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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2020
200-00011/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 572)

En el BOPC 572, pàgina 67, a les modificacions introduïdes als annexos al Pro-
jecte de llei.

Al final de les modificacions que comporten la baixa de partides.

Cal afegir:
«Esmenes que comporten baixes i altes
PR
Baixa
Concepte PR.PR15.460.0003 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Ajunta-

ments)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 2.907.636,28

Concepte PR.PR15.460.0004 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Entitats 
municipals descentralitzades)

Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 12.314,91

PR
Alta
Concepte PR.PR15.460.0002 (Fons de Cooperació Local de Catalunya. Consells 

Comarcals)
Programa 7110 (Suport financer de la GC als ens locals)
Quantitat: 2.919.951,19

Motivació: En les esmenes a l’articulat es presenta l’esmena als articles 45, 47, 48 
i 49 referent a aquestes partides.»
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Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient
200-00012/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 573)

En el BOPC 573, pàgina 150
A les esmenes reservades per a defensar en el Ple del SP del Partit Popular de 

Catalunya i del GP de Catalunya en Comú Podem

Hi ha de dir:
«Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
»1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 

1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 
1288, 1289, 1290, 1291, 1293, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 
1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 
1320, 1321, 1322, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 
1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357 i 1358.

»Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
1359, 1360, 1361, 1362, 1366, 1368, 1369, 1374 i 1375.»

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL 

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Finiment del termini: 22.04.2020; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2020.

N. de la r.: El Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries es reprodueix a la 
secció 4.75.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per a pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries
203-00036/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 62226 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2020, ha pres 
coneixement del Decret llei 11/2020, del 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures eco-
nòmiques, socials i administratives per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada 
per la Covid-19 i altres de complementàries, publicat al DOGC 8107, i ha manifestat 
que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel procediment que es-
tableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 14 d’abril de 2020.

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per su-

plència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 8088, de 
18.03.2020),
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Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 7 d’abril de 2020, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0426 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten me-
sures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19 i altres de complementàries.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 7 d’abril de 2020.

Decret llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complementàries

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei
Aquest Decret llei té per objecte adoptar determinades mesures per pal·liar els efec-

tes de la pandèmia generada per la Covid-19. S’estructura en quatre capítols, onze arti-
cles, nou disposicions addicionals, una disposició transitòria i una disposició final.

El capítol I, sota el títol mesures tributàries, conté un seguit de disposicions que incidei-
xen fonamentalment en l’àmbit de la gestió tributària, amb la finalitat de pal·liar els efec- 
tes derivats de la pandèmia en relació amb el compliment de les obligacions tributàries.

Així, en l’article 1, es fixa que en la data d’entrada en vigor del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situa-
ció de crisi sanitària provocada per la Covid-19, el moment temporal en què s’enten-
drà que opera la suspensió prevista a l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 
Amb aquesta disposició es pretén donar compliment al principi de seguretat jurídica 
envers les persones administrades destinatàries de la norma. Igualment, a l’article 2, i 
per donar compliment al principi esmentat, però també amb la finalitat d’afavorir els 
subjectes passius per als impostos de successions i donacions, sobre begudes ensucra-
des, cànon sobre el rebuig de residus i cànon de la aigua, s’estableixen nous terminis 
de presentació i ingrés en període voluntari, i es permet que durant l’estat d’alarma les 
situacions que en derivin no afectin negativament les persones declarants.

L’article 3 i 4 estableixen, d’una banda, una reducció en els tipus de gravamen 
dels cànons sobre la deposició controlada de residus industrials i sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció de fins al 50 per cent entre l’1 d’abril i el 
31 de maig de 2020, i per altra bonificacions en les taxes de l’Agència de Residus de 
Catalunya, que es tramitin per mitjans electrònics, mesures que intenten minorar els 
negatius efectes de la pandèmia en el referit sector.

L’article 5 estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el joc de 
sort, envit o atzar que grava les màquines recreatives i d’atzar, de caràcter temporal 
i limitat al període de vigència de l’estat d’alarma.

Finalment, a l’article 6, i amb la finalitat de coadjuvar a minorar l’impacte deri-
vat de l’actual pandèmia, s’estableix l’ajornament del pagament de deutes del cànon 
de l’aigua per a petites empreses i autònoms, que es produirà una vegada aixecat 
l’estat d’alarma, però referit a autoliquidacions del cànon de l’aigua repercutit als 
seus abonats que incloguin consums dels mesos d’abril i maig del 2020, si han ator-
gat a aquell ajornaments sense interessos del pagament de les factures del servei 
d’aigua corresponents a aquests mateixos mesos, així mateix es fixen les condicions 
i termes en què es podrà sol·licitar.
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El capítol II, articles 7, 8 i 9, estableix un seguit d’actuacions en matèria d’infàn-
cia i adolescència. La crisi sanitària sense precedents ocasionada per l’epidèmia de 
la Covid-19 ha provocat, entre d’altres efectes, i en alguns casos, la separació invo-
luntària dels progenitors o tutors, sota tractament i amb mesures d’aïllament, dels 
seus fills i filles menors d’edat.

La primera mesura que s’ha d’adoptar en aquests casos és la recerca de familiars 
directes perquè assumeixin la guarda temporal dels infants, evitant d’aquesta ma-
nera intervencions innecessàries, per desproporcionades, de l’entitat protectora. No 
obstant això, en alguns casos la cerca no ha donat resultat.

Els casos detectats posen de manifest, en primer lloc, que són situacions direc-
tament derivades de l’epidèmia de la Covid-19 i, en segon lloc, que no es tracta de 
situacions de desemparament que comportin la separació forçada del nucli familiar 
i l’assumpció de la tutela pública per part de l’entitat protectora, sinó situacions de 
necessitat imprevistes i alienes a la voluntat dels progenitors o tutors.

Al mateix temps, situacions de necessitat, com l’atenció immediata i la guarda 
administrativa protectora, que només impliquen una cura temporal derivada de cir-
cumstancies greus i alienes a la voluntat el progenitors o tutors que els impedeixen 
complir temporalment les funcions de guarda, no van acompanyades en tots els ca-
sos dels recursos públics necessaris. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions 
socials de caràcter econòmic no preveu la possibilitat d’una prestació econòmica per 
l’acolliment familiar temporal per a situacions de guarda legal temporal i emergèn-
cia com la que ens ocupa. Les situacions d’atenció immediata i transitòria ordinàri-
es que preveu l’article 111.1 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les opor-
tunitats en la infància i l’adolescència, podrien no ser suficients, per configuració i 
perfils de selecció, per abordar els casos de guarda esmentats.

Per aquest motiu, el capítol de mesures en matèria d’infància i adolescència d’a-
quest Decret llei preveu, sense perjudici d’ampliacions o modificacions posteriors, 
algunes mesures per fer front a les necessitats que s’han detectat.

En primer lloc, la creació d’una prestació econòmica d’emergència per a l’aco-
lliment familiar d’urgència d’infants en situació de guarda per la Generalitat, que 
no tan sols ha de permetre fer front a les despeses derivades de l’atenció d’aquests 
infants temporalment desprotegits i involuntàriament separats del seu nucli familiar 
per l’epidèmia de la Covid-19, sinó, que a més, s’ha de fer en l’àmbit d’una família, i 
no en un centre residencial, tal com la legislació estableix i, en algun supòsits ordena 
expressament com es el cas dels infants de 0 a 3 anys.

En segon lloc, per fer possible aquesta nova modalitat d’acolliment, es faculta 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) que, d’acord amb les fun-
cions que preveu la Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català 
de l’Acolliment i de l’Adopció, pugui fer la cerca de famílies capacitades per donar 
resposta a aquesta necessitat i a les mesures que s’adoptin en el context de la crisi 
actual.

Finalment, pel mateix motiu, i per cobrir eventuals mancances en el llistat actual 
de famílies disponibles, s’habilita el mateix ICAA i la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i l’Adolescència perquè, en l’àmbit de les competències respectives, tre-
ballin per ampliar la bossa de famílies d’acollida disponibles, sense perjudici dels 
requisits mínims d’idoneïtat que marca la llei.

El capítol III, a l’article 10, estableix mesures de caràcter patrimonial; en concret 
regula el règim jurídic de les donacions que s’efectuïn en atenció a la pandèmia a 
favor de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalu-
nya, com a persona jurídica, té plena capacitat per adquirir béns i drets, mobles i 
immobles, inter vivos i mortis causa, mitjançant qualsevol de les formes d’adquisició 
admeses a l’ordenament jurídic i, en particular i per l’objecte del present Decret llei, 
mitjançant herència, llegat o donació.
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El text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2002 de 24 de desembre, regula, a l’article 12, entre d’altres, el 
procediment per acceptar donacions de particulars de béns i drets, inclòs el diner, 
atenent el que disposa el Codi civil, quan defineix la donació com el negoci jurídic 
mitjançant el qual una persona disposa d’un bé a favor d’una altra i li transmet la 
propietat.

Les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia de la Covid-19 i la 
seva afectació a Catalunya fan necessari l’articulació d’un procediment ad hoc per 
acceptar les donacions que pugui rebre la Generalitat per coadjuvar al finançament 
de les polítiques assistencials i sanitàries derivades de la pandèmia.

El capítol IV, de mesures de personal, a l’article 11, aplica en l’àmbit de la Ge-
neralitat de Catalunya el que preveu el Reial decret llei 2/2020, del 21 de gener de 
2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del 
sector públic, que habilita amb caràcter bàsic per a totes les administracions un in-
crement retributiu fins a un màxim del 2% respecte de l’exercici 2019. Pel Decret llei 
3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a l’any 2020, per al personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya es va aprovar aquest increment del 
2% respecte a l’any 2019.

El fet que no estigui aprovada la Llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2020 i la circumstància que la situació generada per la pandèmia de 
la Covid-19 i la declaració de l’estat d’alarma no hagi permès la convalidació del 
Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, justifica la urgència de l’aprovació de les mesures 
destinades a mantenir els increments retributius previstos i ja aprovats amb la volun-
tat de la seva permanència en el temps.

En el Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, a més de l’increment retributiu general, 
s’habilitava un altre 1% d’increment retributiu variable, amb efectes d’1 de juliol del 
2020, en el cas que el producte interior brut (PIB) a preus constants el 2019 assolís 
o superés el 2,5 %, circumstància que actualment ja coneixem que no s’ha produït, 
atès que l’increment del PIB s’ha situat en un 2%, i per tant no aplica cap increment 
addicional variable.

En canvi, sí que s’ha d’aplicar un increment addicional del 0,30% de la massa 
salarial per a la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o 
l’eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equipara-
bles, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions, 
entre d’altres mesures.

D’altra banda, s’ha de fer constar que en aprovar el Decret llei 3/2020, d’11 de fe-
brer, es va efectuar el tràmit de negociació sindical corresponent a què fa referència 
l’article 37.1 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

En relació amb les disposicions addicionals, en primer lloc destaca la referida a 
l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, a qui s’estableix com a òrgan com-
petent per tramitar i resoldre la prestació econòmica d’emergència regulada a l’ar-
ticle 7.

Per la seva banda, la disposició addicional segona regula el que fa referència al 
caràcter d’urgència dels contractes referits a la implementació de la fibra òptica. Les 
mesures adoptades per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus 
de la Covid-19, fa palesa la necessitat de disposar d’una infraestructura de xarxa 
de fibra òptica amb uns nivells de seguretat física superior a l’existent, facilitant el 
desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per part dels operadors de teleco-
municacions en municipis que actualment disposen de nivells baixos o inexistents 
de cobertura de xarxes de nova generació. Aquesta necessitat ha de ser objecte de 
cobertura tan aviat com sigui possible, per això es fa indispensable activar el me-
canisme de la contractació d’emergència, per executar els treballs d’estesa de xarxa 
de fibra òptica, autoritzant Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU a 
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emprar els procediments d’emergència que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novem-
bre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/
UE, de 26 de febrer de 2014.

La disposició addicional tercera regula els mòduls econòmics dels centres educa-
tius privats concertats corresponents a despeses de personal, i reprodueix la mesura 
continguda al Decret llei 3/2020, d’11 de febrer, sobre l’increment retributiu per a 
l’any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, no con-
validat.

La disposició addicional quarta, atesa també la falta de convalidació del Decret 
llei 3/2020, d’11 de febrer, esmentat, regula l’increment de la quantia de les pensions 
a què fan referència els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

En la disposició addicional cinquena, tenint en compte que la declaració d’es-
tat d’alarma establerta pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es de-
clara l’estat d’alarma per gestionar la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19, ha comportat la paralització de la tramitació ordinària dels expedients 
de contractació pública, davant la necessitat de prioritzar d’altres procediments re-
latius als subministraments, els serveis i les obres necessàries per lluitar contra la 
Covid-19. S’adopten mesures per tal que, un cop finalitzi l’estat d’alarma, el sector 
públic reactivi de manera immediata el seu funcionament ordinari, sent necessari 
reprendre els expedients de contractació necessaris per garantir la prestació dels 
serveis públics a la ciutadania, i també habilitar mecanismes que permetin agilitar 
la tramitació dels procediments de contractació, garantint els principis de transpa-
rència, igualtat i concurrència. A aquests efectes, s’introdueix aquesta disposició 
addicional que declara la tramitació urgent per als expedients de contractació que es 
consideren necessaris per raons d’interès públic. Igualment, s’autoritza amb caràcter 
general i prèvia la corresponent justificació, aquest tràmit per a contractes o projec-
tes que com a conseqüència de la situació d’emergència s’ha de reorientar, modificar 
o tornar a tramitar

La disposició addicional sisena preveu fins al 31 de desembre de 2020, un règim 
especial per a la devolució de fiances constituïdes en el procediments gestionats da-
vant l’Agència de Residus de Catalunya

La disposició addicional setena parteix del fet que l’estat d’alarma ha suposat que 
en l’àmbit procedimental s’han establert mesures com ara la suspensió dels procedi-
ments i dels seus tràmits per salvaguardar tant els interessos econòmics com els de 
salut de les persones físiques i jurídiques afectades.

Els procediments de la Generalitat de Catalunya són en la seva majoria de caràc-
ter electrònic/telemàtic però encara conviuen amb altres que requereixen actuacions 
de caràcter presencial o l’exhibició i/o presentació de documents originals per part 
de la persona interessada.

En l’àmbit econòmic i financer, aquesta situació es dona en matèria de les ces-
sions de crèdit que requereix l’aportació de documentació original o, en matèria de 
dipòsits a la tresoreria que requereix que els seus resguards siguin originals o fins i 
tot alguns impresos, com ara el que fa referència a les domiciliacions bancàries que 
demana signatures originals del creditor i de l’entitat financera, així com el segell 
original de l’entitat. Un altre àmbit que necessita gestions personals per part de la 
persona interessada és el de la liquidació de les taxes i preus públics, atès que molts 
d’aquests no disposen d’un procediment telemàtic complet. Aquests tràmits presen-
cials i la necessitat de presentar documentació original perquè les persones interes-
sades puguin complir les seves obligacions o efectuar els tràmits que requereixin 
poden suposar un risc per a la salut de les persones que cal evitar, atesa la situació.

Atès que en el moment d’aprovar-se aquest Decret Llei esta previst la prorroga 
de l’estat d’alarma i per facilitar el compliment dels tràmits descrits anteriorment, 
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tant a les persones interessades com als seus gestors, es creu convenient prendre me-
sures excepcionals que els flexibilitzin. En aquest sentit, es proposa que els òrgans 
competents davant dels quals s’hagin de realitzar tràmits o actuacions presencials 
ofereixin opcions telemàtiques i altres eines que permetin donar compliment al trà-
mit.

La disposició addicional vuitena estableix que l’Institut Català de Finances gau-
dirà de la garantia del 80% de les operacions de préstec i aval que s’atorguin directa-
ment a autònoms i empreses a què es refereix el punt 1 de la disposició final segona 
del Decret llei 8/2020, de 24 de març.

Finalment, la disposició addiciona novena regula un seguit d’habilitacions a fa-
vor dels diversos departaments afectats pel Decret llei, pel que fa a la implementació 
del que s’hi disposa.

En aquest supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació deriva de 
la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació sanitària que requereix 
l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es pugui, la situació crea-
da i que no es poden ajornar a un moment posterior, ni mitjançant la utilització de 
mitjans legislatius d’urgència.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant 
la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació greu de pandèmia 
mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot dictar disposicions 
legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol I. Mesures en matèria tributària

Article 1. Suspensió de les autoliquidacions
A l’efecte de la suspensió disposada a l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 

de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de 
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i eco-
nòmica, s’entén que la data d’inici de la suspensió és el 14 de març de 2020, data 
d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la Covid-19.

Article 2. Terminis de presentació i ingrés en període voluntari
Amb efectes a partir de la data en què es disposi l’acabament de l’estat d’alarma 

declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 24 de març, i respecte dels tributs 
que s’assenyalen a continuació, s’estableixen els terminis de presentació i ingrés en 
període voluntari següents: 

a) En el supòsit de fets imposables de l’impost sobre successions i donacions en 
la modalitat de successions meritats abans del 14 de març de 2020, i per als quals 
no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període 
voluntari, el termini comprendrà el temps que restava en cada cas per exhaurir el 
termini d’autoliquidació en aquesta data més dos mesos addicionals.

b) En el supòsit de l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, la presenta-
ció i ingrés de l’autoliquidació corresponent al primer trimestre de 2020 s’ha d’efec-
tuar en el termini comprès entre l’1 i el 20 de juliol següent.
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c) En el supòsit dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, la presen-
tació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 s’ha 
d’efectuar en el termini d’un mes, a comptar des de la data d’acabament de l’estat 
d’alarma.

d) En el supòsit d’autoliquidacions mensuals de cànon de l’aigua que hagin d’és-
ser objecte de presentació i ingrés durant el període d’estat d’alarma, el nou termini 
de presentació i ingrés serà el comprès entre els dies 1 i 20 del mes següent a la data 
d’acabament de l’estat d’alarma. En el cas d’autoliquidacions trimestrals, la corres-
ponent al primer trimestre de l’any 2020 s’ha de presentar i ingressar en el termini 
comprès entre l’1 i el 20 de juliol següent.

Article 3. Reduccions en els tipus de gravamen dels cànons sobre 
la deposició controlada de residus industrials i sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció
Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s’aplica una 

reducció del 50% en el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada 
de residus industrials, regulat en l’article 16 novies de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, 
de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus, i una reducció del 50% en el tipus de gravamen 
del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, regulat en 
l’article 24 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures 
de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Article 4. Bonificacions en les taxes de l’Agència de Residus de 
Catalunya
4.1 S’aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui en el cas del 

servei a què fa referència l’apartat 2 de l’article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus pú-
blic, que es tramitin per mitjans electrònics.

4.2 S’aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui quan els ser-
veis a què fa referència l’apartat 3 de l’article 20.1-1 de la Llei de taxes i preus pú-
blics es tramitin per mitjans electrònics.

Article 5. Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Màquines 
recreatives i d’atzar
S’estableix una bonificació de la quota de la taxa fiscal sobre el jocs de sort, en-

vit o atzar que grava les màquines recreatives i d’atzar en el percentatge equivalent 
al nombre de dies que hagi estat vigent l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, respecte del total de dies del trimestre natural correspo-
nent al primer termini d’autoliquidació que s’iniciï després de la data de finalització 
de l’estat d’alarma. Aquesta bonificació s’aplicarà per una única vegada en l’autoli-
quidació corresponent al període de liquidació trimestral esmentat.

Article 6. Ajornament de pagament de deutes de cànon de l’aigua per a 
petites empreses i autònoms
6.1 En el moment que s’aixequi la suspensió dels terminis per a la presentació 

d’autoliquidacions i pagaments prevista en l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 
de març, les entitats subministradores d’aigua podran sol·licitar un ajornament de 
pagament dels imports de les autoliquidacions del cànon de l’aigua repercutit als 
seus abonats que incloguin consums dels mesos d’abril i maig de 2020, si com a 
conseqüència de l’estat d’alarma derivat de la situació de crisi sanitària provocada 
per la Covid-19 han atorgat a petites empreses i a treballadors autònoms ajorna-
ments sense interessos del pagament de les factures del servei d’aigua corresponents 
a aquests mateixos mesos. Les condicions de l’ajornament són les següents: 

a) L’import a ajornar ha de correspondre a factures del servei que comprenen els 
consums corresponents als mesos d’abril i maig del 2020, i que l’entitat acrediti que 
ha ajornat a abonats que tinguin la condició de treballadors autònoms o de micro-
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empresa o petita empresa, segons la definició que en fa la Comissió Europea en la 
seva Recomanació 2003/361/CE, per raó del nombre de treballadors que ocupa, el 
volum de negoci o el balanç general.

b) El termini màxim de l’ajornament serà de 6 mesos, a comptar des de la data de 
la seva sol·licitud, i no pot estendre’s més enllà del 31 de desembre del 2020.

c) No s’acreditaran interessos de demora durant aquest període.
6.2 Així mateix, les persones físiques o jurídiques, usuàries industrials i assimi-

lables d’aigua que tinguin la condició de microempreses o petita empresa o d’autò-
nom poden acollir-se també a un ajornament del pagament de les liquidacions del 
cànon de l’aigua emeses per l’Agència, que inclouen els mesos d’abril i maig del 
2020. En aquest cas, les condicions de l’ajornament són les següents: 

a) El termini de l’ajornament és de 6 mesos, a comptar a partir de la data de la 
seva sol·licitud, i no es pot estendre més enllà del 31 de desembre de 2020.

b) No s’acrediten interessos de demora durant aquest període.
c) Si l’import del deute supera els 30.000 euros, no cal aportar una de les garan-

ties relacionades per a aquests supòsits en l’article 82.2 de la Llei 58/2003, general 
tributària.

Capítol II. Mesures en matèria d’infància i adolescència

Article 7. Prestació econòmica d’emergència per a l’acolliment familiar 
d’infants separats involuntàriament del seu nucli familiar per efecte de 
l’epidèmia de la Covid-19 
7.1 Es crea una prestació econòmica d’emergència de caràcter garantit, per aten-

dre les despeses de manteniment d’un menor o una menor d’edat en situació legal 
de guarda per la Generalitat derivada d’una mesura d’atenció immediata o guarda 
administrativa protectora.

