en un mateix 
sentit, l’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia 
Local.

Entenem, en canvi, que la previsió del segon incís d’a-
quest mateix apartat 3 no presenta, en principi, tatxa 
d’inconstitucionalitat, ja que incorpora una previsió le-
gítimament destinada a vetllar pel compliment de la 
legislació sobre estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat financera. Ara bé, hem de criticar la imprecisió 
dels termes en què està redactat, que no permet iden-
tificar quina administració ha d’efectuar aquesta veri-
ficació ni tampoc el procediment per dur-la a terme, 
sense que aquesta omissió sigui motiu suficient per 
concloure que es vulneren les competències de la Ge-
neralitat.

En conclusió, el primer incís de l’apartat 3 de l’arti-
cle 57 LRBRL contravé l’article 140 CE, com també 
l’article 87.2 EAC i l’article 10.1 de la Carta Europea 
d’Autonomia Local.

C) La disposició transitòria sisena LRSAL preveu el 
règim transitori dels consorcis, tot establint que els 
que ja estiguessin creats en entrar en vigor la LRSAL 
hauran d’adaptar els seus estatuts, en el termini d’un 
any a comptar des de l’esmentada entrada en vigor; i 
que si l’adaptació comportés un canvi de règim jurídic 
en el personal o pressupostari, el nou règim entraria en 
vigor a partir de l’1 de gener de l’any següent.

Els diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya consideren que aquesta disposi-
ció vulnera la competència exclusiva de la Generalitat 
establerta a l’article 160.1.e EAC.

Atès el caràcter genèric de la formulació que es conté 
en aquesta disposició transitòria, que, simplement, es 
refereix a una obligació genèrica d’adaptació a la Llei, 
tant pel que fa al nou règim jurídic dels consorcis, com 
també, en els mateixos termes, en matèria de personal 
i pressupostària, no mereix la nostra tatxa d’inconsti-
tucionalitat.

En conclusió, la disposició transitòria sisena LRSAL 
no és contrària a la Constitució ni a l’Estatut.

12. Els articles 75 bis, 75 ter, 92 bis, 103 bis i 104 bis, 
incorporats, respectivament, per l’article primer, apar-
tats divuit, dinou, vint-i-cinc, vint-i-set i vint-i-vuit 
LRSAL i la disposició transitòria setena LRSAL, es 
refereixen als càrrecs electes, als empleats públics i al 
personal del sector públic local.

A) L’article 75 bis LRBRL, tot i tractar-se de dos rè-
gims jurídics completament diferents, regula en un sol 
precepte el règim retributiu dels membres de les cor-
poracions locals (càrrecs electes) i del personal al ser-
vei de les entitats locals (empleats públics). Pel que fa 
als membres de les corporacions locals, que és l’únic 
que qüestionen els sol·licitants, estableix que seran els 
pressupostos generals de l’Estat els que, cada any, hau-
ran de determinar el límit màxim que aquells poden 
percebre per tots els conceptes, atenent, entre altres 
criteris –que la norma no concreta–, a la naturalesa 
de la corporació local i a la seva població, segons una 
taula que pren com a referència la retribució dels se-
cretaris d’Estat i que va disminuint progressivament 
des dels municipis de més de 500.000 habitants fins 
arribar al 60% de la dita retribució per als municipis 
entre 1.000 i 5.000 habitants (apt. 1). Pel que fa als pre-
sidents de les diputacions provincials, el límit màxim 
es determina per la retribució del tram corresponent 
a l’alcalde de la corporació municipal amb més habi-
tants de la seva província; i, per als regidors que alho-
ra siguin diputats provincials, s’estableix que hauran 
d’optar per mantenir el règim de dedicació exclusiva 
en una o altra entitat local (apt. 2).
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El Govern de la Generalitat, tot i admetre la conve-
niència de fixar uns límits a la despesa dels ens lo-
cals pel que fa a retribució dels seus membres, consi-
dera que l’article 149.1.18 CE no habilita el legislador 
estatal per formular una regulació tan detallada i poc 
flexible com la de l’article 75 bis LRBRL. Sosté que 
«deixa sense espai normatiu al legislador autonòmic 
per establir la forma en què es pot assolir a Catalunya 
la contenció de la despesa pública en l’àmbit de les re-
tribucions dels càrrecs públics locals, però sense re-
nunciar a les modulacions necessàries per adaptar els 
límits retributius a les peculiaritats i les característi-
ques específiques dels governs locals de Catalunya».

Els diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya al·leguen que la fixació de les 
retribucions dels membres electes és una funció que 
hauria de correspondre al plenari de l’entitat i que, per 
això, s’està vulnerant el principi d’autonomia local.

Abans de entrar, específicament, en l’examen del precep-
te, i per tal de facilitar-ne un millor enteniment, hem de 
fer notar que la fixació dels límits per a les retribucions 
de l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2014 l’ha 
dut a terme l’apartat tres de l’article onzè del Reial de-
cret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria 
d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmi-
ques. En concret, aquesta norma ha afegit una nova dis-
posició addicional, la norantena, a la Llei 22/2013, de 23 
de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2014, que especifica els esmentats límits màxims, 
que, seguint aquella escala de la població, van des dels 
100.000 euros per als municipis de més de 500.000 habi-
tants fins als 40.000 per als de 1.000 a 5.000; tot afegint 
un altre escalat per als de menys de 1.000 habitants (que 
no tenen dedicació exclusiva), segons si la dedicació par-
cial és del 75%, del 50% o del 25%.

Fet aquest aclariment, correspon començar el nostre 
examen de constitucionalitat i d’estatutarietat de l’ar-
ticle 75 bis LRBRL analitzant els dubtes que es plan-
tegen en relació amb la possible vulneració de l’auto-
nomia local. I ho hem de fer tot constatant que, per la 
mateixa naturalesa de la previsió normativa que s’hi 
conté, afecta la capacitat de les entitats locals per de-
cidir la retribució d’aquells que han estat elegits demo-
cràticament com a representants públics, la qual co-
sa, al mateix temps, es pot relacionar amb la potestat 
d’autoorganització dels municipis. Tot i això, no ad-
vertim que es tracti d’una afectació que arribi al punt 
de produir una vulneració de l’autonomia local en els 
termes que ha quedat definida en el fonament jurídic 
segon, ja que la fixació de límits o topalls a les retribu-
cions difícilment es pot concebre com una minva en el 
dret de les entitats locals a participar a través dels seus 
òrgans propis en el govern i l’administració de tots els 
assumptes que li pertoquen, ni tampoc com una reduc-
ció de la seva capacitat efectiva per ordenar i gestionar 
una part important dels assumptes públics, en el marc 
de la llei, sota la seva pròpia responsabilitat i en be-

nefici dels seus habitants. Això no vol dir, però, que 
aquests límits o topalls no hagin de deixar un marge a 
l’entitat local per tal que pugui dur a terme el disseny 
definitiu d’aquest aspecte de la seva organització.

En aquest sentit, hem d’afegir també que l’article que 
ara dictaminem és respectuós amb allò que preveu 
l’article 7 de la Carta Europea d’Autonomia Local, 
que, en aquest punt, limita l’estàndard mínim de l’au-
tonomia local del dret dels representants electes a ser 
retribuïts, que el seu estatut regulador els ha de perme-
tre una compensació adequada per les despeses cau-
sades amb motiu de l’exercici del càrrec i, si arriba el 
cas, «una remuneración del Trabajo desempeñado».

Passarem ara a examinar l’article 75 bis LRBRL des 
de la perspectiva competencial. Per fer-ho, hem de 
partir del fet que el règim retributiu dels membres de 
les corporacions locals, tot i que pugui tenir una certa 
vinculació amb l’article 149.1.14 CE, relatiu a la «hi-
senda general» (atesa la relació que presenta amb el 
compliment dels principis d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera i, d’aquí, amb la salvaguarda 
financera de les hisendes locals), l’hem d’enquadrar, 
amb caràcter preferent, en el títol competencial con-
tingut a l’article 149.1.18 CE, relatiu al «règim jurídic 
de les administracions públiques».

I això és així perquè, tant pel seu contingut (el règim 
retributiu dels membres de les entitats locals) com 
per la seva finalitat (la implantació d’un model mu-
nicipal concret), ens confirma que, efectivament, es-
tem davant la matèria «règim jurídic de les adminis-
tracions públiques», concretament, del «règim local». 
En aquest, com dèiem, s’hi inclou l’estatut jurídic dels 
seus membres, en el qual, de forma natural, s’hi inte-
gra el dret a percebre la corresponent retribució per 
l’exercici del càrrec i, també (com veurem més enda-
vant, en examinar l’art. 75 ter LRBRL), el règim de 
dedicació, atès el paper que ambdós tenen en l’organit-
zació de cada entitat.

Arribats a aquest punt, i encara que només sigui a títol 
merament recordatori, i també perquè ens pot ajudar a 
entendre l’abast competencial de la limitació retributi-
va que ara ens ocupa, convé tenir present que la ma-
teixa LRBRL ja preveia un altre supòsit en què l’Es-
tat pot fixar aquest tipus de limitacions. Ens referim, 
concretament, a l’article 75.2 LRBRL, segons el qual 
les retribucions dels regidors a temps parcial perquè 
acompleixin funcions de vicepresidència o bé tinguin 
delegacions «[...] no podrán superar en ningún caso los 
límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presu-
puestos Generales del Estado».

D’acord, doncs, amb l’article 149.1.18 CE, correspon a 
l’Estat fixar les bases del «règim local» en aquest as-
pecte de l’organització i del funcionament interns de 
les corporacions locals, l’abast de les quals, com hem 
dit en el fonament jurídic segon, recollint doctrina 
constitucional, ha de ser menor que en aquelles altres 
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qüestions que incideixin en la seva activitat externa o 
afectin els drets dels administrats (STC 143/2003, FJ 
4). Al mateix temps, recordem-ho novament, la inten-
sitat d’aquestes bases també ha de ser menor quan no 
es tracta d’ampliar el contingut de l’autonomia local.

Certament, tant l’article 75 bis LRBRL com l’article 
13.4 Reial decret 2568/1986 han anat dotant les cor-
poracions locals d’un marge de llibertat per remunerar 
els seus membres, però aquesta llibertat no es pot en-
tendre com a absoluta, sinó que resta limitada als ter-
mes que determinin les normes jurídiques de caràcter 
general (així ho ha entès, també, la jurisprudència or-
dinària –STS de 20 de desembre de 1999–, en relació 
amb l’aplicació dels límits legals a les dietes de l’Ad-
ministració local).

Fins a la regulació que ara és objecte del nostre Dic-
tamen, no hi havia cap norma que limités aquestes 
retribucions i, per tant, es tenia en compte el criteri 
segons el qual n’hi havia prou que quedés garantida 
la suficiència financera i l’estabilitat pressupostària. 
De fet, aquest criteri no ha estat del tot abandonat per 
la Llei que dictaminem, ja que, tot i que amb efectes 
temporalment limitats, la disposició transitòria desena 
el manté com a excepció a la limitació de les retribu-
cions i a les limitacions referides al nombre de perso-
nal eventual i càrrecs públics amb dedicació exclusiva, 
en disposar que, amb caràcter excepcional i fins al 30 
de juny de 2015, no s’aplicaran tots aquests límits a 
les entitats locals que, a l’entrada en vigor de la Llei, 
compleixin amb els objectius d’estabilitat pressupos-
tària i deute públic i que paguin els seus proveïdors 
en un període, de mitjana, no superior als trenta dies 
(apts. 1 i 3). A títol il·lustratiu cal indicar, però, que la 
imprecisió amb què està redactada aquesta disposició 
transitòria ha requerit la publicació d’una Nota del Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 15 
de gener de 2014, per tal d’aclarir els criteris que en 
possibiliten l’aplicació.

Deixant de banda l’anterior previsió de dret intertem-
poral (sota el règim de la qual les comunitats autòno-
mes seguiran sense poder intervenir normativament), 
tornarem a centrar la nostra atenció en l’esmentat arti-
cle 75 bis LRBRL, que obre el pas a una nova compe-
tència compartida (els límits retributius dels membres 
de les corporacions locals), que fins a l’entrada en vi-
gor de la LRSAL no existia. Concretament, haurem de 
determinar si la regulació que s’hi conté es pot consi-
derar un mínim comú indispensable, que permet ser 
desenvolupat per les comunitats autònomes.

La resposta, ja ho avancem ara, ha de ser negativa. El 
fet que, en aquest cas, les bases no consisteixin en l’es-
tabliment d’uns criteris generals o principis comuns 
que permetin l’ajustament autonòmic de la limitació 
de les retribucions al caràcter heterogeni de les enti-
tats locals, sinó que estructurin, en múltiples nivells, 
uns topalls retributius ajustats a un barem esglaonat 
en funció del nombre d’habitants del municipi i uns 

criteris que no es concreten, no dóna marge suficient 
perquè les comunitats autònomes puguin adaptar-ho a 
les particularitats pròpies de determinats municipis. 
És més, la mateixa referència que es conté en l’apartat 
1 de l’article 75 bis sobre que els pressupostos gene-
rals de l’Estat tindran en compte, entre altres criteris, 
la naturalesa de la corporació local, semblaria indicar 
que exclou expressament l’esmentada adaptació per les 
comunitats autònomes.

En aquest sentit, l’estret marge amb què l’article 75 bis 
LRBRL fixa la taula que ha de servir de referència per 
determinar anualment els límits que corresponen a ca-
da nivell poblacional no permet que, mitjançant el des-
envolupament legislatiu autonòmic, les retribucions es 
puguin adequar a les tasques que efectivament duen a 
terme els municipis. És a dir, impedeix a la Generalitat 
desenvolupar les seves pròpies polítiques de contenció 
de la despesa introduint les modulacions necessàries 
per adaptar els límits retributius a les peculiaritats i les 
característiques específiques de les entitats locals de 
Catalunya, com poden ser, entre d’altres, la grandària 
de l’organització que es necessita per atendre els ser-
veis que han de prestar o la complexitat organitzativa 
que presenten els municipis de gran població.

El mateix s’ha de dir de la regulació que el paràgraf 
primer de l’apartat 2 fa de les retribucions dels presi-
dents de les diputacions provincials, quan es fixa un lí-
mit màxim igual a la retribució del tram corresponent 
a l’alcalde de la corporació més poblada de la seva 
província, ja que no deixa marge per tal que la Gene-
ralitat pugui adaptar aquest límit retributiu en funció 
de les característiques específiques dels governs pro-
vincials o, si és el cas, les entitats equivalents.

En conseqüència, l’apartat 1 i el primer paràgraf de 
l’apartat 2 de l’article 75 bis LRBRL vulneren les 
competències de la Generalitat en matèria de règim 
local (art. 160.2 EAC) i no troben empara en l’article 
149.1.18 CE.

B) L’article 75 ter LRBRL limita el nombre de càrrecs 
públics de les entitats locals que poden tenir dedicació 
exclusiva, establint una escala de fins a catorze nivells, 
també per població, als quals proporcionalment vincu-
la el nombre de membres de la corporació que poden 
tenir aquella dedicació; per als municipis de Madrid i 
Barcelona, s’estableix que no podran superar els 45 i 
32, respectivament (apt. 1). Per a les diputacions pro-
vincials, determina que el nombre de membres que 
podran tenir dedicació exclusiva serà el mateix que 
el del tram corresponent a la corporació del municipi 
més poblat (apt. 2). A l’apartat 3, que no serà objecte 
del nostre pronunciament consultiu, es fixa el nombre 
màxim per a cabildos i consells insulars.

Tant el Govern com el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya qüestionen la constitucio-
nalitat dels dos primers apartats d’aquesta norma per 
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les mateixes raons que donen per a l’article 75 bis, que 
acabem d’examinar.

Pel que fa a la possible vulneració de l’autonomia lo-
cal, hem de dir que, sent cert que l’estatut dels càrrecs 
electes forma part de la potestat d’organització de ca-
da entitat local, entenem que la predeterminació legal 
dels que poden tenir dedicació exclusiva no vulnera el 
nucli essencial de l’autonomia local que fa recognosci-
ble aquesta institució. Ara bé, com hem indicat respec-
te de l’article 75 bis, la triple competència normativa 
que incideix en la matèria organitzativa local hauria 
de permetre un darrer marge d’actuació als ens locals 
territorials en aquest àmbit per tal de fer efectives les 
seves necessitats concretes.

Passant a l’àmbit competencial, hem de partir del ma-
teix raonament que hem fet per a les retribucions, és 
a dir, l’Estat pot limitar, mitjançant la legislació bà-
sica, el nombre de càrrecs que poden tenir dedicació 
exclusiva en les corporacions locals (municipis i dipu-
tacions), perquè forma part del model d’Administració 
local. Ara bé, també com en el cas anterior, el grau de 
detall amb què l’article aquí dictaminat fixa el nombre 
de regidors que les entitats locals poden tenir en dedi-
cació exclusiva, establint un sistema esglaonat de fins 
a catorze nivells de municipis per raó de la població, 
no deixa marge suficient al legislador autonòmic per 
desenvolupar les seves pròpies polítiques de contenció 
de la despesa en aquesta matèria concreta.

D’aquesta manera, no permet a la Generalitat introduir 
les modulacions necessàries per adaptar els límits de 
dedicació a altres característiques o peculiaritats espe-
cífiques dels governs locals de Catalunya, diferents de 
la del respectiu nombre d’habitants.

En conseqüència, els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter 
LRBRL vulneren les competències de la Generalitat 
en matèria de règim local (art. 160.2 EAC) i no troben 
empara en l’article 149.1.18 CE.

C) L’article 92 bis LRBRL, que regula les funcions i 
el règim de selecció i provisió de llocs de treball dels 
funcionaris locals amb «habilitación de carácter na-
cional», substitueix la disposició addicional segona 
EBEP, la qual ha quedat avui derogada per la dispo-
sició derogatòria LRSAL. Així, mentre era vigent 
aquesta disposició, les comunitats autònomes exercien 
competències, d’acord amb els criteris bàsics que s’es-
tablissin per llei, respecte dels sistemes d’accés, carre-
ra, provisió de llocs de treball i agrupació de funciona-
ris, creació, classificació i supressió de llocs de treball 
reservats als dits funcionaris i convocatòria de proves 
selectives; amb la reforma feta per la LRSAL, aques-
tes funcions passen a ser exercides en exclusiva pel 
Govern de l’Estat. Per tant, a grans trets, hom pot dir 
que ara l’article 92 bis LRBRL recupera per a l’Estat 
una gran part de les funcions executives que l’EBEP, 
amb voluntat descentralitzadora, havia atribuït a les 
comunitats autònomes. Ara bé, malgrat les considera-

cions crítiques que aquesta decisió ens pugui merèixer, 
hem d’examinar si la recuperació de l’antic model dels 
funcionaris «de habilitación nacional» s’adequa o no 
al marc competencial constitucional i estatutari.

El Govern centra els seus dubtes en l’apartat 5, que 
ara atribueix a l’Estat l’aprovació de l’oferta d’ocupa-
ció pública, selecció, formació i habilitació dels fun-
cionaris amb «habilitación nacional»; l’apartat 6, de 
remissió al reglament del Govern de l’Estat perquè re-
guli les especialitats relatives a la forma de provisió 
de llocs de treball; i l’apartat 7, que atribueix a les co-
munitats autònomes, d’acord amb la normativa esta-
tal, la facultat de nomenar-los provisionalment, apro-
var les comissions de servei, nomenaments d’interins, 
entre d’altres. Concretament, tot i admetre que l’article 
149.1.18 CE permet que l’Estat fixi les bases del rè-
gim estatutari dels funcionaris i que reguli el règim 
aplicable als funcionaris locals amb aquella «habilita-
ción nacional», considera, com fan també els diputats 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, que 
no pot ignorar les competències de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de funció pública (art. 136 EAC) 
i de règim local (art. 160 EAC), les quals, segons afir-
ma, la faculten per a la creació, classificació i supres-
sió dels llocs de treball reservats als funcionaris locals 
amb «habilitación nacional», per formular l’oferta de 
llocs de treball, i la fixació de mèrits generals i dels 
corresponents a les especialitats de les comunitats au-
tònomes.

Certament, la centralització que ara introdueix la LR-
SAL del règim d’aquests funcionaris, és a dir, el re-
forçament de la seva estatalització, va associada a una 
regulació molt més detallada en la qual cal especificar 
quines són les funcions concretes que assumeix l’Estat 
sobre aquest personal. En aquest punt, precisament, el 
Tribunal Constitucional ja va validar el sistema esta-
tal i uniforme per a la selecció, la formació i l’habili-
tació d’aquest tipus de funcionaris locals (secretaris, 
interventors i depositaris dels fons de l’Administració 
local) i, per tant, va reconèixer les competències de 
l’Estat, entre d’altres, per a la convocatòria, les bases 
i els programes de l’oposició o concurs oposició, pro-
grames de formació, l’atorgament de l’habilitació o el 
nomenament com a funcionaris en pràctiques. És més, 
sobre el grau de detall amb què aleshores ho preveia la 
norma reguladora, l’alt tribunal va afirmar que: 

«[…] el detalle y minuciosidad con que en esta mate-
ria se ha manifestado el ejercicio de la competencia 
estatal sobre las bases del régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y el régimen estatutario de sus 
funcionarios –detalle que agota el ámbito normativo 
y, en aspectos muy relevantes, el propio ámbito de la 
ejecución que pudiera corresponder a las Comunida-
des Autónomas– no determina, sin embargo, que pu-
eda acogerse la inconstitucionalidad del referido art. 
98 de la LRBRL.» (STC 214/1989, de 21 de desembre, 
FJ 25)
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A continuació, en la mateixa Sentència i fonament ju-
rídic, si bé recorda que la LRBRL va suprimir formal-
ment el cos d’aquests funcionaris locals, considera que 
l’Estat pot determinar les funcions necessàries de les 
corporacions locals que, perquè transcendeixen l’inte-
rès local (les de secretaria i les relatives al control i 
fiscalització interna de la gestió economicofinancera 
i pressupostària, la comptabilitat, la tresoreria i la re-
captació), tenen naturalesa bàsica, i es reserven a de-
terminats funcionaris amb un específic grau de forma-
ció, respecte dels quals i per aquesta raó, a l’empara de 
l’article 149.1.18 CE, assumeix les corresponents com-
petències. Aquesta separació de funcions dels ens lo-
cals, entre funcions necessàries i de naturalesa bàsica 
que corresponen als funcionaris amb una habilitació 
específica, i altres funcions desenvolupades pel per-
sonal subjecte a l’estatut funcionarial, ha estat avala-
da posteriorment per la jurisprudència constitucional 
(STC 37/2002, de 14 de febrer, FJ 6).

Aplicant l’esmentada jurisprudència al precepte objec-
te del nostre examen, ja podem avançar que s’hi ajusta, 
ja que tant l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, 
com la selecció i la formació, la determinació de la 
forma de provisió –que estableix que el concurs serà 
el sistema normal de provisió– i la valoració dels mè-
rits –que distingeix entre els generals i els que corres-
ponen a les comunitats autònomes– formen part del 
contingut de l’estatut bàsic del funcionari públic (per 
totes, STC 37/2002, FJ 5) i es pot considerar que cons-
titueixen principis de l’ocupació pública sobre l’ad-
quisició i la pèrdua de la condició de funcionari i les 
situacions administratives respecte dels quals la Gene-
ralitat té competència compartida de desenvolupament 
(art. 136 EAC).

Efectivament, pel que fa més específicament a la pro-
visió de llocs de treball, en què es preveu, com hem 
vist, que el concurs sigui el mitjà ordinari de provisió, 
l’Estat pot incloure també la lliure designació, de ma-
nera que es prevegin dos sistemes de provisió, ja que el 
mateix Tribunal Constitucional ha afirmat també que 
«[…] nada impide que el legislador de lo básico pueda 
modificar el contenido de lo formalmente calificado 
como tal y, por tanto, introducir, junto al sistema de 
concurso, y en los términos concretamente previstos, 
el de libre designación como modo, siquiera excepcio-
nal, de provisión de determinados puestos de trabajo» 
(STC 235/2000, de 5 d’octubre, FJ 9). Igualment, en 
aquest àmbit del concurs de provisió, la mateixa doc-
trina ha admès la constitucionalitat de la competència 
estatal per determinar els conceptes dels mèrits i els 
percentatges d’aquests que correspon valorar a cada 
administració (FJ 5).

Una consideració addicional mereix la remissió que 
fa al Govern l’apartat 6 de l’article qüestionat, amb 
relació a la reserva de llei exigida per l’article 103.3 
CE per a la regulació de diversos àmbits de la fun-
ció pública, entre els quals es troba l’abans esmentat 

estatut bàsic dels funcionaris. Així, en virtut d’aques-
ta reserva, quan la llei ho requereixi, les disposicions 
reglamentàries poden complementar o particularitzar 
aspectes instrumentals de l’ordenació legal però «[e]
n este ámbito habrá de ser sólo la Ley la fuente intro-
ductora de las normas reclamadas por la Constitución, 
con la consecuencia de que la potestad reglamentaria 
no podrá desplegar aquí innovando o sustituyendo a la 
disciplina legislativa, no siéndole tampoco posible al 
legislador disponer de la reserva misma a través de re-
misiones incondicionadas o carentes de límites» (per 
totes, STC 99/1987, d’11 de juny, FJ 3.a).

D’acord amb l’anterior, no podem dir que la previsió 
que ara ens ocupa constitueixi una remissió en blanc 
al reglament respecte de les formes de provisió dels 
llocs de treball reservats als funcionaris amb «habi-
litación de carácter nacional». I això perquè, a banda 
d’establir que el sistema normal de provisió ha de ser 
el concurs i que aquest ha de ser de caràcter estatal, es 
contenen criteris suficients per delimitar el contingut 
del futur reglament estatal.

Finalment, en aquest mateix apartat i respecte de l’exi-
gència de l’informe preceptiu previ de l’òrgan compe-
tent de l’Administració general de l’Estat en matèria 
d’hisendes locals, en el cas del cessament de funcio-
naris que tinguessin atribuïdes funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió economicofinancera 
i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recap-
tació, hem de dir que, en no condicionar l’actuació de 
l’Administració local, no fa irrecognoscible l’autono-
mia local constitucionalment garantida.

En conseqüència, els apartats 5, 6 i 7 de l’article 92 
bis LRBRL no són contraris a la Constitució ni a l’Es-
tatut.

D) La disposició transitòria setena LRSAL manté pro-
visionalment la vigència de la normativa reglamen-
tària relativa als funcionaris amb «habilitación de 
carácter nacional» (mentre no es desenvolupi regla-
mentàriament l’article 92 bis) i estableix el règim tran-
sitori aplicable als procediments administratius en tra-
mitació referits als funcionaris esmentats.

Els diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya sostenen que aquesta disposició 
«contravé l’article 136 de l’EAC que estableix que cor-
respon a la Generalitat, en matèria de funció pública, 
respectant el principi d’autonomia local, la competèn-
cia exclusiva sobre el règim estatutari del personal al 
servei de les administracions públiques catalanes i so-
bre l’ordenació i l’organització de la funció pública».

Per les mateixes raons que hem exposat en afirmar la 
constitucionalitat de l’article 92 bis LRBRL, hem de 
concloure ara també que la disposició transitòria se-
tena tampoc no vulnera la Constitució ni l’Estatut, ja 
que el que fa és establir un règim que facilita el pas 
de l’antiga regulació a la que aquell precepte estableix.
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E) L’article 103 bis LRBRL, que participa d’una na-
turalesa essencialment pressupostària, estableix que 
l’aprovació de la massa salarial del personal laboral 
del sector públic, que anualment han de fer les corpo-
racions locals, ha de respectar els límits i les condici-
ons que, amb caràcter bàsic s’estableixen en la corres-
ponent llei de pressupostos generals de l’Estat (apt. 1). 
Així mateix, preveu que l’aprovació ha de comprendre 
també la massa salarial dels altres organismes, entitats 
i societats que en depenguin, així com de les fundaci-
ons (apt. 2); i, finalment, a l’apartat 3, s’estableix que 
ha de ser publicada en la seu electrònica i en el diari 
oficial.

La sol·licitud presentada pels diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya centra 
els seus dubtes en l’apartat primer, respecte del qual 
considera que, en condicionar l’establiment de la mas-
sa salarial del personal laboral de les administracions 
locals al que estableixi la llei de pressupostos, contra-
vé l’article 140 CE.

De manera general, l’article 7 EBEP, en relació amb la 
normativa aplicable al personal laboral al servei de les 
administracions públiques (definit a l’art. 11 EBEP), 
ja establia que aquest personal es regeix, a més a més 
de per la legislació laboral (RDLeg 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Es-
tatut dels treballadors) i per les normes convencional-
ment aplicables, pels preceptes del mateix EBEP.

Partint del fet que l’Estat és competent per regular 
aquesta matèria a l’empara de l’article 149.1.18 CE, 
hem d’afegir que, en el present cas, es tracta d’una nor-
ma que, en realitat, no innova l’ordenament jurídic en 
aquesta qüestió, ja que el seu contingut no fa més que 
seguir, a manera de recordatori, allò que ja estableix 
l’article 21.2 EBEP, segons el qual no es poden acordar 
increments retributius que globalment suposin un in-
crement de la massa salarial superior als límits fixats 
anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat 
per al personal.

Continuant l’examen de la norma dictaminada, ara des 
de la perspectiva de l’autonomia local, sembla indub-
table que l’establiment de límits retributius, tot i que 
pugui afectar, d’alguna manera, les facultats organit-
zatives de les entitats locals, no vulnera l’article 140 
CE ni l’article 86.3 EAC, ja que no fa irrecognoscible 
la dita autonomia.

En conseqüència, l’article 103 bis LRBRL no és con-
trari a la Constitució ni a l’Estatut.