7.2 Tenen dret a la prestació regulada per aquest article els menors d’edat se-
parats del seu nucli familiar i en situació de guarda per la Generalitat per raons 
d’emergència sanitària, derivades de l’epidèmia de la Covid-19.

7.3 Per fer efectiva la prevalença de l’acolliment familiar sobre el residencial, 
els beneficiaris d’aquesta prestació són els menors de 6 anys en situació d’atenció 
immediata o guarda administrativa protectora que tinguin assignada una família 
d’acollida.

Excepcionalment, en absència de recursos residencials adequats, i quan les cir-
cumstàncies derivades de l’emergència ho requereixin, els infants d’entre 6 i 12 anys 
que estiguin en la mateixa situació també poden ser beneficiaris d’aquesta prestació.

7.4 L’import de la prestació regulada per aquest article és de 326 euros per als 
infants de 0 a 9 anys, i de 362 euros per als infants i adolescents de 10 a 12 anys. 
Aquest import, si escau, es redueix en proporció a l’import que es rep o que es pot 
reconèixer per dret d’aliments o derivats de la Llei 18/2003, del 4 de juliol, de su-
port a les famílies.

7.5 Mitjançant acord del Govern es poden establir imports complementaris a 
la prestació per raó de discapacitat del menor o de la menor d’edat, pel nombre de 
menors acollits o per qualsevol altra circumstància que requereixi una dedicació 
especial.

7.6 La prestació regulada per aquest article s’abona a la persona o a les persones 
en qui ha estat delegada la guarda.

7.7 Són causes d’extinció de la prestació regulada per aquest article, a més de les 
establertes amb caràcter general deixar sense efecte la mesura d’atenció immediata 
o guarda administrativa protectora, per finalització de la situació d’emergència de-
finida en l’apartat 2 d’aquest article, o per qualsevol de les altres causes previstes en 
la legislació d’infància i adolescència.
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7.8 Per raons excepcionals degudament justificades, i atesa la situació d’emergèn-
cia que ho justifica, i la necessitat de garantir en tot cas l’interès superior de l’infant, 
l’òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació regulada per aquest article pot 
iniciar el procediment d’ofici, abreujar els terminis de tramitació d’acord amb el que 
preveu la legislació administrativa vigent i emprar els mitjans de gestió econòmica 
d’urgència previstos en la legislació financera i pressupostària.

Article 8. Mesures per impulsar la cerca de famílies d’acollida per 
atendre les necessitats de la infància derivades de la Covid-19
8.1 S’habilita i encarrega a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció que, a 

l’empara de la legislació dictada per fer front a les conseqüències de l’epidèmia de la 
Covid-19, i d’acord amb les funcions que preveu la Llei 13/1997, de 19 de novembre, 
de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, faci la cerca de famí-
lies capacitades per donar resposta a aquesta necessitat i a les mesures que s’adop-
tin en el context de la crisi actual per atendre els menors d’edat d’entre 0 i 6 anys i, 
excepcionalment, d’entre 6 i 12 anys, separats del seu nucli familiar per situacions 
derivades de l’epidèmia i en situació de guarda acordada per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

8.2 La Direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i l’Institut Cata-
là de l’Acolliment i de l’Adopció, directament o per mitjà dels serveis socials espe-
cialitzats que tenen adscrits, han de cooperar per aconseguir la finalitat indicada en 
l’apartat anterior, incloent-hi, si la situació d’emergència ho requereix, excepcional-
ment, en absència de famílies d’acollida disponibles, i sense perjudici del compli-
ment dels requisits legals, la inclusió en la llista de noves famílies acollidores tem-
porals, ja siguin de caràcter aliè o en darrera instància membres de família extensa 
que no haguessin estat localitzats o no estiguessin disponibles en un primer moment.

8.3 S’habilita a i l’Institut Català del Acolliment i de l’Adopció a fer ús de mit-
jans i recursos telemàtics per fer efectives noves valoracions, a fi de poder valorar 
noves famílies, en cas que fos necessari i si no fos possible per raons sanitàries dur 
a terme aquesta valoració de forma presencial.

Article 9. Cooperació i suport sanitaris per necessitats de protecció de 
la infància i l’adolescència derivades de la Covid-19
Els departaments competents en matèria de salut i en matèria d’infància i ado-

lescència han de cooperar per disposar les mesures ordinàries o extraordinàries de 
protecció i suport sanitaris i els recursos personals i materials necessaris tant per als 
recursos residencials com per a les famílies i persones acollidores que s’hi assignin 
per protegir a la infància i la adolescència davant a les conseqüències de l’epidèmia 
de la Covid-19.

Capítol III. Mesures en matèria de patrimoni

Article 10. Donacions per contribuir al finançament de despeses 
sanitàries i assistencials a causa de la Covid-19
10.1 Les donacions de diners que les persones físiques o jurídiques efectuïn per 

contribuir al finançament de les despeses sanitàries i assistencials excepcionals oca-
sionades per la crisi sanitària de la Covid-19 a Catalunya s’ingressaran a un compte 
del Tresor de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les indicacions que estableixi 
el web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda sota el con-
cepte «Donacions Covid-19», amb indicació del nom i cognoms, raó o denominació 
social i NIF o CIF respectivament del donant. Els ingressos esmentats generaran 
crèdit a l’aplicació SA01 D/ 4325100 Transferència al SCS. Emergències sanitàries.
COVID19. Aquestes donacions no requereixen acceptació expressa.

10.2 Les donacions de béns mobles que les persones físiques o jurídiques efectu-
ïn per contribuir a la lluita contra la Covid-19 i les seves conseqüències s’entendran 
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acceptades amb la recepció per la persona titular del departament de la Generalitat 
a qui s’hagin donat o en el cas de les entitats del sector públic per l’òrgan competent 
que determinin els seus estatuts, que sigui designat com a destinatari per qui fa la 
donació.

10.3 Les donacions d’immobles i de drets reals que efectuïn les persones físiques 
o jurídiques, per contribuir al finançament de les despeses sanitàries i assistencials 
excepcionals ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19 a Catalunya, seran ac-
ceptades per la persona titular del departament competent en matèria de patrimoni, 
d’acord amb les previsions del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre o, en el cas de 
les entitats del sector públic, per l’òrgan competent que determinin el seus estatuts. 
Aquests immobles o drets reals donats es podran utilitzar directament per combatre 
la Covid-19, o es podran vendre i aplicar el producte obtingut al finançament de les 
despeses sanitàries i assistencials.

10.4 Les donacions regulades en aquest article no requereixen la publicació al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

10.5 El règim especial de donacions regulat en aquest article estarà vigent per un 
termini de tres mesos, a comptar des de l’aixecament de l’estat d’alarma decretat pel 
Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Capítol IV. Mesures en matèria de personal

Article 11. Increment retributiu
11.1 Les disposicions d’aquest article s’apliquen al personal inclòs dins de l’àm-

bit d’aplicació dels articles 23 i 25.5 del títol III de la Llei 4/2017, de 28 de març, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, llevat dels òrgans superiors 
de l’Administració de la Generalitat referits a l’article 5.1 de la Llei 13/1989, del 14 
de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest article també és aplicable al personal a què fan 
referència les disposicions addicionals 14, 15, 16, 17, 18 i 20 de la Llei 4/2017, de 28 
de març.

11.2 Al personal al servei de l’Administració de la Generalitat no sotmès al rè-
gim laboral, així com al personal a què fan referència els articles 28 i 29 de la Llei 
4/2017, de 28 de març, se li aplica un increment del 2% en cadascun dels conceptes 
retributius, amb efectes de l’1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31 
de desembre de 2019.

11.3 La massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2020 no pot experi-
mentar un increment superior als percentatges expressats en l’apartat anterior, sense 
perjudici del que disposa l’apartat 5 d’aquest article, respecte al corresponent per a 
l’exercici 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de compara-
ció, tant pel que fa a efectius de personal i antiguitat com al règim de treball, jorna-
da, hores extraordinàries i altres condicions laborals, tenint en compte l’increment 
anual consolidat per al 2019.

11.4 Els imports màxims del complement de productivitat variable i de les retri-
bucions variables en funció d’objectius a què fan referència els articles 25.3 i 29.2 
de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en els percentatges expressats en 
l’apartat segon d’aquest article respecte dels imports màxims reconeguts al 2019.

Les retribucions que tenen caràcter d’absorbibles, la indemnització per residència 
i les indemnitzacions per raó de serveis no experimenten cap increment respecte de 
les fixades per al 2019.

A l’efecte de l’absorció dels complements personals transitoris, que preveu l’ar-
ticle 25.1 g de la Llei 4/2017, del 28 de març, de l’increment general de retribucions 
només es pot absorbir el 50% corresponent a les retribucions complementàries.
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11.5 S’autoritza un increment retributiu addicional del 0,30% de la massa sala-
rial del 2019, que es podrà destinar, entre d’altres mesures, a la implantació de plans 
i projectes de millora de la productivitat o eficiència, a la revisió de complements 
específics, a l’homologació de complements de destinació o a l’aportació a plans de 
pensions.

11.6 El que estableix aquest article s’entén sense perjudici de les adequacions 
retributives de caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles pel con-
tingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada 
programa o pel grau d’assoliment dels objectius que s’hi fixen, amb el compliment 
estricte de la normativa vigent.

Disposicions addicionals

Primera. Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
L’òrgan competent per tramitar i resoldre la prestació regulada a l’article 5 del 

present Decret llei és la persona titular de la direcció de l’Institut Català de l’Acolli-
ment i de l’Adopció, sense perjudici de la col·laboració i suport tecnicoadministratiu 
l que resultin necessari per a la tramitació per part de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència.

Segona. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, mentre es mantingui la 

situació d’excepcionalitat, podrà contractar per tramitació d’emergència l’execució 
de les obres, així com els serveis i assistències tècniques vinculades a aquestes, dels 
següents trams per a l’estesa de la xarxa pública de fibra òptica: 

Llavorsí - Sort.
Llavorsí - Vielha.
Mollerussa - Les Borges Blanques.
Súria - Solsona.
Bagà - Puigcerdà.
Castellterçol - Moià.
Vendrell - Valls.
Valls - Montblanc.
Mora la Nova - Falset.
Tortosa - Gandesa.
Atès que les licitacions del contracte d’execució de les obres de fibra òptica del 

tram Llavorsí - Sort, i de les assistències tècniques vinculades a la mateixa, es varen 
iniciar amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma el dia 14 de març de 2020, 
i que dites licitacions es troben actualment en una fase avançada dels respectius pro-
cediments, es podrà acordar la continuïtat dels esmentats procediments, en cas que 
dita opció es considerés més eficient que la tramitació d’emergència, d’acord amb 
l’apartat quart de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada per la Covid-19.

Tercera. Mòduls econòmics i personal docent no universitari 
Els imports dels mòduls econòmics dels centres educatius privats concertats cor-

responents a despeses de personal, actualitzats d’acord amb la disposició addicional 
23 i fixats a l’annex 1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’incrementen en un 2% en 
cadascun dels conceptes retributius amb efectes de l’1 de gener de 2020.

Igualment s’autoritza un increment retributiu addicional d’un import equivalent 
al 0,30% addicional establert a l’article 11.5 d’aquest Decret llei, en els termes equi-
valents als acordats per al personal funcionari docent no universitari del Departa-
ment d’Educació.
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Quarta. Pensions
Amb efectes de l’1 de gener de 2020, la quantia de les pensions a què fan referèn-

cia els apartats primer i tercer de l’article 30 de la Llei 4/2017, del 28 de març, s’in-
crementen en un 0,9% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019. Les pen-
sions i assignacions temporals atorgades a l’empara de la Llei 6/2003, de 22 d’abril, 
de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, i de la Llei 2/1988, de 26 de febrer, 
sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament, en cessar, i als 
seus familiars, s’han d’actualitzar d’acord amb la seva normativa.

Cinquena. Contractació pública
1. Es declaren de tramitació urgent els expedients de contractació d’obra, serveis 

i subministraments la tramitació dels quals s’ha vist interrompuda o no s’ha pogut 
iniciar com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, necessaris per garantir la continuïtat dels serveis 
públics essencials.

En especial, es declaren de tramitació urgent els de serveis de manteniment i 
obres de carreteres i vies de transport per carretera, ferroviari i ports i altres vies 
els de l’àmbit de la salut i sanitaris, els de serveis socials i d’atenció a les persones i 
tots aquells que es consideri necessari formalitzar perquè responguin a una neces-
sitat inajornable o l’adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d’in-
terès públic.

En l’anunci de licitació corresponent i en l’informe justificatiu, l’òrgan de con-
tractació farà referència a aquesta disposició per justificar la concurrència del supò-
sit habilitant per a l’ús del procediment d’urgència previst a l’article 119 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. També en el mateixos termes, es podran declarar de tramitació urgent els 
contractes relatius a projectes o propostes que, a causa de la situació d’emergència, 
s’han hagut de reorientar o modificar, i faci falta tornar a tramitar.

3. En els expedients de contractació ja iniciats i que hagin quedat interromputs 
per la situació d’emergència sanitària de la Covid-19, l’òrgan de contractació podrà 
emetre un informe justificatiu fent esment d’aquesta disposició com a supòsit habili-
tant per aplicar el procediment d’urgència per a la resta de tràmits que quedin pen-
dents a partir de l’aixecament de l’estat d’alarma per tal de prosseguir la tramitació 
de l’expedient.

Sisena. Devolució de fiances en l’àmbit de la gestió de residus
Les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no pe-

rillosos inscrites en el Registre general de persones gestores de residus de Catalu-
nya (secció gestors i gestores de residus) o en tràmit d’inscripció, poden demanar a 
l’Agència de Residus de Catalunya, fins al 31 de desembre de 2020, la devolució de 
les fiances dipositades en compliment de les condicions imposades en la llicència 
o l’autorització ambiental de l’activitat. Aquesta devolució no afecta les fiances que 
exigeix la normativa per a residus específics o operacions de gestió específiques.

Setena. Simplificació dels tràmits procedimentals de caràcter 
economicofinancer
1. Durant el període d’estat d’alarma, amb relació a les actuacions derivades 

de procediments administratius susceptibles de produir obligacions de naturalesa 
econòmica o financera que s’hagin de dur a terme de forma presencial i/o amb do-
cumentació original, per als quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, 
s’han d’oferir els mitjans alternatius més adients als gestors i persones interessades, 
per tal de facilitar el compliment dels tràmits oportuns.

2. S’habilita els òrgans competents per donar compliment al que disposa l’apar-
tat anterior.
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Vuitena. Institut Català de Finances
L’autorització prevista al punt 1 de la disposició addicional segona del Decret llei 

8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, 
i d’adopció d’altres mesures complementàries, s’estén igualment i en el mateix per-
centatge a les operacions de préstec o aval que l’Institut Català de Finances atorgui 
directament a autònoms i empreses als quals es refereix aquesta disposició.

Novena. Habilitacions
1. S’habilita el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i el 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè, en els seus àm-
bits competencials, emetin les instruccions necessàries per fer efectiu i controlar el 
que disposa l’article 9 i les disposicions addicional tercera i quarta d’aquest Decret.

2. S’habilita el Departament d’Educació per aplicar al personal del sector educa-
tiu privat concertat que percep les seves retribucions a través del pagament delegat 
una quantitat equivalent a tots els efectes a l’establerta en aquest Decret llei per al 
personal funcionari docent no universitari.

Disposició transitòria
1. El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’es-

tat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situsense esació de crisi sanitària ocasionada per la 
Covid-19, excepte que s’estableixi un altre termini de vigència i llevat dels casos en 
què s’estableix una termini diferent.

2. La prestació econòmica d’emergència prevista a l’article 7 d’aquest Decret llei 
s’ha d’atorgar en els supòsits derivats de la crisi sanitària derivada del Covid-19, in-
dependentment de la data d’aixecament de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març.

Disposició final 
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya, llevat del que preveu l’article 9 i les disposicions 
addicionals tercera i quarta en matèria de personal, que entra en vigor amb efectes 
des de l’1 de gener de 2020.

Barcelona, 7 d’abril de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 07.04.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 06.04.20
4. Informe jurídic de 06.04.20
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 06.04.20
6. Nota de la Direcció General de la Funció Pública de 06.04.20
7. Certificat de la Comissió Tècnica de la Funció Publica sessió 07.04.20

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura 
de l’Administració de la Generalitat, per a pal·liar els efectes de la 
pandèmia generada per la Covid-19
203-00037/12

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 62415 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2020

Acord: La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2020, ha pres 
coneixement del Decret llei 12/2020, del 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pres-
supostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Ca-
talunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, 
per a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19, publicat al DOGC 
8109, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
14 d’abril de 2020.

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó Pla, consellera de la Presidència i portaveu del Govern, per su-

plència del secretari del Govern (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC 8088, de 
18.03.2020),

Certifico: 
Que en la sessió extraordinària del Govern de la Generalitat del dia 10 d’abril de 

2020 s’ha pres l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG20VEH0465 - Projecte de decret llei pel qual s’adopten 
mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 10 d’abril de 2020.

Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures 
pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de 
l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia 
generada per la Covid-19

El president de la Generalitat de Catalunya,
L’article 67.6.a de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del 

rei, pel president o presidenta de la Generalitat.
D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

Decret llei
Aquest Decret llei té per objecte adoptar mesures determinades per pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada per la Covid-19. S’estructura en quatre capítols, sis 
articles, set disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició de-
rogatòria i dues disposicions finals.

El capítol I està dedicat a les mesures pressupostàries, i preveu l’ampliació de 
crèdits al Fons de Contingència per atendre despesa derivada de la Covid-19, com a 
mesura temporal i que es prolongarà, d’acord amb la disposició transitòria, fins als 
dos mesos següents a l’aixecament de l’estat d’alarma.

El capítol II està dedicat a les mesures del Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya. La pandèmia global causada per la Covid-19 ha generat una 
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situació d’excepcionalitat mai coneguda fins ara sobre el sistema sanitari, de manera 
que aquest patirà un doble impacte: l’estrès de les organitzacions i dels seus profes-
sionals per una situació de col·lapse en tractar-se del sector directament implicat en 
la lluita contra la malaltia; i l’impacte posterior que patirà globalment tot el país en 
forma de la gairebé segura recessió econòmica que es preveu.

En aquest context, les entitats sanitàries estan fent front a l’emergència sanitària 
i assistencial, no només posant-hi tots els recursos disponibles, sinó explotant al mà-
xim les seves capacitats i reorientant-les a la lluita contra la pandèmia.

Per al sector sanitari públic, aquesta actuació, l’única esperable i exigible en una 
situació excepcional com aquesta, té un impacte singularment negatiu per a les or-
ganitzacions subjectes a concert sanitari o contracte, en els termes previstos en el 
sistema de pagament regulat al Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i 
prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, així com pels 
altres mecanismes normatius que en regulen la retribució. Efectivament, aquestes 
entitats destinaran multitud de recursos a una activitat sanitària no prevista, deixa-
ran de fer-ne d’altres (ara no prioritàries i, per tant, molt encertadament ajornades), 
amb la penalització que això comporta, atesa l’aplicació d’un sistema de pagament 
que actua com a regulador de l’activitat concertada o contractada en moments de 
normalitat, però que ara castigarà els esforços per parar la pandèmia.

Es fa necessari, doncs, que s’aturi l’impacte negatiu dels sistemes de pagament 
singularment establerts per a les entitats del SISCAT, i a la vegada que en aquests 
moments especials se’ls doti de capacitat de tresoreria per no abocar-los a un esce-
nari d’inviabilitat econòmica i al país a la pèrdua massiva de llocs de treball dins 
d’un col·lectiu de professionals imprescindible per superar aquest tràngol fins ara 
mai viscut.

Es tracta, doncs, de mesures adreçades a dotar d’estabilitat econòmica les enti-
tats que lluiten en primera línia contra la pandèmia, de manera que puguin concen-
trar els seus esforços i energies a aquesta lluita.

Aquestes mesures per contenir l’impacte econòmic que acompanya la pandèmia 
haurien d’acordar-se per part del Govern de la Generalitat de Catalunya a través 
d’un decret llei, justificada la seva adopció en el rang de les previsions que es modi-
fiquen i en la urgència a què responen.

El capítol III, estableix una mesura de caràcter tributari. L’article 64 del text re-
fós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel del Decret legis-
latiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que el fet imposable del cànon de l’aigua, 
tribut ambiental afectat al finançament del cicle integral de l’aigua, és l’ús real o po-
tencial de l’aigua de tota procedència i, en congruència, l’article 67.1 de la mateixa 
norma estableix que la base imposable del tribut és el volum d’aigua consumit o, si 
no es coneix, el volum d’aigua estimat, expressat, en tot cas, en metres cúbics.

La mateixa norma preveu uns mínims de facturació que, amb caràcter general, 
es fixen en 6 metres cúbics per usuari o usuària i mes, i que, com a mínims de factu-
ració, que no de consum, es liquiden independentment del consum real i, en concret, 
en aquells casos en què el consum real n’és inferior. Es preveuen també mínims de 
facturació diferents per activitats econòmiques estacionals o per determinats tipus 
d’establiments, com són els càmpings i els establiments hotelers, a l’efecte d’adequar 
aquests mínims a determinades especificitats dels subjectes passius, i que prenen en 
consideració el nombre de places hoteleres o d’unitats d’acampada.

Tanmateix, el caràcter extraordinari i excepcional de la situació derivada de la 
declaració de l’estat d’alarma provocat per la Covid-19 requereix l’adopció amb ur-
gència de mesures que puguin compensar, en la mesura del possible, els efectes so-
cials i econòmics que té i pot tenir més endavant la situació creada. Una d’aquestes 
mesures és precisament la no aplicació en el cànon repercutit per les entitats submi-
nistradores en les seves factures o en el liquidat directament per l’Agencia Catalana 
de l’Aigua corresponents a consums dels mesos d’abril a desembre de 2020, els mí-
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nims específics per establiments hotelers i càmpings (així com a altres allotjaments 
de curta durada assimilables a aquests), sinó dels generals de 6m3 mensuals, amb 
un impacte econòmic molt menor, atesa la difícil situació en què l’estat d’alarma ha 
situat aquest tipus d’establiments, obligats a tancar les seves instal·lacions, i al sector 
turístic català.

El capítol IV, referit a l’estructura de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya parteix de la constatació, per part de totes les autoritats competents, de la vul-
nerabilitat extrema del col·lectiu de persones grans que resideix en centres socials i 
de la necessitat d’una actuació urgent que contribueixi a la contenció de la Covid-19, 
ha comportat l’adopció d’un seguit de mesures, cada cop més concretes, que ajudi a 
pal·liar el flagell de la infecció sobre els centres de caràcter residencial.

Amb els antecedents exposats, la progressió de la malaltia i l’especial vulnerabi-
litat de les persones grans, les persones amb discapacitat i altres usuaris de centres 
socials amb internament front a la infecció per Covid-19, així com la necessitat de 
disposar dels recursos adients per a l’atenció de les mateixes obliga a adoptar noves 
mesures d’ordre competencial i organitzatiu.

A aquests efectes, s’atribueixen al Departament de Salut les competències que 
la normativa vigent atribueix a l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit, 
i s’adscriu la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara 
adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secreta-
ria d’Afers Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció del conse-
ller o consellera. S’estableixen, amb caràcter ampli i no limitatiu, les facultats que 
pot desplegar el Departament de Salut en exercici d’aquesta nova funció directiva i 
de coordinació, així com la funció inspectora sobre els centres residencials. També 
s’estableixen mesures de cooperació amb els ens locals de Catalunya per dur a ter-
me a executar els actes d’intervenció administrativa que, a l’empara de la normativa 
amunt esmentada, es puguin adoptar davant la situació d’una o unes determinades 
residències. Finalment, escau concretar les obligacions de subministrament d’infor-
mació a complir per part de les residències, amb independència de la seva titularitat 
pública o privada.

En les disposicions addicional primera a cinquena s’estableix el règim jurídic 
aplicable al personal que pertany a la Direcció General de l’Autonomia Personal i 
la Discapacitat del Departament de Treball, Afers Social i Famílies que es objecte 
d’adscripció al Departament de Salut. Per la seva banda, la disposició addicional si-
sena estableix el manteniment del caràcter reglamentari que afecta les disposicions 
del capítol IV, i, finalment, la disposició addicional setena estableix determinats 
aclariments en quan el termini de vigència de determinades disposicions del Decret 
llei 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i admi-
nistratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres 
de complementàries.

Finalment, la disposició transitòria estableix la vinculació amb caràcter general 
de les disposicions al període de vigència de l’estat d’alarma, si bé s’estableixen de-
terminades excepcions en relació amb el perllongament de la durada de les mesures 
imposades.

El Decret llei finalitza amb una disposició derogatòria i dues disposicions finals.
Tal com s’ha exposat, en aquest supòsit, el caràcter extraordinari i excepcional 

de la situació deriva de la declaració de l’estat d’alarma provocada per la situació 
sanitària que requereix l’adopció amb urgència de mesures que pal·liïn, tant com es 
pugui, la situació creada i que no es poden ajornar a un moment posterior, ni mit-
jançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 
de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant 
la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la situació greu de pandèmia 
mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot dictar disposicions 
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legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern,

Decreto: 

Capítol I. Mesures en matèria pressupostària

Article 1. Ampliació de crèdits al Fons de Contingència per atendre 
despesa derivada de la Covid-19 
1. Es pot ampliar crèdit, fins a una quantitat igual a les obligacions que és pre-

ceptiu de reconèixer, a la secció pressupostària corresponent al Fons de Contingèn-
cia, per atendre despesa sanitària i sociosanitària derivada de la Covid-19.

2. El crèdit ampliat a la secció Fons de Contingència, d’acord amb els termes 
establerts a l’apart 1, s’ha de transferir al departament competent per raó de la ma-
tèria, perquè l’executi.

3. Correspon al Govern, a proposta del conseller competent en matèria de pres-
supostos, autoritzar les modificacions pressupostàries esmentades als apartats ante-
riors.

Capítol II. Mesures relatives al Sistema sanitari integral d’utilització 
pública de Catalunya.

Article 2. Sistema de pagament d’atenció sanitària
1. El sistema de pagament de l’atenció sanitària en el marc del Sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya (regulat pel Decret 196/2010, de 14 de 
desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya-SISCAT) 
que està regulat pel Decret 118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació 
dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut i pels articles 3 i 5 del 
Decret 170/2010 de 16 de novembre, de regulació del sistema de pagament dels con-
venis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la 
Salut pel que fa a l’assistència psiquiàtrica i en salut mental, així com per les ordres 
d’establiment de tarifes i les clàusules contractuals per als serveis de rehabilitació 
ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia i per als serveis de transport sa-
nitari i altres serveis assistencials, amb els ajustaments derivats de les resolucions i 
manuals de facturació dictats pel Servei Català de la Salut en ordre a la seva apli-
cació, deixa d’aplicar-se temporalment a l’activitat que s’hagi prestat des de l’1 de 
març de 2020 i fins que es doni per finalitzada la situació d’emergència derivada de 
la Covid-19.

a) Els centres sanitaris que presten atenció sanitària en el marc del SISCAT, el 
sistema de pagament de la qual s’ha suspès temporalment, percebran mensualment 
un pagament fix corresponent a la facturació del mes de febrer de 2020, com a pa-
gament a compte. Es manté l’obligació dels centres de notificar tota la seva activitat 
al conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) durant la situació d’emergència (tant de 
pacients amb Covid-19 com de pacients sense Covid-19).

b) L’apartat a no serà d’aplicació a la contractació dels serveis d’atenció primà-
ria, consultoris locals, atenció a la insuficiència renal (hospitalària i extrahospitalà-
ria), atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neu-
ropàtiques cròniques, medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA), 
teràpies respiratòries i centres específics on es tractin les interrupcions voluntàries 
d’embaràs. Tampoc serà d’aplicació als contractes d’altres serveis d’atenció hospi-



BOPC 585
21 d’abril de 2020

3.01.03. Decrets llei 21 

talària i especialitzada i d’atenció extrahospitalària, la contraprestació econòmica 
dels quals sigui un pagament fix. En tots aquests casos, es mantindrà el sistema de 
pagament vigent.

c) Les entitats que hagin fet un ERTO hauran de comunicar al Servei Català de 
la Salut la reducció de despesa que els ha suposat l’ERTO, en relació amb l’activitat 
contractada pel Servei Català de la Salut, per tal de procedir al descompte d’aquest 
import en el pagament a compte corresponent.

d) A l’import indicat en els apartats a i b es podrà afegir l’actualització de tari-
fes que s’acordi en el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut i s’aprovi per 
ordre o resolució de la persona titular del Departament de Salut, per fer front als 
costos dels acords laborals en el marc dels convenis laborals vigents que afecten els 
centres del SISCAT.

2. En el moment que es doni per finalitzada la situació d’emergència derivada de 
la Covid-19, els centres que formen part del SISCAT hauran de facturar l’activitat 
ordinària d’acord amb els criteris que estableixen les normes que regulen la contrac-
tació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.

3. Addicionalment al pagament a compte establert al punt 1, els centres podran 
facturar l’activitat extraordinària derivada de l’atenció prestada per a la lluita contra 
la Covid-19 d’acord amb les tarifes següents: 

Alta hospitalària per Covid-19 amb estada a UCI: 43.400 euros

Alta hospitalària per Covid-19 sense estada a UCI: 
Estada menor o igual a 72 hores 2.500 euros
Estada major de 72 hores o exitus 5.000 euros

Alta de mitja estada sociosanitària per Covid-19: 
Si prové d’una alta menor o igual a 72 hores 3.902,10 euros
Si prové d’una alta major de 72 hores 2.601,40 euros

Alta de convalescència en hospitals de campanya (pavellons) 
per Covid-19: 1.381,30 euros

Alta d’hospitalització a domicili per Covid-19: 942,08 euros

Prova PCR: 93 euros

4. Mentre duri la situació d’emergència, els centres sanitaris del SISCAT que re-
alitzin l’activitat extraordinària regulada al punt 3, cobraran un import corresponent 
a les despeses d’habilitació de nous espais per a l’ús hospitalari d’assistència relacio-
nada amb la Covid-19. Aquest import serà el 4% de la facturació del mes de febrer 
de 2020 i s’abonarà mensualment mentre duri la situació d’emergència.

5. Si es considera necessari, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut 
podrà proposar la creació de noves tarifes i/o nous programes per a la seva aprova-
ció pel Departament de Salut, per donar resposta a les necessitats que puguin anar 
sorgint.

6. Un cop s’hagi facturat tota l’activitat ordinària i extraordinària es procedirà 
a regularitzar els pagaments a compte efectuats de conformitat amb els punts 1 i 3. 
Les despeses vinculades a equipaments i material sanitari que de forma excepcional 
hagi assumit el Servei Català de la Salut durant la situació d’emergència sanitària 
podran ser regularitzades imputant-se als centres que hagin facturat l’activitat. De 
la mateixa manera, les despeses estructurals assumides per centres sanitaris en dis-
positius que no els són propis també podran ser regularitzades.

7. Atesa la modificació obligada de l’activitat i la priorització d’objectius centra-
da en la lluita contra la Covid-19, l’any 2020, de forma excepcional, es garantirà a 
totes les entitats del SISCAT el mateix grau d’assoliment d’objectius de la clàusula 
de contraprestació per resultats que es va obtenir el 2019.
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8. Després d’haver regularitzat la facturació de l’activitat ordinària i de l’activi-
tat extraordinària prestada per a la lluita contra la Covid-19, el total d’ingressos del 
2020 de les entitats del SISCAT no podrà ser inferior al seu total d’ingressos del 
2019, incloses les recurrències dels contractes, sense tenir en compte l’actualització 
de tarifes, d’acord amb la normativa de contractació administrativa.

9. Les assignacions del 2020 de despesa màxima assumible (DMA) de receptes 
i MHDA tindran en compte l’excepcionalitat d’aquest exercici. Es determinaran per 
acord del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, en el moment que es 
doni per finalitzada la situació d’emergència derivada de la Covid-19.

10. Un cop el Servei Català de la Salut doni per finalitzada la situació d’emer-
gència sanitària, es crearà un Consell Assessor format per responsables economico-
financers de les entitats més representatives del SISCAT i de les organitzacions 
representants de les entitats proveïdores de serveis assistencials i un representant 
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per tal d’analitzar 
l’impacte econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació d’emergència. 
En base als resultats d’aquesta anàlisi el Servei Català de la Salut podrà efectuar, si 
escau, una revisió de les tarifes i/o nous programes i de la resta d’imports extraordi-
naris abonats a les entitats d’acord amb les disposicions d’aquest Decret.

11. Quan una entitat no tingui conveni o contracte de serveis assistencials amb 
el Servei Català de la Salut, o el tingui establert per a una línia assistencial o activi-
tat diferent a la requerida per a la contenció de la pandèmia o per a la descongestió 
del sistema sanitari durant la pandèmia, l’activitat extraordinària que es realitzi amb 
càrrec al Servei Català de la Salut s’haurà d’acreditar i haurà de ser compensada 
d’acord amb les tarifes següents: 

a) L’atenció a pacients amb Covid-19 es compensarà d’acord amb les tarifes es-
pecificades als punts 3 i 5, sempre i quan es realitzi per indicació i amb el vistiplau 
del Servei Català de la Salut. Addicionalment, els centres cobraran un import cor-
responent a les despeses d’habilitació de nous espais per a l’ús hospitalari d’assis-
tència relacionada amb la Covid-19. Aquest import serà el 4% de l’activitat mensual 
facturada i s’abonarà mensualment.

b) Els centres hospitalaris que no tenen una relació contractual vigent amb el 
Servei Català de la Salut, en concepte de MHDA, podran facturar, amb el vistiplau 
del Servei Català de la Salut, la medicació prescrita per al tractament específic de la 
Covid-19 als pacients que hagin rebut l’alta hospitalària.

c) L’atenció de caràcter urgent a pacients sense Covid-19 es compensarà d’acord 
amb les tarifes següents, sempre que es realitzi per indicació i amb el vistiplau del 
Servei Català de la Salut: 

Urgència sense ingrés: 92,00 euros

Alta mèdica de pacient sense Covid-19: 1.381,30 euros

Alta quirúrgica de pacient sense Covid-19: 1.627,33 euros

Cirurgia major ambulatòria de pacient sense Covid-19: 1.464,60 euros

Alta obstètrica de pacient sense Covid-19: 1.194,24 euros

d) Qualsevol altra activitat no recollida en els apartats a, b i c que els centres sa-
nitaris realitzin a requeriment del Servei Català de la Salut serà compensada d’acord 
amb el sistema de preus i tarifes dels serveis contractats pel Servei Català de la Salut 
aplicables al SISCAT.

12. Els centres podran facturar l’activitat prevista en el punt 11, mentre duri la 
situació d’emergència sanitària. En el cas dels pacients que requereixen internament, 
la data d’ingrés s’haurà de correspondre amb el període d’emergència sanitària, però 
la factura podrà ser emesa un cop finalitzi aquest període, en el moment de l’alta 
del pacient.
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13. Els centres hospitalaris privats que no formin part del SISCAT però que pres-
tin serveis amb càrrec al Servei Català de la Salut durant la situació d’emergència 
sanitària hauran de declarar al CMBD tota l’activitat d’hospitalització d’aguts i de 
cirurgia major ambulatòria que realitzin amb càrrec al Servei Català de la Salut. 
Aquesta declaració serà requisit indispensable per poder facturar l’activitat.

14. Un cop es doni per finalitzada la situació d’emergència sanitària, el Servei 
Català de la Salut haurà d’encarregar una auditoria externa de les despeses incor-
regudes en la prestació de l’activitat extraordinària regulada al punt 11 per part de 
les entitats que no formen part del SISCAT, a l’objecte de determinar la valoració 
econòmica final d’aquesta activitat. A tal fi, les entitats afectades hauran de facilitar 
a l’auditor designat tota la documentació necessària per a la realització d’aquest tre-
ball. En base als resultats de l’auditoria externa, el Servei Català de la Salut podrà 
procedir, si escau, a la regularització, en positiu o negatiu, dels imports satisfets a 
les entitats afectades en base a les disposicions d’aquest Decret per tal de garantir 
que no hi ha un abús de posició de domini per part de l’administració sanitària ni 
tampoc un marge de benefici superior al raonable per part de les entitats en base a 
les recomanacions de la normativa de contractació pública.

15. La regulació específica per la qual s’articularà el mecanisme d’integració 
temporal al Sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya de centres i establi-
ments sanitaris amb serveis no contractats pel Servei Català de la Salut, en el marc 
de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARS-CoV-2, serà aprovada per Resolu-
ció del director del CatSalut.

Capítol III. Mesures de caràcter tributari

Article 3. No aplicació de mínims de facturació específics de cànon de 
l’aigua a establiments hotelers, càmpings i altres allotjaments de curta 
durada en relació amb factures i liquidacions corresponents al període 
de consum d’1 d’abril fins al 31 de desembre de 2020
En les liquidacions de cànon de l’aigua, així com en la repercussió d’aquest tribut 

que les entitats subministradores inclouen en les seves factures, que s’hagin d’emetre 
a establiments hotelers i de càmping, així com a altres allotjaments de curta dura-
da, en relació amb consums dels mesos d’abril a desembre de 2020, no s’apliquen 
els mínims de facturació previstos en especial per aquests tipus d’establiments en 
els apartats b i c de l’apartat 2 de l’article 67 del text refós de la legislació en ma-
tèria d’aigües de Catalunya, sinó els mínims generals de 6 metres cúbics mensuals 
per usuari industrial i assimilable, previstos en l’apartat a de l’esmentat article 67.2.

Capítol IV. Mesures de caràcter estructural i organitzatives

Article 4
Aquesta regulació té per objecte l’adopció de mesures organitzatives, competen-

cials i materials per garantir una adequada direcció i coordinació en les actuacions 
de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2, així com de subministrament 
d’informació, en l’àmbit dels centres de serveis socials de caràcter residencial.

A aquests efectes, s’atribueixen al Departament de Salut les competències que la 
normativa vigent atribueix a l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit, esta-
blint igualment mesures de cooperació amb els ens locals de Catalunya i concretant 
les obligacions de subministrament d’informació a complir per part de les residèn-
cies, independentment de la seva titularitat pública o privada.

Article 5
Per tal de fer front a la situació generada per la pandèmia del Covid-19 en l’àmbit 

dels centres de serveis socials de caràcter residencial, la Direcció General de l’Auto-
nomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al Departament de Treball, Afers 
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Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, passa a ads-
criure’s al Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera.

Aquesta Direcció General adscrita al Departament de Salut i fins que no s’apro-
vin els corresponents decrets de reestructuració dels departaments de Salut i de 
Treball, Afers Social i Famílies, manté les funcions i l’estructura que li atribueixen 
l’article 19 del Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Depar-
tament de Treball, Afers Social i Famílies, en relació amb el Decret 289/2016, de 
30 d’agost, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Article 6
1. El Departament de Salut pot disposar àmpliament de totes les mesures or-

ganitzatives de caràcter sanitari i assistencial d’ordenació i coordinació que siguin 
necessàries relatives a la ubicació i aïllament de pacients amb la Covid-19 en les 
residències de gent gran i altres centres i establiments sanitaris, sociosanitaris i, en 
general, qualsevol dispositiu habilitat per a aquestes funcions o per confinament i 
que, per motius de salut pública, justifiquin la reubicació i trasllat dels residents a un 
altre dispositiu del territori de Catalunya.

2. Les mesures d’intervenció previstes en l’apartat tercer de l’Ordre SND/275/2020, 
de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures complementàries de caràcter or-
ganitzatiu, així com de subministrament d’informació en l’àmbit dels centres de 
serveis socials de caràcter residencial en relació amb la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada per la Covid-19, en la redacció donada per l’Ordre SND/322/2020, de 3 
d’abril s’adoptaran i gestionaran d’acord amb els criteris següents: 

a) L’adopció i gestió de les mesures d’intervenció es farà sota un principi d’acció 
coordinada que incorpori l’impuls estratègic i l’àmbit de coneixement, en el vessant 
assistencial sanitari, i d’acord amb els criteris epidemiològics i de salut pública, i de 
l’àmbit social.

b) Els centres socials de caràcter residencial queden subjectes a la inspecció dels 
serveis sanitaris. Aquestes inspeccions es podran dur a terme en qualsevol moment, 
i es podran ordenar les actuacions que siguin necessàries per complir les normes 
vinculades al control de la crisi sanitària originada per la Covid-19.

c) En la gestió de la intervenció es procurarà comptar amb la col·laboració i el 
suport de recursos disponibles de l’àmbit local.

A aquests efectes, les mesures que s’acordin seran comunicades de manera im-
mediata a l’ajuntament de l’àmbit territorial corresponent. Igualment, quan es de-
tecti que es considera necessària l’adopció de mesures, es comunicarà a l’ens local 
la situació existent. En tots dos casos, l’ajuntament comunicarà la disponibilitat o no 
de mitjans personals, especialment en l’àmbit dels serveis socials, per col·laborar en 
el control i prevenció de la situació detectada, els quals podran ser addicionals a les 
mesures, si aquestes ja han estat acordades.

d) A l’efecte de donar compliment a l’apartat anterior, els ens locals de Catalunya 
comunicaran al Departament de Salut, a l’adreça de correu electrònic que es deter-
mini, les incidències de què tinguin coneixement.

e) De la mateixa manera, les residències socials de Catalunya estan obligades a 
comunicar, en el termini de 48 hores de la publicació d’aquest Decret llei, les inci-
dències actualment existents en relació amb la prevenció i control de la infecció pel 
SARS-CoV-2 i anar actualitzant aquesta informació en el termini màxim de 24 ho-
res, en què es produeixi qualsevol fet que afecti la situació comunicada prèviament.

f) Les mesures d’intervenció adoptades es comunicaran als ministeris de Sanitat 
i de Drets Socials i per a l’Agenda 2030, en els termes previstos a l’apartat cinquè 
de l’Ordre SND/275/2020, de 23 de març, que estableix mesures complementàries 
de caràcter organitzatiu i d’informació en l’àmbit dels centres de serveis socials de 
caràcter residencial.
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Disposicions addicionals

Primera. Adscripció i dependència del personal
El personal de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat 

continua adscrit a la mateixa unitat orgànica i passa a dependre del Departament de 
Salut, amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest Decret llei.

Segona. Funcions del personal adscrit
Les persones que ocupen els llocs de comandament, les àrees funcionals o les 

unitats laborals afectades per l’article 5 i concordants d’aquest Decret llei segueixen 
exercint les seves funcions corresponents.

Tercera. Percepció de retribucions
El personal funcionari i la resta de personal de l’Administració de la Generali-

tat de Catalunya que resultin afectats per les modificacions orgàniques de l’article 5  
i concordants d’aquest Decret llei continuen percebent totes les seves retribucions 
amb càrrec als crèdits als quals s’imputaven, fins que s’adoptin les disposicions de 
desplegament, d’acord amb la normativa vigent, i es duguin a terme les adaptacions 
pressupostàries i de relacions de llocs de treball corresponents.

Quarta. Adscripció de les entitats i els òrgans col·legiats
Resten adscrits al Departament de Salut o s’hi relacionen, les entitats i els òrgans 

col·legiats que s’adscriuen o es relacionen amb al Departament Treball, Afers Soci-
als i Famílies per raó de les funcions de la Direcció General l’Autonomia Personal 
i la Discapacitat.

Cinquena. Referències normatives
Totes les referències que la normativa vigent faci al Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies per raó de l’estructura o funcions de la Direcció General 
de l’Autonomia Personal i la Discapacitat s’entenen fetes al Departament de Salut.

Sisena
Les previsions del que es disposa en el Capítol IV d’aquest Decret llei i de les 

disposicions addicionals primera a quarta, incloses, mantenen rang reglamentari als 
efectes del seu desplegament, la seva modificació i derogació.

Setena. Termini de vigència
El termini de vigència previst a la disposició transitòria del Decret llei 11/2020, 

de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per 
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres de complemen-
tàries no és d’aplicació als supòsits previstos a l’article 4 i a la disposició addicional 
cinquena del Decret llei esmentat.

Disposició transitòria
1. El que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s’aixequi l’es-

tat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, 
llevat d’aquells supòsits en què s’estableixi un altre període de vigència.