F) L’article 104 bis LRBRL estableix les normes i els 
límits als quals s’han d’ajustar les dotacions dels llocs 
de treball que correspongui cobrir amb personal even-
tual dels ajuntaments, prenent com a referència sis cri-
teris diferents (apt. 1); determina també, ara respecte 
de les diputacions provincials, que el nombre de llocs 
de treball per al personal eventual ha de ser el mateix 
que el del tram corresponent a la corporació del muni-

cipi més poblat (apt. 2) i que la resta d’entitats locals no 
podran incloure llocs de treball la cobertura dels quals 
correspongui a personal eventual. L’apartat 4 estableix 
un règim especial d’adscripció; l’apartat 5, l’obligació 
de publicar, per part de les corporacions locals, al but-
lletí oficial de la província i semestralment, el nombre 
de llocs de treball reservats al personal eventual. Fi-
nalment, l’apartat 6 estableix l’obligació d’informar-ne 
al ple cada tres mesos.

El precepte és qüestionat pels diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè 
entenen que el fet de limitar el nombre d’eventuals que 
les entitats locals poden contractar contravé l’article 
140 CE.

Quant a la possible vulneració de l’autonomia local, 
si ens atenim al paràmetre exposat en el fonament 
jurídic segon, hem de recordar que la seva garantia 
constitucio nal com a «nucli primari de l’autogovern» 
no atorga una potestat d’autoorganització il·limitada, si 
bé s’ha de preservar un espai normatiu per a la cor-
poració local. D’aquesta manera l’Estat, a l’empara de 
l’article 149.1.18 CE, pot perfilar un nou model comú 
organitzatiu en la mesura que el consideri imprescin-
dible per garantir la gestió adequada dels interessos 
locals, com és ara el cas de la limitació del nombre de 
personal eventual que ha de tenir l’Administració lo-
cal. Però això ho haurà de fer respectant les competèn-
cies normatives que tenen les comunitats autònomes 
per desenvolupar les bases estatals, la qual cosa passa-
rem a examinar tot seguit.

Sobre això, cal constatar que el precepte dictaminat 
planteja una problemàtica semblant a la que hem vist 
que derivava de la limitació del règim de dedicacions 
exclusives dels membres de les corporacions locals 
(art. 75 ter LRBRL).

Efectivament, la regulació de les dotacions de llocs de 
treball en les plantilles dels ajuntaments (apt. 1) i, per 
remissió, en les diputacions provincials (apt. 2), asso-
leix un grau tan elevat de detall i concreció vinculat 
exclusivament a la grandària del municipi que, a la 
pràctica, no permet a la comunitat autònoma modular 
aquestes previsions. El detall, d’altra banda, arriba al 
punt de preveure quins han de ser els serveis als quals 
s’ha d’assignar el dit personal i d’impedir, fins i tot (a 
l’apt. 3), que les comunitats autònomes, en el nostre 
cas la Generalitat, puguin incloure llocs de treball la 
cobertura dels quals correspongui a personal eventu-
al en les plantilles de les entitats locals diferents als 
municipis que creïn, com ara, les entitats locals infra-
municipals.

En conseqüència, l’article 104 bis LRBRL vulnera l’arti-
cle 160.2 EAC i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

13. L’article 85 LRBRL i les disposicions addicionals 
novena i dotzena LRBRL, modificats, respectivament, 
per l’article primer, apartat vint-i-un, trenta-sis i tren-
ta-set LRSAL, fan referència a la gestió dels serveis 
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públics i a la constel·lació d’entitats del sector públic 
local creades per a la prestació d’aquests serveis.

A) Pel que ara interessa, l’apartat 2 de l’article 85  
LRBRL enumera les formes com s’han de gestionar 
els serveis públics de competència local, tot establint 
que les previstes en les lletres c (entitat pública empre-
sarial local) i d (societat mercantil local amb capital 
públic) només es poden emprar si s’acredita que resul-
ten més sostenibles que la gestió efectuada per la ma-
teixa entitat local (lletra a) i per l’organisme autònom 
local (lletra b). Estableix també quin ha de ser el con-
tingut de l’expedient i que l’interventor local ha d’in-
formar sobre la valoració de la sostenibilitat financera 
de les propostes plantejades d’acord amb l’article 4 de 
la Llei orgànica 2/2012.

La sol·licitud presentada pels diputats del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya con-
sidera que el precepte menyscaba l’autonomia local 
perquè «condiciona la possibilitat de crear societats 
mercantils, o empreses públiques als ajuntaments».

Així doncs, la nostra anàlisi se centrarà a determinar 
si, tal com sostenen el diputats sol·licitants, es produeix 
una vulneració de l’autonomia local. Per això hem de 
partir de la conceptuació que n’ha fet la jurisprudèn-
cia del Tribunal Constitucional, que, com ha quedat dit 
en el fonament jurídic segon, es tradueix en el fet que 
la Constitució garanteix, a banda d’un mínim com-
petencial, uns estàndards mínims d’autonomia local 
enfront de les possibles intervencions controladores 
de les altres administracions. Com hem vist en l’exa-
men de l’article 7.4 LRBRL, la mateixa jurisprudència 
constitucional ha argumentat que l’esmentat principi 
d’autonomia local és compatible amb l’existència d’un 
control de legalitat sobre l’exercici de les competènci-
es, però que, en canvi, «[...] no se ajusta a tal principio 
la previsión de controles genéricos e indeterminados 
que sitúen a las entidades locales en una posición de 
subordinación o dependencia» (STC 4/1981, de 2 de 
febrer, FJ 3).

Precisament, la STC 143/2013, d’11 de juliol, s’ha pro-
nunciat sobre el control que s’atribueix a la intervenció 
general municipal valorativa de la gestió economicofi-
nancera duta a terme pels òrgans de govern de l’Ajun-
tament, en el sentit que no suscita objeccions d’índole 
constitucional i, per això, ha afirmat que «[...] se ajusta 
plenamente a los principios generales de buena gestión 
financiera parcialmente constitucionalizados en el art. 
31.2 CE» (FJ 10).

En aquest sentit, la mateixa Sentència recorda també 
que els criteris d’eficiència i d’economia en la progra-
mació i execució de la despesa pública estan consti-
tucionalitzats (art. 31.2 CE) i que l’anomenat «control 
d’eficàcia» és un dels aspectes expressament inclosos 
dins del control financer tradicionalment encomanat a 
la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 
que té per objecte comprovar que l’actuació, en l’as-

pecte economicofinancer, dels serveis, organismes au-
tònoms, societats i altres ens públics estatals, s’ajusta 
a l’ordenament jurídic, així com als principis generals 
de bona gestió financera.

Tot l’anterior ens porta a concloure que l’apartat 2 de 
l’article 85 LRBRL no és contrari a la Constitució ni 
a l’Estatut.

B) La disposició addicional novena LRBRL, modifi-
cada per l’article primer, apartat trenta-sis, LRSAL, 
conté diverses regles restrictives de les entitats del sec-
tor públic local.

La sol·licitud presentada pels diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya sosté, 
sense cap més argumentació, que aquesta disposició 
excedeix la competència bàsica que té atribuïda l’Estat.

Com hem avançat, a tall de resum, podem dir que 
aquesta disposició, relativa al redimensionament del 
sector públic local, conté en primer lloc mesures de 
restricció per a l’adquisició, constitució o participació 
en nous ens (tinguin forma pública o privada) per a 
les entitats locals que estiguin amb un pla economi-
cofinancer o d’ajust. Seguidament, imposa la dissolu-
ció i liquidació dels ens del sector públic que es trobin 
en situació de desequilibri financer i, en darrer terme, 
prohibeix l’existència d’ens del sector públic controlats 
exclusivament per altres ens del sector públic local, al 
mateix temps que en disposa la dissolució (fins i tot, 
ope legis, pel transcurs dels terminis fixats en la dis-
posició mateixa).

La qüestió és si aquestes previsions de contenció i re-
ducció del sector públic local es poden inserir, per la 
seva naturalesa i contingut, en les bases de l’Estat de 
l’article 149.1.18 CE, sobre règim jurídic de les admi-
nistracions locals. En aquest sentit, recordem que en 
aquest àmbit ens hem de referir al criteri fixat en el 
fonament jurídic segon, d’acord amb el qual l’abast de 
les bases pot ser més intens quan es destina a preser-
var i a garantir l’autonomia local, però no quan es trac-
ta de normes restrictives de dita autonomia, com és 
clarament el cas de la disposició que ara s’examina. I, 
així mateix, que la Generalitat té competència exclu-
siva sobre les modalitats de gestió dels serveis públics 
locals i que, sens dubte, tots aquests ens instrumentals 
de segon nivell en constitueixen una forma de presta-
ció dels esmentats serveis (art. 160.1.c EAC).

Dit això, entenem que les prescripcions d’aquesta dis-
posició, si bé afecten l’autonomia dels ens locals, ja 
que redueixen la seva capacitat d’organitzar la pres-
tació de serveis locals a través d’aquestes entitats, es 
poden fonamentar en les competències bàsiques de 
l’Estat ex article 149.1.18 CE, destinades a preservar 
el principi d’equilibri pressupostari i de sostenibilitat 
local. Ara bé, les previsions que determinen la disso-
lució d’aquests ens, un cop transcorreguts els termi-
nis legals que preveu la disposició dictaminada, que 
no permeten cap participació de la Generalitat en la 
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seva supressió automàtica i tenen, per tant, una eficà-
cia executiva directa, vulneren les competències de la 
Generalitat ex article 160.1.c EAC.

En conclusió, els paràgrafs segon i tercer de l’apartat 
2; l’incís «o bien ser disueltos, en ambos casos,» del 
primer paràgraf de l’apartat 4; i l’ncís «la disolución» 
del darrer paràgraf d’aquest mateix apartat, de la dis-
posició addicional novena LRBRL, vulneren les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.c 
EAC i no troben empara en l’article 149.1.18 CE.

C) La disposició addicional dotzena LRBRL regu-
la les retribucions en els contractes mercantils i d’alta 
direcció del sector públic local (ens, consorcis, socie-
tats, organismes i fundacions), que classifica, exclusi-
vament, en bàsiques i complementàries (apt. 1); atribu-
eix al ple de la corporació local la classificació (en tres 
grups i d’acord amb els criteris que determina la ma-
teixa llei) de les entitats vinculades que integren el dit 
sector públic (apt. 2); estableix que les retribucions en 
espècie computaran als efectes de la determinació de 
la retribució màxima (apt. 3); fixa el nombre de mem-
bres del consell d’administració en 15, 12 i 9, segons 
es tracti del grup 1, 2 i 3, respectivament (apt. 4); es-
tableix l’obligació de donar difusió, a través del lloc 
web, de les persones que componen els seus òrgans, 
incloent-hi les dades i l’experiència professional (apt. 
5); preveu una regla relativa a l’adaptació dels contrac-
tes mercantils o d’alta direcció a la nova llei (6), i, fi-
nalment, estableix que l’extinció del contracte no ge-
nerarà cap dret a integrar-se en l’administració (art. 7).

La sol·licitud presentada pels diputats del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya tan sols 
al·lega, sense més precisions, que aquesta disposició 
vulnera l’article 140 CE.

Abordarem, doncs, la nostra anàlisi des de la perspec-
tiva que planteja la sol·licitud, és a dir, la possible vul-
neració de l’autonomia local, per bé que, abans de fer-
ho, encara que només sigui de passada, volem deixar 
dit que els ens del sector públic local, tot i que hagin 
adoptat formes específiques del dret privat i tinguin 
personalitat jurídica pròpia, s’han de considerar com 
a entitats merament instrumentals de l’Administració 
local i, per tant, és una matèria que trobaria el seu en-
quadrament competencialment en l’article 149.1.18 CE 
(per totes, STC 143/2013, d’11 de juliol, FJ 7).

Sobre la possible vulneració de l’autonomia local, ja 
avancem que aquí no s’ha produït. En efecte, el Tribu-
nal Constitucional (en la mateixa Sentència que aca-
bem de citar), ha tingut ocasió de pronunciar-se sobre 
una qüestió semblant a la que se’ns planteja i ha afir-
mat que la garantia institucional de l’autonomia local 
no comprèn una pretesa llibertat dels ens locals a no 
establir procediments i òrgans específics de participa-
ció, o a quedar lliures de la utilització de les tecnolo-
gies de la informació per facilitar la participació i la 
comunicació amb els ciutadans (FJ 6).

La classificació de les retribucions, la determinació del 
nombre de membres del consell d’administració o d’al-
tres òrgans de govern, o, per exemple, l’obligació de fer-
ne publicitat, en res no afecta la possible elecció d’una 
forma jurídica organitzativa o d’una altra, que és allò 
que el mateix alt tribunal ha considerat que podia 
constituir el nucli de l’esmentada autonomia local (STC 
103/2013, de 25 d’abril, FJ 5).

En conseqüència, la disposició addicional dotzena 
LRBRL no és contrària a la Constitució ni a l’Estatut.

14. L’article 86 LRBRL, modificat per l’article primer, 
apartat vint-i-tres, LSRSAL, preveu, com en la regu-
lació anterior, la possibilitat que les entitats locals pu-
guin exercir la iniciativa pública per al desenvolupa-
ment d’activitats econòmiques, però ara ho condiciona 
al fet que quedi garantit el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
de l’exercici de les seves competències. Per això, per 
al desenvolupament d’activitats econòmiques, exi-
geix que en l’expedient consti la justificació d’aques-
tes circumstàncies i una anàlisi de mercat respecte de 
la rendibilitat i els efectes de l’activitat local sobre la 
concurrència empresarial. La competència per aprovar 
l’expedient s’atribueix al ple (apt. 1); es declara la re-
serva a favor de la corporació local d’un seguit d’acti-
vitats o serveis essencials (apt. 2), i, finalment, es legi-
tima l’Administració de l’Estat per impugnar el actes 
i acords previstos en aquest article, seguint el que de-
termina el capítol III del títol V LRBRL, quan incom-
pleixin la legislació d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera.

Els diputats del Grup Parlamentari Socialista qüestio-
nen, d’una banda, que aquestes acreditacions finance-
res només es demanin a les entitats locals i, de l’altra, 
que l’exigència concreta de l’informe de mercat suposa 
haver de justificar la necessitat de la intervenció local, 
en termes de mercat i de no-afectació de la competèn-
cia. Ho fonamenten en el fet que aquest caràcter subsi-
diari que el legislador estatal sembla ser que vol impo-
sar a la iniciativa pública econòmica en matèria local 
podria estar vulnerant l’article 128.2 de la Constitució 
que reconeix la iniciativa pública en l’activitat econò-
mica, sense establir aquest caràcter subsidiari».

Així mateix, els diputats del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya consideren que 
aquesta norma menyscaba l’autonomia local perquè li-
mita la iniciativa de les entitats locals per al desenvo-
lupament de les activitats econòmiques.

Partint del fet que la iniciativa pública en l’activitat 
econòmica que reconeix l’article 128.2 CE fàcilment 
es pot considerar que forma part del contingut essenci-
al de l’autonomia local garantida per l’article 137 CE, 
caldrà determinar si les exigències que ara s’imposen 
en la tramitació de l’expedient de constitució i la possi-
bilitat que l’Administració de l’Estat impugni els actes 
o els acords desfiguren el reconeixement d’aquest es-
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tàndard concret de l’autonomia local. I ja podem avan-
çar que la resposta ha de ser negativa.

En efecte, entenem que no plantegen cap problema 
de constitucionalitat les previsions que l’exercici de 
la iniciativa pública resti condicionat al fet que es ga-
ranteixin els tantes vegades esmentats objectius de 
sostenibilitat i d’estabilitat; i que tampoc en planteja 
l’exigència que l’expedient contingui una anàlisi de 
mercat, de rendibilitat i dels efectes sobre la concur-
rència empresarial, ja que en cap cas se supedita al fet 
que hi hagi d’haver una rendibilitat concreta, ni quin 
hagi de ser el tipus d’afectació en el mercat o en la con-
currència empresarial. És a dir, llevat del requisit que 
quedi garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, que efectiva-
ment condiciona l’exercici de l’activitat econòmica per 
part dels ens locals, la resta de requeriments de l’ex-
pedient no es configuren amb aquesta naturalesa. Ai-
xí doncs, de la redacció del precepte no resulta que la 
iniciativa pública dels ens locals hagi de tenir neces-
sàriament caràcter subsidiari respecte de la iniciativa 
privada. Les anàlisis de mercat, l’oferta i la demanda 
proporcionen una valuosa informació que el ple haurà 
tenir en compte a l’hora de prendre la seva decisió, pe-
rò no la supediten.

Pel que fa a la legitimació de l’Estat per impugnar da-
vant la jurisdicció contenciosa els actes i els acords 
previstos a l’article 86 LRBRL, és clar que es trac-
ta d’un control concret de legalitat que se centra en 
l’incompliment de la legislació d’estabilitat pressu-
postària i sostenibilitat financera, i, per tant, aquí és 
d’aplicació la mateixa jurisprudència constitucional 
indicada en l’examen de l’article 85.2 LRBRL, la qual 
avala aquests tipus de controls.

En conseqüència, l’article 86 LRBRL no és contrari a 
la Constitució ni a l’Estatut.

15. L’article 116 bis LRBRL, incorporat per l’article 
primer, apartat trenta, LRSAL, regula el contingut ad-
dicional (al que preveu l’article 21 de la Llei orgànica 
2/2012) dels plans economicofinancers que les corpo-
racions locals han de formular d’acord amb els requi-
sits que determini el Ministeri d’Hisenda i Adminis-
tracions Públiques, quan incompleixin els objectius 
d’estabilitat pressupostària, de deute públic o de regla 
de despesa (apt. 1). Precisament, per al cas d’incompli-
ment, l’apartat 2 concreta, entre d’altres, les mesures 
addicionals següents: supressió de les competències 
que exerceixi l’entitat local, que no siguin pròpies ni 
delegades; gestió integrada o coordinada dels serveis 
obligatoris; supressió d’entitats d’àmbit territorial infe-
rior al municipi que, en l’exercici pressupostari imme-
diatament anterior, incomplissin l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària o de deute públic o que el període mit-
jà de pagament a proveïdors superi en més de 30 dies 
el termini màxim fixat a la normativa sobre morosi-
tat; i una proposta de fusió amb un municipi confron-
tant de la mateixa província. A banda d’això, l’apartat 

3 atribueix a les diputacions provincials la funció de 
col·laborar amb l’Administració que exerceixi la tutela 
financera, en l’elaboració i el seguiment de l’aplicació 
de les mesures contingudes en els plans economicofi-
nancers.

El Govern sosté que aquest ventall de mesures d’obli-
gada adopció «té un caràcter més punitiu que medial, 
destinat a aconseguir que l’ens local afectat assoleixi 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, 
que és l’objectiu que haurien de perseguir les referides 
mesures, les quals no es poden considerar ni justifica-
des ni proporcionades a la finalitat que les podria legi-
timar». Considera, d’altra banda, que, pel seu contin-
gut detallat, excedeixen la competència de l’Estat ex 
article 149.1.18 CE per fixar les bases del règim jurídic 
de les administracions públiques.

Els diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya argumenten que el precepte 
contravé el principi d’autonomia local en establir un 
contingut mínim i un seguiment als plans econòmics 
financers dels municipis.

És innegable la connexió que hi ha entre la previsió 
que es conté en el present article 116 bis LRBRL, que, 
de fet, és reconeguda pel mateix text normatiu, i l’ar-
ticle 21 de la Llei orgànica 2/2012, ja que ambdós pre-
ceptes regulen el contingut del pla economicofinancer 
que han de formular les corporacions locals incompli-
dores de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. La dife-
rència rau en el fet que el precepte que ara comentem 
es refereix a les mesures concretes que, com a contin-
gut necessari, han de constar en el pla, addicionalment 
al que preveu l’esmentat article 21, mentre que aquest 
darrer al·ludeix a la informació que ha de subministrar 
el pla, entre d’altres, en relació amb les causes de l’in-
compliment, la previsió d’ingressos i despeses i el ca-
lendari d’implementació de les mesures.

Hem de descartar que, per dictar aquesta disposició, 
l’Estat trobi empara en l’article 149.1.18 CE, ja que 
l’objecte de la regulació se centra –tot i que es conté 
en una norma reguladora de les bases del règim lo-
cal– en mesures relatives al compliment de la normati-
va sobre estabilitat pressupostària. Igualment, hem de 
descartar també que pugui trobar empara en l’article 
149.1.14 CE (hisenda general). Efectivament, no des-
coneixem l’efecte que les mesures que s’hi contenen 
poden tenir sobre la hisenda municipal, en tant que la 
seva finalitat és la de millorar aquest reforçament del 
control financer, però en el present cas no es projecten 
sobre la hisenda municipal en el seu sentit genuí, sinó 
que afecten exclusivament aspectes organitzatius, que 
poden arribar, fins i tot, a la supressió de serveis i a la 
desaparició del municipi per fusió.

Dit l’anterior, hem de recordar que l’article 135.5 CE 
reserva per a una llei orgànica el desenvolupament 
dels principis que s’hi contenen i també la responsa-
bilitat de cada administració en el cas d’incompliment 
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dels objectius d’estabilitat pressupostària. És lògic 
concloure, doncs, que aquest contingut del pla que ara 
la Llei dictaminada addiciona, en què necessàriament 
s’han proposat mesures concretes de correcció (que 
van des de la supressió de competències fins a la de-
saparició del mateix municipi a través de la fusió amb 
algun altre de confrontant), hauria de tenir també el 
rang de llei orgànica.

En conseqüència, els apartats 2 i 3 de l’article 116 bis 
LRBRL vulneren l’article 135.5 CE.

16. L’article 193 bis TRLRHL, introduït per l’article 
segon, apartat u, LRSAL, estableix l’obligació de les 
entitats locals d’informar el Ministeri d’Hisenda i Ad-
ministracions Públiques, així com el ple, del resultat 
de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de 
difícil o impossible recaptació, tot fixant-ne els criteris 
de minoració.

Els diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya sostenen que «en el moment en 
què estipula que les administracions locals han d’in-
formar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Pú-
bliques sobre els drets d’impossible o difícil recapta-
ció, provoca un menysteniment de l’autonomia local 
del municipi».

L’obligació que ara s’imposa a les entitats locals de do-
nar informació a l’esmentat Ministeri d’Hisenda és, 
però, una simple comunicació administrativa a la qual 
no es vincula cap efecte jurídic especial, que es pot 
ubicar en les mesures de coordinació entre les hisen-
des local i l’estatal que correspon a l’Estat ex article 
149.1.14 CE, i que, per tant, no ofereix dubtes de cons-
titucionalitat.

En conseqüència, l’article 193 bis TRLRHL no és con-
trari a la Constitució ni a l’Estatut.

17. La disposició addicional tercera LRSAL estableix 
que la LRBRL s’aplica a totes les comunitats autòno-
mes, sens perjudici de les seves competències exclusi-
ves en matèria de règim local, assumides en els seus 
estatuts d’autonomia. Tanmateix, tot seguit afegeix 
que això darrer ho és en el marc de la normativa bàsica 
estatal i amb estricta subjecció als principis d’estabi-
litat pressupostària, sostenibilitat financera i raciona-
lització de les estructures administratives (apt. 1). En 
l’apartat 2, estableix que les referències a les diputaci-
ons provincials, quan es tracti de comunitats amb un 
sistema propi d’ens supramunicipals, s’han d’entendre 
fetes a aquests darrers ens, mentre que a l’apartat 3 in-
trodueix unes especificitats per a la Comunitat Autò-
noma d’Aragó.

El Govern de la Generalitat considera que els apartats 
1 i 2 d’aquesta disposició addicional poden plantejar 
dubtes de constitucionalitat «en funció de la interpre-
tació que s’adopti». El primer dubte, segons el Govern, 
el suscita l’apartat 1, concretament la frase «sense per-
judici de les seves competències exclusives en matèria 

de règim local assumides en els seus Estatuts d’auto-
nomia», perquè, a parer de l’òrgan sol·licitant, permet 
interpretar, d’una banda, que les noves prescripcions 
de la LRSAL no afecten ni l’assignació a la Genera-
litat de la competència exclusiva en matèria de regim 
local (art. 160 EAC), ni les determinacions de l’Esta-
tut relatives als governs locals (en especial, l’art. 84 
EAC, que la STC 31/2010, FJ 37, va considerar confor-
me a la Constitució); i, de l’altra, per contra, permetria 
entendre que, en tractar-se d’una llei bàsica, les pres-
cripcions de la LRSAL s’apliquen íntegrament en totes 
les comunitats autònomes, al marge del que establei-
xen els preceptes estatutaris, supòsit en què l’esmentat 
apartat 1 de la disposició addicional tercera LRSAL es 
podria considerar inconstitucional, en la mesura que 
comportaria que una llei bàsica ordinària alterés les 
previsions d’una llei orgànica estatal com és l’Estatut.

Quant a l’apartat 2, el dubte interpretatiu es planteja-
ria, sempre segons el sol·licitant, sobre si, atesa la pre-
visió estatutària de dues entitats locals supramunici-
pals que tenen assignades competències en matèria 
d’assistència i cooperació als municipis i prestació de 
serveis públics (les comarques, art. 2.3, 83.2 i 92 EAC, 
i les vegueries, art. 2.3, 90 i 91 EAC), es pot entendre 
que correspon al legislador català assignar les atribu-
cions que la LRSAL atorga a les diputacions provinci-
als a l’entitat local supramunicipal prevista a l’Estatut 
que estimi adient, o si, per contra, cal interpretar que 
les esmentades funcions de les diputacions únicament 
es poden atribuir a una d’aquestes, i concretament a 
les vegueries, supòsit en què, segons afirma l’esmentat 
apartat 2, s’hauria de reputar inconstitucional, perquè 
comportaria que una llei bàsica ordinària deixa sen-
se efecte les determinacions d’una llei orgànica estatal 
com és l’Estatut, pel que fa a l’existència de les comar-
ques com a ens locals supramunicipals.

Per la seva banda, els diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya centren els seus 
dubtes en l’apartat 1, perquè interpreten que obvia la 
competència exclusiva de la Generalitat en matèria de 
règim local i, per tant, vulnera els articles 160 i 84.2 
EAC.

Començant pels dubtes que suscita l’apartat 1, hem de 
dir que és una norma que vol sintetitzar allò que ja es 
deriva del bloc de la constitucionalitat i de la jurispru-
dència constitucional que hem referit en el fonament 
jurídic segon, respecte de la relació entre la llei bàsi-
ca i l’Estatut d’autonomia, que donem aquí per repro-
duïda.

Dit això, hem de recordar que l’establiment de les 
competències que en l’àmbit del règim local correspo-
nen a l’Estat i a les comunitats autònomes no és una 
funció que correspongui fer a la llei bàsica, sinó que 
deriva, insistim, del bloc de la constitucionalitat, per la 
qual cosa res no hi pot afegir una norma com la que 
ara és objecte del nostre examen consultiu.



5 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

4.75. INFORMACIó 78

Entrant en l’examen de l’apartat 2, hem de fer esment 
a la formulació que conté, de caràcter interpretatiu, se-
gons la qual les referències a les diputacions provinci-
als s’han d’entendre fetes als ens supramunicipals que, 
d’acord amb els respectius estatuts d’autonomia, tin-
guin atribuïdes competències en matèria d’assistència 
i cooperació als municipis.

Respecte d’aquests ens, pel que ara interessa, hem de 
recordar l’article 83.1 EAC, que declara que Catalunya 
s’organitza territorialment en municipis i vegueries, i 
també els articles 90 i 91 EAC, que defineixen la ve-
gueria com l’àmbit territorial específic per a l’exercici 
del govern intermunicipal de cooperació local, al ma-
teix temps que disposen que els consells de vegueria 
substitueixen les diputacions. En aquest sentit, sobre la 
naturalesa i les funcions de la vegueria com a ens local 
territorial de Catalunya (art. 90 EAC), ens remetem al 
que vàrem exposar a bastament en el DCGE 11/2010, 
de 5 de juliol, sens perjudici de recordar ara, a tall de 
resum, que «és un nou tipus de província de règim es-
pecial, [...], diferent de les províncies de règim comú 
però respectuosa amb les exigències de l’article 141.1 
CE», que s’identifica «amb la província constitucional, 
mitjançant un procés pel qual l’ens provincial es trans-
forma sense perdre, però, els elements que fan possible 
la seva recognoscibilitat com a tal», i que l’organitza-
ció territorial en vegueries és «un element substancial 
definidor de la Generalitat en el seu conjunt, i és per 
aquesta raó que s’ha de projectar i s’ha de respectar 
tant per l’àmbit espacial dels ens locals com per l’orga-
nització de l’Administració que depèn del Govern de 
la Generalitat» (FJ 3).

A la vista del que s’ha exposat, en la mesura que la 
disposició dictaminada no concreta, lògicament, quins 
són els ens supramunicipals que han de tenir atribuï-
des a Catalunya les competències en matèria d’assis-
tència i cooperació als municipis, no vulnera les es-
mentades previsions estatutàries.

Tot l’anterior ens porta a concloure que la disposició 
addicional tercera LRSAL no és contrària a la Consti-
tució ni a l’Estatut.

18. La disposició addicional cinquena LRSAL preveu 
l’aplicació de la Llei als municipis de Madrid i Bar-
celona «sin perjuicio de las particularidades de su le-
gislación específica y con estricta sujeción a los prin-
cipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera».