2. En especial, el que es preveu a l’article 1 i a la disposició addicional quarta 
d’aquest Decret llei, mantindrà la seva vigència fins els dos i sis mesos següents, res-
pectivament, al dia en què s’aixequi l’estat d’alarma.

Disposició derogatòria única
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin 

aquest Decret llei o que s’hi oposin.
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Disposicions finals 

Primera. Habilitació
Es faculten la persona titular del Departament de Salut i la persona titular del 

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública per al desplegament 
d’aquest Decret llei, i la persona titular del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda per realitzar, en el seu moment, les adaptacions pressupostà-
ries necessàries per donar compliment a aquest Decret llei.

Segona
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 d’abril de 2020
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya; Pere Aragonès i 

Garcia, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 10.04.20
2. Comunicat al secretari del Govern
3. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008 de 09.04.20
4. Informe jurídic de 09.04.20
5. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 09.04.20

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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4. Informació

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 51

CONVOCADA PER AL 24 D’ABRIL DE 2020

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 72.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 24 d’abril de 2020, a les 9.00 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral.
2. Decret llei 4/2020, del 10 de març, pel qual s’estableix un règim transitori per 

a la concessió de les indemnitzacions i ajuts per a dones víctimes de violència mas-
clista, que preveu el Decret 80/2015, del 26 de maig. Tram. 203-00029/12. Govern 
de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text 
presentat: BOPC 577, 3)

3. Decret llei 5/2020, del 12 de març, de modificació de la Llei 29/2010, del 3 
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya Tram. 203-
00030/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 578, 3).

4. Decret llei 6/2020, del 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, 
pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efec-
tes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2. Tram. 203-00031/12. 
Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret 
llei (text presentat: BOPC 578, 5).

5. Decret llei 7/2020, del 17 de març, de mesures urgents en matèria de contrac-
tació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport 
públic i en matèria tributària i econòmica. Tram. 203-00032/12. Govern de la Ge-
neralitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text presen-
tat: BOPC 579, 3).

6. Decret llei 8/2020, del 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria 
tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries. Tram. 203-
00033/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació 
del decret llei (text presentat: BOPC 579, 11).

7. Decret llei 9/2020, del 24 de març, pel qual es regula la participació institucio-
nal, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals 
i empresarials més representatives a Catalunya. Tram. 203-00034/12. Govern de la 
Generalitat. Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei (text pre-
sentat: BOPC 583, 3).

8. Decret llei 10/2020, del 27 de març, pel qual s’estableixen noves mesures ex-
traordinàries per fer front a l’impacte sanitari, econòmic i social del Covid-19. Tram. 
203-00035/12. Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o dero-
gació del decret llei (text presentat: BOPC 583, 16).

9. Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020. Tram. 
200-00011/12. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al dictamen del 
Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 572, 3, dictamen del Consell de  
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Garanties Estatutàries: BOPC 581, esmenes subsegüents al dictamen del Consell  
de Garanties Estatutàries: BOPC 585).

10. Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient. Tram. 200-00012/12. Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació del 
dictamen de la Comissió, de les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (dictamen: BOPC 573, 3, dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 585).

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2020
El president, Roger Torrent i Ramió

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del 
sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient
200-00012/12

DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Reg. 62687 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.04.2020

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

ranties Estatutàries, us trameto adjunt, el Dictamen 4/2020, d’aquest Consell, emès 
el 17 d’abril de 2020, sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, admi-
nistratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que in-
cideixen en el medi ambient.

Barcelona, 17 d’abril de 2020
Joan Egea Fernàndez, president Consell Garanties Estatutàries

Dictamen 4/2020, de 17 d’abril, sobre el Projecte de llei de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de 
l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient
El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistència del president Joan Egea 

Fernàndez, del vicepresident Pere Jover Presa, del conseller Jaume Vernet Llobet, 
del conseller secretari Àlex Bas Vilafranca, dels consellers Francesc de Paula Ca-
minal Badia i Carles Jaume Fernández, de la consellera Margarida Gil Domènech i 
del conseller Joan Vintró Castells, ha acordat emetre el següent

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

mentari de Ciutadans, respecte del Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda 
sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient (BOPC 573, de 13 de març de 2020).

Antecedents
1. El dia 18 de març de 2020 va tenir entrada en el Registre del Consell de Ga-

ranties Estatutàries un escrit del president del Parlament, de la mateixa data (Reg. 
E20200000146), en què es comunicava al Consell la Resolució de la Presidèn-
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cia del Parlament, de 18 de març, per la 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 Garanties Estatutàries 
(LCGE), es va admetre a tràmit la sol·licitud de dictamen sobre l’adequació a l’Es-
tatut i a la Constitució dels articles 5, 66.6, 141 i 83 quater del Projecte de llei de 
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’im-
post sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, presentada el dia 18 
de març de 2020, per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió del dia 20 de març de 2020, 
després d’examinar la legitimació i el contingut de la sol·licitud, de conformitat amb 
els articles 23 a 25, apartats 1 a 3, LCGE, va acordar la seva admissió a tràmit, es 
va declarar competent per emetre el dictamen corresponent i en va designar ponent 
el conseller senyor Joan Vintró Castells.

3. En la mateixa sessió, a l’empara de l’article 25 LCGE, apartats 4 i 5, i de l’ar-
ticle 35 del Reglament d’organització i funcionament del Consell, va acordar adre-
çar-se als sol·licitants, a tots els grups parlamentaris i també al Govern a fi de sol·li-
citar-los la informació i la documentació complementàries de què disposessin sobre 
la norma sotmesa a dictamen.

4. En data 30 de març de 2020 es va rebre en el Registre del Consell (Reg. 
E2020000154) un escrit del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència que adjuntava com a documentació complementària una nota elabo-
rada en data 25 de març de 2020 pel secretari general del Departament de la Vice-
presidència i d’Economia i Hisenda a la qual annexava les memòries generals i les 
memòries d’avaluació dels articles 5, 66 i 141.

5. Així mateix, en la sessió del dia 2 d’abril de 2020 es va acordar que s’incorpo-
rés, com a coponent del Dictamen, el president senyor Joan Egea Fernández.

6. Finalment, després de les corresponents sessions de deliberació del Consell, 
el dia 17 d’abril de 2020 ha tingut lloc la votació i l’aprovació d’aquest Dictamen, 
d’acord amb el que preveuen els articles 26.3 LCGE i 38 del Reglament d’organitza-
ció i funcionament del Consell.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen
1. Com s’acaba d’indicar en els antecedents, se sol·licita el parer consultiu d’a-

quest Consell amb relació a l’adequació a l’Estatut i a la Constitució del Dictamen 
de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, 
financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les ins-
tal·lacions que incideixen en el medi ambient (en endavant, Projecte de llei); en par-
ticular, els peticionaris es refereixen en el seu escrit als articles 5, 66.6, 141 i 83 
quater del Projecte de llei.

En aquest primer fonament jurídic descriurem, molt breument, el contingut de la 
norma qüestionada i dels preceptes que se sol·liciten. També exposarem, molt suc-
cintament, els motius que fonamenten els dubtes de constitucionalitat i d’estatutari-
etat plantejats pels sol·licitants per, finalment, determinar l’estructura que adoptarà 
el Dictamen per donar-los complida resposta.

Com explicita el mateix preàmbul, el Projecte de llei té per objecte completar el 
règim jurídic dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 amb un con-
junt de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, així com la 
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (par. 
primer). Aquesta iniciativa legislativa s’emmarca també en el context de la pròrroga 
dels pressupostos per a l’any 2017, «la qual cosa incideix directament, tant des d’una 
perspectiva quantitativa com qualitativa, en el nombre i abast de les mesures que la 
configuren» (par. segon).
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La norma conté 148 articles, vint-i-tres disposicions addicionals, dotze disposi-
cions transitòries, una disposició derogatòria i onze disposicions finals, que s’estruc-
turen sistemàticament, en funció del seu àmbit material, en cinc parts. La primera 
(art. 1 a 73), relativa a les mesures fiscals, comprèn les modificacions en l’àmbit dels 
tributs propis (títol I) i dels tributs cedits (títol II). La part segona (art. 74 a 79) es 
refereix a les mesures financeres i inclou les mesures sobre el règim jurídic de les 
finances públiques (títol I) i les modificacions legislatives en matèria de patrimoni 
(títol II). La part tercera del Projecte de llei (art. 80 a 108 bis) fa referència a les me-
sures en l’àmbit del sector públic, i comprèn les mesures en matèria de personal de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic (títol I), les modificacions le-
gislatives en matèria d’òrgans reguladors (títol II) i les mesures de reestructuració i 
racionalització del sector públic (títol III). La part quarta (art. 109 a 148) engloba les 
mesures administratives relatives a les matèries d’habitatge i urbanisme, medi am-
bient i sostenibilitat, d’ordenació d’aigües, infraestructures i mobilitat (títol I); a les 
matèries de medi natural, agricultura, desenvolupament rural i alimentació (títol II);  
a les matèries de política sanitària (títol III) i de política social (títol IV), i a les ma-
tèries de turisme, cooperació al desenvolupament, educació, espectacles públics i 
activitats recreatives, Codi tributari, serveis jurídics, esport i cultura (títol V). Final-
ment, el títol VI conté altres mesures administratives de caràcter general.

2. Com hem enunciat, els peticionaris en el seu escrit qüestionen els articles 5, 
66.6, 141 i 83 quater del Projecte de llei, amb diferents concreció i abast, com ara 
apuntarem i tindrem ocasió d’examinar amb més deteniment en els successius fo-
naments jurídics.

L’article 5 del Projecte de llei modifica la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels 
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turís-
tics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emi-
ssions de diòxid de carboni i, en concret, en relació amb l’impost sobre les estades 
en establiments turístics.

De les modificacions que du a terme el precepte, els sol·licitants qüestionen l’ha-
bilitació que efectua a l’Ajuntament de Barcelona perquè estableixi, mitjançant or-
denança municipal, un recàrrec sobre les tarifes establertes de l’impost sobre les 
estades turístiques per a Barcelona ciutat amb un import màxim de 4 euros. Així, 
sostenen que el tractament diferenciat que es dona a l’Ajuntament de Barcelona 
manca de justificació expressa en la norma i, en aquest sentit, podria ser contrari al 
principi d’igualtat i afectar la llibertat d’empresa, en el seu vessant de llibertat de 
prestació de serveis. Al mateix temps, entenen que els termes de la configuració del 
recàrrec i especialment la quantia establerta suposen una delegació en blanc i fins i 
tot la creació d’un nou tribut.

L’article 66 del Projecte de llei modifica la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regu-
lació de l’impost sobre successions i donacions, i el seu apartat 6 introdueix una 
nova secció novena dedicada a les donacions efectuades per entitats sense finalitat 
de lucre. Els peticionaris centren l’atenció en el nou article 56 bis que s’introdueix a 
la Llei, el qual fixa que en les donacions i la resta de transmissions lucratives entre 
vius equiparables, rebudes de fundacions i d’associacions de règim general estiguin 
o no declarades d’utilitat pública, el contribuent pot aplicar en la base imposable una 
reducció del 95 %. La petició assenyala que el tractament específic donat en matè-
ria tributària a les fundacions i a totes les associacions no té justificació i, en aquest 
sentit, podria ser arbitrari, contrari al principi d’igualtat i al principi de contribució 
al sosteniment de la despesa pública segons la capacitat econòmica.

L’article 141 del Projecte de llei modifica l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 
7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, relatiu a la seva capacitat d’actuació en l’assumpció de la 
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representació i defensa de les persones membres del Govern, dels alts càrrecs i del 
personal funcionari i empleats públics de l’Administració de la Generalitat.

Els peticionaris entenen que l’omissió en aquest precepte de tota referència als 
interessos generals suposa una vulneració de l’article 103 CE, per tal com aquests 
són un element integrador de tota l’actuació dels poders públics.

L’article 83 quater del Projecte de llei reconeix a la Generalitat la possibilitat 
d’exercir l’acció popular en els procediments penals respecte de totes aquelles matè-
ries sobre les quals tingui competència, en la forma i les condicions establertes per 
la legislació processal. Al respecte, els sol·licitants al·leguen que infringeix els arti-
cles 24, 124 i 125 CE, els quals impedirien que un ens públic territorial exerceixi 
l’acció popular.

3. Quant a l’estructura que tindrà el Dictamen, dedicarem un fonament jurídic a 
cadascun dels preceptes que es qüestionen seguint l’ordre que adopta la sol·licitud i 
n’examinarem el seu encaix constitucional i estatutari.

A més, atesa l’heterogeneïtat de les matèries que configuraran la nostra opinió 
consultiva, i per a una major claredat expositiva, en cadascun dels fonaments es-
mentats realitzarem la transcripció i descripció detallada dels preceptes sol·licitats i, 
quan escaigui, els contextualitzarem normativament. Seguidament, ens farem ressò 
de l’argumentació utilitzada pels peticionaris i, finalment, exposarem i aplicarem 
el marc constitucional i estatutari pertinent en cada cas a fi d’arribar a la conclusió 
corresponent.

Segon. L’examen de l’adequació constitucional i estatutària de l’article 5 del Pro-
jecte de llei en relació amb l’establiment d’un recàrrec sobre les tarifes de l’impost so-
bre les estades en establiments turístics a la ciutat de Barcelona

El primer dels preceptes del Projecte de llei que qüestionen els peticionaris és 
l’article 5, pel qual es modifiquen diversos articles relatius tots a l’impost sobre es-
tades en establiments turístics de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos 
sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre 
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diò-
xid de carboni (en endavant, Llei 5/2017).

L’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) va ser establert per 
la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i pos-
teriorment modificat per la Llei 5/2017, que va establir una nova regulació íntegra 
de l’impost, desplegada mitjançant el Decret 141/2017, de 19 de setembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i pel 
qual es deroga la normativa reglamentària anterior (Decret 129/2012, de 9 d’octubre, 
i Decret 60/2017, de 13 de juny).

Aquest impost constitueix un tribut propi de la Generalitat, exigible en tot el ter-
ritori de Catalunya, que grava la singular capacitat econòmica de les persones físi-
ques que es posa de manifest en l’estada en determinats establiments i equipaments 
(allotjaments turístics establerts per la normativa vigent en matèria de turisme; al-
bergs de joventut; embarcacions de creuer turístic i qualsevol establiment o equi-
pament en què es prestin serveis turístics d’allotjament). Així mateix, també pretén 
internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta 
concentració turística (art. 22, 23 i 26 Llei 5/2017).

Els ingressos derivats de l’impost resten afectats a la dotació del Fons per al fo-
ment del turisme, el qual es configura com a mecanisme destinat a finançar políti-
ques turístiques per al millorament de la competitivitat de Catalunya com a destina-
ció turística i garantir-ne la sostenibilitat (art. 24 i 48 Llei 5/2017).

1. L’escrit de petició reprodueix literalment, en la seva integritat, l’article 5 del 
Projecte de llei, tot i que de l’argumentació emprada pels peticionaris es desprèn 
amb claredat que els seus retrets de constitucionalitat s’adrecen exclusivament al re-
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càrrec tributari a l’impost sobre estades en establiments turístics introduït a l’article 
34 de la Llei 5/2017 mitjançant l’article 5.3 bis del Projecte de llei. L’objecte del nos-
tre examen en aquest punt se centrarà, per tant, en l’esmentat recàrrec.

El precitat article 5.3 bis (introduït per l’esmena 1411, BOPC XII, 565, de 6 de 
març de 2020) afegeix a l’article 34 de la Llei 5/2017 els apartats 4 i 5, amb efectes 
de l’1 d’abril de 2020, amb el text següent: 

«4. L’Ajuntament de Barcelona pot establir, mitjançant ordenança municipal, 
un recàrrec sobre les tarifes establertes en l’apartat 1 d’aquest article per a «Bar-
celona ciutat». L’aprovació d’aquest recàrrec s’ha d’ajustar als requisits, límits i 
condicions següents: 

a) L’import màxim del recàrrec per a cada categoria d’establiment es fixa en 
4 euros.

b) L’aprovació del recàrrec ha de ser únic per a totes les categories incloses en 
cada tipus d’establiment en què es divideix la tarifa de l’apartat 1 d’aquest article.

c) Amb el límit de l’import màxim disposat a la lletra a i respectant el tipus 
d’establiment a què es refereix la lletra b) anteriors, es poden aprovar imports di-
ferents segons el codi postal d’ubicació dels establiments.

d) L’aprovació dels recàrrecs tindrà efectes a partir del primer dia del període 
de liquidació immediatament posterior a la publicació de l’ordenança municipal 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província.

5. En els termes, terminis i condicions que s’acordin mitjançant conveni, la 
Generalitat de Catalunya ha de transferir a l’Ajuntament de Barcelona les quanti-
tats recaptades en concepte del recàrrec a què es refereix l’apartat 4 d’aquest arti-
cle minorades en l’import que resulti del càlcul dels costos suportats per l’Agèn-
cia Tributària derivats de la gestió i recaptació del recàrrec.»

Val a dir que la redacció anterior es manté, en termes idèntics, a l’article 5.3 del 
Projecte de llei, el qual principalment modifica, amb efectes d’1 de juliol de 2020, 
l’article 34 de la Llei 5/2017 a fi d’actualitzar les tarifes aplicables segons el tipus 
d’establiment turístic subjecte a l’impost. Així doncs, malgrat que l’article 5.3 bis 
s’introdueix per via d’esmena al Projecte de llei amb posterioritat a l’article 5.3, 
prendrem com a referència de la nostra anàlisi aquest primer, atès que, amb una 
qüestionable tècnica legislativa, estableix una entrada en vigor prèvia (1 d’abril de 
2020) a la de l’article 5.3 (1 de juliol de 2020) en allò que es refereix al recàrrec 
(nous apts. 4 i 5 art. 34 Llei 5/2017). No obstant això, atesa la identitat de continguts, 
tant l’examen d’adequació constitucional i estatutària de l’article 5.3 bis com la con-
clusió a la qual arribem s’han de fer extensives a l’article 5.3 del Projecte de llei, pel 
que fa a l’article 34.4 i .5 de la Llei 5/2017.

Com a conseqüència de la creació del recàrrec, l’article 5 del Projecte de llei 
també modifica l’article 24 de la Llei 5/2017, per tal d’establir que els ingressos deri-
vats del nou recàrrec no s’integren en el Fons per al foment del turisme (art. 5.1 Pro-
jecte de llei), i l’article 35 de la mateixa norma legal, a fi d’explicitar que, en el cas 
d’establiments situats a la ciutat de Barcelona, la quota s’ha de determinar per l’apli-
cació al nombre d’unitats d’estada de l’import resultant de sumar el tipus de grava-
men i el recàrrec aprovat per l’Ajuntament de Barcelona (art. 5.4 Projecte de llei).

Així mateix, la disposició transitòria segona bis (introduïda també per via d’es-
mena, en aquest cas la número 1412, publicada en el BOPC XII, 565, de 6 de març 
de 2020) precisa que el recàrrec que, si escau, aprovi l’Ajuntament de Barcelona 
abans de l’1 de juliol de 2020, té efectes a partir d’aquesta data.

No obstant l’anterior, quant a l’article 34.4.c de la Llei 5/2017, serà aplicable a 
partir del moment en què l’Agència Tributària de Catalunya hagi efectuat en el sis-
tema informàtic els canvis necessaris a l’efecte (disp. add. primera Projecte de llei).

La sol·licitud enuncia, en l’encapçalament corresponent a l’apartat dedicat al re-
càrrec tributari sobre l’impost, diversos preceptes constitucionals que podrien ser 



BOPC 585
21 d’abril de 2020

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 33 

vulnerats per la regulació referenciada. Més concretament, esmenta els articles 9.3, 
14, 31, 38, 133 i 149.1.14 CE, si bé el text justificatiu que segueix l’encapçalament o 
bé no s’hi refereix o no els desenvolupa, com veurem, amb el mateix detall. Aques-
ta circumstància serà tinguda en compte a l’hora d’emetre el nostre pronunciament.

En primer lloc, els peticionaris consideren que la norma conté, sense justifica-
ció, un tractament diferenciat a favor d’una determinada corporació local respecte 
d’altres que es trobarien en la mateixa situació o en una de similar, com serien els 
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, «en los que se dan de manera ab-
solutamente sustituibles los hechos imponibles y la capacidad económica que el tri-
buto pretende gravar».

A més, afirmen que la norma afecta el principi d’igualtat i restringeix injustifi-
cadament el dret de llibertat d’empresa en el seu vessant de llibertat de prestació de 
serveis.

En segon lloc, al·leguen la inconstitucionalitat de l’habilitació normativa per tal 
que l’Ajuntament de Barcelona pugui establir el recàrrec sobre les tarifes mitjançant 
ordenança municipal. Aquesta crítica es fonamenta en les raons següents. D’una 
banda, s’entén que la fixació d’un tipus màxim del recàrrec per import de quatre 
euros «desvirtúa el carácter necesariamente accesorio del recargo» en la mesura 
que aquest tipus és superior a la resta de tipus previstos per a l’impost. De l’altra, la 
previsió d’aquest tipus màxim es qualifica com a delegació en blanc d’elements del 
tribut, donat que la norma, més enllà de fixar un tipus màxim del recàrrec, no esta-
bleix, segons el seu parer, cap més criteri legal per a la regulació reglamentària del 
recàrrec, de manera que aquella col·lidiria amb el principi constitucional de reserva 
legal tributària.

Els sol·licitants addueixen també que la norma no indica els motius que justifi-
quen les circumstàncies anteriors així com la manca d’inclusió de les quanties re-
captades en el fons autonòmic.

Finalment, asseveren que la magnitud de la desconfiguració del recàrrec demos-
tra que es tracta d’un nou tribut local creat ex novo, fet que implicaria que dues ad-
ministracions diferents gravarien el mateix fet imposable des de la mateixa perspec-
tiva, infringint els articles 133 i 149.1.14 CE.

2. Tal com s’acaba d’exposar, la petició de dictamen se centra en dues qüestions 
principals: d’una banda, en l’exercici de la potestat tributària autonòmica per establir 
tributs propis i més específicament en la de preveure en aquest marc un tractament 
diferenciat a l’Ajuntament de Barcelona; i, de l’altra, en la configuració jurídica con-
creta que es dona a l’habilitació per tal que l’Ajuntament de Barcelona estableixi un 
recàrrec sobre l’IEET.

Atès que el precepte qüestionat (art. 5.3 bis Projecte de llei, en l’addició que fa 
dels apts. 4 i 5 a l’art. 34 Llei 5/2017) regula un recàrrec sobre un tribut propi de la 
Generalitat, encetarem l’examen del paràmetre de constitucionalitat i estatutarietat 
aplicable en aquest cas tractant, en primer lloc, el marc constitucional i estatutari 
relatiu a la competència de la Generalitat per a l’establiment de tributs propis i la 
possible consideració especial de la ciutat de Barcelona en aquest àmbit i, en segon 
lloc, els principis constitucionals que regeixen l’exercici de la potestat tributària.

A) Sobre la determinació del marc constitucional i estatutari relatiu a la potestat 
tributària de les comunitats autònomes en general i més en particular a la de la Ge-
neralitat per establir tributs propis, tant el Tribunal Constitucional (la STC 96/2013, 
de 23 d’abril, FJ 5, conté un resum de la seva doctrina; sobre la matèria també es 
poden citar; entre d’altres, les STC 37/1987, de 26 de març, FJ 13; 192/2000, de 13 
de juliol, FJ 6; 19/2012, de 15 de febrer, FJ 3; 53/2014, de 10 d’abril, FJ 3, i 4/2019, 
de 17 de gener, FJ 3) com aquest Consell (a tall d’exemple, DCGE 2/2013, de 21 de 
febrer, FJ 2; DCGE 3/2017, de 9 de març, FJ 4, i DCGE 8/2017, de 20 de juliol, FJ 2) 
han tingut ocasió de pronunciar-s’hi en diverses ocasions. A continuació, passem a 
exposar sintèticament aquesta doctrina.
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El punt de partida de la regulació del bloc de la constitucionalitat es troba en 
els dos primers apartats de l’article 133 CE. El primer atribueix a l’Estat la potestat 
«originària» per establir els tributs mitjançant una llei mentre que el segon reco-
neix a les comunitats autònomes la facultat d’«establir i exigir tributs, d’acord amb 
la Constitució i amb les lleis». La jurisprudència constitucional ha destacat la vin-
culació de l’article 133.1 CE amb les disposicions de la Constitució relatives a les 
competències financeres de l’Estat, singularment l’article 149.1.14 (la competència 
exclusiva sobre hisenda general) i l’article 157.3 (la previsió d’una llei orgànica per 
regular els conflictes i la col·laboració entre el poder central i les comunitats autòno-
mes en l’exercici de les corresponents competències financeres). Aquesta connexió 
determina que l’Estat disposa d’un títol habilitant per fer la regulació no només dels 
seus propis tributs, sinó també del marc general de tot el sistema tributari i de la de-
limitació competencial entre el mateix Estat i les comunitats autònomes en matèria 
financera. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària ha estat l’encar-
regada d’establir l’esmentat marc normatiu general i, per la seva banda, la Llei or-
gànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (en 
endavant, LOFCA) ha aparegut com la norma destinada a fer la delimitació compe-
tencial anteriorment assenyalada.

Pel que fa a l’àmbit autonòmic, el mateix text constitucional precisa la previsió 
de l’article 133.2 CE en els articles 156.1 CE (principi d’autonomia financera de les 
comunitats autònomes per exercir les seves competències) i 157.1.b CE (els impostos 
i tributs propis com a recursos de les comunitats autònomes). En relació específica-
ment amb el cas català, l’Estatut concreta les disposicions constitucionals anteriors 
en els articles 202.3.a i 203.5. El primer d’aquests preceptes inclou els tributs propis 
com un element integrant dels recursos de les finances de la Generalitat. Per la seva 
part, l’article 203.5 fa una atribució de competències en uns termes molt clars: «[l]a 
Generalitat té competència per a establir, mitjançant una llei del Parlament, els seus 
tributs propis, sobre els quals té capacitat normativa». Finalment, cal reiterar la in-
cidència de la LOFCA, que, ja des del primer moment i també a través de les seves 
diverses reformes, ha esdevingut un component fonamental del bloc de la constitu-
cionalitat en matèria de finançament autonòmic. Als efectes de l’objecte d’aquest 
Dictamen, cal assenyalar que la LOFCA (art. 4.1.b, 6 a 9, 17.b i 19) recull que entre 
els recursos de les comunitats autònomes figuren els tributs propis i estableix diver-
sos principis en el marc dels quals es pot exercir aquesta potestat tributària. Val a 
dir que és a partir de la reforma operada en la LOFCA per la Llei orgànica 3/2009, 
de 18 de desembre, complementada i desenvolupada per la Llei 22/2009, de 18 de 
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autòno-
mes de règim comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen determinades 
normes tributàries (en endavant, LSFCARC), que s’ha possibilitat una major auto-
nomia d’ingressos a les comunitats autònomes, tant pel que fa als tributs propis que 
ara ens ocupen com als cedits, com veurem seguidament en el fonament jurídic 3 
d’aquest Dictamen.

En definitiva, la Generalitat, de conformitat amb aquest paràmetre jurídic, està 
facultada per establir i regular tributs propis vinculats al seu àmbit material de com-
petències i amb respecte als principis i criteris fixats pel bloc de la constituciona-
litat. Quant al requisit de la vinculació en aquest cas de l’exercici de la potestat 
tributària amb el ventall de les competències autonòmiques, es pot observar que 
l’impost propi regulat per l’article 5 del Projecte de llei es projecta sobre estades en 
establiments turístics, és a dir, sobre la matèria «turisme», que, d’acord amb l’arti-
cle 171 EAC, correspon a la competència exclusiva de la Generalitat. Pel que fa als 
principis constitucionals i legals que incideixen en el desplegament de la potestat 
tributària de la Generalitat, hem d’indicar que seran examinats en l’apartat següent 
d’aquest punt del Dictamen. Abans, estimem necessari deixar constància de la con-
sideració específica del municipi de Barcelona, com a ens local, en la normativa 
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fonamental anteriorment referenciada i en el seu desplegament, atès que aquest és 
un aspecte rellevant a l’efecte de donar resposta a una de les al·legacions dels petici-
onaris del Dictamen.

La consideració de Barcelona com a entitat local obliga a fer un breu apunt sobre 
la distribució competencial en matèria de règim local i d’hisendes locals. Pel que fa 
al règim local en general, cal destacar que el Tribunal Constitucional, en la Sentèn-
cia 31/2010, de 28 de juny, FJ 36, sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, 
va confirmar el «carácter bifronte» d’aquest àmbit ja avançat en la STC 84/1982, de 
23 de desembre, FJ 4, i les conseqüències d’aquest pronunciament: «el ejercicio de 
las competencias autonómicas en materia de régimen local ha de ajustarse, necesa-
riamente, a la competencia que sobre las bases de la misma corresponde al Estado 
ex art. 149.1.18 CE».

En aquest sentit, hem afirmat que aquest caràcter bifront, configurat per normes 
estatals i autonòmiques, «és una construcció de la doctrina constitucional que admet 
l’existència d’una relació directa entre l’Estat i les corporacions locals i entre aques-
tes i les comunitats autònomes. Ara bé, és evident que la intensitat d’aquestes rela-
cions 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 inten-
sa» amb les institucions autonòmiques (STC 331/1993, de 12 de novembre, FJ 3, i 
84/1982, de 23 de desembre, FJ 4)» (DCGE 8/2014, de 27 de febrer, FJ 2.3; en el ma-
teix sentit, DCGE 19/2014, de 19 d’agost, FJ 3, i 24/2015, de 17 de desembre, FJ 2). 
A aquest marc constitucional s’ha de cenyir, per tant, el desplegament legislatiu de 
les previsions estatutàries catalanes sobre govern local (art. 83 a 89 EAC) i l’exercici 
de la seva competència en matèria de règim local (art. 160 EAC).

Per la seva banda, en la regulació de les hisendes locals intervenen dos títols 
competencials com són el ja esmentat article 149.1.18 CE, que configura una com-
petència compartida entre l’Estat i les comunitats autònomes sobre el règim jurídic 
de les administracions públiques, i l’article 149.1.14 CE, que atorga a l’Estat la com-
petència exclusiva en matèria d’hisenda general. Aquesta dualitat és perceptible a 
l’article 218.2 EAC, sobre la competència de la Generalitat en matèria de finança-
ment local, i a l’article 1.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, LRHL). Tan-
mateix, el Tribunal Constitucional ha precisat que «sin perjuicio de la contribución 
que las Comunidades Autónomas puedan tener en la financiación de las haciendas 
locales [...], es al Estado, a tenor de la competencia exclusiva que en materia de haci-
enda general le otorga el art. 149.1.14 CE, a quien, a través de la actividad legislativa 
y en el marco de las disponibilidades presupuestarias, incumbe en última instancia 
hacer efectivo el principio de suficiencia financiera de las haciendas locales» (STC 
48/2004, de 25 de març, FJ 10). En relació amb la figura jurídica que és objecte del 
Dictamen, i sens perjudici que en apartats posteriors es tractarà la qüestió amb més 
detall, cal deixar constància ja aquí que els articles 2.1.b i 38.2 de la LRHL iden-
tifiquen, com a un dels recursos de les entitats locals, els recàrrecs exigibles sobre 
els impostos de les comunitats autònomes i expressament previstos en les lleis au-
tonòmiques.

Doncs bé, partint d’aquest conjunt de normes reguladores del règim local i de les 
hisendes locals, hem de posar en relleu als efectes del nostre Dictamen un primer 
element important: el tractament jurídic diferenciat del municipi de Barcelona és 
reconegut per l’Estatut vigent, és a dir, per la norma de capçalera de l’ordenament 
jurídic català. En aquest sentit, l’article 89 EAC estableix literalment: «[e]l municipi 
de Barcelona disposa d’un règim especial establert per llei del Parlament». Aquesta 
previsió dona al reconeixement de la singularitat de Barcelona la garantia jurídica 
pròpia de l’alt rang normatiu de l’Estatut i, per tant, empara que la legislació emana-
da del Parlament contingui disposicions específiques per atendre les peculiaritats de 
la ciutat. Val a dir que la regulació estatutària suposa la culminació al més alt nivell 
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normatiu d’un tractament jurídic especial «que es justifica principalment per raons 
de pes demogràfic i polític» (DCGE 8/2014, FJ 3.18) i que, en el marc de la Cons-
titució de 1978, havia començat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local. Aquesta llei, en la seva disposició addicional 6.2, declarava la 
continuïtat en la vigència del Decret 1166/1960, de 23 de maig, pel qual s’estableix 
un règim especial per al municipi de Barcelona. Posteriorment, en el context de l’Es-
tatut de 1979 i de la ja citada Llei de bases de règim local, el Parlament de Catalunya 
va aprovar la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, 
modificada per la Llei 11/2006, de 19 de juliol, i, ja en vigència de l’Estatut de 2006, 
per les lleis 7/2010, de 21 d’abril, i 18/2014, de 23 de desembre, preveient aquesta 
darrera de forma expressa en la nova redacció que estableix de l’article 5.1 de la Llei 
22/1998, i pel que aquí ens interessa, que qualsevol norma sectorial que afecti els 
governs locals ha de tenir en compte el règim especial de la ciutat de Barcelona, en 
els termes que estableix l’article 89 de l’Estatut d’autonomia.

Quant a les especialitats en matèria financera, la LRHL (art. 161) preveu que 
«[e]l municipio de Barcelona tendrá un régimen financiero especial». Aquesta pre-
visió general es va materialitzar amb la Llei estatal 1/2006, de 13 de març, per la 
qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. En l’exposició de motius 
d’aquesta Llei, aprovada contemporàniament a l’Estatut de 2006, es pot llegir que 
«[d]icho régimen especial recoge aquellas peculiaridades del Ayuntamiento de Bar-
celona que resultan necesarias por la elevada población del municipio, así como por 
sus características singulares». Entre aquestes particularitats, la llei regula el règim 
financer especial (art. 4 i títol IV), que inclou com a recursos de la hisenda muni-
cipal els recàrrecs legalment establerts sobre els tributs de la comunitat autònoma 
(art. 39.f).

B) En les consideracions anteriors s’han establert dos elements principals: per 
una banda, que la Generalitat té competència per establir i regular tributs propis i 
que en aquesta regulació pot autoritzar els ens locals a fixar recàrrecs sobre aquests 
tributs; per l’altra, que el municipi de Barcelona té reconegut un règim jurídic es-
pecial que abasta també l’àmbit financer. Dit això, correspon ara per completar el 
cànon de constitucionalitat fer referència als principis que han de ser observats per 
la Generalitat en l’exercici de la seva potestat tributària.

La previsió d’aquests principis, igualment aplicables tant a la potestat tributària 
estatal com a l’autonòmica, es troba a l’article 31 CE, que en l’apartat 3 fa referència 
al de reserva de llei (present també a l’article 133 CE) i en l’apartat 1 als de capa-
citat econòmica, igualtat, progressivitat i no-confiscatorietat. Als efectes d’aquest 
Dictamen centrarem la nostra atenció en els de reserva de llei, capacitat econòmica 
i igualtat. Així mateix, resulta d’interès assenyalar els límits específics de la potestat 
tributària autonòmica derivats de la LOFCA (art. 6.2 i .3), que prohibeixen la doble 
imposició dels tributs autonòmics en relació amb els tributs estatals i els tributs lo-
cals.

Pel que fa al principi de reserva de llei en aquest àmbit, recollit també a l’Esta-
tut (art. 203.5), la jurisprudència constitucional ha mantingut una doctrina constant 
segons la qual «la reserva de ley en materia tributaria exige que la creación ex novo 
de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del 
mismo debe llevarse a cabo mediante ley» (entre d’altres, STC 121/2005, de 10 de 
maig, FJ 5; en el mateix sentit, DCGE 8/2017, FJ 2). En el precitat fonament de la 
Sentència suara esmentada, el Tribunal Constitucional precisa que «la reserva de 
ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los elementos integrantes del 
tributo, sino que «[e]l grado de concreción exigible a la Ley es máximo cuando re-
gula el hecho imponible» y es menor «cuando se trata de regular otros elementos», 
como el tipo de gravamen y la base imponible» i que «resulta admisible la colabo-
ración del reglamento». Aquesta col·laboració esdevé indispensable quan, com en el 
cas del supòsit del Dictamen, es tracta d’un tribut propi autonòmic susceptible de 
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recàrrec municipal i atesa la naturalesa reglamentària de les ordenances dels ajun-
taments. Ara bé, el Tribunal Constitucional adverteix que en aquests supòsits no 
és admissible una remissió en blanc en favor dels ajuntaments per tal que aquests 
puguin fixar lliurement el recàrrec. Estima l’alt tribunal que en el recàrrec són ele-
ments fonamentals el tipus de gravamen i la base sobre la qual s’ha d’aplicar i que, 
per tant, la llei ha de fixar uns criteris i uns límits als quals posteriorment s’haurà 
d’ajustar la normativa municipal corresponent (entre d’altres, STC 179/1985, de 19 
de desembre, FJ 3).

Quant al principi de capacitat econòmica, la jurisprudència constitucional (per 
totes, STC 26/2017, de 16 de febrer, FJ 2) distingeix entre la capacitat econòmica 
com a «fonament de la tributació» i la capacitat econòmica com a «mesura de la tri-
butació». D’acord amb aquesta distinció, el fonament o pressupòsit de la tributació 
han de ser circumstàncies reveladores de riquesa. En els termes literals de la Sentèn-
cia ara citada, quan el legislador estableixi tributs, el fet imposable ha de ser «una 
manifestación de riqueza real o potencial», és a dir, no pot gravar «riquezas mera-
mente virtuales o ficticias». Per la seva banda, la capacitat econòmica com a mesura 
de la tributació és un ««criterio» de graduación de la misma» i «este aspecto no se 
relaciona «con cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sis-
tema tributario»». Per aquest motiu, el pronunciament del Tribunal Constitucional 
conclou que la capacitat econòmica entesa en aquest darrer sentit només és exigible 
«en aquellos tributos que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en 
la concreción del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que es-
tablece el art. 31.1 CE».

Sobre l’abast del principi d’igualtat contingut a l’article 31.1 CE i la seva relació 
amb el dret fonamental a la igualtat de l’article 14 CE, el Tribunal Constitucional 
ha assenyalat que ambdós preceptes no es poden identificar (entre d’altres, STC 
295/2006, d’11 d’octubre, FJ 5). Certament, tant l’un com l’altre prohibeixen essen-
cialment el mateix: l’establiment d’una desigualtat de tracte entre supòsits substan-
cialment iguals, llevat que aquesta diferència tingui una justificació objectiva i rao-
nable i no resulti desproporcionada. Ara bé, mentre l’article 14 CE protegeix contra 
les discriminacions produïdes per raons subjectives (naixement, raça, sexe, religió, 
opinió o qualsevol altra circumstància personal o social), l’article 31.1 CE es projec-
ta sobre les discriminacions que es donen específicament en l’àmbit dels tributs. En 
aquest sentit, segons la jurisprudència constitucional, «lo que el art. 31.1 CE prohíbe 
es que, salvo que exista una justificación razonable, el legislador grave de manera 
diferente idénticas manifestaciones de riqueza».

Finalment, sobre la prohibició de la doble imposició dels tributs autonòmics en 
relació amb els tributs estatals i els tributs locals en la redacció dels articles 6.2 i .3 
de la LOFCA operada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, cal destacar, 
com ja hem apuntat en els nostres dictàmens 18/2014, de 19 d’agost, FJ 2, i 3/2017, 
de 9 de març, FJ 4, que ha obert un camp d’intervenció a la potestat tributària au-
tonòmica anteriorment inexistent, subratllat també per la jurisprudència constitu-
cional (entre d’altres, STC 122/2012, de 5 de juny, FJ 4 a 7, i STC 4/2019, FJ 5 i 6). 
A l’efecte d’aquest Dictamen, centrarem la nostra atenció en dos elements d’aques-
ta jurisprudència constitucional. D’una banda, en la confirmació de l’admissibilitat 
constitucional dels tributs autonòmics amb finalitat extrafiscal ja avançada per la 
STC 37/1987, de 26 de març, FJ 13, segons reitera, entre d’altres, la STC 186/1993, 
de 7 de juny, FJ 4.a: «constitucionalmente nada cabe objetar a que, en general, a los 
tributos pueda asignárseles una finalidad extrafiscal y a que, ya más en particular, 
las Comunidades Autónomas puedan establecer impuestos con ese carácter». En 
efecte, «[e]l tributo puede no ser solo una fuente de ingresos sino que también pue-
de responder a políticas sectoriales distintas de la puramente recaudatoria, de modo 
que el legislador puede «configurar el presupuesto de hecho del tributo teniendo en 
cuenta consideraciones básicamente extrafiscales»» (STC 122/2012, FJ 4, amb cita-

Fascicle segon
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ció d’altres pronunciaments anteriors). De l’altra, el recàrrec municipal, ja sigui so-
bre tributs estatals o autonòmics, ha de tenir caràcter accessori, de tal manera que 
no es pot configurar autònomament sinó que ha de dependre de la resta de la regu-
lació del tribut en el qual s’integra (STC 4/2019, FJ 6).

A l’últim, cal cloure aquest apartat relatiu al cànon de constitucionalitat amb una 
breu referència al principi d’interdicció de l’arbitrarietat de l’article 9.3 CE al qual 
els peticionaris fan una certa invocació. A aquest efecte, ens remetem a la nostra 
posició expressada en el DCGE 8/2017, FJ 4, en el qual recordàvem que el Tribunal 
Constitucional (entre d’altres, STC 47/2005, de 3 de març, FJ 7, i STC 206/2013, de 
5 de desembre, FJ 8) ha insistit en el fet que cal ser curós a l’hora d’invocar un prin-
cipi indeterminat i genèric com és el d’arbitrarietat, ja que això podria suposar la 
restricció indeguda del poder legislatiu, essent insuficient la mera discrepància polí-
tica per titllar la norma d’arbitrària.

En efecte, com hem assenyalat recentment en el DCGE 3/2020, de 8 d’abril, FJ 2, 
a l’hora d’examinar una norma legal des de la perspectiva d’aquest principi consti-
tucional és necessari verificar si estableix una discriminació, «ja que la discrimi-
nació comporta sempre una arbitrarietat o bé, malgrat no establir-la, si manca de 
tota explicació racional, cosa que també suposaria una arbitrarietat, sense que sigui 
pertinent realitzar una anàlisi de fons de totes les motivacions possibles de la nor-
ma i de totes les seves possibles conseqüències (STC 233/1999, de 16 de desembre, 
FJ 11; 104/2000, de 13 d’abril, FJ 8; 242/2004, de 16 de desembre, FJ 7; 47/2005, 
de 3 de març, FJ 7, o 93/2017, de 6 de juliol, FJ 3)». Així, no s’infringeix el principi 
d’interdicció de l’arbitrarietat si la mesura es fonamenta en «criterios objetivos, le-
gítimos y razonables» (DCGE 8/2017, FJ 4, amb citació de la STC 197/2016, de 28 
de novembre, FJ 3).

3. Establert el cànon de constitucionalitat en els termes exposats anteriorment, 
correspon ara fer la seva aplicació al supòsit plantejat pels peticionaris, és a dir, so-
bre el recàrrec que es preveu a l’article 5.3 bis del Projecte de llei, en l’addició que 
efectua dels apartats 4 i 5 a l’article 34 de la Llei 5/2017.

Com es recordarà, la petició de dictamen fa dues objeccions principals a la re-
gulació del Projecte de llei: d’una banda, el tractament diferenciat a l’Ajuntament 
de Barcelona en l’habilitació per establir un recàrrec en relació amb l’IEET, que no 
estaria justificat i que podria vulnerar determinats principis constitucionals, i, de 
l’altra, la configuració jurídica concreta de l’habilitació atorgada a l’Ajuntament de 
Barcelona, que podria contravenir alguns principis constitucionals relatius a l’exer-
cici de la potestat tributària. A continuació, examinarem separadament aquests dos 
aspectes de la petició de dictamen amb una descripció prèvia dels elements més ca-
racterístics de la figura impositiva que ens ocupa.