Els diputats del Grup Parlamentari Socialista centren 
els seus dubtes en la contradicció que es podria produ-
ir entre l’esmentada LRSAL, objecte del present Dic-
tamen, i les lleis especials reguladores el règim jurídic 
del municipi de Barcelona i que, a tall d’exemple, il-
lustren amb una breu comparativa entre els preceptes 
respectius. En síntesi, consideren que aquesta disposi-
ció «[n]o preserva suficient l’organització municipal, 
les competències i el règim financer establerts a la Llei 

1/2006 de 13 de març, per la que es regula el Règim 
Especial del Municipi de Barcelona, així com a la Llei 
22/1998, de 30 de desembre de la Carta Municipal de 
Barcelona, en front l’organització, competències i rè-
gim financer que preveu la Llei 27/2013, de 27 de de-
sembre per les entitats locals».

En aquest punt cal fer un breu esment a la regulació es-
pecífica de la ciutat de Barcelona, que es justifica prin-
cipalment per raons de pes demogràfic i polític, i que 
es recull principalment en dues lleis: la Llei catalana 
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, i la Llei de l’Estat 1/2006, de 13 de març, 
per la qual es regula el règim especial del municipi 
de Barcelona. Aquest règim especial té actualment el 
seu reconeixement en la disposició addicional sisena  
LRBRL, encara vigent, la qual admet les normes que 
en el seu moment regulaven la ciutat de Barcelona 
(Decret 1166/1960, de 23 de maig, i decrets llei 5/1974 
i 3276/1974, de 23 de maig i 24 d’agost, respectiva-
ment) «salvo en lo que se opongan, contradigan o re-
sulte incompatible con lo establecido en la presente 
Ley», al mateix temps que permet la seva actualitza-
ció, tot i que delimita les especialitats del règim d’or-
ganització municipal que es poden incorporar.

D’aquesta manera, algunes especificitats organitzati-
ves i competencials, també recollides en part per l’Es-
tatut de 2006, que reconeix a Barcelona l’estatus de 
capitalitat de Catalunya i la participació en l’aprovació 
de la normativa que regula el seu règim especial (art. 
10 i 89 EAC), tenen a veure amb el règim competen-
cial propi (títol VI de la Llei 22/1998 i títol II de la Llei 
1/2006), la capacitat d’autoorganització (art. 26 de la 
Llei 22/1998), les especificitats de la figura de l’alcalde 
i el consell municipal (art. 9 a 19 de la Llei 22/1998), 
les potestats tributàries i comptables (capítol IV de la 
Llei 1/2006), els processos de presa de decisions, i la 
participació ciutadana a través de la descentralització 
en districtes i la desconcentració administrativa (títol 
II de la Llei 22/1998).

Entrant ja en l’anàlisi dels dubtes que plantegen els di-
putats sol·licitants i que se centren en l’abast interpre-
tatiu que s’ha de donar a la clàusula «sin perjuicio de 
las particularidades de su legislación específica», hem 
de dir que la seva recta interpretació no condueix a la 
vulneració constitucional que denuncien. N’hi haurà 
prou amb comparar aquesta fórmula amb la que apa-
reixia en l’iter prelegislatiu de la Llei dictaminada, per 
afirmar que allò que pretén la disposició addicional 
cinquena és, precisament, evitar que es pugui enten-
dre que la LRSAL hagi derogat les lleis especials que 
regulen les especialitats dels règims dels municipis de 
Madrid i Barcelona.

En efecte, l’Avantprojecte de llei, aprovat pel Consell 
de Ministres el 15 de febrer de 2013, i fet públic el 18 
de febrer del mateix any, partia de la primacia de la  
LRSAL sobre les lleis particulars dels municipis de 
Madrid i de Barcelona, ja que afirmava que aquestes 
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s’havien d’aplicar en allò que no se li oposessin (dispo-
sició addicional quarta). A més, en la seva disposició 
derogatòria, incloïa les lleis 22/1998 i 1/2006. Tot això 
ha estat suprimit en la Llei que ara dictaminem, la qual 
cosa confirma que el legislador bàsic ha volgut salva-
guardar expressament la vigència d’aquella regulació 
especial, que s’haurà de sotmetre, això sí, als principis 
de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària. 
Avala aquesta interpretació el fet que l’abans esmen-
tada disposició addicional sisena LRBRL, que, des de 
l’any 1985, reconeix el règim especial per al municipi 
de Barcelona, no ha estat derogada per la LRSAL.

A banda de l’anterior, tampoc no podem menystenir el 
principi general segons el qual, davant la vigència de 
dues normes que es refereixen a la mateixa matèria, la 
de naturalesa especial (en aquest cas, la Llei 22/1998, 
de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelo-
na, i la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es regu-
la el règim especial del municipi de Barcelona) ha de 
prevaler sobre la de caràcter general.

Finalment, pel que fa a l’estricta subjecció dels esmen-
tats municipis als principis d’estabilitat pressupostària 
i de sostenibilitat financera, només ens caldrà recordar 
que la Llei orgànica 2/2012, en el seu article primer, 
preveu que aquests principis rectors «vinculen tots 
els poders públics, als quals s’ha d’adequar la política 
pressupostària del sector públic orientada a l’estabili-
tat pressupostària i la sostenibilitat financera, com a 
garantia del creixement econòmic sostingut i la crea-
ció d’ocupació, en desplegament de l’article 135 de la 
Constitució espanyola».

En conclusió, la disposició addicional cinquena LRSAL 
no és contrària a la Constitució ni a l’Estatut.

19. La disposició addicional dissetena LRSAL esta-
bleix que, per a l’obertura de llocs de culte, les esglési-
es, confessions o comunitats religioses hauran d’acre-
ditar la seva personalitat jurídica civil mitjançant un 
certificat del Registre d’entitats religioses, emès a 
l’efecte, i en el qual hi haurà de constar la ubicació del 
lloc de culte que es pretengui construir. Obtinguda la 
certificació, la tramitació de l’obertura s’haurà de regir 
pel que preveu l’article 84.1.c LRBRL, sens perjudici 
de la llicència urbanística que correspongui.

El Govern qüestiona aquest precepte perquè, a parer 
seu, determina que l’obertura tan sols requereix l’acre-
ditació de la personalitat jurídica civil de l’església o 
la confessió interessada, per mitjà d’un certificat del 
Registre d’entitats religioses i la comunicació prèvia 
o declaració responsable que regula l’article 84.1.c  
LRBRL, això sens perjudici de la sol licitud de la lli-
cència urbanística que sigui procedent. Sense discutir 
la necessitat del certificat del Registre d’entitats religi-
oses (en què, per cert, sorprèn que hi hagi de constar 
el lloc on es pretengui construir el centre), el Govern 
adreça el seu retret al fet que es tracta d’una regula-
ció que contradiu l’article 9 de la Llei de Catalunya 

16/2009, que demana l’obtenció prèvia d’una llicèn-
cia municipal d’obertura i ús de centres de culte. Fi-
nalment, al·lega que els centres de culte constitueixen 
llocs de concurrència pública sobre els quals es pro-
jecta la competència exclusiva de la Generalitat en 
matèria de protecció civil (art. 132 EAC), i la compe-
tència dels governs locals per regular les condicions 
de seguretat de les activitats organitzades en locals de 
concurrència pública (art. 84.2.e EAC).

En el mateix sentit, tot i que de manera més genèrica i 
sense al·legar quin és el precepte del bloc de la consti-
tucionalitat que resulta infringit, els diputats del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
sostenen que aquesta disposició fa una redistribució 
competencial que vulnera l’Estatut i la Constitució.

Amb caràcter previ a l’anàlisi del precepte objecte de 
dictamen, haurem de determinar el títol competencial 
en què s’ubica la matèria regulada i discernir el règim 
de distribució de competències que resulti de l’enqua-
drament esmentat. Pel seu contingut (la intervenció 
municipal en el control de les activitats privades dels 
ciutadans) podem dir que la norma s’insereix, tal com 
invoca la disposició final cinquena, en el títol sobre ba-
ses del règim jurídic de les administracions públiques 
de l’article 149.1.18 CE.

La legislació bàsica, recordem-ho una vegada més, 
permet fixar els «[...] principios o criterios básicos 
en materia de organización y competencia de gene-
ral aplicación en todo el Estado» (STC 103/2013, de 
25 d’abril, FJ 4). I, pel que ara interessa, per procedi-
ment administratiu comú «hem d’entendre únicament 
el conjunt de principis i regles que han d’estar pre-
sents en tota actuació processal administrativa, sigui 
de l’Estat, de les comunitats autònomes o de qualsevol 
altre ens públic» (DCGE 9/2013, de 8 d’agost, FJ 5).

Per tant, en aquest àmbit concret de les formes d’inter-
venció o control en les activitats dels ciutadans, la le-
gislació bàsica de l’Estat s’ha de limitar a determinar, 
com fa l’article 84 LRBRL, les diferents tècniques de 
control de què disposen les entitats locals, així com els 
principis (proporcionalitat, no-discriminació i neces-
sitat) que poden permetre que es decantin per una o 
altra d’aquestes tècniques.

Per contra, la competència estatal no comprèn les re-
gulacions normatives que vinculen un instrument o 
tècnica d’intervenció administrativa concrets a una 
activitat que és competència de les comunitats autò-
nomes. Dit en altres paraules, correspon a la comu-
nitat autònoma titular de la competència substantiva 
respecte de la qual s’exerceix l’activitat determinar el 
mitjà d’intervenció, d’entre els que enumera l’esmentat 
article 84 LRBRL, el qual, òbviament, s’ha d’ajustar 
als esmentats principis de proporcionalitat, igualtat de 
tracte i necessitat (art. 84.2 LRBRL).

Tot i que la present disposició segueix la línia de les 
darreres reformes de la LRBRL, que han eliminat 
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amb caràcter general la llicència i altres instruments 
de control preventiu, allò rellevant és que ara ho fa es-
tablint quin ha de ser el mitjà d’intervenció concret 
que ha d’adoptar el municipi (la comunicació prèvia 
o la declaració responsable previstes a l’art. 84.1.c  
LRBRL) en un àmbit que pertany a una competència 
sectorial que correspon a la Generalitat. Efectivament, 
l’article 161.1 EAC li atribueix la competència exclu-
siva en matèria d’entitats religioses que acompleixin 
llur activitat a Catalunya. De fet, a l’empara d’aquest 
mateix títol competencial, la Generalitat va aprovar la 
Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, en 
què s’estableix que, per iniciar les activitats d’un nou 
centre de culte de concurrència pública, s’ha d’obtenir 
prèviament una llicència municipal d’obertura i d’ús, 
preveient, d’acord amb el principi de proporcionalitat, 
que en els casos en què no se superi un determinat afo-
rament, aquesta es podrà substituir per la comunicació 
prèvia (art. 9). Òbviament, això anterior no obsta per-
què es pugui recavar algun altre tipus d’intervenció, 
com ara la llicència urbanística a la qual el mateix pre-
cepte aquí examinat es refereix.

Així doncs, la remissió que la disposició addicional dis-
setena LRSAL fa a la lletra c de l’article 84.1 LRBRL, 
quan imposa una mesura d’intervenció concreta en un 
àmbit material que és competència de la Generalitat, 
vulnera l’article 161.1 EAC i no troba empara en l’arti-
cle 149.1.18 CE.

20. La disposició transitòria onzena LRSAL estableix 
que les mancomunitats de municipis, en el termini de 
sis mesos, han d’adaptar els seus estatuts a les previ-
sions de l’article 44 LRBRL per tal de no incórrer en 
causa de dissolució (apt. 1). Afegeix que les competèn-
cies de les mancomunitats han d’estar orientades, ex-
clusivament, a la realització d’obres i a la prestació de 
serveis públics necessaris perquè els municipis puguin 
exercir les seves competències o prestar els serveis que 
enumeren els articles 25 i 26 LRBRL (apt. 2). Final-
ment, en el paràgraf tercer, determina que l’expedient 
de resolució l’inicia i el resol la comunitat autònoma i 
estableix els efectes de la dissolució.

Els diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya sostenen que, com que aquesta 
disposició pretén dissoldre les mancomunitats, vulne-
ra la competència prevista a la lletra e de l’article 160.1 
EAC.

Les mancomunitats són organitzacions instrumentals 
per a la gestió d’obres i serveis dels municipis que les 
integren, i tenen capacitat i personalitat jurídica prò-
pia per assolir aquestes finalitats. Per la seva naturale-
sa i finalitat –prestació de serveis concrets i execució 
d’obres de competència i responsabilitat dels munici-
pis– constitueixen una manifestació del dret dels mu-
nicipis a associar-se, en el doble vessant de creació de 
mancomunitats i de llibertat de no ser obligats a as-
sociar-se o a romandre-hi, en la línia del que disposa 
l’article 19 de la Carta Europea d’Autonomia Local i 

l’article 87.2 EAC, que afegeix que les lleis no poden 
limitar aquest dret si no és per garantir l’autonomia 
dels altres ens que la tenen reconeguda. D’aquesta ma-
nera, segons la doctrina constitucional, en la mesura 
que aquestes entitats locals no són titulars d’altres in-
teressos que els dels municipis que els encomanen les 
seves funcions «participan de la autonomía que cons-
titucionalmente se predica de los entes locales que las 
forman» (STC 103/2013, FJ 3).

Les determinacions bàsiques de la seva regulació es 
contenen a l’article 44 LRBRL. Aquest precepte, a 
l’empara del títol competencial contingut a l’article 
149.1.18 CE, considera bàsic el reconeixement del dret 
dels municipis a associar-se amb d’altres en mancomu-
nitats, l’atorgament de capacitat i personalitat jurídica 
i també la determinació del contingut dels estatuts re-
guladors d’aquestes entitats (àmbit territorial, objecte, 
competència, òrgans, recursos i termini de durada). A 
partir d’aquí, correspon a les comunitats autònomes el 
desenvolupament de la dita legislació bàsica. Ha estat 
sobre la base d’aquesta competència compartida que la 
Generalitat ha regulat les mancomunitats de munici-
pis, als articles 115 a 122 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

Entrant en l’examen de la norma sol·licitada, hem de 
començar per posar de manifest l’estranyesa que su-
posa l’establiment d’un règim transitori que preveu 
l’adaptació dels estatuts de les mancomunitats a les 
previsions d’una norma, l’article 44 LRBRL, que no 
s’ha vist afectada per la LRSAL i que, en realitat, resta 
inalterada des de l’any 2003. D’altra banda, poc o res 
diu aquest article sobre els esmentats estatuts, ja que 
es limita a enunciar de forma genèrica quins aspectes 
han de contenir. Estranyesa que augmenta pel fet que, 
a l’incompliment de la dita obligació, s’hi vincula un 
efecte tan dràstic com és que constitueixi una causa de 
dissolució.

Fetes les anteriors consideracions, passem a examinar 
si la causa de dissolució de la mancomunitat que esta-
bleix la disposició que ens ocupa té caràcter de norma 
bàsica. En aquest sentit, hem de partir del fet que, se-
gons ha quedat dit, la determinació de quin ha de ser 
el contingut dels estatuts de les mancomunitats, que 
fa l’article 44 LRBRL, té caràcter de bàsic i, per tant, 
en principi també l’hauria de tenir la previsió que si-
gui causa de dissolució la nova adaptació, en el ter-
mini previst, en tant que constitueix un criteri d’abast 
general relatiu al valor jurídic dels estatuts d’aquestes 
entitats. No podem dir el mateix del procediment de 
dissolució de les mancomunitats, la regulació del qual, 
per la seva naturalesa, hauria de correspondre a la Ge-
neralitat a l’empara de les competències que té atribuï-
des per l’article 160.1.a EAC, tot preveient, en garantia 
de l’autonomia local que tenen reconeguda, algun ti-
pus de participació d’aquestes entitats.
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Ara bé, si anem més enllà de la literalitat estricta, una 
interpretació teleològica de la present disposició tran-
sitòria ens porta a entendre que la regla d’adaptació 
als estatuts no es limita a allò que preveu l’esmentat 
article 44 LRBRL, sinó que inclou també el paràgraf 
segon de la mateixa disposició, i, per tant, el nostre 
judici de constitucionalitat haurà d’incloure aquest as-
pecte.

Així, l’esmentat segon paràgraf estableix de bell nou 
(i sense modificar l’article 44) una regla que consis-
teix a restringir l’objecte de les mancomunitats, que 
s’ha d’orientar, exclusivament, a la realització d’obres 
i a la prestació de serveis necessaris per a l’exercici 
de les competències pròpies (art. 25 LRBRL) i per a 
la prestació dels serveis bàsics (art. 26 LRBRL). Com 
dèiem, la seva integració en mig del precepte que es-
tem dictaminant ens indica que allò que es pretén, en 
realitat, és que els estatuts que continguin un objecte 
que ultrapassi aquest que s’acaba de descriure s’hagin 
d’adaptar a aquesta regla més limitativa. Per tant, tot 
i aquesta tècnica legislativa tan defectuosa, examina-
rem a continuació si l’esmentada limitació de l’activi-
tat de les mancomunitats reuneix els requisits per ser 
considerada bàsica.

Com hem anat exposant en aquest Dictamen, les ba-
ses de l’Estat han de deixar un marge suficient perquè 
les comunitats autònomes puguin desenvolupar la seva 
pròpia política, en aquest cas, respecte de les tècniques 
d’organització i de relació per a la cooperació i la col-
laboració entre els ens locals, entre els quals s’inclo-
uen, òbviament, les mancomunitats. Igualment, quan 
es tracta de bases que no amplien el contingut de les 
competències locals sinó que el restringeixen, ja hem 
dit que han de tenir un caràcter menys intens.

Així, doncs, la limitació de l’objecte de les mancomu-
nitats exclusivament a l’execució en comú de les com-
petències i els serveis que afectin els articles 25 i 26 
LRBRL, sense establir a la Llei cap mena de raó jus-
tificativa, no només impedeix a la Generalitat atribuir 
altres finalitats a aquesta figura associativa, igualment 
legítimes, sinó que fins i tot exclou que puguin tenir 
les que l’article 84.2 EAC atribueix també com a prò-
pies als municipis. Consegüentment, el fet que es pre-
vegi com a causa de dissolució que les mancomunitats 
que no hagin adaptat els seus estatuts, en el termini 
previst, a aquesta limitació de finalitats, i s’estableixin 
els efectes d’aquesta, implica, igualment, una vulnera-
ció de les competències de la Generalitat reconegudes 
a l’article 160.1.a EAC

En conclusió, la disposició transitòria onzena LRSAL 
vulnera les competències de la Generalitat previstes 
a l’article 160.1.a EAC i no troba empara en l’article 
149.1.18 CE.

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

Conclusions

Primera. Els apartats dos i set de l’article primer, que 
modifiquen i afegeixen, respectivament, l’article 3.2 
LRBRL i l’article 24 bis LRBRL; i les disposicions 
transitòries quarta i cinquena, de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració local, vulneren l’article 86.7 EAC i les com-
petències de la Generalitat previstes a l’article 160.1.b 
EAC, i no troben empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Segona. L’apartat cinc de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que modifica l’article 13.5 
LRBRL, vulnera les competències de la Generalitat 
previstes als articles 151.b i 160.1.a EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. Els apartats vuit i deu de l’article primer, que 
modifiquen l’article 25.1 i .2 LRBRL, i les lletres c, e, 
f, i h de l’article 27.3 LRBRL, respectivament; la dis-
posició addicional onzena i les disposicions transitò-
ries primera, segona i tercera de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, vulneren les competències de la Gene-
ralitat previstes als articles 160.1.b, 162 i 166 EAC, i 
no troben empara en l’article 149.1.18 CE, com també 
vulneren l’autonomia local garantida pels articles 140 
CE i 84.2 i 86.3 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. L’apartat nou de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fa 
del paràgraf segon de l’article 26.2 LRBRL, vulnera 
les competències de la Generalitat previstes a l’article 
160.1.a EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Cinquena. Els apartats nou i tretze de l’article primer 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, en la modifi-
cació que fan del paràgraf tercer de l’article 26.2 LR-
BRL i del paràgraf segon de la lletra a de l’article 36.2 
LRBRL, respectivament, vulneren l’autonomia local 
garantida pels articles 140 CE i 84.1 i 86.3 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Sisena. L’apartat setze de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la modificació que fa 
del primer incís de l’apartat 3 de l’article 57 LRBRL, 
«La constitución [...] recursos económicos», vulnera 
l’autonomia local garantida pels articles 140 CE i 87.2 
EAC i l’article 10.1 de la Carta Europea d’Autonomia 
Local.

Adoptada per unanimitat.
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Setena. L’apartat disset de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que afegeix l’article 57 
bis LRBRL, vulnera l’autonomia financera de la Ge-
neralitat prevista als articles 156 CE i els articles 201.2 
i 202.2 i .3 EAC, com també l’article 157.3 CE; així 
mateix, l’apartat 1 de la disposició addicional novena 
de l’esmentada Llei 27/2013, vulnera l’autonomia fi-
nancera de la Generalitat prevista als articles 156 CE i 
els articles 201.2 i 202.2 i .3 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Vuitena. Els apartats divuit, dinou i vint-i-vuit de l’ar-
ticle primer de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, que 
afegeixen l’apartat 1 i el primer paràgraf de l’apartat 2 
de l’article 75 bis; els apartats 1 i 2 de l’article 75 ter, 
i l’article 104 bis LRBRL, vulneren les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 160.2 EAC, i no 
troben empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Novena. L’apartat trenta de l’article primer de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, que afegeix els apar-
tats 2 i 3 de l’article 116 bis LRBRL, vulnera l’article  
135.5 CE.

Adoptada per unanimitat.

Desena. L’apartat trenta-sis de l’article primer de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, que modifica els pa-
ràgrafs segon i tercer de l’apartat 2; l’incís «o bien ser 
disueltos, en ambos casos,» del primer paràgraf de 
l’apartat 4; i l’incís «la disolución» del darrer paràgraf 
d’aquest mateix apartat, de la disposició addicio nal 
novena LRBRL, vulnera les competències de la Ge-
neralitat previstes a l’article 160.1.c EAC, i no troba 
empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Onzena. La disposició addicional quinzena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, vulnera l’autonomia local 
garantida pels articles 140 CE i 84.2 i 86.3 EAC, i no 
troba empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Dotzena. La disposició addicional dissetena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, en la remissió que fa a la 
lletra c de l’article 84.1 LRBRL, vulnera l’article 161.1 
EAC, i no troba empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Tretzena. La disposició transitòria onzena de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, vulnera les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 160.1.a EAC, i no 
troba empara en l’article 149.1.18 CE.

Adoptada per unanimitat.

Catorzena. La resta de preceptes examinats de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració local, no són contraris a la 
Constitució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

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

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

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

Barcelona, de 27 de febrer de 2014

Vist i plau Conseller secretari
El president  Àlex Bas Vilafranca
Joan Egea Fernàndez

Àlex Bas i Vilafranca, consejero secretario del Con-
sell de Garanties Estatutàries

Certifico:

Que este Consell ha emitido, con fecha 27 de febrero 
de 2014, el Dictamen solicitado por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña con carácter previo a la inter-
posición, ante el Tribunal Constitucional, de un recur-
so de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 16.2.a y 30 de la Ley 2/2009, de 12 
de febrero, del Consell de Garanties Estatutàries.

Expido el presente a utilidad del Parlamento de Cata-
luña.

Barcelona, 27 de febrero de 2014

Vº.Bº. 
El presidente  El conseller secretari
Joan Egea Fernàndez Àlex Bas i Vilafranca
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Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 23/2013, del 23 de desembre, regu-
ladora del factor de sostenibilitat i l’índex de 
revaloració del sistema de pensions de la 
Seguretat Social
Tram. 212-00006/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 57243 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la presidenta del Parlament 

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia del Dictamen 10/2014, d’aquest 
Consell, emès el dia 27 de febrer de 2014, sobre la Llei 
23/2013, del 23 de desembre, reguladora del factor de 
sostenibilitat i l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social.

Ben cordialment,

Joan Egea Fernàndez
President del Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Dictamen 10/2014, de 27 de febrer, sobre la 
Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del 
factor de sostenibilitat i l’índex de revaloració 
del sistema de pensions de la Seguretat Social

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

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, sobre la Llei 23/2013, de 23 
de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i 
l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Se-
guretat Social (BOE núm. 309, de 26 de desembre de 
2013).

Antecedents

1. El dia 30 de gener de 2014 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. 
núm. 3801) en què es comunicava al Consell l’Acord 

de la Mesa del Parlament, del dia 28 de gener, en el 
qual, segons el que preveuen els articles 16.2.a i 23.f 
de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, es va admetre a tràmit la sol·licitud 
de dictamen presentada el 23 de gener de 2014 per més 
d’una desena part dels diputats, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, en relació amb 
l’adequació a la Constitució de la Llei 23/2013, de 23 
de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i 
l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Se-
guretat Social.

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

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió 
del dia 31 de gener de 2014, després d’examinar la le-
gitimació i el contingut de la sol·licitud, la va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre el dic-
tamen corresponent, d’acord amb l’article 24.2 de la 
seva Llei reguladora. Se’n va designar ponent el conse-
ller secretari senyor Àlex Bas i Vilafranca.

3. En la mateixa sessió, en aplicació de l’article 25, 
apartats 4 i 5, de la seva Llei reguladora, va acor-
dar adreçar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots 
els grups parlamentaris i també al Govern, a fi de sol-
licitar-los la informació i la documentació comple-
mentàries de què disposessin amb relació a la norma 
sotmesa a dictamen.

4. 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 27 de febrer de 2014.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Com hem indicat en els antecedents, els diputats sol-
licitants demanen el pronunciament del Consell sobre 
la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del fac-
tor de sostenibilitat i l’índex de revaloració del siste-
ma de pensions de la Seguretat Social (en endavant, 
Llei 23/2013), prèviament i amb caràcter preceptiu a 
l’eventual interposició d’un recurs d’inconstitucionali-
tat davant del Tribunal Constitucional per part del Par-
lament de Catalunya (art. 76.3 EAC i 16.2.a i 30 de la 
Llei 2/2009, de 12 de febrer).

En aquest primer fonament jurídic, delimitarem l’ob-
jecte del Dictamen, exposant, en primer lloc, el con-
text normatiu en el qual s’insereix aquesta Llei, per 
tal de, seguidament, indicar les línies generals del seu 
contingut i les principals novetats que incorpora al sis-
tema de pensions. Després, farem referència als pre-
ceptes que qüestionen els diputats sol·licitants i, final-
ment, indicarem l’objecte i l’estructura que tindrà el 
Dictamen a fi i efecte de donar resposta a la sol·licitud.
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1. La Llei 23/2013 s’inscriu en un procés de reformes 
de la Seguretat Social destinat a assegurar que les se-
ves despeses siguin assumibles pel sistema, en un con-
text d’augment progressiu de l’esperança de vida de la 
població pensionista que provoca problemes de soste-
nibilitat, especialment en situacions de crisi econòmi-
ca. Per això, des del Pacte de Toledo de 1995, s’han 
adoptat diverses mesures adreçades a moderar l’incre-
ment de la despesa en pensions i a assegurar-ne el fi-
nançament. La regulació aprovada ha incidit, entre al-
tres aspectes, en la fixació inicial de l’import de les 
pensions i en la seva actualització anual, àmbits preci-
sament en els quals s’insereix també la Llei 23/2013 a 
través dels denominats factor de sostenibilitat i índex 
de revaloració, els quals passem a emmarcar en el seu 
context més recent.

Pel que fa al factor de sostenibilitat, ja la Llei 27/2011, 
d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i moder-
nització del sistema de Seguretat Social, mitjançant 
el seu article 8, va afegir una disposició addicional 
cinquanta-novena al Text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/1994, de 20 de juny (en endavant, TRLGSS), titula-
da precisament «Factor de sostenibilitat del sistema de 
la Seguretat Social», que estableix: 

«Amb l’objectiu de mantenir la proporcionalitat en-
tre les contribucions al sistema i les prestacions que 
se n’esperen i garantir-ne la sostenibilitat, a partir de 
l’any 2027 els paràmetres fonamentals del sistema 
s’han de revisar per les diferències entre l’evolució de 
l’esperança de vida als 67 anys de la població l’any en 
què s’efectuï la revisió i l’esperança de vida als 67 anys 
el 2027. Les revisions s’han d’efectuar cada 5 anys, 
utilitzant a aquest fi les previsions realitzades pels or-
ganismes oficials competents.»

Posteriorment, l’article 18.3 de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibili-
tat financera, en la redacció que ha tingut fins a la seva 
reforma per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desem-
bre, de control del deute comercial en el sector pú-
blic, va preveure la possibilitat que el Govern de l’Es-
tat, «en cas de projectar un dèficit en el llarg termini 
del sistema de pensions», avancés l’aplicació d’aquest 
factor de sostenibilitat, que ara es concreta en la Llei 
23/2013, objecte d’aquest Dictamen, mitjançant l’esta-
bliment d’una fórmula aplicable a la determinació ini-
cial de l’import de les pensions contributives de jubila-
ció que es causin a partir de l’1 de gener de 2019, vuit 
anys abans del que preveia l’esmentada Llei 27/2011.

Amb referència a la revaloració de les pensions, el sis-
tema anteriorment previst a l’article 48 TRLGSS, des 
de la seva modificació per la Llei 24/1997, de 15 de 
juliol, de consolidació i racionalització del sistema de 
Seguretat Social, era el de la seva actualització anu-
al conforme a l’índex de preus de consum (IPC). Al 
començament de cada any, les pensions contributives 
s’incrementaven segons la inflació prevista i les possi-

bles desviacions es corregien posteriorment (des de la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social, només a l’alça). 
Aquest sistema es va haver d’exceptuar per als anys 
2011 a 2013, en què diverses disposicions legals van 
establir increments inferiors a la inflació per a la ma-
joria de les pensions. En aquest àmbit, la Llei 23/2013 
estableix la forma com s’haurà de calcular cada any 
l’índex de revaloració de les pensions contributives, el 
qual, d’altra banda, per efecte de l’article 52 TRLGSS, 
s’aplicarà com a límit mínim del percentatge d’actu-
alització de les pensions no contributives que haurà 
de preveure la llei de pressupostos generals de l’Estat 
d’aquell any.

De la normativa internacional i de la Unió Europea 
aplicable a l’Estat espanyol en aquesta matèria, no-
més un tractat conté regles mínimament precises so-
bre la determinació econòmica de les diferents pres-
tacions (el Codi Europeu de la Seguretat Social, de 16 
d’abril de 1964, la ratificació del qual es va publicar 
en el BOE núm. 65, de 17 de març de 1995), ja que els 
altres instruments vigents són de naturalesa eminent-
ment principial o bé es limiten a tractar aspectes con-
crets com, per exemple, la mobilitat internacional. Fi-
nalment, hem de fer esment a la Directiva del Consell 
79/7/CEE, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’apli-
cació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre 
homes i dones en matèria de seguretat social, que té 
per finalitat incidir en l’eliminació de la discriminació 
per raó de gènere en els sistemes de cobertura socials.

2. A continuació exposarem el contingut de la norma. 
La Llei 23/2013 conté set articles, els sis primers dels 
quals estan agrupats en el capítol I («Factor de soste-
nibilitat de la pensió de jubilació»), i en queda a ban-
da només el setè, que constitueix el capítol II («Índex 
de revaloració»). A més, s’incorporen quatre disposici-
ons addicionals i cinc de finals, que estan relacionades 
amb el contingut d’un dels capítols, o dels dos alhora, 
i una disposició derogatòria que estableix una clàusula 
genèrica de derogació.

En el conjunt de la Llei trobem, per tant, dos blocs: el 
relatiu al factor de sostenibilitat i el referent a l’índex 
de revaloració. Pel que fa al primer bloc, l’article 1 de-
fineix el factor de sostenibilitat com «un instrument 
que amb caràcter automàtic permet vincular l’import 
de les pensions de jubilació del sistema de la Segure-
tat Social a l’evolució de l’esperança de vida dels pen-
sionistes». Aquesta modulació es du a terme a través 
d’una fórmula de càlcul establerta a l’article 4, amb la 
qual, com diu el preàmbul, s’ajusta «la pensió inicial 
de jubilació de manera que l’import total que percebi 
al llarg de la seva vida un pensionista que accedeixi al 
sistema de pensions dins d’un cert nombre d’anys, i 
que previsiblement tindrà una esperança de vida més 
gran, sigui equivalent al que percebi el que es jubili en 
un moment anterior».
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Aquest factor, que es calcula a partir de «la variació 
interanual, en un període quinquennal, de l’esperan-
ça de vida als 67 anys, obtinguda segons les taules de 
mortalitat de la població pensionista de jubilació del 
sistema de la Seguretat Social» (art. 3 a 5), és intro-
duït per la disposició final segona de la Llei a l’arti-
cle 163.1 TRLGSS, de manera que, sens perjudici del 
complement per mínims establert a la llei de pressu-
postos generals de l’Estat de cada any (art. 6), s’utilitza 
per determinar l’import inicial de les noves pensions 
contributives de jubilació (art. 2), multiplicant la quan-
tia que resulta d’aplicar un percentatge que depèn del 
temps de cotització de cada persona a la base regula-
dora prevista a l’article 162 TRLGSS. Ara bé, l’apartat 
2 de la disposició final cinquena de la Llei endarrereix 
la utilització d’aquest factor de sostenibilitat fins a la 
fixació de les pensions «que es causin a partir de l’1 de 
gener de 2019».

Quant al segon bloc, a l’article 7 s’estableix la forma 
de càlcul de l’índex de revaloració de les pensions con-
tributives de la Seguretat Social, que s’haurà d’inclou-
re en la llei de pressupostos generals de l’Estat de cada 
any. Aquest índex és determinat per diverses variables 
relacionades amb els ingressos i les despeses de la Se-
guretat Social, el nombre de pensions contributives i 
la variació interanual de la pensió mitjana del siste-
ma en absència de revaloració, a les quals s’aplica un 
paràmetre (representat per la lletra alfa), el valor del 
qual, que ha d’estar entre 0,25 i 0,33, es fixa cada cinc 
anys (durant el primer quinquenni, és a dir, de 2014 
a 2018, ambdós inclosos, aquest valor és 0,25, segons 
estableix la disposició addicional segona). El resultat 
obtingut, que s’aplicarà també a les pensions de clas-
ses passives i als seus havers reguladors (disposició fi-
nal tercera), en cap cas pot donar lloc a un increment 
anual de les pensions inferior al 0,25 % ni superior en 
més de mig punt a l’IPC.

Tant el factor de sostenibilitat com l’índex de revalo-
ració s’han d’aplicar de manera transparent (disposició 
addicional primera), han de ser estudiats quinquennal-
ment, quant als seus efectes en la suficiència i l’ade-
quació de les pensions de la Seguretat Social (disposi-
ció addicional tercera) i han de ser objecte d’opinions 
de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, 
pel que fa als valors calculats pel Ministeri d’Ocupa-
ció i Seguretat Social per a la seva determinació (dis-
posició addicional quarta).

Aquesta Llei es dicta a l’empara de la competència es-
tatal sobre legislació bàsica i règim econòmic de la Se-
guretat Social (disposició final primera), autoritza el 
Govern de l’Estat i els ministres d’Ocupació i Segure-
tat Social i d’Hisenda i Administracions Públiques per 
dictar les disposicions i adoptar les mesures necessà-
ries per a la seva aplicació i desplegament (disposició 
final quarta) i, amb l’excepció esmentada pel que fa al 
factor de sostenibilitat, va entrar en vigor l’endemà de 
la seva publicació (disposició final cinquena).

3. La sol·licitud de dictamen qüestiona la constitucio-
nalitat dels dos capítols de la Llei 23/2013 i, dintre del 
primer capítol, planteja dubtes especialment sobre el 
seu article quart, en què s’estableix, com hem vist, la 
fórmula de càlcul del factor de sostenibilitat.

D’una banda, planteja la possibilitat d’afectació al 
principi de seguretat jurídica establert a l’article 9.3 
CE per part dels articles 4 i 7 de la Llei, ja que «preve-
uen fórmules matemàtiques poc clares per la ciutada-
nia que li fan impossible poder preveure quin tipus de 
pensió serà aplicable en cada cas».

De l’altra, indica que l’article 50 CE, en tant que obli-
ga els poders públics a garantir, «mitjançant pensions 
adequades i periòdicament actualitzades, la suficièn-
cia econòmica dels ciutadans i les ciutadanes durant 
la tercera edat», podria resultar vulnerat pel factor de 
sostenibilitat establert al capítol primer de la Llei, i 
especialment per l’índex de revaloració fixat al capí-
tol segon, «atès que produeixen una pèrdua de poder 
adquisitiu evident que difícilment es pot recuperar al 
llarg dels anys».

Finalment, al·lega la possible violació del principi d’i-
gualtat i no-discriminació que preveu l’article 14 CE 
pel factor de sostenibilitat del capítol primer de la Llei, 
per tres motius. En primer lloc, en tant que «s’aplica 
exclusivament a les pensions de jubilació mentre que 
no es preveu per a les pensions d’incapacitat perma-
nent», fet que «podria suposar un tracte diferenciat 
no justificat, més si tenim en compte que justament 
les pensions de jubilació són les que s’obtenen després 
d’un major itinerari contributiu». En segon lloc, pel fet 
que es basa «exclusivament en l’evolució de l’esperan-
ça de vida, sense tenir en compte altres criteris com el 
gènere, la regió o l’estatus socioeconòmic». I en tercer 
lloc, perquè el seu redactat no exclou de forma expres-
sa que un desenvolupament posterior apliqui un fac-
tor de sostenibilitat diferent per a les dones, fet que 
les perjudicaria perquè la longevitat és l’únic criteri en 
què es basa aquest factor i les dones tenen una espe-
rança de vida més alta.

4. Un cop hem exposat els termes de la sol·licitud, ara 
ens pertoca delimitar l’objecte i l’estructura formal 
d’aquest Dictamen. Així, l’examen de la constitucio-
nalitat de les qüestions que susciten els dubtes plante-
jats s’abordarà en tres apartats que integraran el segon 
i darrer fonament jurídic del present text.

D’aquesta manera, en el primer apartat tractarem el 
marc constitucional dels articles 41 i 50 CE i l’alta ju-
risprudència que en delimita el significat i l’abast a 
efectes de la configuració del règim jurídic de les pen-
sions de jubilació proveïdes pel sistema de la Segure-
tat Social. En l’apartat segon, d’acord amb el precitat 
cànon d’enjudiciament, examinarem la regulació de la 
Llei relativa a la configuració del factor de sostenibi-
litat de la pensió de jubilació, amb especial atenció a 
l’article 4 de la Llei, per tal de determinar si és respec-
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tuosa amb les previsions constitucionals dels articles 
41 i 50 CE pel que fa al principi de suficiència econò-
mica, així com amb l’article 14 CE, relatiu al principi 
d’igualtat i no-discriminació per raó de gènere i res-
pecte d’altres col·lectius; i, en darrer lloc, analitzarem 
la possible afectació del principi de seguretat jurídica, 
d’acord amb l’article 9.3 CE. I en el tercer i últim apar-
tat del fonament jurídic, analitzarem l’índex de reva-
loració, amb la finalitat d’escatir si la seva regulació 
vulnera l’exigència constitucional de l’actualització 
periòdica de les pensions, segons els articles 41 i 50 
CE, així com la seva possible tatxa d’invalidesa per 
una presumpta conculcació de l’article 9.3 CE, també 
al·legada per la petició de dictamen amb relació a l’ar-
ticle 7 de la Llei.

Segon. L’examen de constitucionalitat del factor de 
sostenibilitat i l’índex de revaloració del sistema de 
pensions de la Seguretat Social

1. En primer lloc i amb caràcter previ a l’examen con-
cret dels preceptes, descriurem sintèticament el parà-
metre de constitucionalitat que emmarca el conjunt de 
la regulació sobre la qual ens ha estat sol·licitat el nos-
tre pronunciament.

Així, d’acord amb l’objecte de la Llei consistent en 
l’establiment del factor de sostenibilitat i l’índex de re-
valoració que s’aplicaran a determinades pensions de 
la Seguretat Social, ens hem de referir als articles 41 i 
50 CE, que contenen, respectivament, la garantia ins-
titucional del sistema públic de la Seguretat Social i el 
principi de suficiència econòmica dels ciutadans mit-
jançant pensions adequades i periòdicament actualit-
zades. Tots dos preceptes s’ubiquen sistemàticament 
en el capítol III del títol I de la Constitució i, tal com 
ja vam indicar amb motiu de l’article 43 CE (DCGE 
6/2012, d’1 de juny, FJ 3), malgrat que no gaudeixen 
de la mateixa naturalesa que els drets subjectius del 
capítol II, d’acord amb l’article 53 CE, sí que, per con-
tra, constitueixen autèntics mandats imperatius adre-
çats als poders públics per tal que proveeixin la ciu-
tadania de determinades cobertures i prestacions que 
esdevenen pilars essencials de l’Estat social procla-
mat a l’article 1.1 CE. En aquest sentit s’ha pronunci-
at de manera reiterada la jurisprudència del Tribunal 
Constitucional, quan ha subratllat que els esmentats 
preceptes no són meres declaracions de propòsits si-
nó veritables proposicions vinculants, tal com es des-
prèn inequívocament dels articles 9 i 53 CE (STC 
154/2006, de 22 de maig, FJ 8; 233/2007, de 5 de no-
vembre, FJ 7).

Dit això, cal tenir present que el desenvolupament de 
les seves prescripcions, segons l’apartat 3 de l’article 
53 CE, és de configuració legal i, en conseqüència, pel 
que fa a la seva garantia, només podran ser al·legats da-
vant la jurisdicció ordinària d’acord amb el que dispo-
sin les lleis que els despleguin. Ara bé, aquesta cons-
trucció, tal com acabem d’apuntar en l’encapçalament 

d’aquest apartat, no atorga al legislador una llibertat 
absoluta o il·limitada sinó que el seu marge d’aprecia-
ció està condicionat pel contingut mínim, l’anomena-
da garantia institucional, la qual concorre i varia se-
gons la naturalesa en cada mandat, principi rector o 
dret que conté l’heterogènia llista de preceptes que in-
tegren el capítol III del títol I de la Constitució.

Així, respecte de l’article 41 CE, la doctrina constitu-
cional ha interpretat que l’Estat ha de garantir l’exis-
tència d’un model públic de protecció que incorpori 
les característiques pròpies dels mecanismes de cober-
tura d’un sistema de Seguretat Social. Aquesta obli-
gació de respecte al mínim constitucional irreductible 
i, per tant, indisponible per part del legislador (STC 
32/1981, de 28 de juliol), comporta l’exigència de con-
trast o verificació consistent en el fet que ha de ser 
conformat de manera que sigui recognoscible com a 
tal per part de la consciència social en tot moment i 
lloc (STC 26/1987, de 27 de febrer, i 76/1988, de 26 
d’abril). Un cop fixada aquest garantia d’origen tan 
mínima com indeterminada, la jurisprudència del Tri-
bunal Constitucional al llarg del temps ha identificat i 
concretat determinats principis informadors del siste-
ma de la Seguretat Social, els quals en bona part tam-
bé han estat resultat de la influència de la normativa 
internacional i europea mitjançant els corresponents 
mecanismes d’integració i interpretació constituci-
onals. Entre aquests principis, els més destacats són 
el de la naturalesa essencialment pública, universal i 
obligatòria, de protecció en situacions de necessitat, 
de suficiència econòmica de les prestacions i respecte 
als seus trets característics i específicament en el cas 
de les contributives, així com del control exclusiu per 
part de l’Estat del seu règim econòmic uniforme –la 
també anomenada caixa única.

Amb relació a les prestacions del sistema i específica-
ment pel que fa a aquelles que adopten una forma es-
trictament econòmica o dinerària, no hi ha dubte que 
en destaquen, pel seu volum i importància estructu-
ral, les d’atur i les pensions de jubilació. Prestacions, 
aquestes darreres, que remeten necessàriament al con-
tingut de l’article 50 CE, que prescriu, en el seu primer 
incís, que «els poders públics garantiran la suficiència 
econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mit-
jançant pensions adequades i actualitzades periòdica-
ment».

D’acord amb aquest marc constitucional, el legislador 
estatal, en les tres darreres dècades, tal com s’ha sin-
tetitzat en el fonament jurídic primer, ha aprovat una 
extensa normativa que ha evolucionat mitjançant les 
corresponents reformes segons les característiques 
socials i econòmiques de cada moment, fins arribar 
a la darrera Llei que és objecte del nostre Dictamen. 
El conjunt de la legislació vigent es caracteritza per 
l’objectiu de fer compatibles dues finalitats principals: 
d’una banda, la provisió d’una cobertura pública i uni-
versal a tots els ciutadans, en les seves corresponents 



5 de març de 2014 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 274

4.75. INFORMACIó 87

modalitats, ja siguin contributives o no contributives, 
que garanteixi una mínima suficiència econòmica; i, 
de l’altra, d’abast i interès general, la imprescindible 
sostenibilitat del sistema en clau de futur, tot assegu-
rant el principi de solidaritat intergeneracional.

Segons aquests dos pols estructurals, resulta evident, 
i així ho ha remarcat repetidament el Tribunal Cons-
titucional, que el legislador, sobre la base de les varia-
bles demogràfiques i socioeconòmiques, ha d’adoptar 
en les diferents etapes i moments històrics les mesures 
normatives i les accions executives que facin possible 
el manteniment del sistema amb ple respecte als man-
dats constitucionals.

Això significa que, dins d’aquest marc irreductible de 
mínims que hem exposat, la modulació de les pres-
tacions, principalment mitjançant l’ajustament de les 
condicions d’accés i l’import, variï segons l’evolució 
dels factors dels quals depèn la viabilitat econòmica 
del sistema, sense que aquest tipus de modificacions 
comporti necessàriament la vulneració de les pres-
cripcions constitucionals. Ni pel que fa als mandats 
recollits als articles 41 i 50 CE, ni en relació amb el 
principi d’igualtat de l’article 14 CE per tracte diferen-
ciat, llevat de supòsits degudament acreditats d’arbi-
trarietat o desproporció en el resultat. En aquesta línia 
i amb motiu de diversos aspectes vinculats al sistema, 
s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional. Així, a tall 
il·lustratiu, tot i que no exhaustiu, podem fer esment a 
les resolucions que han establert que existeix una certa 
correspondència entre cotització i prestació, però que 
no és d’índole matemàtica (STC 103/1983, de 22 de 
novembre, FJ 3); o que han sostingut la inexistència 
d’un dret a una quantia determinada en les pensions 
del futur i la validesa de la seva limitació en seu pres-
supostària per part del legislador (STC 134/1987, de 21 
de juliol, FJ 4) o, en un nivell de pronunciament més 
sistèmic, sobre «el amplio margen de decisión que ti-
ene el legislador en la configuración de sistema de la 
Seguridad Social», amb motiu de l’aval que va prestar 
a la diferència de règims entre prestacions per raó de 
vellesa i d’invalidesa (STC 78/2004, de 29 d’abril, FJ 2).

En la jurisprudència europea també trobem el reco-
neixement de la garantia pública respecte del dret a les 
pensions, especialment amb relació a aquelles perso-
nes que hagin contribuït al sistema durant la seva vida 
laboral, però la doctrina, per raó de la diversitat regu-
latòria dels estats membres, també se situa en el nivell 
dels principis i emmarcada en les condicions de cada 
ordenament jurídic (STEDH de 12 d’octubre de 2004, 
assumpte Kjartan Ásmundsson c. Islàndia).

En conseqüència, i a tall de síntesi del paràmetre de 
constitucionalitat aplicable al supòsit que ens pertoca 
dictaminar, l’article 41 CE compta amb una garantia 
constitucional que consisteix fonamentalment en el 
mandat prescriptiu als poders públics d’establiment 
d’un model de naturalesa pública i universal que in-
clogui tant les prestacions contributives com la cober-

tura de situacions de necessitat. Un mínim irreductible 
que obliga l’Estat a mantenir un sistema recognosci-
ble com a tal, que asseguri als ciutadans una protecció 
econòmica suficient, d’acord amb les condicions que 
el legislador determini en cada etapa, segons les cir-
cumstàncies socials i econòmiques corresponents i la 
seva irrenunciable sostenibilitat en clau de futur.

2. Exposat en aquests termes el cànon d’enjudiciament 
comú dels articles 41 i 50 CE, procedim a l’examen 
concret dels preceptes sol·licitats de la Llei 23/2013. En 
aquest segon apartat, tractarem en primer lloc els ar-
ticles relatius al capítol del factor de sostenibilitat, i 
específicament l’article 4, que constitueix el nucli de 
l’objecte de la sol·licitud.

Tal com hem indicat en el fonament jurídic primer, el 
factor de sostenibilitat és el mecanisme, concretat en 
una fórmula matemàtica, mitjançant el qual es calcula 
l’import inicial de les pensions contributives de jubi-
lació del sistema de la Seguretat Social d’acord amb 
l’evolució de l’esperança de vida dels pensionistes. El 
seu establiment es regula en els articles 1 a 6 de la 
Llei, i la seva finalitat, segons indica el preàmbul ma-
teix de la norma, és assolir la perdurabilitat equitati-
va del sistema de pensions malgrat el risc demogràfic 
associat a l’increment de la longevitat de la població.

La sol·licitud expressa els seus dubtes de constitucio-
nalitat, tal com també s’ha recollit en el fonament jurí-
dic anterior, sobre diverses qüestions relatives al factor 
de sostenibilitat. D’una banda, els diputats demanen 
el nostre parer sobre si el fet que l’esmentat mecanis-
me s’hagi configurat prenent en consideració única-
ment la variable de l’esperança de vida pot conculcar 
l’article 50 CE en la mesura que la seva aplicació pot 
comportar una pèrdua de poder adquisitiu per als fu-
turs pensionistes. De l’altra, també expressen els seus 
dubtes com a conseqüència d’una potencial afectació 
al principi constitucional d’igualtat i no-discriminació 
de l’article 14 CE respecte de determinats col·lectius: 
perquè només s’aplica a les pensions de jubilació i no a 
d’altres receptors, com és el cas de les prestacions per 
incapacitat permanent, i també en la mesura que no 
distingeix per raó de gènere, circumstància que en el 
futur es podria arribar a concretar en un desenvolupa-
ment en perjudici de les dones. Així mateix, de mane-
ra genèrica, també apunten causes de possible afecta-
ció de la igualtat per manca de tractament diferenciat 
per motius territorials o nivell socioeconòmic. Final-
ment, se’ns demana si l’article 4 de la Llei podria vul-
nerar l’article 9.3 CE pel que fa a la seguretat jurídica.

A) Doncs bé, d’acord amb el que acabem d’exposar, 
hem de resoldre en el sentit següent. En primer lloc, 
respecte de la possible vulneració de l’article 50 CE i, 
per connexió, de l’article 41 CE, s’ha de tenir present, 
seguint la doctrina descrita en l’apartat anterior, que el 
legislador estatal disposa de la capacitat de configu-
rar el factor de sostenibilitat prenent les variables que 
consideri més idònies, tant des d’un punt de vista po-
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lític com tècnic, per assegurar la viabilitat econòmica 
del sistema en perspectiva de futur. Això sí, sempre 
que respecti la garantia institucional que la Constitu-
ció prescriu. En aquest sentit, la fórmula matemàtica 
regulada a l’article 4 de la Llei s’articula sobre la ba-
se d’un dels elements característics d’aquesta mena de 
mecanismes de revisió, com és l’increment de l’espe-
rança de vida de la ciutadania i del col·lectiu de pensi-
onistes en concret. De fet, la majoria de legislacions 
dels estats europeus amb models desenvolupats de so-
cietats del benestar el tenen en compte a l’hora de cal-
cular l’import de les noves pensions.

Certament, el model escollit pel legislador espanyol 
pren en consideració de manera exclusiva l’esperança 
de vida als 67 anys, amb un sistema quinquennal de 
revisió de les dades, i aquesta circumstància ha estat 
criticada per determinats organismes com, per exem-
ple, el Consell Econòmic i Social en el seu Dictamen 
7/2013, de 26 de setembre, pel fet de no incorporar al-
tres variables que permetrien flexibilitzar l’aplicació 
de la fórmula aprovada en la Llei. Així, se suggereix 
que «sería conveniente estudiar la posibilidad de mo-
dular dicha automaticidad combinándola con la evo-
lución de otras variables con incidencia positiva sobre 
los ingresos, como el empleo, la actividad económica 
o la participación laboral, como ocurre en otros países 
de nuestro entorno» (p. 14).

Ara bé, aquesta valoració, si bé és legítima o fins i tot 
oportuna en el nivell de la discussió del model adoptat, 
des d’un punt de vista del seu examen de constitucio-
nalitat està mancada de transcendència a l’hora d’apre-
ciar un possible retret. I això és així perquè, tal com 
hem indicat, el legislador disposa d’un ampli marge de 
configuració, tot respectant els principis del caràcter 
públic i universal del sistema, de la suficiència econò-
mica de cobertura de les situacions de necessitat i del 
caràcter contributiu de les pensions, d’acord amb els 
nivells de cotització exigits per la normativa.

Sobre la suficiència econòmica, en el seu vessant de 
pensió adequada, ja hem indicat que per si mateixa no 
incorpora uns topalls mínims ni dóna dret a una quan-
titat econòmica determinada, ni és objecte d’un dret 
adquirit més enllà d’una certa i legítima expectativa 
pel que fa als futurs pensionistes, que ho esdevindran 
en els termes i les condicions que en cada moment es-
tableixi la llei en vigor. Pel que fa al tipus de les pensi-
ons contributives de jubilació, cal també remarcar que 
la fórmula adoptada per la Llei 23/2013 tampoc desfi-
gura la correspondència raonablement exigible entre 
cotització i prestació, en la mesura que s’aplica tot res-
pectant la proporcionalitat entre els diferents nivells 
que preveuen les taules xifrades de la normativa vi-
gent. I en relació amb els col·lectius més vulnerables, 
cal dir que el factor de sostenibilitat s’aplica sens per-
judici del dret a percebre el complement per mínims 
per als perceptors més desafavorits (art. 6 de la Llei).

Per tant, la regulació aprovada per les Corts Generals 
–deixant de banda les consideracions sobre la bondat 
tècnica o perfecció del model, les quals estan excloses 
de l’abast de la nostra funció consultiva– no eviden-
cia elements notòriament irracionals en la seva formu-
lació, ni d’aquesta se’n poden preveure conseqüències 
que esdevinguin desproporcionades o incompatibles 
amb la garantia institucional i la jurisprudència consti-
tucional que hem descrit en l’apartat anterior. En con-
seqüència, l’article 4 de la Llei 23/2013, que estableix 
la fórmula de càlcul del factor de sostenibilitat de les 
pensions contributives de jubilació del sistema de la 
Seguretat Social, no és contrari als articles 41 i 50 CE.

B) A continuació, abordarem la possible vulnera-
ció del principi d’igualtat que prescriu l’article 14 CE 
per part de la regulació del factor de sostenibilitat. El 
sol·licitants al·leguen la presumpta conculcació, per 
part de la Llei 23/2013, de la jurisprudència consti-
tucional, concretament de la doctrina continguda a la 
STC 61/2013, de 14 de març, en la qual es declara-
va com a inconstitucional la regulació relativa al sis-
tema de còmput dels dies de cotització dels treballa-
dors a temps parcial com a conseqüència d’un tracte 
diferenciat il·legítim respecte dels treballadors a temps 
complet. Amb relació al cas concret, convé recordar 
en aquest punt el valor interpretatiu que atribueix el 
Tribunal Constitucional a la Sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea de 22 de novembre de 
2012, assumpte Elbal Moreno, dictada en relació amb 
la prohibició de discriminació indirecta per raó de se-
xe derivada de l’article 4 de la Directiva 79/7/CEE del 
Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l’apli-
cació progressiva del principi d’igualtat de tracte entre 
homes i dones en matèria de seguretat social. En l’es-
mentat cas, l’alt tribunal europeu aprecià la vulneració 
de la igualtat de tracte en la configuració de la regula-
ció en la mesura que la immensa majoria dels treballa-
dors a temps parcial eren del gènere femení i, per tant, 
el resultat de la distinció de règims, segons el tipus de 
dedicació en la relació laboral, perjudicava de manera 
irraonable les dones.

Dit això, cal tenir present que la resolució del Tribu-
nal Constitucional va declarar nul·la la regla segona de 
l’apartat 1 de la disposició addicional setena de la Llei 
general de la Seguretat Social, text refós aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en la re-
dacció donada pel Reial decret llei 15/1998, de 27 de 
novembre, perquè establia un tracte diferenciat entre 
les dues categories de treballadors irraonable i amb re-
sultat desproporcionat, amb relació a la finalitat de la 
norma, que atemptava contra el dret dels empleats a 
temps parcial a un accés en condicions d’igualtat a les 
prestacions de la Seguretat Social.

Doncs bé, en el supòsit que estem analitzant, la precita-
da doctrina no és d’aplicació, i ni tan sols és procedent 
que sotmetem al test del principi d’igualtat de l’article 
14 CE les normes que configuren el factor de sostenibi-
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litat de la Llei 23/2013. I el motiu d’aquesta afirmació 
correspon al fet que la regulació continguda en els ar-
ticles 1 a 6 de la Llei estableix un tracte igual i idèntic 
entre homes i dones amb relació als requisits d’accés a 
les pensions de jubilació i el factor de sostenibilitat que 
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 per calcular 
l’import inicial de les prestacions dels nous pensionis-
tes. Aquest tractament neutre per raó del gènere inclou 
el conjunt de la legislació en matèria de prestacions per 
raó de jubilació, i a efectes de l’anàlisi de la fórmula 
de l’article 4 de la Llei, les projeccions sobre l’esperan-
ça de vida en perspectiva de l’evolució de futur apor-
ten una diferència que es redueix progressivament, tot 
aproximant-se fins a la coincidència, en un escenari no 
excessivament llunyà, si comparem les dones amb els 
homes.

Així mateix, el retret al·legat pels diputats sol·licitants 
s’articula sobre una cautela preventiva: «podria exis-
tir el risc que en un desenvolupament posterior vulne-
rés el dret a la igualtat [de les dones respecte dels ho-
mes]», i d’oportunitat: «pel que es podria desenvolupar 
millor el redactat de la llei que exclogués de forma ex-
pressa aquest risc», que en cap cas podem estimar a 
efectes del nostre examen juridicoconstitucional. Com 
acabem d’indicar, la regulació de la Llei 23/2013 no 
incorpora cap tracte diferenciat entre homes i dones, i 
el seu caràcter neutre en perspectiva de gènere tampoc 
comporta cap discriminació indirecta que pugui ser 
apreciada. Ans al contrari, amb l’actual major espe-
rança de vida de les dones, podríem fins i tot afirmar 
que aquestes surten lleugerament afavorides per la re-
gulació, en la mesura que en l’actualitat, com a mínim 
segons les dades estadístiques disponibles, són suscep-
tibles potencialment de percebre durant més anys la 
pensió de jubilació en idèntiques condicions de càlcul 
que els homes.

En conseqüència, els articles 1 a 6 de la Llei 23/2013, 
que regulen el factor de sostenibilitat de les pensions 
de jubilació del sistema de la Seguretat Social, no són 
contraris a l’article 14 CE des de la perspectiva de gè-
nere.