En els primers paràgrafs d’aquest fonament jurídic ja s’han donat les referències 
normatives de la creació i el desplegament fins al moment present de l’IEET. Aques-
ta regulació revela que es tracta d’un tribut propi de la Generalitat i que grava la sin-
gular capacitat econòmica de les persones físiques posada de manifest en l’estada en 
determinats establiments i equipaments d’allotjament turístic (DCGE 3/2017, FJ 4). 
Així mateix, l’impost també pretén internalitzar les possibles externalitats causades 
pel turisme en les zones d’alta concentració turística i destinar els ingressos derivats 
a la dotació del Fons per al foment del turisme (art. 23 i 24 Llei 5/2017). Es tracta, en 
definitiva, d’un impost amb una finalitat extrafiscal que té com a elements més ca-
racterístics els següents: el fet imposable (l’estada d’una persona en un establiment 
turístic, que grava la capacitat econòmica manifestada per la damunt dita estada); el 
contribuent (la persona física que fa l’estada o la persona jurídica a nom de la qual es 
lliura la corresponent factura); la base imposable (el nombre d’unitats d’estada en un 
mateix establiment); el tipus de gravamen (una tarifa en euros segons el tipus d’es-
tabliment); la quota (el resultat de multiplicar el tipus de gravamen pel nombre d’es-
tades fins a un màxim de set unitats d’estada per persona), i la finalitat (l’obtenció 
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de recursos per fer front als diversos impactes en zones d’alta concentració turística 
i per desenvolupar un turisme sostenible). Així mateix, cal destacar que en la regu-
lació vigent ja es fa un tractament específic de Barcelona, atès que la tarifa prevista 
per aplicar a aquest municipi és superior a la d’altres localitats en determinats esta-
bliments (art. 34.1 Llei 5/2017) i el 50 % dels rendiments d’aquest increment s’han 
de destinar a Barcelona (art. 49.2.b de la mateixa Llei).

El Projecte de llei objecte de dictamen manté totes les característiques generals 
de l’IEET, que s’acaben d’exposar, i, a més de l’increment general de les diverses 
tarifes, conté com a principals novetats (apt. 4 art. 34 Llei 5/2017 afegit per l’art. 5.3 
bis Projecte de llei) l’autorització a l’Ajuntament de Barcelona per aprovar un recàr-
rec a les tarifes generals previstes per a aquesta ciutat d’un import màxim de 4 euros 
per a cada categoria d’establiment i la destinació dels ingressos obtinguts per aquest 
concepte a l’Ajuntament de Barcelona (apt. 5 art. 34 Llei 5/2017 afegit per l’art. 5.3 
bis Projecte de llei). Els peticionaris qüestionen, en primer lloc, aquest tractament 
diferenciat a l’Ajuntament de Barcelona que, segons el seu parer, no té justificació 
en ell mateix i el contraposen a la situació d’altres municipis contigus. Així, tot i 
que no ho argumenten expressament, de la citació expressa de l’article 9.3 CE i de 
l’explicació que recull la sol·licitud es pot desprendre que entenen vulnerat el prin-
cipi d’interdicció de l’arbitrarietat que es conté en aquest precepte constitucional. 
També, tot i que de manera força imprecisa, objecten que aquesta regulació espe-
cífica per a Barcelona podria afectar el principi d’igualtat en matèria tributària i la 
llibertat d’empresa.

La resposta al plantejament de la petició ha de partir de la competència de la Ge-
neralitat per crear i regular tributs propis (art. 203.5 EAC), els quals, com ha con-
firmat la jurisprudència constitucional, poden tenir finalitats extrafiscals. Aquestes 
poden concretar-se a través de l’afectació de la recaptació del tribut a objectius con-
crets de promoció de polítiques sectorials, com ara, en el nostre cas, la del turisme, 
matèria que és de la competència exclusiva de la Generalitat ex article 171 EAC. Dit 
això, cal analitzar si el tractament diferenciat atorgat a l’Ajuntament té justificació i 
és raonable. Doncs bé, com s’ha posat en relleu anteriorment, la ciutat de Barcelona 
té reconegut, a nivell estatutari i en la legislació sobre règim local i sobre finances 
locals, un marc jurídic especial amb projecció en els diversos sectors materials i es-
pecíficament en el terreny financer. Per tant, hi ha un mandat legal que empara una 
regulació especial per a Barcelona i que no es refereix a cap altre municipi. A més, 
en l’àmbit del turisme és fàcilment constatable que la concentració turística que co-
neix Barcelona durant tot l’any no és equiparable a la d’altres municipis contigus 
(fins i tot de l’Àrea Metropolitana) i és justament per compensar els efectes de tot 
tipus d’aquesta superior densitat turística que es pot establir el recàrrec sobre un 
tribut amb finalitat extrafiscal com és l’IEET i atribuir els ingressos íntegrament a 
l’Ajuntament de Barcelona. En definitiva, el tractament diferenciat donat per l’article 
5.3 bis del Projecte de llei a l’Ajuntament de Barcelona té un exprés fonament jurídic 
i és raonable. Consegüentment, no vulnera el principi d’interdicció de l’arbitrarietat 
de l’article 9.3 CE de conformitat amb la interpretació de la jurisprudència constitu-
cional que hem exposat succintament en l’apartat anterior d’aquest fonament jurídic.

Encara sobre aquest primer aspecte de l’objecció de la petició, s’han de desesti-
mar també les consideracions poc precises que es fan en relació amb el principi d’i-
gualtat en l’àmbit tributari des del punt de vista dels contribuents i amb la llibertat 
d’empresa des de la perspectiva dels prestadors de serveis turístics. Sobre la primera 
al·legació, cal dir que, atenent a la distinció feta per la jurisprudència constitucional 
entre discriminacions per causes subjectives i per causes objectives, els contribuents 
susceptibles de pagar el recàrrec fixat per l’Ajuntament de Barcelona no són objecte 
de cap tractament discriminatori subjectiu pel Projecte de llei. Cap de les raons de 
discriminació esmentades a l’article 14 CE apareix en la configuració del recàrrec i, 
per tant, no hi ha afectació al principi d’igualtat en aquest sentit. A més, considerem 
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que tampoc no hi ha en la regulació singular del recàrrec cap afectació al principi 
d’igualtat específicament en matèria tributària de l’article 31.1 CE perquè és fàcil-
ment constatable de la seva configuració lligada indissolublement a les tarifes de 
l’impost per categories d’establiment (art. 34.4.b i .c Llei 5/2017) que el recàrrec no 
grava de manera diferent manifestacions de riquesa idèntiques.

Finalment, pel que fa a la incidència del recàrrec com a restricció a la llibertat 
d’empresa de l’article 38 CE en el seu vessant de lliure prestació de serveis, s’ha de 
subratllar simplement que, atès que els peticionaris no ho justifiquen, no s’arriba a 
copsar en quina mesura es podria veure afectat aquest dret, entès com el dret a ini-
ciar i sostenir una activitat empresarial i fer-ho en lliure competència, tenint pre-
sent, a més, que els prestadors de serveis turístics no són els que suporten la càrrega 
tributària de l’IEET. El contribuent és la persona que acredita capacitat econòmica 
en fer l’estada en un establiment turístic. El prestador del servei turístic titular de 
l’explotació de l’establiment o equipament és merament subjecte passiu substitut, 
per la qual cosa, i en aquesta condició, entenem que no es veu afectat el seu dret a 
la llibertat d’empresa.

El segon bloc d’objeccions de la petició sobre l’article 5.3 bis del Projecte de llei 
es refereix al fet que, d’acord amb la seva al·legació, la concreta regulació del recàr-
rec sobre l’IEET que s’autoritza a establir a l’Ajuntament de Barcelona es limita a 
fixar un elevat tipus màxim (4 euros), i això comportaria una desnaturalització del 
necessari caràcter accessori de la figura, una habilitació en blanc i, en definitiva, 
la creació d’un nou tribut municipal. Els peticionaris entenen que aquests elements 
suposen una vulneració del principi de reserva de llei en matèria tributària dels ar-
ticles 31.3 i 133 CE i de la competència exclusiva de l’Estat sobre hisenda general 
ex article 149.1.14 CE.

Sobre el necessari caràcter accessori de la figura del recàrrec municipal en re-
lació amb tributs estatals o autonòmics, cal tenir present el criteri respecte a aques-
ta qüestió de la jurisprudència constitucional anteriorment examinada. En aquest 
sentit, el Tribunal Constitucional ha assenyalat que el recàrrec municipal no es pot 
configurar legalment de manera autònoma sinó que ha de dependre de la resta de la 
regulació del tribut en el qual s’integra. Dit en altres termes, el caràcter accessori del 
recàrrec municipal implica l’habilitació per incrementar la tarifa del tribut però no 
per alterar la resta dels seus elements essencials com són el fet imposable, el contri-
buent, la base imposable i la finalitat. Doncs bé, la configuració del recàrrec sobre 
l’IEET que es troba a l’article 5.3 bis del Projecte de llei respecta aquests requeri-
ments de la jurisprudència constitucional, atès que no conté cap norma sobre el fet 
imposable, el contribuent, la base imposable i la finalitat del tribut i, per tant, obser-
va el criteri d’accessorietat entès com a dependència de la regulació dels elements 
essencials del tribut fixats per la Llei 5/2017.

Quant a l’argumentació segons la qual l’article 5.3 bis del Projecte de llei estaria 
fent una habilitació en blanc i sense establir límits o condicionants a l’Ajuntament de 
Barcelona per fixar concretament el recàrrec sobre l’IEET, cal recordar també que 
la jurisprudència constitucional proscriu certament aquesta mena d’habilitacions i 
exigeix que la modificació en la configuració del tipus de gravamen establert per un 
recàrrec municipal estigui sotmesa a uns límits fixats per la llei. Aquesta exigència 
de la jurisprudència constitucional també és respectada en aquest cas, ja que el Pro-
jecte de llei, d’una banda, preveu el sostre màxim del recàrrec per a cada categoria 
d’establiment turístic (4 euros) i, de l’altra, estipula que l’ordenança municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona observi diversos requisits quan en faci la regulació. Entre 
aquestes condicions, s’ha d’esmentar principalment la relativa al caràcter únic del 
recàrrec per a totes les categories incloses en cada tipus d’establiment en què es di-
videix la tarifa establerta per la llei. En definitiva, l’Ajuntament de Barcelona no rep 
una habilitació en blanc per establir el recàrrec sobre l’IEET sinó que ha de respec-
tar un sostre màxim i la resta de requisits establerts pel Projecte de llei. Cal observar 



BOPC 585
21 d’abril de 2020

4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries 41 

que l’abast del sostre màxim dels recàrrecs municipals no està predeterminat amb 
caràcter general ni legalment ni jurisprudencialment, però, un cop establert de ma-
nera específica per la llei aplicable en cada supòsit, esdevé el límit principal al qual 
s’ha de sotmetre el municipi corresponent. En aquest cas, l’Ajuntament de Barcelo-
na, en el marc que li permet el topall dels 4 euros per a cada categoria d’establiment 
i la resta de limitacions fixades a l’article 5.3 bis, serà qui haurà de concretar i justifi-
car per a cada supòsit la modulació (p. ex. mitjançant l’aprovació d’imports diferents 
segons el codi postal d’ubicació dels establiments, segons habilita l’art. 34.4.c Llei 
5/2017) i les característiques de l’esmentat recàrrec, amb submissió, lògicament, als 
principis constitucionals en matèria tributària.

Les consideracions efectuades anteriorment sobre el respecte al caràcter acces-
sori del recàrrec i a la prohibició d’habilitacions en blanc permeten concloure que 
l’article 5.3 bis del Projecte de llei no contravé el principi de reserva de llei en ma-
tèria tributària dels articles 31.3 i 133 CE. Els raonaments precedents també són 
adients per afirmar que el Projecte de llei no fa una regulació ex novo, és a dir, no 
crea un nou tribut municipal com sostenen els peticionaris. En efecte, si el recàrrec 
municipal previst en el Projecte de llei s’integra totalment en els elements essencials 
de l’IEET com a tribut propi de la Generalitat definits prèviament per la Llei 5/2017 
i no és l’objecte d’una habilitació en blanc, es fa palès que el Projecte de llei no crea 
un nou tribut municipal. En conseqüència, no es produeix cap vulneració de l’article 
149.1.14 CE en matèria de la competència exclusiva de l’estat sobre hisenda general.

En conclusió, en vista dels arguments exposats en aquest fonament jurídic, l’arti-
cle 5.3 bis, com també l’article 5.3 del Projecte de llei pel que fa als apartats 4 i 5 de 
l’article 34 de la Llei 5/2017, són conformes a la Constitució i a l’Estatut, atès que la 
seva regulació en matèria tributària respecta els principis constitucionals dels arti-
cles 9.3, 14, 31.1 i .3, 38 i 133 CE i la competència de l’Estat ex article 149.1.14 CE. 
A més, troben empara en les competències de la Generalitat sobre tributs propis de 
l’article 203.5 EAC en el marc del règim jurídic especial fixat per a la ciutat de Bar-
celona (art. 89 EAC).

Tercer. L’examen de l’adequació constitucional i estatutària de l’article 66.6 del 
Projecte de llei relatiu a la reducció en la base imposable de l’impost sobre successions 
i donacions, per a les donacions i d’altres transmissions lucratives efectuades per enti-
tats sense finalitat de lucre

En aquest fonament jurídic ens referirem l’apartat 6 de l’article 66 del Projecte 
de llei objecte de dictamen, que afegeix una secció novena al capítol únic del títol 
II de la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i do-
nacions, amb el text següent: 

«Secció novena. Donacions efectuades per entitats sense finalitat de lucre
Article 56 bis. Supòsit d’aplicació
1. En les donacions i resta de transmissions lucratives entre vius equiparables, 

rebudes de fundacions i d’associacions de règim general estiguin o no declarades 
d’utilitat pública, inscrites en els Registres de fundacions i d’associacions ads-
crits a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia o registres anàlegs d’altres administracions públiques, el contribuent pot 
aplicar en la base imposable una reducció del 95%.

2. Queden excloses de l’aplicació de la reducció: 
Les donacions rebudes de les entitats inscrites en el Cens d’associacions i 

fundacions vinculades a partits polítics vinculat al Registre esmentat en l’apar-
tat anterior i entitats anàlogues inscrites en d’altres administracions públiques.

Les donacions rebudes de partits polítics, d’associacions religioses o esporti-
ves, i de les organitzacions empresarials i sindicals inscrites en registres especí-
fics de la Generalitat o d’altres administracions públiques.

Les donacions de béns immobles.
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Article 56 ter. Requisits
1. Per a poder gaudir de la reducció que estableix aquesta secció, cal que es 

compleixin els requisits següents: 
1.1. L’entitat donant ha d’estar inscrita en el registre corresponent amb una an-

telació mínima de dos anys a la realització de la donació així com estar operativa 
des de la seva constitució. A més, les fundacions i les associacions declarades 
d’utilitat pública han d’estar al corrent de la presentació dels comptes anuals da-
vant els registres corresponents.

1.2. La donació s’ha de realitzar dins el marc de les finalitats pròpies de l’en-
titat donant i s’ha de formalitzar en document públic o privat, atorgat pel donant 
i el donatari, en el termini d’un mes des del lliurament de la cosa o quantitat. 
Aquest document ha de contenir com a mínim la informació següent: 

a) identificació de l’entitat donant (denominació, NIF, domicili social i núme-
ro en el Registre d’entitats corresponent)

b) identificació del donatari (nom i cognoms, NIF o NIE, domicili fiscal)
c) àmbit d’actuació o finalitats de l’entitat d’acord amb els seus estatuts
d) cosa o quantitat objecte de la donació
e) motiu de la donació i finalitats o usos a les quals el donatari ha d’aplicar la 

cosa o quantitat
f) previsió expressa, si escau, de la reversió parcial de l’excés no aplicat pel 

donatari a la finalitat o ús esmentats en la lletra e).
1.3. En el cas que es tracti d’una donació de diners, el lliurament s’ha d’efec-

tuar per una de les dues vies següents: 
a) Per transferència bancària a un compte nominatiu del donatari, que els ha 

de destinar en la seva totalitat a les finalitats previstes en el document a què es 
refereix l’apartat anterior en el termini de sis mesos a comptar de la data d’aquest 
document, ampliable per sis mesos més per causa justificada degudament acre-
ditada.

b) Per transferència directa de l’entitat donant al compte bancari del creditor 
del donatari per la prestació de serveis o lliurament de béns dels que hagi estat 
beneficiari aquest, que quedin emparats en el document de la donació a què es 
refereix l’apartat 1.2. d’aquest article.

2. Llevat del supòsit que es preveu en el paràgraf següent, l’incompliment per 
part del donatari de l’aplicació de la cosa o quantitat rebuda a les finalitats o usos 
recollits en el document a què es refereix l’apartat 1.2. d’aquest article compor-
ta la pèrdua total de la reducció, amb aplicació dels corresponents interessos de 
demora i sens perjudici dels recàrrecs i sancions que puguin resultar aplicables 
d’acord amb la normativa tributària general.

Si un cop efectuada la donació resulta que és excessiva, en termes quantita-
tius o temporals, i el donatari retorna aquest excés a l’entitat donant per preveu-
re-ho expressament així el document de donació a què es refereix la lletra f) del 
punt 1.2 d’aquest article, el contribuent podrà demanar la rectificació de l’auto-
liquidació amb devolució, si escau, de la part de la quota que representi aquest 
excés, prèvia acreditació del retorn a l’entitat d’aquest excés per qualsevol mitjà 
de prova admès en dret.

3. El termini per a presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost és d’un 
mes a comptar de la data de lliurament de la cosa o quantitat.

1. Tot i que la petició de dictamen refereix els seus retrets d’inconstitucionalitat, 
genèricament, a la secció novena afegida per l’article 66.6 del Projecte de llei que 
estem examinant, la seva argumentació se centra, específicament, en el nou article 
56 bis de la Llei 19/2010 que, de fet, és la norma en què descansa la dita Secció, en 
tant que determina el supòsit de fet al qual s’aplica la reducció de la base imposable 
que aquí es qüestiona. Concretament, els diputats sol·licitants sostenen que l’article 
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56 bis, i amb aquest cal entendre tota la secció novena, és una disposició manifesta-
ment arbitrària i contrària al principi d’igualtat. I això perquè, al seu parer, perme-
tria que el subjecte passiu de l’impost, pel sol fet d’haver rebut una donació o una 
altra transmissió lucrativa inter vivos d’una associació o d’una fundació inscrita en 
el registre administratiu corresponent, ja tindria dret a una reducció del 95 % en la 
base imposable.

Consideren, en fi, que aquest benefici fiscal és un privilegi que no respon a cap 
finalitat tributària o extrafiscal que justifiqui un tractament diferent al que tenen 
les donacions o transmissions lucratives en les quals el subjecte passiu de l’impost 
rep la donació d’un altre tipus d’entitats o, fins i tot, de persones físiques, arribant 
al punt –afegeixen– d’atorgar una exempció tan substancial que fa que la tributació 
esdevingui pràcticament inexistent. Addueixen, a més, que es tracta d’una disposi-
ció que ha estat elaborada amb la intenció de convertir-se en una llei ad personam 
destinada al fet que les fiances i garanties prestades per associacions de naturalesa 
independentista, els deutors de les quals són polítics incursos en procediments judi-
cials o administratius, no tributin. A partir d’aquí, qualifiquen aquest benefici fiscal 
de privilegi arbitrari, argumentant que, a diferència dels incentius fiscals que s’ator-
guen a les entitats d’utilitat pública, no promou l’activitat d’aquesta mena d’entitats.

D’altra banda, al·leguen que aquesta norma erosionaria el principi constitucional 
del deure de contribució al sosteniment de la despesa pública segons la capacitat 
econòmica, ja que la reducció en la base imposable no està limitada ni quantita-
tivament ni materialment, ni tampoc té en compte les circumstancies del subjecte 
passiu.

En darrer lloc, els diputats sol·licitants afirmen que l’atorgament d’aquest bene-
fici fiscal per a qui rep alguna d’aquestes donacions o transmissions lucratives pot 
generar l’efecte pervers de l’excessiva facilitació del frau tributari i el blanqueig de 
capitals. I això perquè permetria que, amb la mera interposició d’una entitat sense 
ànim de lucre, el patrimoni pogués arribar al beneficiari final sense gairebé cap càr-
rega tributària.

2. Un cop han quedat exposats els dubtes plantejats pels diputats del Parlament, 
hem de començar advertint que la nostra anàlisi se centrarà, específicament, en l’ar-
ticle 56 bis que, com ja ha quedat dit, és el que determina el fet imposable al qual 
s’aplica el benefici fiscal qüestionat. Això no exclou, òbviament, que, per al nostre 
pronunciament posterior, haguem de tenir en compte també l’article 56 ter, en la me-
sura que completa la integritat del règim jurídic de l’esmentat benefici.

A aquests efectes, cal retenir, en primer lloc, que l’article 203.2.a i .3 EAC re-
coneix a la Generalitat capacitat normativa en matèria de tributs cedits, la qual s’ha 
d’exercir en el marc de les competències de l’Estat i de la Unió Europea. Segons 
aquest mateix precepte estatutari, la dita capacitat o habilitació normativa comprèn, 
entre altres aspectes, i pel que aquí interessa, «les reduccions i les bonificacions so-
bre la base imposable». És a dir, capacita la Generalitat per atorgar legítimament 
avantatges fiscals per afavorir les finalitats que consideri dignes de protecció, com 
ja ha fet en altres supòsits concrets. Efectivament, ja en aprovar la Llei 19/2010, a 
banda de millorar algunes reduccions en la base imposable previstes a la normativa 
estatal, en va crear també unes altres de pròpies per a les donacions i d’altres trans-
missions lucratives inter vivos. En aquest sentit, podem citar la reducció per donació 
de diners a descendents per constituir o adquirir una empresa individual o un negoci 
professional o per adquirir participacions en entitats (95 %, amb el límit d’una re-
ducció màxima de 125.000 €, que pot pujar fins a 250.000 € per als donataris amb 
un grau de discapacitat igual o superior al 33 %); la reducció per la donació, a ter-
ceres persones sense vincle de parentiu amb el donant, de participacions en entitats 
(95 %), i, finalment, la reducció per aportacions a patrimonis protegits (90 %). El 
marc estatal al qual al·ludeix l’Estatut i que delimita l’abast de les competències de 
la Generalitat sobre aquest tribut cedit és el que fixa la LSFCARC, Llei aquesta que 
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desenvolupa la LOFCA i que ha estat dictada a l’empara de l’article 149.1.14 CE que, 
com és sabut, atribueix a l’Estat la competència sobre la hisenda general i deute de 
l’Estat.

Concretament, pel que fa a l’impost sobre successions i donacions, l’article 48.1.a 
LSFCARC preveu que les comunitats autònomes puguin assumir competències nor-
matives sobre elements principals del tribut. Més específicament, en allò que afec-
ta la norma que estem examinant, permet que creïn «les reduccions que considerin 
convenients, sempre que responguin a circumstàncies de caràcter econòmic o social 
pròpies de la comunitat autònoma de què es tracti».

Sobre aquesta habilitació normativa s’ha pronunciat també la STC 197/2012, de 
6 de novembre, recordant que els impostos cedits són de titularitat estatal (art. 133.1 
i 149.1.14 CE) i que la cessió no implica la transmissió de la titularitat del tribut o de 
l’exercici de les competències que li són inherents, tal com efectivament resulta dels 
articles 10.1 LOFCA i 45 LSFCARC. D’acord amb això, aquesta mateixa Sentèn-
cia, amb citació de jurisprudència ja consolidada, ha especificat que el concret marc 
normatiu al qual el legislador autonòmic s’ha d’ajustar és el que deriva de «la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas», i és «precisado por la 
correspondiente ley de cesión de tributos» (FJ 3).

Per dir-ho de forma resumida, pel que fa als impostos cedits, la capacitat norma-
tiva de la Generalitat ve delimitada per les normes que integren el bloc de la consti-
tucionalitat en l’àmbit tributari. És a dir, en primer lloc, pels articles 10.3 i 19.2 LO-
FCA, que possibiliten que la cessió de tributs pugui contenir facultats normatives; 
segonament, per l’abans esmentada Llei 22/2009, del sistema de finançament de les 
comunitats autònomes de règim comú, que desenvolupa la LOFCA i fixa les concre-
tes facultats normatives que poden ser objecte de delegació en cadascun dels tributs 
cedits, i, finalment, per la llei específica de cessió, que concreta les facultats per a 
cada comunitat autònoma i per a cadascun dels tributs que són objecte de cessió (per 
totes, STC 204/2011, de 15 de desembre, FJ 7).

Així doncs, dins aquest marc, les comunitats autònomes, sobre la base de la seva 
autonomia financera, poden desplegar i executar les seves competències en aquest 
àmbit concret i, en conseqüència, estan habilitades per triar i perseguir els seus pro-
pis objectius polítics, administratius, socials o econòmics sense condicionaments 
indeguts (STC 130/2013, de 4 de juny, FJ 5, i 135/2013, de 6 de juny, FJ 3). I això 
perquè el tribut no tan sols pot ser una font d’ingressos o, el que és el mateix, com-
plir una finalitat fiscal, sinó que el legislador autonòmic, en el nostre cas la Gene-
ralitat, el pot configurar com a instrument per donar resposta a polítiques sectorials 
diferents de la purament recaptatòria, és a dir, amb una finalitat extrafiscal (STC 
19/2012, de 15 de febrer, FJ 3.a; 122/2012, de 5 de juny, FJ 4, i 196/2012, de 31 d’oc-
tubre, FJ 2).

Dit això, s’ha de tenir en compte que aquesta capacitat de configuració no és ab-
soluta, atès que el mateix Tribunal Constitucional l’ha precisada dient que «ni la au-
tonomía financiera ni el uso del tributo para la realización de políticas extrafiscales 
les habilitan a introducir beneficios fiscales que desconozcan el principio de igual-
dad ante la ley, en este caso, ante la ley tributaria» (STC 52/2018, d’11 de juny, FJ 4).

En relació amb el principi d’igualtat davant la llei (art. 14 CE), la STC 60/2015, 
de 18 de març, interpreta que, amb caràcter general, aquest principi imposa al le-
gislador el deure de dispensar el mateix tracte a les persones que es trobin en situa-
cions jurídiques iguals (tertium comparationis), prohibint, com hem indicat en el 
fonament jurídic anterior, qualsevulla mena de desigualtat que, des del punt de vista 
de la finalitat de la norma, estigui mancada d’una justificació objectiva i raonable o 
resulti desproporcionada en relació amb la dita justificació. A partir d’aquí, ha con-
cretat també que «lo que prohíbe el principio de igualdad es la creación de situacio-
nes desiguales artificiosas o injustificadas, que no se apoyen en criterios objetivos y 
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razonables, según juicios de valor generalmente aceptados» (FJ 4). I ha afegit, amb 
citació, entre d’altres, de les STC 295/2006, d’11 d’octubre, FJ 5, i 83/2014, de 29 de 
maig, FJ 7, que, per tal que la diferència de tracte es pugui considerar constitucional-
ment legítima, no n’hi ha prou que es doni aquella justificació objectiva i raonable, 
sinó que cal, a més, que «las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción 
[sean] proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados 
excesivamente gravosos o desmedidos» (FJ 4). En el mateix sentit s’ha pronunciat 
aquest Consell (entre d’altres, DCGE 5/2015, de 20 d’abril, FJ 5.3; 11/2014, d’11 de 
març, FJ 2.3; 12/2013, de 3 d’octubre, FJ 2.2, i 24/2010, de 5 d’agost, FJ 2).

En relació, més específicament, amb el principi d’igualtat davant la llei tributà-
ria reconegut per l’article 31.1 CE, que subsumeix el principi d’igualtat de l’article 
14 CE en aquest àmbit, hem declarat que «trasllada al sistema tributari la prohibi-
ció de la discriminació i prohibeix que hi hagi un tractament fiscal diferent de dues 
persones, físiques o jurídiques, que es troben en la mateixa situació, sense una jus-
tificació de la diferència de tracte» (DCGE 13/2014, de 15 de maig, FJ 3). En altres 
paraules, com també hem indicat en el fonament jurídic anterior, fent-nos ressò de la 
doctrina constitucional, allò que prohibeix l’article 31.1 CE és que, llevat que exis-
teixi una justificació raonable, el legislador pugui gravar de forma diferent manifes-
tacions de riquesa que són idèntiques.

En particular, pel que fa a la previsió de beneficis fiscals, la ja anomenada STC 
60/2015, en el seu fonament quart, en aquest cas amb citació de la STC 96/2002, de 
25 d’abril, FJ 7, ha determinat que el principi d’igualtat davant la llei tributària com-
porta «la prohibición en la concesión de privilegios tributarios discriminatorios, es 
decir, de beneficios tributarios injustificados desde el punto de vista constitucional 
que puedan constituir una quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento 
de los gastos del Estado». I, a partir d’aquí, ha admès que l’exempció tributària, tot 
i neutralitzar l’obligació impositiva derivada de la realització d’un fet que revela la 
capacitat econòmica del contribuent (en tant que exceptua el principi de generali-
tat dels tributs), pot ser constitucionalment vàlida «siempre que responda a fines de 
interés general que la justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica 
o social, para atender al mínimo de subsistencia, por razones de técnica tributaria, 
etc.), quedando, en caso contrario, proscrita, desde el punto de vista constitucional, 
por cuanto la Constitución a todos impone el deber de contribuir al sostenimiento 
de los gastos públicos en función de su capacidad económica».

En conseqüència, allò que és veritablement rellevant a l’hora de determinar el 
caràcter discriminatori d’una mesura d’aquest tipus és, a banda de l’existència o 
no d’una justificació raonable que la legitimi, la seva proporcionalitat «entendida 
como adecuación razonable al fin legítimo constitucionalmente perseguido» (STC 
100/2012, de 8 de maig, FJ 4, i, en el mateix sentit, STC 88/1986, d’1 de juliol, FJ 6).

És a dir, traslladant-ho al tema que ens ocupa, significa que, per tal de comprovar 
si la reducció de la base imposable en l’impost sobre successions i donacions respec-
ta el principi d’igualtat davant la llei tributària caldrà, «en primer lugar, concretar 
que las situaciones que se pretenden comparar sean iguales; en segundo término, 
una vez concretado que las situaciones son comparables, que existe una finalidad 
objetiva y razonable que legitime el trato desigual de esas situaciones iguales; y, en 
tercer lugar, que las consecuencias jurídicas a que conduce la disparidad de trato 
sean razonables, por existir una relación de proporcionalidad entre el medio emple-
ado y la finalidad perseguida, evitando resultados especialmente gravosos o desme-
didos» (STC 60/2015, de 18 de març, FJ 4).

3. Fetes les anteriors consideracions sobre el marc constitucional i estatutari que 
regeix l’establiment de beneficis fiscals per part de la Generalitat de Catalunya en 
l’impost de successions i donacions, hem de procedir a examinar si, tal com dona a 
entendre la sol·licitud, la regulació que en fa la secció novena, incorporada per l’arti-
cle 66.6 del Projecte de llei que estem examinant al capítol únic del títol II de la Llei 
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19/2010, i que hem reproduït al començament d’aquest fonament jurídic, suposa una 
vulneració del principi d’interdicció de l’arbitrarietat (art. 9.3 CE), d’igualtat davant 
la llei (art. 14 CE) o del deure de contribuir a les despeses públiques d’acord amb la 
capacitat econòmica i amb un sistema inspirat en la igualtat (art. 31.1 CE).

A) Entrant ja en la concreta disposició qüestionada, el nostre examen se centrarà 
en determinar si el benefici fiscal que s’hi preveu s’ajusta al marc constitucional i a 
la jurisprudència sobre els impostos cedits que hem exposat a l’inici del present fo-
nament jurídic (STC 197/2012, FJ 3). Per això, hem de recuperar aquí la síntesi de 
l’esmentada jurisprudència segons la qual la regulació que puguin fer les comunitats 
autònomes en matèria d’impostos cedits ha de respectar el marc fixat per la legisla-
ció estatal, és a dir, la LOFCA, que, en aquest punt, està desenvolupada per l’article 
48.1.a LSFCARC. Així, com ja ha quedat exposat, d’aquest darrer precepte resulta 
que les reduccions de la base imposable fixades per les comunitats autònomes han 
de respondre a circumstàncies de caràcter econòmic o social que els són pròpies. 
Circumstàncies que, d’altra banda, hem vist que la mateixa jurisprudència ha iden-
tificat amb l’interès general, quan afirma que l’exempció tributària, com a excepció 
al principi de generalitat que regeix en l’àmbit tributari «será constitucionalmente 
válida cuando responda a fines de interés general que la justifiquen» (STC 96/2002, 
FJ 7).

Doncs bé, una primera aproximació a la norma qüestionada permet constatar que 
ni la seva part dispositiva ni tampoc el preàmbul del Projecte de llei es refereixen 
expressis verbis a quines hagin pogut ser les concretes circumstàncies que justifi-
quen que els contribuents que han rebut donacions o d’altres transmissions lucrati-
ves procedents de fundacions o associacions de règim general es puguin aplicar una 
reducció del 95 % en la base imposable de l’impost. Aquesta mancança deriva, molt 
probablement, del fet que la nova deducció va ser introduïda a darrera hora durant 
la tramitació parlamentària (esmena 1413, BOPC XII, 565, de 6 de març de 2020) 
però es va ometre d’esmenar també el preàmbul per fer referència a la dita finalitat.

Ara bé, l’absència de justificació expressa de quina és la finalitat extrafiscal que 
es persegueix amb aquesta reducció impositiva no exclou que es pugui desprendre 
o inferir del conjunt de la regulació. En efecte, en el cas present es pot entendre fà-
cilment que la raó justificativa resulta del fet mateix que el benefici fiscal s’apliqui 
a les donacions rebudes d’entitats sense finalitat de lucre, amb l’advertiment, però, 
que més endavant farem sobre la cabdal rellevància que té el fet que les finalitats 
estatutàriament perseguides per l’entitat donant hagin de ser, necessàriament, d’in-
terès general. Amb això volem indicar que allò que es pretén amb la reducció és, 
d’una banda, la realització d’una política social de suport a aquest tipus d’entitats i, 
de l’altra, en paral·lel a l’anterior, evitar que els beneficiaris de les atribucions gra-
tuïtes es vegin abocats a haver d’aplicar al pagament de l’impost bona part dels re-
cursos rebuts per satisfer la necessitat que es pretén cobrir amb aquella donació o 
transmissió lucrativa.

Consegüentment, des d’aquesta perspectiva, estem en condicions d’afirmar, en 
una primera aproximació i sens perjudici de les consideracions que, com hem dit, 
farem tot seguit, que la norma qüestionada s’empara en una finalitat constitucio-
nalment legítima, tal com exigeix la doctrina constitucional (STC 88/1986, FJ 6, i 
100/2012, FJ 4).

Les consideracions a les quals acabem d’al·ludir es refereixen a la indetermina-
ció del tenor literal del precepte examinat, el qual, tal com està formulat, només 
compleix, en part, el requisit de l’interès general, concretament, en tot cas, en rela-
ció amb les donacions o transmissions lucratives rebudes de fundacions i quant a 
les associacions, només si són d’interès general. Això és així perquè, per exigència 
constitucional, el dret de fundació es reconeix, precisament, per a finalitats d’inte-
rès general (art. 34.1 CE), mentre que no passa el mateix amb les associacions (art. 
22 CE). En aquest sentit, n’hi haurà prou amb recordar que tant els articles 1 i 5.1 
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de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (en en-
davant, LORDA) com, per al dret català, l’article 321-1.1 del Codi civil de Catalu-
nya (en endavant, CCCat), tot i definir, efectivament, les associacions com a entitats 
sense ànim de lucre, afegeixen també que tant poden complir finalitats d’interès ge-
neral com particular.

Amb això volem posar en relleu que, encara que la rúbrica de la secció nove-
na, objecte de dictamen, pugui donar a entendre que per gaudir del benefici fiscal 
n’hi ha prou amb el fet que la donació o transmissió gratuïta entre vius l’hagi rea-
litzat una entitat sense ànim de lucre, el cert és que a l’anterior premissa cal afegir 
l’exigència de la finalitat d’interès general perquè es justifiqui la reducció de la base 
imposable. Dit resumidament, el fet que tant les fundacions com les associacions 
siguin, per definició, entitats sense ànim de lucre (art. 321-1.1 i 331-1.1 CCCat) no 
significa, pel que fa específicament a aquestes darreres, que les finalitats que acom-
pleixen hagin de ser forçosament d’interès general i, per tant, que es respecti neces-
sàriament el dit requisit, el qual, d’acord amb la tantes vegades citada jurisprudència 
constitucional, és el que habilita la Generalitat de Catalunya per establir legítima-
ment reduccions a la base imposable de l’impost de successions i donacions.

D’altra banda, l’expressió «de règim general» emprada per l’article 56 bis tam-
poc no equival a finalitat d’interès general, ans al contrari, li dona un abast global, 
ja que, d’acord amb el seu significat usual i comú (p. ex. exposició de motius, I.3, 
LORDA) es refereix a les associacions que no tenen una regulació pròpia o espe-
cial, al marge, consegüentment, de quina sigui la finalitat perseguida. D’aquesta 
manera, si bé restarien fora de l’aplicació de la reducció en la base imposable, entre 
d’altres, les donacions o transmissions lucratives rebudes d’associacions esportives 
(Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya), cooperatives 
(Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives) o mutualitats (Llei 10/2003, de 13 de 
juny, sobre mutualitats de previsió social), algunes d’elles ja excloses expressament 
per l’apartat 2 del mateix article 56 bis, per contra, no quedarien fora del seu àmbit 
d’aplicació les rebudes d’associacions que acompleixen finalitats d’interès particular.

Dit amb unes altres paraules, l’absència d’ànim de lucre es mou en un pla dife-
rent al de l’interès general, de manera que, encara que moltes vegades puguin con-
córrer-hi simultàniament, és necessari distingir-los. Així, la manca d’ànim de lucre 
implica, tan sols, que no pot haver-hi cap mena d’avantatge econòmic per als asso-
ciats (ni, és clar, per als fundadors), tant si és en forma de repartiment de guanys o 
d’excedents com de satisfacció de necessitats econòmiques. Això no significa, òb-
viament, que aquest tipus d’entitats no puguin obtenir ingressos per cobrir les seves 
finalitats, ni tampoc que les prestacions que duen a terme hagin de ser necessària-
ment gratuïtes.

Per tant, l’absència d’ànim de lucre, com hem vist, no està lligada necessària-
ment al compliment de finalitats d’interès general, com poden ser les de tipus social, 
econòmic, cultural o qualsevol altra de les que enumera, per exemple, l’article 32.1.a 
LORDA, o el que és el mateix, a activitats que redunden en benefici de la comuni-
tat, sense que, òbviament, això afecti la llibertat i autonomia d’aquestes associacions 
enfront dels poders púbics.

En definitiva, sota l’expressió «finalitats d’interès general», hom ha entès, comu-
nament, que s’hi inclouen les associacions que generen beneficis eminentment ex-
terns a persones alienes a les directament relacionades amb l’associació o que tenen 
una especial transcendència per a la societat. Amb tot, l’anterior no exclou, és clar, 
que entre els beneficiaris no hi càpiguen col·lectius reduïts, ja que l’interès general 
no deriva tant del major o menor nombre de persones que se’n puguin beneficiar, 
sinó, sobretot, com dèiem, del fet que la finalitat que acompleixen sigui socialment 
susceptible de ser fomentada. En aquest aspecte, precisament, es diferencien de les 
associacions que persegueixen un interès particular, que són les que cerquen una fi-
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nalitat que es limita a l’àmbit dels seus associats, o que no té transcendència o valor 
social, en el sentit que no mereix ser promoguda per part dels poders públics.

Convé afegir, encara que només sigui a títol il·lustratiu, que l’interès general és 
també el requisit que imprescindiblement s’ha de complir per tal que les entitats sen-
se ànim de lucre puguin gaudir de beneficis fiscals i del règim d’incentius que esta-
bleix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins 
lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Efectivament, tot i que, pel seu títol, 
l’esmentada Llei estatal podria semblar que es refereix, genèricament, a qualsevol 
entitat sense ànim de lucre, el cert és que la seva regulació substantiva deixa clar 
que tan sols considera entitats sense fins lucratius les fundacions i les associacions 
declarades d’utilitat pública que persegueixin finalitats d’interès general i destinin a 
aquestes finalitats almenys el 70 % de les seves rendes i els seus ingressos (art. 2.a 
i .b i 3.1r i .2n).

Les anteriors consideracions ens porten a afirmar que no seria constitucional 
l’establiment d’una reducció de la base imposable que fos aplicable a contribuents 
que reben donacions o d’altres transmissions lucratives entre vius realitzades per 
associacions d’interès particular. Mancaria, en aquest cas, la circumstància econò-
mica o social pròpia de la potestat financera de la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya, exigida, segons hem vist, pel bloc de la constitucionalitat (art. 48 LSFCARC) 
o, dit d’una altra manera, mancaria l’interès general que demana la jurisprudència 
constitucional com a necessària justificació de la reducció de la base imposable 
(STC 96/2002, FJ 7).

Per tant, si això ho traslladem al concret examen de l’article 56 bis que el Projec-
te de llei incorpora a la Llei 19/2010, resulta, en principi, que el benefici fiscal que 
s’hi conté compleix amb l’exigència constitucional de respondre a l’interès general, 
llevat de l’expressió «associacions de règim general», que, en no distingir entre les 
que acompleixen finalitats d’interès general i les que no, estaria permetent que els 
contribuents que rebin donacions d’associacions d’interès particular també se’n pu-
guin beneficiar.

B) Un cop ha quedat determinat que la finalitat extrafiscal que ha portat a la re-
ducció en la base imposable de l’impost sobre successions i donacions està justifi-
cada, en termes constitucionals, per als contribuents que reben donacions o trans-
missions lucratives procedents d’entitats sense finalitat de lucre si les dites entitats 
acompleixen finalitats d’interès general, haurem d’examinar ara si, tal com denun-
cien els peticionaris, aquesta reducció constitueix un privilegi injustificat que, pel 
seu caràcter pretesament arbitrari i contrari al principi d’igualtat, no empara un trac-
tament diferent respecte dels contribuents que reben una donació o una altra trans-
missió lucrativa inter vivos d’una entitat diferent o, fins i tot, de persones físiques. 
Tot això, amb el benentès que el precepte no distingeix entre les entitats sotmeses 
al dret català i les que no, tal com resulta del fet que s’aplica també a les donacions 
que fan entitats inscrites en registres anàlegs (al Registre de fundacions i donacions 
de la Generalitat) d’altres administracions públiques.

Sobre això, hem de començar dient que les raons que hem donat per excloure 
que, fiscalment, les donacions i altres transmissions a títol lucratiu rebudes d’asso-
ciacions d’interès particular es puguin equiparar a les rebudes de les que acomplei-
xen finalitats d’interès general ja haurien de ser suficients, per si soles, per descartar, 
també, que aquest benefici es pugui aplicar als contribuents que les reben d’entitats 
d’una altra naturalesa o de persones físiques. Però és que, encara que hom pogués 
arribar a entendre que qualsevol persona, física o jurídica (amb independència de 
quin sigui l’interès perseguit estatutàriament), pot realitzar donacions que perse-
gueixin l’interès general i que això faria que es tractés de supòsits equiparables, 
entenem que la diferència de tracte ve emparada, com veurem tot seguit, per una 
finalitat constitucionalment legítima.
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En efecte, segons el nostre parer, no hi ha d’haver cap impediment, des del punt 
de vista constitucional (art. 14 i 31.1 CE), per donar un tracte diferent als contri-
buents que reben una donació realitzada en el marc del compliment de les finalitats 
pròpies d’una fundació o d’una associació d’interès general respecte d’aquells altres 
que la reben d’altres entitats que no tenen per finalitat l’acompliment d’aquest tipus 
d’interès o bé de persones físiques. I això perquè les entitats que persegueixen un in-
terès general, per la seva naturalesa mateixa i el seu règim jurídic, permeten objecti-
var l’aplicació del benefici fiscal i possibiliten un millor control de l’existència efec-
tiva del dit interès en les activitats que duen a terme, les quals, no volem deixar de 
remarcar, han d’estar previstes estatutàriament o, el que és el mateix, s’han de des-
envolupar «dins el marc de les finalitats pròpies de l’entitat donant (art. 56 ter.1.2)». 
L’anterior encara és més evident en el cas de les associacions declarades d’utilitat 
pública perquè, a més, cal una resolució administrativa que les reconegui com a tals 
(art. 32.1 LORDA i, per a Catalunya, art. 15 Llei 21/2014, de 29 de desembre, del 
protectorat de les fundacions i verificació de l’activitat de les associacions declara-
des d’utilitat pública, que atribueix la dita declaració al conseller competent).