Un cop examinada la regulació i descartada la discri-
minació per raó de gènere, ens hem de pronunciar en 
el mateix sentit sobre la possible afectació del princi-
pi d’igualtat per la distinció entre els pensionistes per 
jubilació i els perceptors de la prestació d’incapacitat 
permanent un cop es jubilen. Si bé és cert que la Llei 
general de la Seguretat Social (art. 143.5) preveu que 
les persones que perceben pensions d’incapacitat per-
manent, un cop arribin a l’edat de jubilació, mantin-
dran en les mateixes condicions la prestació que rebien 
(sense que els sigui aplicable el factor de sostenibilitat 
com a la resta de pensionistes), cal tenir present la doc-
trina consolidada de la jurisprudència constitucional. I 
aquesta és prou nítida quan assenyala que el test de la 
igualtat de l’article 14 CE només és aplicable quan les 
situacions inicials que donen lloc a un tracte diferen-

ciat per part de la legislació siguin iguals o molt simi-
lars, és a dir, quan hi hagi termes homogenis de com-
paració. I en el cas que ens ocupa resulta evident que 
són dos col·lectius que arriben a la condició de recep-
tors de la prestació de la Seguretat Social per jubilació 
–moment en el qual s’aplica el factor de sostenibilitat– 
que provenen de règims jurídics diferents i que es tro-
ben en posicions substancialment diverses. D’aquesta 
manera, a efectes de l’examen de constitucionalitat que 
ens ocupa, n’hi ha prou amb recordar que: «[l]a identi-
dad en el nivel de protección de todos los ciudadanos 
podrá ser algo deseable desde el punto de vista social, 
pero cuando las prestaciones derivan de distintos sis-
temas o régimenes, cada uno con su propia normativa, 
no constituye un imperativo jurídico (SSTC 103/1984 
y 27/1988)» (STC 38/1995, de 13 de febrer, FJ 2).

En conseqüència, tampoc correspon apreciar aquest 
possible motiu de vulneració de l’article 14 CE.

Així mateix i a tall de consideració final de caràcter 
més general, el fet que el factor de sostenibilitat previst 
en aquesta Llei no tingui en compte altres variables 
com són la regió o l’estatus socioeconòmic (a banda 
del gènere, que ja ha estat dictaminat de manera espe-
cífica), no comportaria per si mateix, segons la juris-
prudència del Tribunal Constitucional, una vulneració 
de l’article 14 CE. D’acord amb aquesta doctrina, el 
principi d’igualtat no incorpora immediatament el dret 
a un tracte distint per raó de la diferència, sinó que 
constitueix una opció que correspon ser apreciada pel 
legislador quan consideri que el seu exercici és raona-
ble i necessari per obtenir un resultat equivalent: 

«[...] la doctrina que, desde los años ochenta y hasta la 
fecha, sostiene este Tribunal sobre la “discriminación 
por indiferenciación”. Según nuestra jurisprudencia la 
“discriminación por indiferenciación” no puede situ-
arse en el ámbito de protección del art. 14 CE, porque 
lo que éste impide es la distinción infundada o dis-
criminatoria (STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3). Este 
Tribunal ha establecido reiteradamente que el art. 14 
CE no consagra un derecho a la desigualdad de trato, 
ni ampara la falta de distinción entre supuestos desi-
guales, por lo que no existe ningún derecho subjetivo 
al trato normativo desigual (por todas, STC 117/2006, 
de 24 de abril, FJ 2), si bien también hemos dicho que 
“cuestión distinta es que los poderes públicos, en cum-
plimiento del mandato del art. 9.2 CE, puedan adoptar 
medidas de trato diferenciado de ciertos colectivos en 
aras de la consecución de fines constitucionalmente le-
gítimos, promoviendo las condiciones que posibiliten 
que la igualdad de los miembros que se integran en 
dichos colectivos sean reales y efectivas o removiendo 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” 
(STC 69/2007, de 16 de abril, FJ 4). Por tanto, habi-
endo dicho ya que el principio de igualdad no puede 
fundamentar un reproche de discriminación por indi-
ferenciación (por todas, STC 30/2008, de 25 de febre-
ro, FJ 7) y no pudiendo por tanto censurar lo que en 
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la STC 135/1992, de 5 de octubre, denominamos “de-
sigualdad por exceso de igualdad” (FJ 9), [...].» (STC 
198/2012, de 6 de novembre, FJ 3)

Per tant, segons aquesta jurisprudència, tampoc po-
dem admetre motius de vulneració de l’article 14 CE 
com a conseqüència d’un tractament indiferenciat en 
la resta de factors enumerats pels sol·licitants.

C) En darrer lloc d’aquest apartat, analitzarem les tat-
xes d’inconstitucionalitat plantejades per la sol·licitud 
sobre una presumpta vulneració del principi de segu-
retat jurídica contingut a l’article 9.3 CE.

Tal com hem expressat en diverses ocasions en la nos-
tra darrera doctrina consultiva (DCGE 17/2010, de 15 
de juliol, FJ 1; 24/2010, de 5 d’agost, FJ 2; 4/2012, de 
6 de març, FJ 4, i 1/2014, de 3 de gener, FJ 2), l’escru-
tini constitucional per apreciar un supòsit d’inconsti-
tucionalitat per defectes de configuració de la norma 
és molt excepcional. Únicament un examen que aporti 
la conclusió que la regulació objecte del dubte no in-
corpora els elements indispensables per preveure les 
conseqüències jurídiques que es derivaran de la seva 
aplicació en els destinataris de la norma seria motiu 
de nul·litat (entre d’altres, STC 238/2007, de 21 de no-
vembre, FJ 5).

D’acord amb aquest criteri i segons el que acabem 
d’exposar en el present Dictamen, és evident que la re-
gulació del factor de sostenibilitat conté els elements 
necessaris per tal que sigui deduïble i previsible el re-
sultat de la seva aplicació a partir de l’any 2019. Espe-
cíficament amb relació a l’article 4 de la Llei, sobre el 
qual es requereix el nostre pronunciament exprés, és 
indubtable que la fórmula que recull és concreta i pre-
cisa, i permet el càlcul i l’obtenció d’una xifra concre-
ta un cop s’atorguin els corresponents valors a les va-
riables que la componen. Certament, algun d’aquests 
conceptes, com per exemple l’esperança de vida als 67 
anys a partir del 2019, exigirà concrecions futures mit-
jançant els corresponents organismes responsables de 
la seva fixació, però la Llei mateixa preveu els meca-
nismes mitjançant els quals podran ser determinats i 
controlats en el futur.

Així, amb caràcter més genèric, la disposició addici-
onal primera estableix que el factor de sostenibilitat 
s’ha d’aplicar amb absoluta transparència i s’ha de pu-
blicar el seguiment sistemàtic de l’esperança de vida. 
Igualment, i en ocasió del reconeixement de la seva 
pensió inicial, s’ha d’informar els pensionistes sobre 
l’efecte del factor de sostenibilitat en el càlcul d’aques-
ta. La disposició addicional tercera preveu que el Go-
vern de l’Estat elabori cada cinc anys estudis sobre els 
efectes de l’aplicació de la Llei en la suficiència i l’ade-
quació de les pensions, que seran presentats al Con-
grés dels Diputats i a les organitzacions sindicals i em-
presarials. I la disposició addicional quarta estableix 
que l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
haurà d’emetre la seva opinió periòdica sobre els va-

lors calculats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat So-
cial per a la determinació tant de l’índex de revalora-
ció com del factor de sostenibilitat.

En conseqüència, hem de concloure que l’article 4 de 
la Llei 23/2013 no vulnera el principi de seguretat jurí-
dica de l’article 9.3 CE.

3. Un cop examinats els preceptes de la Llei relatius 
al factor de sostenibilitat, només ens manca enjudiciar 
els que tracten l’índex de revaloració i, específicament, 
d’acord amb els termes de la sol·licitud dels diputats, 
l’article 7.

A) Tal com hem descrit en el fonament jurídic pri-
mer, els demandants del nostre parer consideren que 
la regulació de l’esmentat mecanisme és susceptible de 
vulnerar l’article 50 CE perquè probablement compor-
tarà una pèrdua del poder adquisitiu dels pensionistes, 
la qual cosa esdevindria contrària al principi de sufici-
ència econòmica de les pensions. Així mateix, també 
assenyalen que la seva configuració legal pot contrave-
nir el principi de seguretat jurídica de l’article 9.3 CE.

Quant als dubtes que ens són plantejats, en bona part 
ens hem de remetre als raonaments i a la fonamentació 
que hem exposat en els apartats primer i segon, amb 
motiu de l’anàlisi del factor de sostenibilitat. Així, les 
consideracions sobre el marge de disponibilitat per 
part del legislador són igualment aplicables a l’índex 
de revaloració, i opera també en els mateixos termes la 
garantia institucional que prescriu la Constitució.

En conseqüència, les normes i la fórmula que conté 
l’article 7 de la Llei 23/2013 no manifesten motius de 
tatxa d’inconstitucionalitat, tenint en compte que for-
malment es manté el caràcter actualitzable de les pensi-
ons contributives, tot establint-se un mínim del 0,25 % 
anual i un màxim del 0,50 % per sobre de l’índex de 
preus de consum.

Ara bé, de la mateixa manera que succeïa en el supò-
sit del factor de sostenibilitat, i fins tot de manera més 
evident i immediata en el cas de l’índex de revalora-
ció, la crítica al model no únicament és legítima sinó 
també raonable. I això és així en la mesura que, com 
declara el preàmbul (darrer paràgraf de la part III), 
«l’índex de revaloració de les pensions té com a objec-
tiu la sostenibilitat financera del sistema de pensions», 
finalitat que ja indica per si mateixa que el manteni-
ment del sistema se sustentarà, molt probablement, en 
la disminució dels valors d’actualització que s’aplica-
ran anualment, amb la corresponent i inevitable pèr-
dua de poder adquisitiu si es compara amb el sistema 
de vinculació directa a l’evolució de l’IPC. Respecte 
d’aquesta eventualitat, el precitat Dictamen 7/2013 del 
Consell Econòmic i Social formulava la recomanació 
que la norma establís algun «elemento adicional de 
corrección que permita modular el índice y, en caso de 
obtención de superávit, proporcione una actualización 
que preserve el poder adquisitivo» (p. 18).
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No obstant això, des de la posició d’enjudiciament que 
ens correspon com a Consell, la nostra valoració s’ha 
de cenyir a un escrutini en termes juridicoconstitucio-
nals. I en aquest sentit, l’opció adoptada pel legislador, 
d’equilibri o compatibilitat entre l’actualització de les 
pensions i el sosteniment del conjunt del sistema de 
la Seguretat Social, és ajustada als requeriments de la 
Constitució i de la jurisprudència constitucional, mal-
grat que pugui comportar una sensible modificació a 
la baixa respecte del criteri de l’IPC anteriorment vi-
gent (art. 48 LGSS, fins a la seva modificació per la 
Llei 23/2013).

D’acord amb el cànon ja descrit, l’article 7, segons el 
que ja preveia la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre ac-
tualització, adequació i modernització del sistema de 
la Seguretat Social, i les condicions establertes per la 
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera, incorpora els fac-
tors i les normes que han de permetre any rere any 
calcular automàticament en quin tant per cent s’actua-
litzaran les pensions contributives. Val a dir que, entre 
el conjunt de les pensions que resulten afectades, s’hi 
inclouen les mínimes, i que, segons les disposicions 
addicionals tercera i quarta, el Govern de l’Estat haurà 
de presentar cada cinc anys, al Congrés dels Diputats i 
als agents socials, un informe sobre l’impacte produït 
en la suficiència i l’adequació de les pensions, i l’Au-
toritat Independent de Responsabilitat Fiscal haurà 
d’emetre opinió sobre els valors calculats pel Ministeri 
per a la determinació de l’índex (en els mateixos ter-
mes que es prescriuen per al factor de sostenibilitat).

En conseqüència, l’article 7 de la Llei 23/2013 no vul-
nera l’article 50 CE.

B) Dit això, i seguint el raonament que hem desgranat 
en l’apartat segon d’aquest fonament jurídic, tampoc 
observem motius d’apreciació d’una possible afectació 
al principi de seguretat jurídica, atès que els efectes de 
la norma són raonablement previsibles sobre la base 
de les variables i la fórmula que estableix l’article 7 
de la Llei. Sens dubte, tal com indica també el precitat 
Dictamen 7/2013 del CES, la concreció matemàtica de 
determinats elements, diferits en el futur i alguns de-
pendents de decisions d’òrgans polítics, contribueixen 
també a deixar constància que el model adoptat per la 
Llei 23/2013 és perfectible a nivell tècnic. Però, a efec-
tes del mer examen de la seguretat jurídica en l’àmbit 
constitucional, no podem obviar que la jurisprudència 
és extremadament restrictiva a l’hora de declarar una 
tatxa d’inconstitucionalitat, i aquesta en tot cas passa-
ria per una incertesa insuperable que no es produeix 
amb la intensitat exigible en el present cas.

En conseqüència, l’article 7 de la Llei 23/2013 no vul-
nera l’article 9.3 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem la següent

Conclusió

Única. Els articles 1 a 7 de la Llei 23/2013, de 23 de 
desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i l’ín-
dex de revaloració del sistema de pensions de la Segu-
retat Social, no vulneren la Constitució.

Adoptada per unanimitat.

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

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

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

Barcelona, de 27 de febrer de 2014

Vist i plau Conseller secretari
El president  Àlex Bas Vilafranca
Joan Egea Fernàndez

Àlex Bas i Vilafranca, consejero secretario del Con-
sell de Garanties Estatutàries

Certifico:

Que este Consell ha emitido, con fecha 27 de febrero 
de 2014, el Dictamen solicitado por el Parlamento de 
Cataluña con carácter previo a la interposición, ante 
el Tribunal Constitucional, de un recurso de inconsti-
tucionalidad contra la Ley 23/2013, del 23 de diciem-
bre, reguladora del factor de sostenibilidad y el índice 
de revaloración del sistema de pensiones de la Seguri-
dad Social, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 16.2.a y 30 de la Ley 2/2009, de 12 de febrero, del 
Consell de Garanties Estatutàries.

Expido el presente a utilidad del Parlamento de Cata-
luña.

Barcelona, 27 de febrero de 2014

Vº.Bº. 
El presidente  El conseller secretari
Joan Egea Fernàndez Àlex Bas i Vilafranca
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Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei de 
l’Estat 24/2013, del 26 de desembre, del sec-
tor elèctric
Tram. 212-00009/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Reg. 57240 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 04.03.2014

A la presidenta del Parlament

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto adjunta una còpia del Dictamen 7/2014, d’aquest 
Consell, emès el dia 27 de febrer de 2014, sobre la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric.

Així mateix, us trameto la certificació, en llengua cas-
tellana, que el Consell ha emès el dictamen, als efectes 
que corresponguin.

Ben cordialment,

Joan Egea Fernàndez
President del Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya

Barcelona, 27 de febrer de 2014

Dictamen 7/2014, de 27 de febrer, sobre la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric

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

Dictamen

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat i per més d’una 
desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, 
sobre la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2013).

Antecedents

1. El dia 29 de gener de 2014 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la vicepresidenta del Govern, de 28 de gener de 
2014 (Reg. núm. 3796), pel qual, en compliment del 
que preveuen els articles 16.2.a i 31 de la Llei 2/2009, 
de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàri-
es, es comunicava al Consell l’Acord del Govern de 

la Generalitat, de 28 de gener de 2014, de sol·licitud 
d’emissió de dictamen sobre l’adequació a la Consti-
tució espanyola i a l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
dels articles 3.13.a, 9, 15, 16.4, 17.6, 33.5, 40, 43.5, 46, 
51 i 52 i la disposició final segona de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310, 
de 27 de desembre de 2013).

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

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió 
del dia 31 de gener de 2014, després d’examinar la le-
gitimació i el contingut de la sol·licitud, la va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre el dic-
tamen corresponent, d’acord amb l’article 24.2 de la 
seva Llei reguladora. Se’n va designar ponent el conse-
ller senyor Carles Jaume Fernández.

3. En la mateixa sessió, d’acord amb l’article 25, apar-
tat 5, de la seva Llei reguladora, el Consell va acordar 
adreçar-se al Govern a fi de sol·licitar-li la informació 
i la documentació complementàries de què disposés 
amb relació a la matèria sotmesa a dictamen.

4. En data 7 de febrer de 2014 es va rebre en el Regis-
tre del Consell (Reg. núm. 3829) un escrit de la vice-
presidenta del Govern que adjuntava com a documen-
tació complementària els informes elaborats per la 
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Indus-
trial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat de Catalunya següents: «Anàlisi de la relació 
de diverses sentències dictades pel Tribunal Constitu-
cional en matèria d’energia elèctrica i l’Informe sobre 
la possible interposició de recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric (BOE 27.12.2013)», de 15 de gener de 2014; 
«Nota sobre les diferències que justifiquen normatives 
diferents en matèria de servei elèctric», de 21 de gener 
de 2014; «Nota sobre els articles de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, del sector elèctric que no reves-
teixen el caràcter de bàsics», i «Informe jurídic sobre 
la possible interposició de recurs d’inconstitucionalitat 
contra la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric (BOE 27.12.2013)», de 10 de gener de 2014.

5. El dia 12 de febrer de 2014 va tenir entrada en el 
Registre del Consell de Garanties Estatutàries un es-
crit de la presidenta del Parlament de Catalunya (Reg. 
núm. 3834) en què es comunicava al Consell l’acord de 
la Mesa del Parlament, del dia 11 de febrer, en el qual, 
segons el que preveuen els articles 16.2.a i 23.f de la 
Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanti-
es Estatutàries, es va admetre a tràmit la sol·licitud de 
dictamen presentada el 10 de febrer de 2014 per més 
d’una desena part dels diputats, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, en relació amb 
l’adequació a l’Estatut d’autonomia i a la Constitució 
dels articles 3.13.a, 9, 14, 16.4, 17.6, 33.5, 40, 43.5, 46 
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i 51 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric.

Els sol·licitants demanen d’aquest Consell el dicta-
men, atès el seu caràcter preceptiu segons l’article 76.3 
EAC, per al cas que s’acordés interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat.

El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del 
dia 12 de febrer de 2014, després d’examinar la legiti-
mació i el contingut de la sol·licitud de dictamen, la va 
admetre a tràmit i es va declarar competent per emetre 
el dictamen corresponent.

6. En la mateixa sessió, segons el que estableixen els 
articles 19.2 de la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Con-
sell de Garanties Estatutàries, i 31 del Reglament d’or-
ganització i funcionament del Consell, i en vista que 
ambdues sol·licituds tenen objectes substancialment 
connexos que justifiquen la unitat de tramitació i deci-
sió, ja que recauen sobre la mateixa norma legal i coin-
cideixen en gran part de les disposicions qüestionades, 
es va acordar obrir el tràmit d’audiència perquè els sol-
licitants formulessin les al·legacions que consideressin 
oportunes sobre la possibilitat d’acumulació, per part 
del Consell, dels dos procediments de dictamen.

Així mateix, en aplicació de l’article 25, apartats 4 i 5, 
de la seva Llei reguladora, el Consell va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, al Parlament, a tots els grups 
parlamentaris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los 
la informació i la documentació complementàries de 
què disposessin sobre la norma sotmesa a dictamen.

7. En la sessió del dia 20 de febrer de 2014, un cop 
transcorregut el termini per dur a terme el tràmit d’au-
diència, el Consell va acordar acumular la sol·licitud 
de dictamen presentada per més d’una desena part 
dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
a la sol·licitud presentada pel Govern de la Generali-
tat, i que el conseller senyor Carles Jaume, ponent per 
a la primera sol·licitud, assumeixi també la ponència 
de la segona, amb els terminis d’elaboració del dicta-
men i el calendari de debats previstos inicialment per 
al dictamen de la primera sol·licitud. En data 20 de fe-
brer de 2014 es va rebre l’acceptació per part del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
aquesta acumulació.

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 27 de febrer de 2014.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Tal com ha quedat exposat en els antecedents, el Go-
vern de la Generalitat i més d’una desena part de di-
putats, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, ens demanen dictamen sobre diferents 

preceptes de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric (en endavant, Llei 24/2013), als efectes 
d’una possible interposició, per part del Govern i del 
Parlament de Catalunya, d’un recurs d’inconstitucio-
nalitat davant del Tribunal Constitucional.

En aquest fonament jurídic, fixarem l’objecte del Dic-
tamen i exposarem el contingut fonamental d’aques-
ta Llei i el seu context normatiu, els preceptes que es 
qüestionen i l’estructura que adoptarà el Dictamen per 
donar resposta a les sol·licituds.

1. La Llei 24/2013 conté vuitanta articles, vint disposi-
cions addicionals, setze de transitòries, una de deroga-
tòria i sis de finals. En el títol I (art. 1 a 5) s’estableixen 
les disposicions generals, i els títols següents es dedi-
quen a l’ordenació del subministrament (títol II, art. 6 
a 12), la sostenibilitat econòmica i financera del siste-
ma elèctric (títol III, art. 13 a 20), la producció d’ener-
gia elèctrica (títol IV, art. 21 a 27), la gestió econòmica 
i tècnica del sistema elèctric (títol V, art. 28 a 33), el 
transport d’energia elèctrica (títol VI, art. 34 a 37), la 
distribució d’energia elèctrica (títol VII, art. 38 a 42), 
el subministrament d’energia elèctrica (títol VIII, art. 
43 a 52), les autoritzacions, expropiació i servituds (tí-
tol IX, art. 53 a 60), i el règim d’inspeccions, infracci-
ons i sancions (títol X, art. 61 a 80).

Aquesta Llei ve a substituir, amb caràcter general, la 
Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
que deroga gairebé totalment, i té com a eix fonamen-
tal el principi de sostenibilitat econòmica i finance-
ra del sistema elèctric, que es declara en el preàmbul 
«principi rector de les actuacions de les administraci-
ons públiques i altres subjectes compresos en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei» (segon paràgraf de la part II), a 
fi i efecte de no continuar acumulant l’anomenat «dè-
ficit tarifari», que no han pogut corregir les diferents 
normes amb rang de llei aprovades en els darrers qua-
tre anys per les Corts Generals i pel Govern de l’Estat, 
enumerades en la part I del preàmbul.

En desenvolupament d’aquest principi, s’estableixen 
en el títol III de la Llei dos criteris fonamentals: «que 
els ingressos del sistema han de ser suficients per satis-
fer la totalitat dels costos del sistema elèctric» i «que 
per mantenir els sostres de costos i ingressos, qualse-
vol mesura normativa en relació amb el sector elèctric 
que suposi un increment de costos per al sistema elèc-
tric o una reducció d’ingressos ha d’incorporar una re-
ducció equivalent d’altres partides de costos o un in-
crement equivalent d’ingressos que asseguri l’equilibri 
del sistema» (quart paràgraf de la part III del preàm-
bul). A més, «es determina de manera expressa que els 
ingressos del sistema elèctric s’han de destinar a pagar 
exclusivament la retribució pròpia de les activitats des-
tinades al subministrament elèctric, sense que es pu-
guin destinar a altres finalitats, i que la metodologia 
del càlcul de les retribucions del transport, la distri-
bució, la gestió tècnica i l’econòmica i la producció no 
peninsular ha de considerar els costos necessaris per 
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exercir l’activitat per una empresa eficient i ben gesti-
onada aplicant criteris homogenis en tot el territori es-
panyol» (cinquè paràgraf de la part III del preàmbul).

L’esmentada Llei 54/1997, que és la que va establir el 
sistema econòmic vigent, amb modificacions, fins a 
l’actual Llei 24/2013, va substituir al seu torn la Llei 
40/1994, de 30 de desembre, d’ordenació del sistema 
elèctric nacional, per liberalitzar el sector, en compli-
ment de la Directiva 96/92/CE, del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 19 de desembre de 1996, sobre 
normes comunes per al mercat interior de l’electricitat. 
Des d’aleshores, les innovacions normatives, a nivell 
legal i reglamentari, han estat contínues en l’àmbit es-
tatal, i han tingut com a finalitat, entre altres, adap-
tar-se a la normativa comunitària vigent en cada mo-
ment, constituïda actualment, de manera destacada, 
per la Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 13 de juliol de 2009, sobre normes co-
munes per al mercat interior de l’electricitat. En l’àm-
bit de Catalunya, cal destacar la Llei 18/2008, de 23 de 
desembre, de garantia i qualitat del subministrament 
elèctric.

2. Després d’aquesta concisa descripció del contingut i 
del context normatiu de la Llei 24/2013, pertoca expo-
sar les sol·licituds de dictamen rebudes, començant per 
la del Govern, que va ser la primera a ser presentada.

El Govern, en la seva sol·licitud, qüestiona el respecte 
de la Constitució i de l’Estatut d’autonomia per part 
dels articles 3.13.a, 9, 16.4, 17.6, 33.5 (segon parà-
graf), 40, 43.5, 46, 51 (en relació amb el 15) i 52, i 
de la disposició final segona de la Llei 24/2013. Tots 
els articles esmentats són declarats bàsics per la dis-
posició final segona de la Llei, la qual cosa pot cons-
tituir, per al Govern, «un excés competencial, en no 
respectar el concepte material de bases que ha fixat el 
Tribunal Constitucional, segons el qual, només s’hau-
rien de qualificar com a tals aquells preceptes que tin-
guin com a finalitat establir un denominador comú 
normatiu, aplicable a tot el territori de l’Estat, per tal 
d’assegurar els interessos generals». Aquesta unifor-
mització, continua dient la sol·licitud, «pot excedir de 
la competència estatal ja que no deixa marge pel des-
envolupament normatiu que pot aprovar la Generali-
tat en exercici de les competències assumides d’acord 
amb l’art. 133 EAC, qüestió especialment rellevant en 
l’àmbit de la distribució elèctrica on l’àmbit competen-
cial autonòmic és superior atès que l’activitat de distri-
bució es desenvolupa dins de l’àmbit territorial de la 
respectiva Comunitat Autònoma i la xarxa de distribu-
ció està emplaçada dins del seu àmbit territorial propi; 
i tampoc li deixa marge per exercir les seves potestats 
executives en matèria d’energia, i a més, en algun pre-
cepte també limita les competències de la Generalitat 
en matèria de consum assumides de conformitat amb 
el que disposa l’art. 123 EAC».

Aquesta afirmació general sobre el conjunt de la Llei 
es concreta i completa amb altres consideracions sobre 

els diferents preceptes sol·licitats, de la manera que ex-
posarem, en relació amb cada un d’aquests preceptes, 
quan en fem l’anàlisi.

Per la seva part, la sol·licitud presentada pels diputats 
del Parlament es refereix als mateixos preceptes de-
manats pel Govern, excepte l’article 52 i la disposició 
final segona, i amb inclusió de l’article 14, i els seus ar-
guments sobre cada un dels preceptes són en bona part 
coincidents amb els del Govern.

En definitiva, atesa l’acumulació de les dues sol·li-
cituds, els preceptes que ens correspon analitzar són 
els articles 3.13.a (referit a autoritzacions de determi-
nades instal·lacions per part de l’Estat); 9 (que regula 
l’autoconsum d’electricitat i estableix un registre esta-
tal per a aquest sector); 14 («Retribució de les activi-
tats»); 16.4 i 17.6 (pel que fa a la previsió de la pos-
sibilitat d’aplicar, als peatges d’accés a les xarxes o 
càrrecs associats als costos del sistema, als preus vo-
luntaris per al petit consumidor i a les tarifes d’últim 
recurs, suplements territorials derivats de mesures tri-
butàries autonòmiques); 33.5, segon paràgraf (en què 
es preveu un informe de la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència, sobre discrepàncies en rela-
ció amb l’atorgament o denegació de permisos de con-
nexió a les xarxes, que serà vinculant en determinats 
supòsits); 40 (en què s’estipulen les obligacions i drets 
de les empreses distribuïdores); 43.5 (que habilita els 
usuaris finals que siguin persones físiques a sotmetre 
les seves controvèrsies amb les empreses del sector al 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que regularà 
el procediment a seguir); 46 (dedicat a les obligacions 
i drets de les empreses comercialitzadores en relació 
amb el subministrament); 51 (sobre qualitat del submi-
nistrament elèctric, en relació amb el 15, que estableix 
els criteris de xarxes i criteris de funcionament de les 
instal·lacions de producció subjectes a retribució regu-
lada), i 52 (intitulat «Suspensió del subministrament»), 
i la disposició final segona (en què es precisen els pre-
ceptes que són considerats bàsics i els que són d’apli-
cació general, especificant els respectius títols compe-
tencials).

3. Un cop exposats el contingut fonamental i el con-
text jurídic de la Llei, així com les sol·licituds rebu-
des, assenyalarem l’estructura que adoptarà aquest 
Dictamen per resoldre els dubtes plantejats. Així, en 
el fonament jurídic segon, exposarem el marc cons-
titucional i estatutari de distribució de competències 
en matèria d’energia elèctrica, per poder dur a terme 
després, en els fonaments jurídics tercer i quart, l’exa-
men de constitucionalitat i d’estatutarietat de cadas-
cun dels preceptes sol·licitats, que anirà acompanyat 
de l’estudi de diversos títols competencials que només 
tenen relació amb alguns d’aquests preceptes. Així, en 
el fonament jurídic tercer estudiarem tots els precep-
tes que constitueixen l’objecte del Dictamen, excepte 
els articles 16.4 i 17.6, relatius als suplements territori-
als derivats de mesures tributàries autonòmiques, que 
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deixarem per al fonament jurídic quart, perquè la seva 
possible afectació a l’autonomia tributària de la Gene-
ralitat planteja una problemàtica específica.

Segon. El marc constitucional i estatutari de distribu·
ció de competències en matèria d’energia elèctrica

1. Una vegada s’han delimitat en el fonament jurídic 
primer l’objecte del Dictamen, el context normatiu en 
què s’insereix la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del 
sector elèctric, i els motius en els quals es fonamenten 
les sol·licituds de dictamen, ens correspon en el present 
fonament jurídic determinar quin és l’àmbit material 
sobre el qual es projecta la disposició legal esmentada 
i el seu respectiu règim constitucional i estatutari.

En aquest sentit, analitzarem en aquest fonament jurí-
dic només els títols competencials més directament re-
lacionats amb el sector elèctric, que tenen relació amb 
el conjunt de la Llei, deixant per als fonaments tercer 
i quart, en què s’examinarà la constitucionalitat i l’es-
tatutarietat de cada un dels preceptes qüestionats, l’es-
tudi d’aquells títols competencials que són plantejats 
per les sol·licituds de dictamen només en relació amb 
determinats preceptes de la Llei, com és el cas dels tí-
tols sobre consum, comerç interior i medi ambient, i el 
règim tributari.

2. Com a punt de partida, cal examinar la disposició fi-
nal segona de la Llei, que en el seu apartat 1 preveu ex-
pressament el caràcter bàsic de la norma, d’acord amb 
el que estableix l’article 149.1.13 CE («Bases i coordi-
nació de la planificació general de l’activitat econòmi-
ca») i 149.1.25 CE («Bases del règim miner i energè-
tic»). D’aquest caràcter bàsic només queden excloses, 
segons l’apartat 2, les referències als procediments ad-
ministratius que no es relacionin amb els efectes de 
la manca de notificació de resolució expressa. A més, 
l’apartat 3 estableix que els preceptes del títol IX, re-
latius a expropiació forçosa i servituds, són d’aplica-
ció general a l’empara del que preveu l’article 149.1.8 
CE («Legislació civil, sens perjudici de la conserva-
ció, modificació i desenvolupament dels drets civils, 
forals o especials per part de les comunitats autòno-
mes allà on n’hi hagi [...]» i 149.1.18 CE («legislació so-
bre expropiació forçosa»). I, finalment, l’apartat 4 esta-
bleix que «[l]es instal·lacions a què es refereix l’article 
149.1.22 de la Constitució es regeixen pel que disposen 
aquesta Llei i les seves disposicions de desplegament».

Per efectuar el corresponent enquadrament competen-
cial, i d’acord amb la jurisprudència constitucional, és 
determinant atendre al contingut i la finalitat de la re-
gulació i, si és el cas, dels preceptes concrets que es 
qüestio nen (per totes, STC 33/2005, de 17 de febrer, 
FJ 5).

En aquest sentit, l’article 1, apartat 1, de la Llei 24/2013 
determina que «[a]questa Llei té per objecte establir la 
regulació del sector elèctric amb la finalitat de garantir 
el subministrament d’energia elèctrica i d’adequar-lo 

a les necessitats dels consumidors en termes de segu-
retat, eficiència, objectivitat, transparència i al mínim 
cost». Sembla, doncs, evident que ens trobem davant 
d’una disposició el contingut de la qual és regular tots 
els elements que conformen el sector elèctric, i que in-
clou l’ordenació del subministrament, el règim econò-
mic i financer del sistema elèctric, la gestió econòmica 
i tècnica del sistema, les diferents activitats integrants 
del sector (producció, transport, distribució i submi-
nistrament, incloent en aquesta darrera la comercialit-
zació), i altres aspectes més tangencials (règim d’auto-
ritzacions, règim sancionador, expropiació i servituds 
en l’àmbit elèctric). A més, el fet mateix que la disposi-
ció final segona, anteriorment citada, invoqui l’article 
149.1.22 CE (instal·lacions elèctriques) i .25 CE (bases 
del règim energètic), sens perjudici d’altres títols com-
petencials que incideixen també en aquest sector eco-
nòmic (art. 149.1.13 CE), evidencia que ens trobem, 
amb caràcter preferent, davant de la matèria d’energia, 
en l’àmbit del sector elèctric.

Efectuat l’enquadrament de la norma que es dictamina 
en l’àmbit material de l’energia elèctrica, pertoca efec-
tuar l’anàlisi de la distribució constitucional de com-
petències en aquesta matèria per tal de delimitar el cà-
non de constitucionalitat aplicable.

Cal dir que, en relació amb l’energia elèctrica, con-
flueixen en el nostre ordenament constitucional dos 
títols competencials específics de l’Estat: el de l’arti-
cle 149.1.22 CE («[...] l’autorització de les instal·lacions 
elèctriques si l’aprofitament afecta una altra comunitat 
o si l’energia és transportada fora del seu àmbit terri-
torial») i el de l’article 149.1.25 CE («Bases del règim 
miner i energètic»). A aquests dos títols, cal afegir- hi 
el més genèric de l’article 149.1.13 CE («Bases i co-
ordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica»), que incideix també en l’àmbit de l’energia 
elèctrica. En aquest sentit, la mateixa Llei 24/2013 
qualifica el sector elèctric com a «servei d’interès eco-
nòmic general» (art. 2.2).

Per la seva banda, l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
atribueix a la Generalitat la competència compartida 
en matèria d’energia (art. 133.1 EAC), que inclou les 
submatèries següents: «a) La regulació de les activitats 
de producció, emmagatzematge i transport d’energia, 
l’atorgament de les autoritzacions de les instal·lacions 
que transcorrin íntegrament pel territori de Catalunya i 
l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes 
les instal·lacions existents a Catalunya; b) La regulació 
de l’activitat de distribució d’energia que s’acompleixi 
a Catalunya, l’atorgament de les autoritzacions de les 
instal·lacions corresponents i l’exercici de les activitats 
d’inspecció i control de totes les instal·lacions existents 
a Catalunya; c) El desplegament de les normes comple-
mentàries de qualitat dels serveis de subministrament 
d’energia; d) El foment i la gestió de les energies reno-
vables i de l’eficiència energètica». Igualment cal tenir 
present, per analitzar el règim competencial que ens 
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ocupa, el que preveu l’article 133.2 EAC, que estableix 
que «[l]a Generalitat participa, per mitjà de l’emissió 
d’un informe previ, en el procediment d’atorgament de 
l’autorització de les instal·lacions de producció i trans-
port d’energia que ultrapassen el territori de Catalunya 
o si l’energia és objecte d’aprofitament fora d’aquest 
territori». Finalment, l’apartat 3 de l’article 133 EAC 
(el darrer dels referits a energia) estableix: «La Gene-
ralitat participa en la regulació i la planificació d’àmbit 
estatal del sector de l’energia que afecti el territori de 
Catalunya».

D’acord amb el que hem avançat en l’anterior apar-
tat d’aquest fonament jurídic, analitzarem, tot seguit, 
l’abast de l’article 149.1.22 CE; posteriorment, exami-
narem l’abast de l’article 149.1.25 CE i la incidència 
del títol competencial de l’article 149.1.13 CE en matè-
ria energètica, i finalment, a l’apartat 5, ens referirem 
al títol competencial de l’article 133 EAC en matèria 
d’energia.

3. Quant al títol competencial previst a l’article 
149.1.22 CE, el Tribunal Constitucional (en jurispru-
dència constant des de la inicial STC 12/1984, de 2 
febrer, FJ 1, fins a la darrera STC 181/2013, de 23 d’oc-
tubre, FJ 4) parteix de la base que, per tal que l’Estat 
pugui autoritzar les instal·lacions elèctriques, és sufici-
ent que concorri una de les dues condicions previstes 
per la norma constitucional: que l’aprofitament afecti 
una altra comunitat autònoma, o que el transport de 
l’energia surti del seu respectiu àmbit territorial. Per 
tal de determinar si té lloc una afectació de l’aprofi-
tament a més d’una comunitat autònoma, la doctrina 
jurisprudencial més recent (STC 181/2013, FJ 7) ac-
cepta, en principi, l’ús pel legislador d’un conjunt de 
criteris que no són estrictament jurídics, sinó tècnics, 
en estar vinculats a les pròpies característiques tècni-
ques de la instal·lació, com ara el nivell de tensió, la 
potència elèctrica instal·lada o la seva interconnexió 
amb la xarxa elèctrica estatal.

4. L’Estat, per tal de considerar bàsica la pràctica to-
talitat de la Llei 24/2013, invoca l’article 149.1.13 CE. 
No hi ha cap dubte que el sector elèctric és un sector 
de gran rellevància econòmica i social ja que, com ex-
pressa el mateix preàmbul de la Llei, «l’activitat eco-
nòmica i humana no es pot entendre avui dia sense la 
seva existència». Sembla lògic, doncs, que l’Estat, em-
parant-se en la transcendència i el pes específic que té 
el sector elèctric en el conjunt de l’economia, invoqui 
el títol competencial de l’article 149.1.13 CE. Altra co-
sa ben diferent és si aquesta invocació certament ex-
pansiva, en afectar gairebé tota la regulació legal, està 
plenament justificada en tots els casos.

En aquest sentit, en relació amb els dos principals tí-
tols competencials invocats per l’Estat per atribuir el 
caràcter de norma bàsica a la Llei 24/2013, l’article 
149.1.13 i .25 CE, cal dir que la doctrina jurispruden-
cial els situa en el mateix nivell, tot i reconèixer el ca-
ràcter genèric del primer i l’específic del segon. Sobre 

la relació entre l’article 149.1.13 CE i els títols compe-
tencials relatius als diferents sectors de l’economia, el 
Tribunal Constitucional va dir que «“[l]as competen-
cias de ordenación o dirección general de la economía 
–entre las que han de encuadrarse las relativas a pla-
nificación, de un lado, y, de otro, las de ordenación de 
concretos sectores económicos [...]– han de ejercerse 
conjunta y armónicamente, cada cual dentro de su res-
pectivo ámbito material de actuación, que será preciso 
delimitar en cada caso.” (STC 197/1996, FJ 4 A)» (STC 
18/2011, de 3 de març, FJ 6.a), i va afegir seguidament 
que «[...] no son “equivalentes o intercambiables el tí-
tulo genérico relativo a planificación económica y el 
específico referente a la ordenación de un sector aun 
en el supuesto en que ambos pertenezcan a un mismo 
titular”, puesto que las facultades de actuación confe-
ridas al Estado por el título competencial genérico y el 
específico no tienen por qué coincidir» (FJ 6.c).

Així, recentment, el Tribunal Constitucional ha ex-
pressat que la planificació general de l’activitat econò-
mica per part de l’Estat consisteix en l’establiment de: 

«[...] “las normas estatales que fijen las líneas directri-
ces y los criterios globales de ordenación de sectores 
económicos concretos, así como las previsiones de ac-
ciones o medidas singulares que sean necesarias para 
alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación 
de cada sector” (STC 135/2012, de 19 de junio, FJ 2), 
admitiendo así que esta competencia ampara todas las 
normas y actuaciones orientadas al logro de tales fines 
[...].» (STC 34/2013, de 14 de febrer, FJ 4.b)

I en particular sobre la interacció entre les clàusules 13 
i 25 de l’article 149.1 CE, el Tribunal Constitucional 
considera que l’Estat, en l’àmbit energètic, té: 

«“[...] no sólo las genéricas competencias relativas a 
las bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica, sino también las más especí-
ficas de ordenación del sector energético, referentes a 
las bases del régimen del mismo” (STC 197/1996, FJ 4 
A).» (STC 18/2011, FJ 6.b)

I afegeix, sobre això, que el sector elèctric: 

«[...] no sólo constituye un sector estratégico para el 
funcionamiento de cualquier sociedad moderna, re-
presentando por sí mismo una parte muy impor-
tante dentro del conjunto de la economía nacional, 
sino que es clave como factor de producción esenci-
al para la práctica totalidad de los restantes sectores 
económicos, condicionando de manera determinante 
en muchos casos su competitividad [...]. Estas circuns-
tancias justifican que el Estado pueda intervenir en la 
ordenación del sector eléctrico tanto a través del título 
general relativo a la planificación general de la econo-
mía (art. 149.1.13 CE) como mediante el más específi-
co relativo al sector energético (art. 149.1.25 CE) [...].» 
(STC 18/2011, FJ 6)
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Per la seva banda, aquest Consell s’ha pronunciat re-
petidament sobre l’abast del títol estatal d’ordenació 
general de l’economia de l’article 149.1.13 CE i n’ha 
destacat la necessitat que s’interpreti restrictivament 
per tal d’evitar-ne la vis expansiva (DCGE 4/2013, de 
7 de maig, FJ 2; 6/2013, de 8 de juliol, FJ 2.3, i 9/2013, 
de 8 d’agost, FJ 2.3.A). Així, hem destacat: 

«[...] que la validesa de la intervenció de l’Estat en 
l’àmbit de la competència exclusiva de les comuni-
tats autònomes ex article 149.1.13 CE està subjecta 
almenys a dos requisits; un, “que es tracti d’una me-
sura objectivament de caràcter econòmic” i no només 
per la seva finalitat; i l’altre, “que l’esmentada mesu-
ra tingui rellevància per a l’economia general” o, en 
altres paraules, sigui rellevant per a la protecció dels 
interessos econòmics generals (STC 225/1993, FJ 4).» 
(DCGE 20/2013, de 19 de desembre, FJ 2.2)

El mateix DCGE 20/2013 precitat, referint-se al signi-
ficat de l’article 149.1.13 CE, afirma que aquest: 

«[…] resta limitat al fet que “el referido título compe-
tencial no alcance a ‘incluir cualquier acción de natu-
raleza económica, si no posee una incidencia directa 
y significativa sobre la actividad económica general 
(SSTC 186/1988 y 133/1997), pues, de no ser así, se va·
ciaría de contenido una materia y un título competen·
cial más específico (STC 112/1995)’” (STC 124/2003, 
FJ 3).» (FJ 2.2)

Pel que fa al títol competencial de l’article 149.1.25 
CE, és necessari determinar quin és l’abast de les ba-
ses del règim energètic, i tenir present que, de confor-
mitat amb l’article 111 EAC, correspon a la Generali-
tat, com a titular de la competència compartida sobre 
energia, la potestat legislativa, la potestat reglamentà-
ria i la funció executiva, en el marc de les bases que 
fixi l’Estat.

En aquest sentit, la doctrina d’aquest Consell sintetitza 
de manera nítida la noció de «bases», en afirmar que 
presenta una dimensió formal i una altra de materi-
al, tot concloent que «el primer d’aquests dos requi-
sits jurisprudencials demana la utilització, com a regla 
general, de normes amb rang de llei per determinar 
el que és bàsic», i afegeix a continuació que «[e]l se-
gon defineix allò que és bàsic com a principis o, se-
gons el que interpreta la jurisprudència constitucional, 
com un marc normatiu unitari “dirigido a asegurar los 
intereses generales y dotado de estabilidad [...] a par-
tir del cual pueda cada Comunidad, en defensa de su 
propio interés, introducir las peculiaridades que esti-
me convenientes dentro del marco competencial que 
en la materia correspondiente le asigne su Estatuto”» 
(DCGE 6/2013, de 8 de juliol, FJ 2.2).

Amb referència a l’àmbit de l’energia elèctrica, la doc-
trina constitucional entén que el concepte de «bases», 
en sentit formal, comprèn les normes bàsiques amb 
rang legal sobre l’ordenació del sector elèctric, i tam-
bé, de manera excepcional i d’acord amb la doctrina 

constitucional sobre el concepte material de bases, 
normes de caràcter reglamentari i actes de naturalesa 
executiva, especialment pel que fa al règim econòmic 
del sector (STC 18/2011, de 3 de març, FJ 8).

Als efectes del nostre Dictamen, i en relació amb els 
diferents àmbits materials que conformen la regula-
ció del sector elèctric i sobre els quals es projecta la 
competència bàsica estatal, la doctrina constitucio-
nal inclou la determinació dels subjectes del sistema 
elèctric, la fixació de les principals directrius de les 
activitats destinades al subministrament d’energia, la 
planificació elèctrica i, de forma molt especial, la de-
terminació d’un règim econòmic uniforme per a tot el 
territori espanyol (incloent-hi els actes de naturalesa 
executiva) i la garantia de la seguretat i la qualitat del 
subministrament (STC 18/2011, FJ 8; 4/2013, de 17 de 
gener, FJ 5).

Ara bé, la projecció de les bases estatals no té el ma-
teix grau d’intensitat en cadascun dels àmbits materi-
als específics esmentats. Així, i pel que fa a la deter-
minació d’un règim econòmic uniforme per al conjunt 
de l’Estat, la STC 4/2013 (FJ 10), expressa que «[...] el 
establecimiento de un régimen económico del sector 
eléctrico “constituye uno de los aspectos fundamenta-
les de su ordenación” (STC 18/2011, FJ 8)», i continua 
afirmant que: 

«[...] “la regulación de un régimen económico único 
para todo el territorio nacional en la materia que nos 
ocupa tiene naturaleza básica, al ser necesaria esa re-
gulación para calcular la retribución de los distintos 
operadores que realizan las diferentes actividades des-
tinadas al suministro eléctrico y para repercutir los 
costes sobre los consumidores.” (FJ 21.a)» (FJ 10)

Quant a la garantia de la seguretat i qualitat del sub-
ministrament, el Tribunal Constitucional ha afirmat 
el caràcter bàsic de la regulació. En concret, la STC 
4/2013 considera que «[l]a importancia de la necesaria 
garantía de calidad en el ordenado suministro de ener-
gía eléctrica, recurso esencial e imprescindible tanto 
para los ciudadanos particulares como para el conjun-
to de los sectores económicos, justifica, así, su carác-
ter básico» (FJ 5).

5. Finalment, pel que fa als títols competencials que 
emparen les competències de la Generalitat en matèria 
d’energia elèctrica, ens hem de referir a l’article 133.1 
EAC. Efectivament, l’esmentat precepte atribueix a 
la Generalitat la competència compartida en matèria 
d’energia, la qual cosa implica, com hem dit, que li 
correspon el desplegament de les bases estatals a tra-
vés de l’exercici de la potestat legislativa, la potestat 
reglamentària i la funció executiva (art. 111 EAC). En 
aquest sentit, i quant al contingut concret de l’àmbit 
material de l’article 133.1 EAC, ens remetem a la des-
cripció efectuada en l’apartat segon d’aquest fonament 
jurídic.
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I amb relació a l’article 133.2 EAC, que també ens in-
teressa en aquest Dictamen, cal dir que aquest precep-
te, que estableix un informe de la Generalitat previ a 
l’atorgament de l’autorització, es refereix als supòsits 
d’instal·lacions que, per definició i atesa la seva pròpia 
naturalesa i característiques tècniques, són de compe-
tència estatal, atès que es tracta d’instal·lacions que no 
hi ha dubte que ultrapassen el territori propi de la co-
munitat autònoma o l’aprofitament de les quals afec-
ta altres comunitats autònomes a part de Catalunya. 
En aquest sentit, el Consell Consultiu, en el seu Dic-
tamen sobre la Proposta de proposició de llei orgànica 
de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, va 
afirmar que es tractava «d’un supòsit de participació 
de la comunitat autònoma en un àmbit reservat a l’Es-
tat [...] constitucionalment admissible [...] mentre no si-
gui vinculant la posició de la Generalitat» (DCC núm. 
269, d’1 de setembre de 2005, F VII.16). Aquesta in-
terpretació va ser la que va adoptar el Tribunal Cons-
titucional en la STC 31/2010, de 28 de juny (FJ 79).

Tercer. L’adequació a la Constitució i a l’Estatut d’au·
tonomia dels articles 3.13.a, 9, 14, 33.5 (segon parà·
graf), 40, 43.5, 46, 51 i 52, i de la disposició final sego·
na de la Llei 24/2013

En aquest fonament jurídic examinarem la constitu-
cionalitat i l’estatutarietat dels articles sol·licitats pel 
Govern i pels diputats del Parlament, excepte els ar-
ticles 16.4 i 17.6, que s’analitzaran en el fonament ju-
rídic quart. Per fer-ho, exposarem breument el contin-
gut del precepte en qüestió, indicarem els dubtes que 
plantegen els sol·licitants sobre el tema i aplicarem el 
cànon exposat en el fonament jurídic segon, completat 
en aquest amb els títols competencials que només es 
plantegen en relació amb qüestions concretes, per tal 
de concloure en cada precepte el que pertoqui.

Cal dir, però, que la sol·licitud de dictamen presentada 
pels diputats del Parlament coincideix a demanar un 
pronunciament sobre els mateixos articles que els de 
la sol·licitud del Govern, excepte pel que fa a l’article 
14, apartats 3 i 7, de la Llei, que s’addiciona, i exceptu-
ant l’article 52, sobre el qual no demanen el parer del 
Consell.

Els articles sobre els quals se sol·licita dictamen tenen 
una naturalesa heterogènia, tant pel seu contingut com 
per la finalitat que persegueixen. Per efectuar l’anàlisi 
corresponent dels preceptes, el present fonament jurí-
dic s’estructura en cinc apartats diferents.

1. L’article 3.13.a de la Llei 24/2013 atribueix a l’Es-
tat la competència per a l’autorització de les «[i]nstal-
lacions peninsulars de producció d’energia elèctrica, 
incloent-hi les infraestructures d’evacuació, de potèn-
cia elèctrica instal·lada superior a 50 MW elèctrics, 
instal·lacions de transport primari peninsular i conne-
xions de servei de tensió igual o superior a 380 kV».

El Govern i els diputats del Parlament, en les seves 
respectives sol·licituds de dictamen, qüestionen el fet 

que l’Estat s’atribueixi en exclusiva la corresponent 
competència d’autorització d’aquestes instal·lacions 
perquè, tot i reconèixer que la doctrina constitucional 
utilitza uns criteris tècnics que la justifiquen, conside-
ren que es difícil sostenir el caràcter supraautonòmic 
d’aquest tipus d’instal·lacions perquè no forçosament 
l’energia produïda per aquestes centrals i traslladada 
en aquestes línies s’integra en el mercat de l’energia 
elèctrica i es distribueix a tot l’Estat.

La doctrina constitucional, tal com hem exposat en el 
fonament jurídic segon, considera que l’article 149.1.22 
CE empara la competència estatal per autoritzar les 
instal·lacions elèctriques quan l’aprofitament afecta a 
una altra comunitat autònoma o si l’energia és trans-
portada fora del seu àmbit territorial, però interpreta 
l’abast del títol competencial en un doble sentit. En 
primer terme, que «este Tribunal ha reiterado que las 
condiciones señaladas en el art. 149.1.22 CE son alter-
nativas, no cumulativas: basta con que en relación con 
una instalación eléctrica se dé una de las dos condicio-
nes enumeradas en el art. 149.1.22 CE o una de las dos 
condiciones enumeradas en negativo por el correspon-
diente Estatuto de Autonomía [...] para que la compe-
tencia de autorización sea estatal» (STC 181/2013, FJ 
4). I, en segon terme, expressa que: 

«Los datos de la potencia instalada y de la tensión no-
minal de la línea que emplea el precepto impugnado 
son sin duda muy relevantes a la hora de valorar la 
proyección intra– o supracomunitaria de una concreta 
instalación eléctrica en el mercado del sector eléctrico, 
y, por ello, pueden ser también datos relevantes para 
determinar a qué ente territorial le corresponde su au-
torización, sin que, por sí mismos, sean incompatibles 
con el criterio territorial que enuncia el art. 149.1.22 
CE.» (STC 181/2013, FJ 7)

Tot afegint, just a continuació: 

«Si bien, como recordamos en la STC 18/2011 (FJ 7 
a), “ni el legislador estatal ni el autonómico pueden 
situarse en la posición propia del poder constituyen-
te”, el precepto impugnado puede ser objeto de una in-
terpretación conforme a la Constitución. En la medida 
en que se entienda que la aplicación de los criterios 
legales cuestionados no conduce necesariamente a un 
resultado material distinto del que se desprende de la 
regla constitucional del aprovechamiento intra– o ex-
tracomunitario consagrada por el art. 149.1.22 CE. Así 
pues, debe descartarse la inconstitucionalidad del pre-
cepto impugnado en tanto que la aplicación de los cri-
terios legales de la potencia instalada y de la tensión 
nominal de la línea no tenga el efecto de alterar el re-
sultado querido por el poder constituyente, sino que, 
por el contrario, aquél ha de ser entendido en el sen-
tido de que la autorización estatal de las instalaciones 
que cumplan los criterios de potencia y tensión a los 
que hace referencia procederá, en tanto que los mis-
mos son indicativos de territorialidad, en los supuestos 
previstos en el art. 149.1.22 CE.»
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Doncs bé, pel que fa a les instal·lacions peninsulars de 
producció d’energia elèctrica, incloent-hi les infraes-
tructures d’evacuació, de potència instal·lada superior 
a 50 megawatts elèctrics, és cert que, ateses les seves 
dimensions, característiques tècniques i importància 
econòmica, són susceptibles d’un aprofitament supe-
rior al de l’àmbit de la comunitat autònoma, però això 
no vol dir que tècnicament totes les instal·lacions amb 
aquestes característiques tècniques generin o hagin de 
generar aquest aprofitament, i això sens perjudici de la 
rellevància més o menys gran que pugui tenir el siste-
ma d’ofertes en el mercat diari de producció d’energia 
elèctrica establert per l’article 23 de la Llei, que, tal 
com al·lega el Govern en la seva sol·licitud, condiciona 
la naturalesa de la nova regulació d’autorització. De 
fet, respecte a aquest darrer apartat, la mateixa memò-
ria de l’anàlisi d’impacte normatiu de la Llei expressa 
que el sistema d’ofertes en el mercat diari té una regu-
lació molt similar a la de la legislació que es deroga. 
El fet mateix que aquest tipus d’instal·lacions generi un 
aprofitament supraautonòmic o no és un element que 
es desprèn, en cada cas, de les característiques tècni-
ques de la instal·lació contingudes en els corresponents 
projectes i documentació, que s’haurà de valorar en 
cada cas.

Per tant, i d’acord amb aquestes consideracions, po-
dem arribar a la conclusió que totes les instal·lacions 
de producció d’energia elèctrica de potència elèctri-
ca instal·lada superior a 50 megawatts elèctrics que no 
generin un aprofitament fora de l’àmbit territorial de 
Catalunya són objecte d’autorització per part de la Ge-
neralitat.

En conseqüència, l’article 3.13.a, pel que fa a l’atribu-
ció a l’Estat de la competència per autoritzar les instal-
lacions de producció d’energia elèctrica, incloent-hi 
les infraestructures d’evacuació, de potència elèctrica 
instal·lada superior a 50 megawatts elèctrics, en la in-
terpretació expressada en aquest fonament jurídic, no 
vulnera l’article 149.1.22 CE ni l’article 133.1.a EAC.

Quant a les altres instal·lacions previstes en aquest ar-
ticle, les línies de transport primari peninsular i con-
nexions de servei de tensió igual o superior a 380 
quilovolts, cal dir que, per les seves característiques 
tècniques (tensió nominal igual o superior a 380 qui-
lovolts), aquestes línies ultrapassen l’àmbit territorial 
de la comunitat autònoma, però fins i tot les que no 
l’ultrapassessin no tindrien cap mena de sentit sense 
la seva interconnexió a la xarxa elèctrica estatal tant 
en termes d’explotació com d’influència (art. 34 de la 
Llei 24/2013).

En conseqüència, l’article 3.13.a de la Llei 24/2013, 
respecte a l’atribució a l’Estat de la competència per 
autoritzar les instal·lacions de transport primari penin-
sular i connexions de servei de tensió igual o superi-
or a 380 quilovolts, no vulnera l’article 149.1.22 CE ni 
l’article 133.1.a EAC.

2. L’article 9 de la Llei 24/2013 regula l’autoconsum 
d’energia elèctrica. Es tracta d’una important novetat 
normativa, tal com reconeix el mateix preàmbul de 
la disposició, quan afirma que «[e]l desenvolupament 
de l’autoconsum com a font alternativa de generació 
d’electricitat al marge del sistema elèctric requereix la 
regulació d’una activitat que no tenia fins a la data un 
marc legal i un reglament específic».

L’article es compon de cinc apartats. D’una banda (lle-
tra A), examinarem els apartats 1, 2, 3 i 5 conjunta-
ment, els quals regulen el règim jurídic i econòmic 
de l’autoconsum, mentre que l’apartat 4 (lletra B), que 
preveu la inscripció d’aquests consumidors en un re-
gistre administratiu d’autoconsum d’energia elèctrica, 
s’analitzarà separadament.

A) Pel que fa a la regulació del règim jurídic i eco-
nòmic de l’autoconsum, l’article 9 conté aspectes di-
versos. L’apartat primer regula les diferents modali-
tats d’autoconsum. L’apartat segon preveu que, en cas 
que la instal·lació de producció d’energia elèctrica o de 
consum estigui connectada totalment o parcial al sis-
tema elèctric, els titulars de totes dues resten subjectes 
al règim de drets i obligacions que preveu la matei-
xa Llei i la seva normativa de desplegament. L’apartat 
tercer disposa que els consumidors subjectes a qualse-
vol modalitat d’autoconsum tenen l’obligació de con-
tribuir als costos i els serveis del sistema per l’ener-
gia autoconsumida, quan la instal·lació de generació o 
de consum estigui connectada al sistema elèctric i, en 
conseqüència, resten obligats a pagar els mateixos pe-
atges d’accés a les xarxes, càrrecs associats als costos 
del sistema i costos per a la provisió dels serveis de 
suport del sistema que corresponguin a un consumi-
dor no subjecte a cap de les modalitats d’autoconsum. 
I, finalment, l’apartat cinquè atribueix al Govern de 
l’Estat l’establiment de les condicions administratives 
i tècniques per a la connexió a la xarxa de les instal-
lacions amb autoconsum, així com l’establiment de les 
condicions econòmiques perquè les instal·lacions aco-
llides a la modalitat de «producció amb autoconsum» 
venguin al sistema l’energia no consumida.

El Govern i els diputats del Parlament consideren, en 
les seves respectives sol·licituds de dictamen, que la re-
gulació legal és exhaustiva i vulnera les competències 
de la Generalitat en matèria d’energia perquè el mateix 
nom utilitzat per la Llei, autoconsum d’energia elèc·
trica, indica que aquest es produeix en el lloc on està 
emplaçada la instal·lació i, per tant, és inqüestionable 
que l’aprofitament de l’energia produïda en aquest cas 
no supera l’àmbit territorial de la comunitat autònoma. 
Així mateix, la sol·licitud presentada pels diputats del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya considera vulnerat també l’article 123 EAC, rela-
tiu a la competència exclusiva en matèria de consum.

En aquest sentit, i d’acord amb la doctrina constituci-
onal (STC 18/2011, FJ 6), hem de recordar que, com 
hem dit en el fonament jurídic segon, l’Estat pot inter-
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venir en l’ordenació del sector elèctric tant a través del 
títol general relatiu a la planificació general de l’eco-
nomia (art. 149.1.13 CE) com mitjançant el títol més 
específic relatiu al sector energètic (art. 149.1.25 CE). 
Ara bé, per tal d’evitar que la invocació del títol rela-
tiu a la planificació de l’activitat econòmica tingui una 
força expansiva tal que impedeixi a les comunitats au-
tònomes amb competències en un àmbit sectorial con-
cret de l’activitat econòmica exercir les seves funcions 
normatives i executives (com succeeix en l’àmbit de 
l’energia), el Tribunal Constitucional exigeix que con-
corrin dues circumstàncies: d’una banda, que es tracti 
d’una mesura objectivament de caràcter econòmic i no 
només per la seva finalitat; de l’altra, que l’esmenta-
da mesura tingui rellevància per a l’economia general 
o, en altres paraules, sigui rellevant per a la protecció 
dels interessos econòmics generals. Això condueix el 
Tribunal a concloure que l’efectiva aplicació del títol 
competencial esmentat només es pot projectar sobre 
accions de caràcter econòmic que tinguin una incidèn-
cia directa i significativa sobre l’activitat econòmica 
general, perquè si no fos així «se vaciaría de contenido 
una materia y un título competencial más específico» 
(STC 124/2003, de 19 de juny, FJ 3).

Doncs bé, de la regulació continguda en l’article 9 
podem deduir fàcilment que l’energia elèctrica auto-
consumida, segons es desprèn de la Llei 24/2013, és 
aquella que es produeix i es consumeix en la pròpia 
instal·lació del consumidor. Per tant, des del vessant 
estrictament territorial, no hi ha cap mena de dubte 
que es produeix íntegrament en l’àmbit de la comu-
nitat autònoma. Aquest fet és rellevant en la nostra 
anàlisi perquè, tècnicament, en els sistemes elèctrics 
tradicionals tots els elements o components, des de 
les centrals de generació d’energia fins a l’últim dels 
consumidors finals, estaven connectats, fet que impli-
cava que aquests s’influïen mútuament, cosa que ac-
tualment no té per què succeir, atès que els avenços 
tecnològics i l’estat actual de la tècnica permeten per-
fectament que un consumidor generi energia elèctrica 
i, en canvi, la xarxa només rebi l’impacte del seu con-
sum. En conseqüència, no es pot dubtar que, des del 
vessant de la territorialitat, la Generalitat pot exercir 
les funcions derivades de la competència compartida 
en matèria d’energia (art. 133.1 EAC).

Des del vessant econòmic, cal dir que l’autoconsum 
d’energia elèctrica, tal com es regula a la disposició 
legal que analitzem, té un impacte econòmic reduït 
perquè afecta fonamentalment la demanda d’energia. 
Efectivament, la demanda dels consumidors afecta 
el sistema elèctric, però la Llei en cap moment pre-
tén obligar els consumidors a sotmetre’s a un deter-
minat esquema o règim de demanda. Prova d’això 
és que els articles 49 («Gestió de la demanda») i 50 
(«Plans d’estalvi i eficiència energètica») regulen in-
centius i plans per millorar la gestió de la demanda 
elèctrica, l’eficiència energètica i l’estalvi però aques-
tes mesures no estan relacionades amb l’autoconsum, 

a més del fet que la mateixa literalitat dels dos articles 
citats no s’expressa en termes imperatius sinó mera-
ment opcionals («poden fer i aplicar mesures que fo-
mentin»; «l’Administració pot adoptar mesures que 
incentivin»; «poden establir»). L’única influència que 
pot provocar l’autoconsum sobre el conjunt del sistema 
elèctric és que la seva existència redueixi la demanda 
del consumidor i, en aquest sentit, l’existència de l’au-
toconsum no té per què afectar l’economia del sistema 
elèctric més que qualsevol altra mesura d’estalvi ener-
gètic prevista per la norma, un objectiu –l’estalvi ener-
gètic– perseguit en qualsevol cas per la mateixa Llei 
(en especial, art. 4.3.e, 49 i 50). Per tant, el legislador, 
a través de la regulació de l’article 9, ha previst l’exis-
tència d’aquest tipus de consumidors (els «autoconsu-
midors») i en regula el règim, però no es pot apel·lar a 
una rellevància o influència de gran magnitud que por-
ti a singularitzar aquest tipus de consumidors respecte 
de qualssevol altres. No es tracta, en definitiva, doncs, 
d’una mesura estrictament econòmica i, en qualsevol 
cas, les previsions de contingut econòmic –totalment 
genèriques– contingudes en l’apartat tercer del dit ar-
ticle pretenen només compensar l’afectació econòmica 
que rep el sistema elèctric, afectació que, com s’ha dit, 
és mínima.

A més a més, confirma aquest impacte ínfim sobre 
l’economia –no ja la general, si no la del sector elèctric 
en sentit estricte– el fet que, segons les dades estadísti-
ques corresponents a l’any 2012, publicades pel mateix 
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, l’autoconsum 
no arriba a l’1,5 % de l’energia elèctrica consumida a 
l’Estat, fet que demostra que el seu impacte en l’econo-
mia general és, certament, irrellevant per a la protec-
ció dels interessos econòmics generals. En conseqüèn-
cia, cal rebutjar la incidència del títol competencial de 
l’article 149.1.13 CE en aquest àmbit.

Finalment, quant a la pretesa vulneració de l’article 
123 EAC, referent a la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria de consum, cal dir que la doc-
trina constitucional, tot i reconèixer la complexitat de 
l’àmbit competencial del consum, el defineix com una 
matèria «pluridisciplinar» que, atès el seu extens abast 
i la possible i freqüent convergència amb altres ma-
tèries, ha de ser delimitada en determinats supòsits i, 
en conseqüència, ha de cedir el seu espai davant de 
sectors més específics (STC 147/1996, de 19 de setem-
bre, FJ 5). En aquest sentit també es va pronunciar el 
DCGE 9/2010, de 21 de juny, FJ 2.

En conseqüència, els apartats 1, 2, 3 i 5 de l’article 9 
de la Llei 24/2013 vulneren les competències de la Ge-
neralitat de l’article 133.1 EAC.

B) L’apartat quart de l’article 9 preveu que els consu-
midors acollits a les modalitats d’autoconsum s’inscri-
guin en el Registre administratiu d’autoconsum d’ener-
gia elèctrica, creat pel Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme. I atribueix al Govern de l’Estat la regulació 
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de l’organització i del procediment d’inscripció i de 
comunicació de dades al registre.

Quant a això, tant el Govern com els diputats que de-
manen el nostre parer addueixen en les respectives sol-
licituds de dictamen que la regulació continguda en 
l’esmentat apartat vulnera les competències de la Gene-
ralitat en tractar-se d’una funció típicament executiva.

En aquest sentit, és determinant pel seu paral·lelisme 
amb el present cas el contingut de la STC 223/2000, 
de 21 de setembre, referida a un conflicte positiu de 
competència plantejat pel Govern de la Generalitat 
contra el Reial decret 1085/1992, pel qual s’aprova el 
Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats 
del petroli (RGLP), en què, tractant de diferent manera 
el règim d’inscripció registral dels operadors de gasos 
liquats del petroli i el de les empreses subministrado-
res, reconeix la competència de la Generalitat respec-
te de la inscripció en el registre autonòmic d’aquestes 
darreres, en expressar que: 

«Ello conlleva que aquéllas distribuyan los gases li-
cuados del petróleo a usuarios o consumidores finales 
de dicho ámbito territorial, cuyas instalaciones han de 
estar localizadas en el mismo [...]. A lo que se une que 
el propio RGLP prevé la intervención de “los órganos 
competentes en materia de energía de los territorios 
donde la Empresa Suministradora tenga previsto rea-
lizar su actividad”; o sea, de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, tanto en el propio procedimiento de 
tramitación de la autorización e inscripción, como en 
el seguimiento de su actividad, una vez concedida la 
inscripción […].» (STC 223/2000, FJ 12)

I conclou de forma taxativa que: 

«De todo ello ha de derivarse necesariamente que la 
autorización y registro estatales no constituyen actua-
ciones imprescindibles para asegurar el cumplimiento 
de la normativa básica [...].»

Doncs bé, en aplicació d’aquesta doctrina jurispru-
dencial, resulta evident que l’activitat d’autoconsum 
d’energia elèctrica es desenvolupa en el propi àm-
bit territorial de Catalunya, tal com hem exposat en 
el subapartat A d’aquest mateix apartat, i, en conse-
qüència, en tractar-se d’una funció merament execu-
tiva, correspon a la Generalitat la regulació del pro-
cediment d’inscripció d’autoconsumidors d’energia 
elèctrica, així com l’organització i gestió del registre 
administratiu corresponent a través de la seva estruc-
tura administrativa pròpia.

Si aprofundim més, resulta que la mateixa Llei re-
coneix a les comunitats autònomes amb competènci-
es en la matèria la possibilitat de crear i gestionar els 
seus propis registres territorials en altres àmbits, com 
per exemple el registre d’instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica ubicades en el seu àmbit territori-
al (art. 21.2, segon paràgraf) o el de distribuïdors (art. 
39.4, paràgraf segon).

En conseqüència, l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei 
24/2013 vulnera les competències de la Generalitat de 
l’article 133.1 EAC.

3. En aquest apartat s’examina un grup de preceptes 
de la Llei 24/2013, ubicats sistemàticament en dife-
rents títols de la Llei, però que plantegen una proble-
màtica similar i admeten, en conseqüència, un tracta-
ment uniforme. Concretament, analitzarem els articles 
33.5 (segon paràgraf), 40, 43.5, 46, 51 i, finalment, 
l’article 52.

A) L’article 33.5 (segon paràgraf) exigeix l’emissió 
d’un informe previ vinculant per part de la Comissió 
Nacional dels Mercats i la Competència (en endavant, 
CNMC) en relació amb la resolució de determina-
des discrepàncies suscitades respecte de l’atorgament 
o denegació del permís de connexió a les xarxes de 
transport o distribució l’autorització de les quals sigui 
competència autonòmica.

El Govern i els diputats sol·licitants qüestionen el ca-
ràcter vinculant de l’informe de la CNMC en enten-
dre que aquesta previsió suposa una invasió de la com-
petència compartida que té atribuïda la Generalitat ja 
que, quan la connexió se sol·licita a una xarxa de com-
petència autonòmica, la competència per resoldre so-
bre les discrepàncies que es plantegin sobre els termes 
en què aquesta connexió s’ha d’efectuar també és auto-
nòmica.

Amb relació a aquest precepte, cal dir que l’informe 
preceptiu té caràcter previ, ja que s’exigeix abans de 
qualsevol resolució d’atorgament o denegació del per-
mís de connexió a les xarxes de transport o distribució 
l’autorització de les quals sigui de competència auto-
nòmica, fet que, per si mateix, condiciona el proce-
diment administratiu de resolució de la controvèrsia 
suscitada. El seu caràcter vinculant, però, afecta es-
pecíficament «les condicions econòmiques i les condi-
cions temporals relatives als calendaris d’execució de 
les instal·lacions dels titulars de xarxes recollides en 
la planificació de la xarxa de transport i en els plans 
d’inversió de les empreses distribuïdores aprovats per 
l’Administració General de l’Estat». Aquesta darrera 
matisació és determinant per entendre l’abast de l’in-
forme previst a l’article 33.5 de la Llei.

Si el dit informe fos previ i vinculant en tots els casos, 
com es dedueix de les sol·licituds de dictamen, podrí-
em arribar a la conclusió que la previsió legal vulnera 
les competències de la Generalitat en matèria d’ener-
gia elèctrica, pel sol fet d’afectar discrepàncies sobre 
el permís de connexió a les xarxes de transport i distri-
bució l’autorització de les quals és de competència au-
tonòmica. Òbviament, en ser competent la comunitat 
autònoma per autoritzar les dites xarxes, ho és també 
per resoldre les discrepàncies suscitades sobre la con-
nexió a aquestes i, per tant, ens trobem en l’àmbit de 
l’exercici de les facultats executives de la Generalitat.
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Ara bé, el caràcter «vinculant» de l’informe només 
afecta, com es desprèn de la literalitat de l’article, al-
guns aspectes clarament delimitats i taxats per la Llei 
sobre els quals l’Estat ha exercit amb anterioritat les 
seves competències pròpies, conformement amb la 
Llei. Per tant, l’exigència de l’informe previ amb ca-
ràcter vinculant només pot venir donada quan concor-
rin aquestes circumstàncies, cosa que s’ha de valorar 
cas per cas, però en la resta de supòsits –aquells en 
què no concorren les dites circumstàncies– l’exigència 
d’informe vinculant suposaria una vulneració de les 
competències de la Generalitat de l’article 133.1 EAC.

Aquesta necessitat d’informes vinculants per part d’òr-
gans estatals pel que fa a aspectes que s’integren en 
les seves competències ha estat acceptada pel Tribu-
nal Constitucional tant genèricament com en l’àmbit 
de l’autorització d’instal·lacions de transport d’energia 
elèctrica (art. 36 de la Llei 54/1997, de 27 de novem-
bre, del sector elèctric). Ara bé, el mateix Tribunal li-
mita aquesta possibilitat als casos en què efectivament 
es doni aquesta projecció de la competència de l’Estat: 

«[...] de acuerdo con nuestra doctrina, en los supuestos 
en los que se establece la exigencia de un informe vin-
culante el otorgamiento de la autorización se convier-
te en un acto complejo en el que han de concurrir dos 
voluntades distintas, la de la Comunidad Autónoma y 
la de la Administración General del Estado, siendo esa 
concurrencia sólo admisible constitucionalmente cu-
ando ambas voluntades resuelven sobre asuntos de su 
propia competencia [...].

Pues bien, ha de declararse que el Estado puede legí-
timamente intervenir con carácter previo, preceptivo 
y vinculante en el procedimiento de otorgamiento por 
las Comunidades Autónomas de las autorizaciones 
relativas a las instalaciones de transporte de energía 
eléctrica cuando actúa en función de un título compe-
tencial propio [...].» (STC 18/2011, FJ 21.a)

En el cas que ens ocupa, estem davant de l’exigència 
d’un informe de la CNMC previ a la resolució per part 
de les comunitats autònomes de les discrepàncies sus-
citades en relació amb atorgaments o denegacions, per 
part de les empreses transportistes o distribuïdores ti-
tulars de les xarxes, de permisos de connexió d’instal-
lacions de producció o consum d’electricitat a les 
xarxes de transport o distribució de competència au-
tonòmica. Aquest informe resulta vinculant pel que fa 
a les condicions econòmiques i temporals dels calen-
daris d’execució d’instal·lacions dels titulars de xarxes, 
condicions que es troben recollides en la planificació 
de la xarxa de transport i en els plans d’inversió de les 
empreses distribuïdores aprovats per l’Administració 
general de l’Estat. La rellevància d’aquest informe de-
riva del fet que la no-previsió d’una instal·lació en la 
dita planificació o en els esmentats plans d’inversió és 
motiu de denegació del permís de connexió (art. 33.4 
de la Llei), la qual cosa condiciona la resolució de les 

discrepàncies per la comunitat autònoma (tercer parà-
graf de l’art. 33.5).

Doncs bé, atès que la planificació de la xarxa de trans-
port i l’aprovació dels plans d’inversió de les empre-
ses distribuïdores són competència de l’Estat (art. 4 
i 40.1.h, respectivament), trobem que aquest supòsit 
d’informe vinculant d’un òrgan d’una altra adminis-
tració s’emmarca dintre dels casos admesos per la ju-
risprudència constitucional ressenyada, més enllà del 
contingut de l’article 40, al qual ens referirem poste-
riorment.

En conseqüència, l’article 33.5 (paràgraf segon) de la 
Llei 24/2013, respecte a l’exigència de l’informe previ 
vinculant de la CNMC, no vulnera les competències 
de la Generalitat de l’article 133.1 EAC.

B) Els articles 40 i 46 de la Llei 24/2013 regulen el rè-
gim d’obligacions i drets de les empreses distribuïdo-
res i el de les empreses comercialitzadores en relació 
amb el subministrament. Pel que fa a ambdós articles, 
molt exhaustius, les sol·licituds de dictamen presenta-
des pel Govern i els diputats del Parlament consideren 
que no es deixa marge d’actuació a la Generalitat i, en 
conseqüència, es vulneren les competències de l’arti-
cle 133.1 EAC.

Comparant aquests preceptes amb els equivalents 
de la Llei anteriorment vigent (art. 41 i 45 de la Llei 
54/1997), veiem que, en el cas de l’article 40, referit a 
les empreses distribuïdores, s’han ampliat considera-
blement les seves obligacions, que ara, a més, passen a 
estar desglossades en les obligacions que tenen com a 
titulars de les xarxes de distribució i les funcions que 
tenen com a gestors de les xarxes de distribució en què 
operen. Altres elements que comporten una amplia-
ció de la normativa bàsica respecte de la situació an-
terior són les remissions a reglaments dictats pel Go-
vern estatal que s’hi inclouen, com, per exemple, la de 
l’article 40.1.a de la nova Llei, en què s’estableix que 
els nivells de qualitat que han de respectar les empre-
ses distribuïdores en la prestació del seu servei seran 
determinats reglamentàriament pel Govern de l’Estat 
(amb audiència prèvia de les comunitats i ciutats au-
tònomes), quan l’article 41.1.a de la Llei 54/1997 no 
precisava qui i mitjançant quin instrument legal havia 
de determinar aquests nivells, i Catalunya, com recor-
darem quan tractarem l’article 51, ha regulat aquesta 
qüestió amb l’esmentada Llei 18/2008, intitulada pre-
cisament «de garantia i qualitat del subministrament 
elèctric».

Pel que fa a l’article 46, relatiu a les empreses comer-
cialitzadores en relació amb el subministrament, hem 
de dir que, en comparació amb l’article 45 de l’anteri-
or Llei, regula de manera molt més detallada les seves 
obligacions (com, per exemple, quant a l’atenció als 
consumidors, o afegint l’obligació d’oferir a aquests 
últims la possibilitat de solucionar els conflictes a tra-
vés d’una entitat que compleixi els requisits establerts 
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per la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i 
del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució al-
ternativa de litigis en matèria de consum). A més, en 
les frases inicials dels dos apartats de l’article, preveu 
que tant aquestes com els drets de les empreses comer-
cialitzadores podran ampliar-se per reglament. D’altra 
banda, en el cas del subapartat a de l’apartat 2, en rela-
ció amb la regulació de la forma d’accés de les comer-
cialitzadores a les xarxes de transport i distribució, es 
manté la remissió al reglament que contenia l’article 
45.2.f de la Llei 54/1997, però es concreta ara que és el 
Govern estatal qui haurà d’aprovar aquest reglament.

En primer terme, i pel que fa a les empreses distribu-
ïdores, cal dir que la mateixa configuració de la xar-
xa elèctrica dissenyada per les empreses distribuïdo-
res no és uniforme ni homogènia a tot l’Estat, fet que 
permet justificar que les comunitats autònomes pu-
guin incidir en el règim de drets i d’obligacions de les 
empreses distribuïdores, incidència que és inviable si 
l’Estat aprova una regulació com la continguda a l’ar-
ticle 40, tan exhaustiva i detallista i que conté remissi-
ons a normes reglamentàries aprovades per l’Estat. En 
el cas concret de Catalunya, com diu la sol·licitud del 
Govern, s’ha estès majoritàriament la xarxa elèctrica 
de baixa tensió, en comptes de la xarxa de mitjana o 
alta tensió, una circumstància que té implicacions tant 
pel que fa al règim de tarifes aplicables als consumi-
dors com a l’execució de nous subministraments elèc-
trics, ja que exigeix dur a terme un nombre més elevat 
d’instal·lacions. A aquest fet, hi hem d’afegir una altra 
circumstància no menys rellevant, que és que, atesa la 
configuració de la xarxa de distribució, la majoria de 
les activitats de distribució s’acompleixen íntegrament 
en el territori de Catalunya.

En aquest sentit, i en conseqüència, l’article 40 de la 
Llei 24/2013, relatiu al règim de drets i obligacions de 
les empreses de distribució d’energia elèctrica, vul-
nera les competències de la Generalitat de l’article 
133.1.b EAC.

En segon terme, i en relació amb les empreses co-
mercialitzadores, podem reproduir l’argument ante-
riorment esmentat, en el sentit que una regulació tan 
detallista i que conté remissions a reglaments estatals 
com la que preveu l’article 46 de la Llei deixa molt 
poc marge d’incidència a les comunitats autònomes 
respecte de la regulació de les obligacions i els drets 
de les dites empreses pel que fa al subministrament. 
Però, a més a més, en aquest cas, la doctrina jurispru-
dencial, emparant-se en el fet que les activitats de co-
mercialització d’energia elèctrica –a diferència de les 
activitats de distribució, que són activitats regulades– 
es desenvolupen en el marc de les condicions pacta-
des lliurement per les parts (art. 8.3 de la Llei), permet 
concloure que la normativa que la comunitat autòno-
ma aprovés sobre això no tindria una repercussió eco-
nòmica en el sector elèctric, per la qual cosa, en no 
afectar el règim econòmic del sector, no seria exigible 

l’establiment d’un mínim comú denominador per a tot 
l’Estat ni, per tant, atribuir caràcter bàsic a la totalitat 
de preceptes que dins la Llei regulen aquesta activitat. 
En aquest sentit, la citada STC 4/2013 expressa: 

«[...] el suministro de energía, responsabilidad de estas 
empresas elegidas libremente por los consumidores, se 
realiza mediante la libre contratación de la energía y 
el correspondiente contrato de acceso a las redes (art. 
44.1 de la Ley del sector eléctrico [...]), razón por la 
cual la retribución de los costes de la actividad de co-
mercialización será la que libremente se pacte entre 
las partes. Este extremo determina que no se produzca 
en este supuesto la denunciada afectación al régimen 
económico del sector eléctrico.» (FJ 10)

En conseqüència, l’article 46 de la Llei 24/2013 vul-
nera les competències de la Generalitat de l’article 
133.1.b EAC.

C) L’article 43, apartat 5, atribueix a l’Estat la regu-
lació del procediment per resoldre els conflictes en-
tre els usuaris finals i les empreses subministradores 
d’energia elèctrica que no se sotmetin a les entitats de 
resolució alternativa de litigis en matèria de consum o 
quan aquestes no resultin competents per a la resolu-
ció del conflicte.

El Govern qüestiona el precepte esmentat al·legant la 
possible vulneració de la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria de consum (art. 123 EAC) i, per 
al cas que no es consideri aquesta matèria, es conside-
ra la vulneració de la competència compartida en ma-
tèria d’energia (art. 133 EAC), argumentant que si l’ac-
tivitat dels subjectes elèctrics es desenvolupa dins el 
territori de Catalunya i els usuaris finals també es tro-
ben ubicats en el mateix àmbit territorial l’òrgan com-
petent per exercir aquesta funció executiva ha de ser 
l’òrgan competent en matèria d’energia, de la Genera-
litat, i no el Ministeri. Per la seva banda, els diputats 
sol·licitants entenen vulnerada la competència exclusi-
va en matèria de consum de l’article 123 EAC.

Pel que fa a aquesta darrera al·legació, no podem con-
siderar vulnerada la competència exclusiva de l’arti-
cle 123 EAC en matèria de consum. En primer terme, 
cal adduir els mateixos arguments que hem expressat 
en l’apartat 2 d’aquest fonament jurídic, en analitzar 
l’article 9 referent a la regulació de l’autoconsum, al 
qual ens remetem. Però, a més a més, perquè el ma-
teix redactat de l’article 43, apartat 4, permet arribar 
a aquesta conclusió quan expressament estableix que 
«[s]ense perjudici de les competències que correspon-
guin a les comunitats autònomes [...] i de l’establiment 
pels prestadors de sistemes propis de tramitació de re-
clamacions que s’ajustin al que disposa la Recomana-
ció 2001/310/CE, de la Comissió, de 4 d’abril de 2001 
[...], s’ha de preveure per reglament la possibilitat de 
recórrer al sistema arbitral de consum per a la reso-
lució d’aquestes reclamacions». Per tant, a parer nos-
tre, la competència en matèria de consum, pel que fa 
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a la determinació dels procediments administratius de 
queixa i reclamació en aquest àmbit (art. 123.a EAC), 
no queda afectada, ja que els consumidors o usuaris fi-
nals del subministrament d’energia elèctrica poden fer 
ús dels mecanismes i procediments específics de pro-
tecció dels consumidors i usuaris, sobre la base de la 
normativa autonòmica corresponent dictada a l’empa-
ra de l’article 123 EAC.

El que preveu l’article 43, apartat 5, és un procediment 
específic per raó de la matèria d’energia elèctrica, en-
caminat a resoldre les controvèrsies entre els usuaris 
finals que siguin persones físiques i les empreses sub-
ministradores, sempre que es donin dues condicions: 
a) que la controvèrsia afecti els seus drets específics 
com a usuaris finals, incloent-hi tots els previstos en 
aquesta Llei; b) que la controvèrsia estigui regulada 
per la normativa referent a la protecció específica dels 
usuaris finals d’energia elèctrica, o dit en altres ter-
mes, que estigui regulada per la normativa específica 
en matèria energètica. A aquestes dues condicions cal 
afegir-ne una tercera que la Llei no esmenta però que 
es dedueix del caràcter compartit de la competència en 
matèria d’energia, que és que els subjectes en conflic-
te es trobin ubicats en l’àmbit territorial de Catalunya.

En aquest sentit, ens trobem davant de l’exercici de 
funcions que corresponen a la comunitat autònoma. 
En primer terme, atès que la Generalitat té atribuïda 
la competència compartida en matèria d’energia elèc-
trica, li correspon la regulació del procediment especí-
fic en aquest àmbit material. I, en segon terme, li cor-
respon l’exercici de les facultats executives vinculades 
al procediment esmentat, com són la seva tramitació, 
instrucció i resolució, a través de l’òrgan competent en 
matèria d’energia de la respectiva comunitat autòno-
ma, en el nostre cas, la Direcció General d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial.

En conseqüència, l’apartat 5 de l’article 43 de la Llei 
24/2013 vulnera les competències de la Generalitat de 
l’article 133.1 EAC.

D) L’article 51 de la Llei 24/2013 regula la qualitat del 
subministrament elèctric, i sobre aquest han sol·licitat 
pronunciament tant el Govern com els diputats del 
Parlament, coincidint en la seva argumentació.

L’article 51 s’estructura en cinc apartats. L’apartat 1 
defineix la qualitat del subministrament com «el con-
junt de característiques, tècniques i d’atenció i relació 
amb els consumidors i, si s’escau, productors, exigi-
bles al subministrament d’electricitat de les empreses 
que exerceixen activitats destinades al subministra-
ment elèctric», i concreta quines són aquestes caracte-
rístiques tècniques i de l’atenció i relació amb els con-
sumidors i productors. Finalment, reserva al Govern 
de l’Estat la determinació dels indicadors individuals 
i col·lectius i valors objectius per a aquests indicadors. 
L’apartat 2 conté uns mandats adreçats a les empreses 
elèctriques en l’àmbit de la qualitat. Els apartats tercer, 

quart i cinquè reserven a l’Administració de l’Estat un 
conjunt de potestats en matèria de qualitat del submi-
nistrament, com són les següents: establiment de les 
línies d’actuació, fixant uns criteris de classificació per 
zones en funció del tipus de xarxa elèctrica; determi-
nació dels índexs objectius de qualitat del servei; con-
creció dels valors entre els quals aquests índexs poden 
oscil·lar; exigència d’actuacions a executar per les em-
preses que impulsin la millora de la qualitat del servei; 
regulació del procediment per determinar les reduc-
cions que s’han d’aplicar en la facturació dels usuaris 
quan la qualitat del servei rebuda és inferior a l’esta-
blerta per reglament, i fixació d’incentius i penalitzaci-
ons en funció de la qualitat del servei.

Amb relació a l’article 51, el Govern al·lega en el seu 
escrit de sol·licitud que la redacció del precepte es-
tableix una regulació uniforme, i de forma especial 
l’apartat 3, que, quan fixa un conjunt de criteris bàsics 
de classificació de zones quant a la tipologia de la xar-
xa elèctrica, no té en compte que aquesta no és homo-
gènia a tot l’Estat i els nivells de qualitat del subminis-
trament tampoc no són iguals a totes les comunitats 
autònomes. Afegeix que l’atribució a l’Estat d’un con-
junt de potestats tan àmplies no deixa marge a la Ge-
neralitat per exercir la seva competència compartida 
per legislar i establir uns criteris de qualitat adequats a 
les característiques de la xarxa elèctrica de Catalunya.

Finalment, reforça l’argumentació en dir que la regu-
lació que contenen l’article 15 de la Llei i el Reial de-
cret 1048/2013, de 27 de desembre, pel qual s’estableix 
la metodologia per al càlcul de la retribució de l’acti-
vitat de distribució d’energia elèctrica, blinden econò-
micament la possibilitat que una comunitat autònoma 
pugui imposar obligacions addicionals en matèria de 
xarxes elèctriques o en matèria de nivells de qualitat 
ja que preveuen que, si s’apliquen normes específiques 
que suposin costos més elevats a l’activitat de distribu-
ció, aquest sobrecost no podrà ser sufragat mitjançant 
els ingressos del sistema elèctric, o dit en altres ter-
mes, els usuaris paguen els mateixos peatges d’accés 
destinats a cobrir el cost de l’activitat de distribució, 
amb independència de la comunitat autònoma on es-
tiguin ubicats, però a canvi no tenen garantit rebre la 
mateixa qualitat de servei o pagar el mateix per noves 
escomeses elèctriques.

En aquest sentit, la doctrina jurisprudencial reconeix 
que, tot i que el règim econòmic aplicable a les activi-
tats elèctriques ha de ser únic i uniforme, això no im-
plica necessàriament un buidament de la competència 
autonòmica en matèria d’energia. En aquest sentit, el 
Tribunal Constitucional expressa que: 

«[...] las competencias estatales para el reconocimien-
to de los costes susceptibles de ser retribuidos a las 
empresas distribuidoras –las cuales no han sido pues-
tas en cuestión en el presente proceso– no pueden ser 
entendidas, como parece desprenderse de la argumen-
tación del Abogado del Estado, en el sentido de que 
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vienen a establecer una suerte de límite absoluto al 
ejercicio de competencias autonómicas. En efecto, no 
debe olvidarse que nos hallamos aquí en un ámbito de 
competencia compartida entre el Estado y las Comu-
nidades Autónomas, lo que implica que ha de existir 
un margen para el desarrollo por éstas de actuaciones 
y políticas en materia de calidad del suministro eléc-
trico, margen propio que viene, además, expresamen-
te reconocido en la Ley del sector eléctrico.» (STC 
148/2011, de 28 de setembre, FJ 5)

La doctrina jurisprudencial, doncs, reconeix un mar-
ge d’actuació a les comunitats autònomes, però aquest 
marge esdevé pràcticament inexistent quan pràctica-
ment tota la regulació que conté la Llei 24/2013 es 
considera bàsica i es fan remissions a reglaments es-
tatals, sense deixar a la Generalitat cap possibilitat per 
dictar una normativa pròpia i específica adaptada a les 
particularitats de la xarxa elèctrica del seu àmbit ter-
ritorial, ni per exercir funcions o facultats tendents a 
introduir millores en la qualitat del servei dels usuaris 
de la seva xarxa. No hem d’oblidar, tal com hem dit so-
vint en aquest Dictamen, que la xarxa elèctrica no és 
uniforme ni té el mateix nivell de qualitat en tot el ter-
ritori de l’Estat, fet que justificaria per si sol el fet que 
les comunitats autònomes poguessin exercir compe-
tències sobre les instal·lacions ubicades en el seu àm-
bit territorial amb l’objectiu d’adoptar mesures concre-
tes sobre la qualitat del subministrament ajustades a la 
pròpia naturalesa de la seva xarxa elèctrica.

En aquest sentit, cal afegir que, de la lectura de l’ar-
ticle 51, se’n desprèn un conjunt de competències de 
caràcter administratiu o tècnic, atribuïdes a l’Estat, i 
que no tenen caràcter econòmic. Així: l’establiment, 
mitjançant reial decret, dels indicadors individuals i 
col·lectius i valors objectius per a aquests indicadors, 
relatius tots a la qualitat del subministrament elèctric; 
l’establiment de les línies d’actuació en matèria de 
qualitat del servei, tant en consum final com en les zo-
nes que, per les seves característiques demogràfiques 
i tipologia del consum, siguin idònies per a la deter-
minació d’objectius diferenciats; la fixació dels índexs 
objectius de qualitat del servei i dels valors d’oscil-
lació d’aquests índexs; la potestat per requerir a les 
empreses distribuïdores perquè els plans d’inversió in-
cloguin actuacions de millora de la baixa qualitat del 
servei; l’establiment d’incentius i penalitzacions a les 
empreses per la qualitat del servei obtinguda, i l’apli-
cació de reduccions en la facturació que han d’abonar 
els usuaris per una deficient qualitat del servei de sub-
ministrament elèctric.

Cal afegir, finalment, que l’article 133.1.c EAC reco-
neix a la Generalitat la competència per al «desple-
gament de les normes complementàries de qualitat 
dels serveis de subministrament d’energia». Aquesta 
competència ha estat exercida per la Generalitat en 
virtut de la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de ga-
rantia i qualitat del subministrament elèctric, disposi-

ció que no ha estat impugnada per l’Estat, i que regula 
en l’àmbit de Catalunya «la garantia i la qualitat del 
subministrament d’energia elèctrica a Catalunya per a 
protegir els drets i els interessos legítims dels consu-
midors i els usuaris» (art. 1).

En conseqüència, l’article 51 de la Llei 24/2013 vul-
nera les competències de la Generalitat de l’article 
133.1.c EAC.

E) L’article 52 regula la suspensió del subministra-
ment. El Govern, en la seva sol·licitud de dictamen, 
qüestiona el fet que la redacció taxada i tancada do-
nada per l’apartat quart del precepte per determinar 
quins subministraments es consideren «essencials» no 
deixa cap marge a la Generalitat per poder determinar 
altres subministraments en el seu àmbit territorial.

L’article 52, apartat 4, enumera els subministraments 
essencials, entre els quals destaquem, a títol merament 
il·lustratiu: l’enllumenat públic a càrrec de les admi-
nistracions públiques (excepte els enllumenats orna-
mentals de places, monuments, fonts o de qualsevol 
altre edifici o lloc d’interès); el subministrament d’ai-
gües per al consum humà a través de xarxa; centres 
penitenciaris; els transports de servei públic i els seus 
equipaments, i les instal·lacions dedicades a la segu-
retat del trànsit terrestre, marítim o aeri; els centres 
sanitaris on hi hagi sales d’operacions, sales de cures 
i aparells d’alimentació elèctrica acoblables als paci-
ents, i els hospitals o els serveis funeraris.

El fet de qualificar un subministrament com a «essen-
cial» implica l’aplicació d’un règim específic i diferen-
ciat, consistent en la prohibició de suspendre el sub-
ministrament d’energia elèctrica a les instal·lacions els 
serveis de les quals hagin estat així qualificades, i en 
reconèixer la possibilitat que les empreses distribuï-
dores o comercialitzadores puguin aplicar un recàrrec 
o afectar els pagaments que percebin dels clients que 
tinguin subministraments vinculats a serveis essenci-
als en situació de morositat, a l’abonament de les fac-
tures corresponents a aquests serveis.

En aquest sentit, són perfectament traslladables a 
aquest article –ubicat sistemàticament en el capítol II 
del títol VIII de la Llei, referent a qualitat del submi-
nistrament elèctric– les consideracions efectuades en 
la lletra D, referents a la qualitat del subministrament, 
amb el benentès que la regulació establerta per la Llei 
no deixa marge a la Generalitat per dictar les seves 
pròpies disposicions tendents a ampliar el catàleg de 
serveis considerats essencials en el seu àmbit territo-
rial. En aquest context, recentment, en exercici de les 
seves competències, el Govern va aprovar el Decret 
llei 6/2013, de 23 de desembre, pel qual es modifica la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, que regula la figura del «consumidor vul-
nerable», entès com aquelles persones consumidores 
que presenten una mancança de recursos econòmics 
d’acord amb els criteris que fixa la pròpia norma, i als 
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quals se’ls aplica un règim especial per fer front a la 
situació de pobresa energètica generada per causa de 
l’actual crisi econòmica.

La mateixa literalitat del precepte ens porta a conclou-
re que la llista establerta en l’apartat quart és una llista 
tancada, en el sentit que no permet a les comunitats 
autònomes amb competències en la matèria atribuir 
la qualificació d’essencial a altres subministraments, 
cosa que hagués estat fàcil de superar si el legislador 
hagués optat per incloure una clàusula per preveure la 
possibilitat que les administracions competents, res-
pectant la llista mínima establerta en el dit apartat, po-
guessin incorporar algun servei més que, en el seu àm-
bit territorial, pogués ser qualificat d’aquesta manera. 
En no fer-ne cap esment, tanca la possibilitat d’ampliar 
aquest ventall.

En conseqüència, l’apartat 4 de l’article 52 de la Llei 
24/2013 vulnera les competències de la Generalitat de 
l’article 133.1.c EAC.

4. En aquest apartat ens correspon analitzar l’article 
14, apartats 3 i 7, de la Llei 24/2013, sol·licitat exclu-
sivament pels diputats del Parlament, del Grup d’Es-
querra Republicana de Catalunya, que consideren que 
vulnera la competència compartida de la Generalitat 
en matèria de medi ambient i la competència per a 
l’establiment de normes addicionals de protecció, pre-
vistes a l’article 144.1 EAC.

L’article 14 de la Llei dictaminada regula la retribució 
de les activitats i, en el seu apartat 3, determina que, 
per al càlcul de la retribució de les activitats de trans-
port, distribució, gestió tècnica i econòmica del siste-
ma, i producció en els sistemes elèctrics dels territoris 
no peninsulars amb règim retributiu addicional, s’han 
de considerar, amb criteris homogenis en tot el terri-
tori espanyol, els costos necessaris per a una empresa 
eficient i ben gestionada, amb una retribució adequada 
a una activitat de baix risc. Per la seva banda, l’apartat 
7 preveu que excepcionalment s’estableixi, per part del 
Govern de l’Estat, un règim retributiu específic per fo-
mentar la producció a partir de fonts d’energia renova-
bles, cogeneració d’alta eficiència i residus, quan hi ha-
gi una obligació de compliment d’objectius energètics 
derivats de directives o altres normes de la Unió Euro-
pea o quan la seva introducció representi una reducció 
del cost energètic i de la dependència energètica exte-
rior, i regula tot seguit i en cinc subapartats els criteris 
d’aquest règim addicional de retribució.

Sobre això, hem de dir que, d’acord amb els arguments 
exposats en el fonament jurídic segon d’aquest Dicta-
men, en què hem determinat quin és el cànon de cons-
titucionalitat i d’estatutarietat aplicable, la doctrina 
jurisprudencial respecte de la naturalesa, l’abast i els 
principis informadors del règim econòmic del sistema 
elèctric, sosté el seu caràcter «únic» per a tot el territo-
ri estatal i el caràcter necessàriament «uniforme» de la 
seva regulació per calcular la retribució dels diversos 

operadors que duen a terme les diferents activitats des-
tinades al subministrament elèctric.

Precisament, l’article 14 s’ubica sistemàticament en el 
títol III de la Llei 24/2013 («Sostenibilitat econòmica 
i financera del sistema elèctric») i gairebé tot l’article 
es destina a la regulació de la retribució de les activi-
tats adreçades al subministrament d’energia elèctrica, 
la qual cosa inclou la previsió dels criteris genèrics de 
càlcul per a la retribució de les activitats (apts. 3 i 4), 
la fixació de conceptes retributius addicionals vincu-
lats a determinades circumstàncies especials o possi-
bles desajustos (apt. 6) o la previsió d’un règim retri-
butiu específic per fomentar la producció a partir de 
fonts d’energia renovables (apt. 7). En conseqüència, 
els apartats 3 i 7 de l’article 14, sol·licitats, entren ple-
nament en la lògica i els principis del règim econòmic 
del sistema elèctric.

A més a més, i pel que fa a l’eficiència energètica i 
la producció d’electricitat mitjançant energies renova-
bles, una qüestió que sembla que és l’indici sobre la 
base del qual els diputats sol·licitants consideren vul-
nerada la competència de medi ambient, hem de dir 
que l’article 133.1 EAC atribueix a la Generalitat la 
competència compartida en matèria d’energia, que in-
clou en tot cas «d) [e]l foment i la gestió de les energi-
es renovables i de l’eficiència energètica», la qual cosa 
evidencia que l’àmbit sobre el qual es projecta la com-
petència estatal i autonòmica, quant als apartats 3 i 7 
de l’article 14, és el d’energia, conclusió que ens porta 
a rebutjar la incidència del títol competencial de l’ar-
ticle 144 EAC.

En conseqüència, els apartats 3 i 7 de l’article 14 de 
la Llei 24/2013 no vulneren la Constitució ni l’Estatut 
d’autonomia.

5. Finalment, ens correspon examinar la disposició fi-
nal segona de la Llei 24/2013, relativa als títols com-
petencials.

Amb relació a aquest aspecte, ens remetem al que và-
rem afirmar en el DCGE 17/2012, de 20 de desembre 
(FJ 3.6), i reiterar en els DCGE 6/2013, de 8 de juliol (FJ 
3.4), i 5/2014, de 14 de febrer (FJ 3.4), acollint la jurispru-
dència constitucional: 

«El Tribunal Constitucional ha declarat que les im-
pugnacions de les disposicions que qualifiquen deter-
minats preceptes d’una norma estatal com a bàsics te-
nen el caràcter de “sistemàtiques” i, per tant, s’han de 
resoldre en el mateix sentit que les impugnacions refe-
rides als preceptes substantius (STC 206/2001, de 22 
d’octubre, FJ 29).»

En conseqüència, el parer d’inconstitucionalitat i d’an-
tiestatutarietat que hem emès sobre el contingut de de-
terminats preceptes de la Llei 24/2013, esmentats al 
llarg d’aquest Dictamen, s’estén també, pel que fa a 
aquests preceptes, a la disposició final segona.
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Quart. L’adequació a la Constitució i a l’Estatut d’au·
tonomia dels articles 16.4 i 17.6 de la Llei 24/2013

Correspon ara l’anàlisi dels articles 16, apartat 4, i 17, 
apartat 6, de la Llei 24/2013, referits als suplements 
territorials derivats de mesures tributàries autonòmi-
ques, i a aquests efectes aquest fonament jurídic s’es-
tructura en tres blocs diferenciats: primerament, es 
descriuen els preceptes objecte d’examen i les raons 
adduïdes en les sol·licituds dels peticionaris, i seguida-
ment s’analitza el cànon de constitucionalitat i d’esta-
tutarietat per tal de, finalment, aplicar-lo als preceptes 
corresponents.

1. El primer precepte preveu, als nostres efectes, que, 
en cas que les activitats o instal·lacions destinades al 
subministrament elèctric siguin gravades, directament 
o indirecta, amb tributs propis de les comunitats autò-
nomes o recàrrecs sobre tributs estatals, en el peatge 
d’accés o càrrec que correspongui es pot incloure un 
suplement territorial que cobreixi la totalitat del so-
brecost provocat per aquest tribut o recàrrec i que han 
d’abonar els consumidors ubicats en l’àmbit territorial 
de la comunitat respectiva. El segon precepte (art. 17, 
apt. 6) preveu, per la seva banda, el mateix en relació 
amb els preus voluntaris per al petit consumidor o les 
tarifes d’últim recurs.

Amb relació als dos preceptes que ens correspon ana-
litzar, tant el Govern com els diputats del Parlament, 
en els seus respectius escrits de sol·licitud de dictamen, 
consideren que podrien condicionar la política tribu-
tària de la Generalitat en incidir en la determinació 
del subjecte passiu d’un hipotètic tribut propi de les 
comunitats autònomes o recàrrec sobre tribut estatal i, 
en conseqüència, es podria vulnerar l’article 203 EAC.

2. Com a punt de partida, cal dir que el poder tributari 
de les comunitats autònomes es preveu amb caràcter 
general als articles 133.2 i 157.1 CE, i pel que fa a la 
Generalitat, als articles 201.1, 202 i 203 EAC.

De forma sintètica, hem de dir que la Constitució re-
coneix la potestat tributària de les comunitats autòno-
mes, d’acord amb la Constitució i amb les lleis (art. 
133.2 CE) i enumera els recursos que en poden obtenir 
(art. 157.1 CE), entre els quals esmenta «b) [e]ls seus 
propis impostos, taxes i contribucions especials». Per 
la seva banda, l’Estatut d’autonomia, després de pre-
veure que les relacions entre l’Estat i la Generalitat, 
en l’àmbit tributari i financer, es regulen per la Cons-
titució, per l’Estatut i per la legislació orgànica a què 
es refereix l’article 157.3 CE, destina l’article 202.3 a 
enumerar a bastament els recursos de les finances de 
la Generalitat, entre els quals esmenta expressament, 
i pel que aquí interessa, «a) Els rendiments dels seus 
impostos, taxes i contribucions especials i altres tri-
buts propis», i també «c) Els recàrrecs sobre els tributs 
estatals». Finalment, completa aquest marc normatiu 
l’article 203 EAC, i en especial el seu apartat primer, 
que reconeix la plena capacitat financera de la Genera-

litat per determinar el volum i la composició dels seus 
ingressos, en l’àmbit de les seves competències finan-
ceres, i per fixar l’afectació dels seus recursos a les fi-
nalitats de despesa que decideixi lliurament.

Aquest marc normatiu s’ha de completar, també, amb 
el límit que imposa l’article 6.2 de la Llei orgànica 
8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les co-
munitats autònomes (LOFCA), a la potestat tributària 
autonòmica, consistent en el fet que només poden gra-
var fets imposables que no siguin gravats per l’Estat.

Doncs bé, a parer nostre, els articles objecte de la nos-
tra anàlisi són respectuosos amb el marc normatiu ex-
posat, en la mesura que reconeixen plenament la pos-
sibilitat que les activitats o instal·lacions destinades al 
subministrament elèctric puguin ser gravades «direc-
tament o indirectament, amb tributs propis de les co-
munitats autònomes o recàrrecs sobre tributs estatals». 
En conseqüència, la Generalitat, d’acord amb el que 
estableixen els articles 202.3.a i .c, i 203.1 EAC, pot 
exercir la seva potestat tributària en l’àmbit de les ac-
tivitats o instal·lacions destinades al subministrament 
elèctric, i pot fer-ho bé creant i regulant un tribut pro-
pi, bé establint un recàrrec sobre els tributs estatals.

El qüestionament dels preceptes rau fonamentalment 
en el fet que preveuen que, en el peatge d’accés o càr-
rec que correspongui (art. 16.4) o en els preus vo-
luntaris per al petit consumidor o les tarifes d’últim 
recurs (art. 17.6), s’hi «pot incloure un suplement ter-
ritorial que cobreixi la totalitat del sobrecost provocat 
per aquest tribut o recàrrec» i que, a més a més, «han 
d’abonar els consumidors ubicats en l’àmbit territorial 
de la comunitat autònoma respectiva».

En aquest sentit, la doctrina constitucional (STC 
18/2011, FJ 21.a) referent al règim econòmic del siste-
ma elèctric, determina que: 

«El régimen económico resulta ser, sin duda, una de 
las claves de la regulación del sistema eléctrico es-
pañol, estableciendo específicamente en este sentido el 
título III de la LSE –arts. 15 a 20, que no han sido im-
pugnados– diversas reglas para la determinación de la 
retribución de las actividades y funciones del sistema 
eléctrico, los peajes de acceso a las redes (que serán 
únicos en todo el territorio nacional) y las tarifas de 
último recurso (que también serán únicos en todo el 
territorio nacional), todo ello bajo la premisa de garan-
tizar el suministro eléctrico en condiciones de calidad 
y al menor coste posible.»

I afegeix que: 

«De este modo, la regulación de un régimen económi-
co único para todo el territorio nacional en la materia 
que nos ocupa tiene naturaleza básica, al ser necesaria 
esa regulación uniforme para calcular la retribución 
de los distintos operadores que realizan las diferentes 
actividades destinadas al suministro eléctrico y para 
repercutir los costes sobre los consumidores.»
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Ara bé, el mateix Tribunal Constitucional reconeix 
que aquest règim econòmic únic pot ser modulat en el 
cas de l’establiment de suplements territorials derivats 
de mesures tributàries d’àmbit autonòmic o local: 

«[...] el régimen económico del sector eléctrico, bien 
que único para todo el sistema puede no ser aplicado 
de manera uniforme. En particular, el art. 17.4 de la 
Ley del sector eléctrico prevé expresamente la posi-
bilidad de incluir un suplemento territorial en el peaje 
de acceso a las redes para el caso de que “las activida-
des eléctricas fueran gravadas con tributos de carácter 
autonómico o local, cuya cuota se obtuviera median-
te reglas no uniformes para el conjunto del territorio 
nacional”, suplemento que podrá ser diferente en cada 
Comunidad Autónoma o entidad local y de forma si-
milar se prevé en el art. 18.5 de la Ley del sector eléc-
trico en relación con la tarifa de último recurso.» (STC 
148/2011, FJ 5)

També als efectes del nostre Dictamen, i quant al 
concepte dels controvertits suplements territorials en 
l’àmbit energètic, la STC 168/2004, de 6 d’octubre (FJ 
11), expressa que: 

«[...] tanto el art. 17.3 de la Ley 54/1997, de regula-
ción del sector eléctrico, como el art. 95.1 de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
prevén expresamente la posibilidad de incluir un su-
plemento territorial en las facturas que deben satisfa-
cer los consumidores de energía para el caso de que 
las actividades eléctricas o gasistas “fueran gravadas 
con tributos de carácter autonómico o local, cuya cu-
ota se obtuviera mediante reglas no uniformes para el 
conjunto del territorio nacional”.»

I conclou: 

«La lectura del contenido, idéntico en lo sustancial, de 
estos preceptos, pone de manifiesto que el legislador 
básico estatal asume con absoluta normalidad la exis-
tencia de tributos locales y autonómicos que, siem-
pre desde el respeto a los principios proclamados en 
los arts. 6.2 y 3 LOFCA, recaigan sobre las energías 
eléctrica y gasista, preocupándose por asegurar que el 
ejercicio de la potestad tributaria territorial no ponga 
en riesgo la unicidad del sistema tarifario.»

3. D’acord amb la doctrina constitucional esmentada, 
cal dir, doncs, que a l’Estat li correspon, en sentit am-
pli, la regulació de l’estructura de preus i de peatges, la 
regulació de l’organització i el funcionament del mer-
cat de producció d’energia elèctrica i la regulació de 
la gestió tècnica i econòmica del sistema, i que totes 
aquestes previsions normatives tenen caràcter bàsic, 
en la seva màxima extensió. El mateix article 17.6 (pa-
ràgraf tercer) de la Llei 24/2013 preveu que, per ordre 
del titular ministerial competent, es determinin els tri-
buts i recàrrecs concrets que s’han de considerar als 
efectes de l’aplicació dels suplements territorials es-
mentats, així com els mecanismes necessaris per a la 
seva gestió i liquidació, una redacció que ja contenia 

l’article 18.5 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, 
del sector elèctric, i que s’incorpora a la nova Llei de 
manera idèntica.

Precisament és en aquest àmbit on troben encaix els 
anomenats «suplements territorials», previstos en els 
articles 16.4 i 17.6 de la Llei, entesos com a mecanisme 
de garantia dels principis d’unitat de mercat, uniformi-
tat del règim econòmic de les activitats del sector elèc-
tric en tot el territori de l’Estat, suficiència tarifària 
i principi de repercussió dels costos fixos del sistema 
als consumidors, principis tots els quals que informen 
el conjunt del règim retributiu del sector elèctric, amb 
independència de la separació que estableix la Llei en-
tre activitats regulades i activitats prestades en règim 
de lliure competència. En aquest sentit, l’article 13.1 
(segon paràgraf) de la Llei 24/2013 es refereix a la sos-
tenibilitat econòmica i financera del sistema elèctric 
i la defineix com «la capacitat per satisfer la totalitat 
dels costos del mateix sistema, de conformitat amb el 
que estableixen aquesta Llei i la normativa de desple-
gament», i un cop enumerats els ingressos del sistema 
elèctric per finançar els costos (art. 13.2), l’article 13.3 
preveu que els costos del sistema elèctric són els que 
es determinen «d’acord amb el que disposen aquesta 
Llei i les normes de desplegament», els enumera de 
forma oberta i, entre aquests, esmenta els següents: «a) 
Retribució de les activitats de transport i distribució; 
b) Règim retributiu específic de l’activitat de genera-
ció a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració 
d’alta eficiència i residus»; i, finalment, «m) Qualsevol 
altre cost atribuït expressament per una norma amb 
rang legal la finalitat del qual respongui exclusivament 
a la normativa del sector elèctric». Per tant, els tributs i 
recàrrecs autonòmics formen part de la lògica dels in-
gressos i costos del sistema elèctric, i en definitiva del 
règim econòmic del sector, i tenen la seva traducció en 
l’abonament que els consumidors finals efectuen per 
l’energia elèctrica consumida.

Els suplements territorials es conceptuen com el me-
canisme previst per la Llei per compensar els efec-
tes derivats de la concurrència de competències entre 
l’Estat i les comunitats autònomes –i també els ens 
locals– sobre el sector elèctric i, de manera especial, 
pretenen compensar l’impacte que l’exercici de la po-
testat tributària d’aquestes pot tenir en el conjunt del 
sistema econòmic del sector elèctric, amb la finalitat 
de garantir el principi d’uniformitat del règim econò-
mic de les activitats del sector elèctric en tot el territori 
de l’Estat. A més a més, la mateixa Llei completa la 
regulació dels suplements territorials en preveure en 
pro del principi de transparència en els preus del sub-
ministrament elèctric, com a garantia dels consumi-
dors, que en la facturació a l’usuari es desglossin els 
diferents conceptes, tot fent constar «els suplements 
territorials quan corresponguin» (art. 17.7).

Finalment, hem de fer notar que la regulació contin-
guda en els articles 16.4 i 17.6 de la Llei 24/2013 és 
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idèntica a la continguda en la Llei 54/1997, de 27 de 
novembre, que és derogada àmpliament per aquella, 
i que no fou impugnada davant del Tribunal Consti-
tucional.

En conclusió, la previsió que fa la Llei 24/2013, en el 
sentit que en els peatges d’accés o càrrecs que corres-
ponguin (art. 16.4) o en els preus voluntaris per al petit 
consumidor o les tarifes d’últim recurs (art. 17.6) es 
pugui incloure un suplement territorial que cobreixi la 
totalitat del sobrecost provocat pel tribut autonòmic o 
recàrrec, i que aquest hagi de ser abonat pels consumi-
dors del territori de la comunitat respectiva, no vulne-
ra l’article 203 EAC.

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

Conclusions

Primera. L’article 3.13.a de la Llei 24/2013, de 26 de 
desembre, del sector elèctric, en els termes expressats 
en el fonament jurídic tercer, no és contrari a la Cons-
titució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

Segona. Els articles 9, 40, 43.5, 46, 51 i 52.4 de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, vulneren les competèn-
cies de la Generalitat previstes a l’article 133.1 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. La disposició final segona de la Llei 24/2013, 
de 26 de desembre, és contrària a la Constitució i a 
l’Estatut en la mesura que declara bàsics els preceptes 
esmentats en la conclusió segona.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. La resta de preceptes examinats de la Llei 
24/2013, de 26 de desembre, no són contraris a la 
Constitució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

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

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

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

Barcelona, de 27 de febrer de 2014

El conseller secretari Vist i plau
Àlex Bas Vilafranca El president 
 Joan Egea Fernàndez

Àlex Bas i Vilafranca, consejero secretario del Con-
sell de Garanties Estatutàries

Certifico:

Que este Consell ha emitido, con fecha 27 de febrero 
de 2014, el Dictamen solicitado por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña con carácter previo a la inter-
posición, ante el Tribunal Constitucional, de un recur-
so de inconstitucionalidad contra la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 16.2.a y 30 de la Ley 2/2009, de 12 
de febrero, del Consell de Garanties Estatutàries.

Expido el presente a utilidad del Parlamento de Cata-
luña.

Barcelona, 27 de febrero de 2014

Vº.Bº. 
El presidente  El conseller secretari
Joan Egea Fernàndez Àlex Bas i Vilafranca
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	Tram. 357-00215/10
	Decaïment

	Compareixença de Jaime Caruana Lacorte, exgovernador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumi
	Tram. 357-00216/10
	Decaïment

	Compareixença de Jerónimo Martínez, director general de Supervisió del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Dret
	Tram. 357-00217/10
	Decaïment

	Compareixença de Fernando Restoy Lozano, sotsgovernador del Banc d’Espanya, president de la comissió gestora del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària i vicepresident de la Comissió de Seguiment dels Procediments d’Arbitratge en els Casos de Participa
	Tram. 357-00218/10
	Decaïment

	Compareixença de María Elvira Rodríguez Herrer, presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la Comissió de seguiment dels Procediments d’Arbitratge en els Casos de Participacions Preferents, davant la Comissió d’Investigació sobre les Pos
	Tram. 357-00219/10
	Decaïment

	Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Fina
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	Decaïment

	Compareixença de José María Fernández Seijo, secretari de Jutges per la Democràcia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets d
	Tram. 357-00229/10
	Decaïment

	Compareixença de José García-Montalvo, professor d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels
	Tram. 357-00235/10
	Decaïment

	Compareixença d’Oriol Amat Salas, catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Po
	Tram. 357-00236/10
	Decaïment

	Compareixença de Francesc Cabana i Vancells, advocat i historiador de l’economia, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets del
	Tram. 357-00237/10
	Decaïment

	Compareixença de Francisco Javier Pereda, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels
	Tram. 357-00238/10
	Decaïment

	Compareixença d’Ignacio Fernández Senespleda, advocat, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
	Tram. 357-00239/10
	Decaïment

	Compareixença d’Emilio Ontiveros Baeza, catedràtic d’economia de l’empresa de la Universitat Autònoma de Madrid, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Pos
	Tram. 357-00240/10
	Decaïment

	Compareixença de Pablo Izquierdo Blanco, jutge, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
	Tram. 357-00241/10
	Decaïment

	Compareixença d’Anton Costas Comesaña, catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul
	Tram. 357-00242/10
	Decaïment

	Compareixença de Martí Batllori, president de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d’Advocats de Girona i secretari general de Caritas Girona, davant la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió d
	Tram. 357-00243/10
	Decaïment
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