És per aquest motiu que, tot i que no es tracta estrictament d’una qüestió que 
afecti la constitucionalitat del precepte, volem fer notar que el fet que la norma que 
examinem consideri irrellevant que les associacions «estiguin o no declarades d’uti-
litat pública» (art. 56 bis.1) permet l’atribució de beneficis fiscals als contribuents 
que reben una atribució gratuïta d’una entitat que, tot i acomplir finalitats d’interès 
general, no ha estat declarada d’utilitat pública. I aquesta situació és incoherent amb 
el que resulta, a contrario, dels articles 2.b i 3.1r de la Llei 49/2002, de 23 de de-
sembre, és a dir, que les donacions o transmissions lucratives que aquesta mateixa 
entitat rebria de tercers per a l’acompliment d’aquelles finalitats restarien excloses 
de beneficis semblants.

C) L’examen de la norma qüestionada que acabem de fer i que avala la constitu-
cionalitat de la reducció de la base imposable, a banda lògicament de les fundacions, 
només a les donacions rebudes d’entitats sense ànim de lucre que, alhora, acomplei-
xin finalitats d’interès general, fa decaure també el retret que la secció novena hau-
ria estat elaborada amb la intenció de convertir-se en una llei ad personam. I això 
perquè, deixant de banda que es tracta de sospites sobre unes preteses intencions del 
legislador, és a dir, de valoracions predictives que han de ser rebutjades a l’efecte del 
nostre examen de constitucionalitat, ja que conduirien a una interpretació preventiva 
incompatible amb el correcte escrutini jurídic que correspon dur a terme a aquest 
Consell (DCGE 1/2014, de 3 de gener, FJ 2.3; 2/2017, de 2 de març, FJ 3, i 3/2020, 
de 8 d’abril, FJ 4), tampoc no es donen, com veurem, els requisits exigits perquè es 
pugui considerar com a tal.

Certament, de la mateixa anàlisi de la norma qüestionada es desprèn que no es-
tem davant de cap dels tres supòsits que la jurisprudència constitucional cataloga 
com a llei singular, que comprendrien, òbviament, les que ho són ad personam. És 
a dir, no es tracta d’una llei autoaplicativa, tampoc té una estructura singular per 
raó dels ciutadans als quals va destinada ni, finalment, es pot considerar una norma 
dictada en atenció a un supòsit de fet concret i singular, que esgoti el seu contingut 
i la seva eficàcia en l’adopció i execució de la mesura presa pel legislador davant 
aquest supòsit de fet, aïllat en la llei singular i no comunicable amb cap altre (STC 
134/2019, de 13 de novembre, FJ 5, amb citació de múltiples sentències anteriors i, 
pel que fa a la doctrina consultiva, per tots, DCGE 13/2014, FJ 2.2, i 25/2014, d’11 
de desembre, FJ 2).

D) Arribats a aquest punt, entrarem a examinar ara si, tal com sosté la sol·licitud 
de dictamen, la secció novena de la Llei 19/2010, afegida pel Projecte de llei, erosio-
naria el principi constitucional del deure de contribució al sosteniment de la despesa 
pública segons la capacitat econòmica (art. 31.1 CE).
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Amb relació a aquesta qüestió, tan sols hem de remarcar que l’impost sobre suc-
cessions i donacions no és un impost global com ho és el de la renda de les persones 
físiques, tot i que el complementi, sinó que es limita a gravar una manifestació con-
creta de la capacitat econòmica del contribuent, de manera que la minva d’ingressos 
que pot suposar no té la mateixa rellevància que en aquell. En efecte, d’acord amb el 
que ha quedat exposat, la dita secció es limita a establir una reducció en la base im-
posable que, amb la correcció de l’abast excessiu que es deriva de l’expressió «asso-
ciacions de règim general» afecta exclusivament contribuents beneficiaris de dona-
cions o transmissions inter vivos de béns o drets realitzades per entitats sense ànim 
de lucre en compliment de les finalitats d’interès general pròpies d’aquestes entitats. 
Pel motiu indicat, la jurisprudència constitucional ha establert que «no puede afir-
marse que la modificación parcial de su base imponible para determinados sujetos 
pasivos repercuta sensiblemente en el criterio de reparto de la carga tributaria entre 
los contribuyentes» (STC 189/2005, de 7 de juliol, FJ 8).

E) Finalment, ens queda per resoldre si, com al·leguen el diputats sol·licitants, 
l’atorgament de l’esmentat benefici fiscal a aquest tipus de donacions o transmissions 
lucratives pot facilitar el frau tributari i el blanqueig de capitals.

Quant a aquest concret retret, hem d’advertir, en primer lloc, que no està fona-
mentat en la vulneració de cap precepte constitucional ni estatutari. De fet, la lluita 
contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals és una qüestió que s’ha de tractar, pri-
mordialment (a banda, és clar, d’una regulació normativa de qualitat), a través d’un 
règim de control i d’inspecció tributària adequat i suficient. És a dir, la hipotètica 
creació d’entitats sense ànim de lucre per interposar-les amb l’objectiu de defraudar 
o canalitzar el blanqueig de capitals no és una qüestió de constitucionalitat o no de 
la regulació, sinó fonamentalment de legalitat ordinària i de persecució del frau, 
que són aspectes dels quals ja s’ocupa la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció 
del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que, entre els subjectes 
als quals es preveu que pugui ser aplicada, inclou, precisament, les fundacions i les 
associacions (art. 2.1.x i 39, desenvolupats per l’art. 42 del Reglament aprovat pel 
Reial decret 304/2014, de 5 de maig).

Però resulta, a més, que la mateixa norma que estem examinant ja preveu uns 
controls mitjançant els quals és evident que es pretén lluitar contra el frau o evitar 
que aquest s’arribi a produir. Ens referim, per exemple, a l’exigència que la funda-
ció o associació s’hagin d’haver inscrit al Registre corresponent amb una antelació 
mínima de dos anys a la realització de la donació i siguin operatives des de la seva 
constitució, o que la donació en qüestió s’hagi de realitzar en el marc de les finalitats 
estatutàries i per escrit (amb identificació de les parts, l’objecte, les finalitats, etc.). 
Tot això unit al fet que, quan es tracti de diners, el lliurament s’ha de fer al compte 
nominatiu del donatari o per transferència directa al compte dels creditors d’aquest, 
en cas que la donació consisteixi en el pagament de deutes per serveis o béns que 
hagi rebut el beneficiari.

En conclusió, i en vista dels arguments exposats anteriorment, entenem que l’ar-
ticle 66.6 del Projecte de llei no presenta motius de retret constitucional ni estatu-
tari, llevat de l’incís «associacions de règim general» de l’apartat 1 del nou article 
56 bis que s’incorpora a la Llei 19/2010, el qual entenem que vulnera els articles 
149.1.14 CE i 203.3 EAC, en relació amb l’article 48 de la Llei 22/2009. I això dar-
rer perquè, pel seu significat i abast, el precitat incís permet aplicar la reducció de 
la base imposable als contribuents que reben donacions o transmissions lucratives 
d’associacions que acompleixen finalitats d’interès particular.

Dit això, i tenint en compte que el Projecte de llei es troba en una fase de trami-
tació parlamentària que permet que la norma examinada encara pugui ser esmena-
da, en exercici de la nostra funció consultiva, recomanem la seva modificació en el 
sentit d’acotar-la, de manera que s’excloguin del seu àmbit d’aplicació les associa-
cions d’interès particular.
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Quart. L’examen de l’adequació constitucional i estatutària de l’article 141 del Pro-
jecte de llei relatiu a la modificació de l’article 9.2 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, 
d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat

En aquest fonament jurídic tractarem les qüestions plantejades pels diputats sol-
licitants en relació amb l’article 141 del Projecte de llei, pel qual es modifica l’apar-
tat 2 de l’article 9 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (en endavant, Llei 7/1996), que 
resta redactat en els termes següents: 

«L’advocat o advocada de la Generalitat pot assumir la representació i defen-
sa de les persones membres del Govern, dels alts càrrecs i del personal funciona-
ri i empleats públics de l’Administració de la Generalitat i dels seus organismes, 
qualsevol que sigui la seva posició processal, quan els procediments se segueixin 
per actes o omissions relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els interes-
sos d’aquest i els de la Generalitat siguin oposats o contradictoris.»

La dita Llei 7/1996 va crear el cos ara anomenat d’advocacia de la Generalitat 
i va regular, amb caràcter general, les seves funcions i l’estructura del seu Gabinet 
Jurídic. Posteriorment, mitjançant el Decret 257/1997, de 30 de setembre, es va apro-
var el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, el qual, entre altres aspectes, va desenvolupar l’estructura i les funcions del 
Gabinet Jurídic de la Generalitat, el qual va ser substituït pel vigent Decret 57/2002, 
de 19 de febrer. L’esmentada norma regula les funcions dels advocats i advocades de 
la Generalitat i, pel que ara interessa, en el seu article 33 es desenvolupa l’article 9.2 
de la Llei 7/1996 quant a la defensa jurídica en causes criminals dels membres del 
Govern, alts càrrecs i funcionaris de l’Administració de la Generalitat.

1. Els peticionaris centren la seva crítica en l’omissió en el precepte examinat de 
qualsevol referència als interessos generals, fet que, al seu parer, «da a entender de 
manera intencionada que la Administración autonómica de la Generalitat pudiese 
seguir otros intereses autónomos sobre los que podría libremente determinar y dis-
poner», i afegeixen que tots els poders públics han de perseguir sense excepció els 
interessos generals de manera objectiva per mandat de l’article 103 CE.

De fet, tot i que l’encapçalament de l’escrit de petició en aquest apartat mencio-
na la vulneració dels articles 9.3 i 103 CE, l’argumentació que el segueix només fa 
referència al darrer d’aquests preceptes constitucionals com a fonament de les seves 
al·legacions.

Així, els sol·licitants contraposen la nova redacció de l’article 9.2 amb la dels 
apartats 2 i 3 de l’article 46 del Reial decret 997/2003, de 25 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del servei jurídic de l’Estat, i consideren que la manca de 
referència als interessos generals podria portar a una interpretació segons la qual 
la Generalitat podria determinar subjectivament i autònoma l’existència de deter-
minats interessos «a los efectos de que los mismos fuesen contrapuestos o no a los 
perseguidos en los procedimientos contra sus autoridades o altos cargos».

Tot i que els peticionaris no ho indiquen expressament, pel que ara interessa, la 
modificació essencial que s’opera en el precepte consisteix a suprimir l’incís posat 
entre cometes a continuació i present en la regulació vigent segons el qual l’advocat 
o advocada de la Generalitat pot assumir la defensa dels membres del Govern, alts 
càrrecs i personal funcionari i empleats públics per actes o omissions comesos en 
l’exercici del càrrec «que no puguin ésser constitutius d’algun dels delictes contra 
l’Administració pública tipificats en el títol XIX del llibre II del Codi penal i dels 
quals pugui resultar alguna responsabilitat per a la institució o per al funcionari».

2. Per tal de donar resposta a la petició de dictamen, cal partir del precepte es-
tatutari que habilita la Generalitat per aprovar una regulació sobre la configuració 
dels seus serveis jurídics, la qual és l’objecte material del precepte qüestionat pels 
peticionaris. Així doncs, el títol competencial que ha de ser invocat és el de la potes-
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tat d’autoorganització administrativa de la Generalitat prevista a l’article 150 EAC. 
Concretament, aquest article li atribueix la competència exclusiva sobre: «a) L’es-
tructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el funcionament i l’articulació 
territorial. b) Les diverses modalitats organitzatives i instrumentals per a l’actuació 
administrativa».

Sobre la competència d’organització i d’ordenació de la Generalitat respecte a la 
seva pròpia Administració, cal recordar l’abundant doctrina d’aquest Consell, que 
l’ha considerada com el mínim irreductible de l’autonomia política i com «una com-
petència essencial que possibilita l’exercici d’altres competències» i que «inclou les 
decisions per formar lliurement l’aparell administratiu i, per tant, per establir i con-
figurar els òrgans i les institucions en què s’estructura l’Administració catalana a tots 
els nivells» (per tots, DCGE 6/2016, d’1 de desembre, FJ 3, i, també, DCGE 17/2010, 
de 15 de juliol, FJ 2; 24/2015, de 17 de desembre, FJ 2; 5/2017, de 29 de juny, FJ 2; 
8/2017, de 20 de juliol, FJ 4.4, i 10/2017, de 24 d’agost, FJ 2.1).

En la mateixa línia s’ha manifestat en diverses ocasions el Tribunal Constitu-
cional ja des dels inicis de la seva jurisprudència. Així, sobre la potestat d’autoor-
ganització de l’Administració autonòmica, ha afirmat que inclou, entre d’altres, les 
decisions per «conformar libremente la estructura orgánica de su aparato adminis-
trativo» (STC 165/1986, de 18 de desembre, FJ 6). I, de manera encara més emfàtica, 
ha assenyalat que l’expressió més genuïna del dret a l’autonomia de les nacionalitats 
i regions «es la capacidad de autoorganizarse libremente, con respeto a los mandatos 
constitucionales» (STC 227/1988, de 29 de novembre, FJ 21.c).

De conformitat amb el marc competencial exposat, i pel que ara ens ocupa, la 
Generalitat, com ja s’ha indicat anteriorment, ha exercit la dita competència mitjan-
çant l’aprovació de diverses disposicions normatives, entre elles els avui vigents Llei 
7/1996 i Decret 57/2002, de modificació del Decret 257/1997. En aquestes regulaci-
ons es determina la configuració funcional dels advocats i les advocades de la Ge-
neralitat que ara, en el punt contingut en la redacció de l’article 141 del Projecte de 
llei, constitueix un dels objectes de la petició del present Dictamen. Cal subratllar 
també que en totes les comunitats autònomes, a l’empara de les previsions dels cor-
responents estatuts d’autonomia, s’ha portat a terme el mateix tipus de desplegament 
normatiu dels serveis jurídics autonòmics a través de disposicions legals i reglamen-
tàries. A algunes d’aquestes disposicions autonòmiques es farà al·lusió posteriorment 
en altres apartats del present fonament jurídic.

3. Un cop establerts el títol competencial de la Generalitat en aquest cas i el cri-
teri segons el qual es pot exercir, que, com estableix la jurisprudència constitucional, 
ha de ser «con respeto a los mandatos constitucionales» (STC 227/1988, FJ 21.c), 
correspon examinar aquestes expresses previsions de la norma fonamental direc-
tament vinculades a l’organització i actuació de l’Administració pública. Aquesta 
regulació constitucional es troba principalment a l’article 103 CE, i de manera més 
específica a l’apartat 1, on es pot llegir el següent: 

«L’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i 
actua d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, descon-
centració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret.»

De tots els principis enunciats a l’article 103.1 CE, centrarem la nostra anàlisi 
en aquell segons el qual l’Administració pública ha de servir els interessos generals, 
atès que és justament el que els sol·licitants del Dictamen consideren que ha estat 
omès en l’article 141 del Projecte de llei.

Aquesta vinculació de l’Administració pública al servei dels interessos generals, 
present a l’article 103.1 CE, és entesa en l’àmbit doctrinal com l’expressió del con-
text polític i constitucional de l’estat social i democràtic de dret en el qual se situa la 
Constitució espanyola de 1978, igualment com ho fan la majoria dels textos consti-
tucionals democràtics apareguts a la segona meitat del segle xx. Així, la idea d’inte-
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rès general constitueix el nucli del que és i del que ha de fer l’Administració públi-
ca en l’esmentat marc constitucional. Dit en altres paraules, el servei als interessos 
generals defineix l’essència de l’Administració pública i ha de determinar totalment 
la seva estructura i la seva actuació. Això significa que l’Administració pública, en 
l’exercici de les seves funcions, s’ha de guiar únicament per l’interès general, i que, 
per tant, ha d’actuar de manera objectiva, amb ple respecte a la llei i sense interfe-
rències partidistes, sense favoritismes ni discriminacions. Intrínsecament lligat al 
que s’acaba d’assenyalar i també com a derivació de l’article 103.1 CE, cal evocar 
el principi d’imparcialitat (art. 103.3 CE), segons el qual els servidors de l’Adminis-
tració s’han de moure exclusivament per satisfer l’interès públic i sense motivacions 
personals ni interessos particulars.

En un sistema polític i jurídic configurat per un text constitucional de les carac-
terístiques ja apuntades, la identificació dels interessos generals als quals ha de ser-
vir l’Administració pública deriva d’una doble operació. D’una banda, a la mateixa 
norma fonamental ja es troben diversos preceptes que es poden considerar una ma-
nifestació dels interessos generals: els valors superiors de l’ordenament jurídic de 
llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític (art. 1.1 CE); l’anomenada clàusula de 
l’estat social, és a dir, la promoció de l’efectivitat real de la llibertat i la igualtat dels 
individus i dels grups (art. 9.2 CE) i la vinculació dels drets i les llibertats als poders 
públics (art. 53.1 CE). De l’altra, com correspon a un règim fonamentat en el prin-
cipi de sobirania popular (art. 1.2 CE), la determinació més concreta i sectorial dels 
interessos generals pertoca, amb sotmetiment a la Constitució i a la resta de l’orde-
nament jurídic (art. 9.1 CE), als poders constitucionals dotats de legitimació demo-
cràtica com són les Corts Generals (art. 66 CE) i el Govern (art. 97 i 99 CE). En el 
marc de la descentralització política, pròpia de l’Estat de les autonomies espanyol, 
aquesta especificació dels interessos generals és duta a terme també per les institu-
cions de les respectives comunitats autònomes de conformitat amb les disposicions 
estatutàries corresponents. En el cas de Catalunya, són el Parlament (art. 55 EAC) i 
el Govern (art. 67 i 68 EAC).

Un cop identificats i establerts els interessos generals, l’Administració públi-
ca, sota la direcció del Govern, esdevé l’instrument que permet la materialització 
d’aquests interessos generals a través del desplegament de polítiques públiques i de 
serveis públics en els diversos àmbits socials. Aquesta actuació de l’Administració 
pública al servei dels interessos generals s’ha de desenvolupar, com també assenya-
la l’article 103.1 CE, «amb submissió plena a la llei i al dret». Això suposa que tot 
l’aparell administratiu s’ha d’organitzar i ha d’actuar amb objectivitat i imparcialitat 
i sense que les directrius governamentals puguin imposar cap desviació partidista 
en favor d’interessos corporatius o particulars.

La jurisprudència constitucional ha contribuït a precisar alguns dels elements 
derivats de l’article 103.1 CE que ara acabem de sintetitzar i que resulten adients 
als efectes del present Dictamen. En aquest sentit, el Tribunal ha posat l’accent en 
la distinció entre Govern i Administració (STC 45/1990, de 15 de març, FJ 2, entre 
d’altres), de manera que ha subratllat el caràcter polític de l’òrgan governamental, 
que el faculta per dur a terme actuacions que no estan subjectes al dret administra-
tiu, per contraposició a l’actuació administrativa, que es troba en tot cas sotmesa a 
control judicial, i que es regeix exclusivament pel servei als interessos generals amb 
ple respecte a l’ordenament jurídic, ja que «la función de garantía del predominio 
del interés general [...] es intrínseca a la competencia de la Administración» (entre 
d’altres, STC 66/1998, de 18 de març, FJ 5, i 206/1997, de 27 de novembre, FJ 19).

Igualment, la doctrina constitucional ha considerat que la previsió de l’article 
103.1 CE («[l]’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos gene-
rals») «incluye el mandato de mantener a los servicios públicos a cubierto de toda 
colisión entre intereses particulares e intereses generales» (STC 77/1985, de 27 de 
juny, FJ 29). En el mateix sentit, i amb expressa referència al principi d’imparcialitat 
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dels servidors públics, el Tribunal Constitucional ha recollit la consideració que en 
el compliment de les seves funcions no se’ls pot atribuir un interès personal i directe 
en cap procediment (STC 99/2004, de 27 de maig, FJ 11).

I, fins i tot, s’ha pronunciat sobre l’articulació, en el si de l’actuació administra-
tiva, entre el servei als interessos generals i la vinculació als drets reconeguts a la 
Constitució assenyalant, d’una banda, que entre les finalitats de l’Administració hi 
ha també «la protección activa de los derechos fundamentales» (entre d’altres, ITC 
28/2001, d’1 de febrer, FJ 4) i, de l’altra, que, en el cas d’un possible conflicte concret 
entre un interès general, al qual per definició ha de servir l’Administració, i el dret 
fonamental d’un determinat ciutadà, les mesures administratives restrictives del dret 
han de venir determinades per «la estricta observancia del principio de proporciona-
lidad» (entre d’altres, STC 14/2003, de 28 de gener, FJ 9).

També el Tribunal ha reiterat l’aplicabilitat de l’article 103.1 CE no només a l’Ad-
ministració de l’Estat sinó a totes les administracions públiques en uns termes ine-
quívocs: «[q]ue el art. 103 de la CE es aplicable a todas las Administraciones Públi-
cas es algo que no puede ponerse en cuestión» (STC 85/1983, de 25 d’octubre, FJ 8). 
Cal observar que, tot i que en vista del criteri de la jurisprudència constitucional es 
tracta d’una previsió no estrictament necessària, l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(art. 71.2) reprodueix els elements fonamentals de l’article 103.1 CE amb la dicció 
següent: «[l]’Administració de la Generalitat serveix amb objectivitat els interessos 
generals i actua amb submissió plena a les lleis i al dret».

4. Establert el cànon de constitucionalitat derivat de l’article 103.1 CE, correspon 
fer a continuació la seva aplicació al supòsit plantejat en la petició de dictamen, és a 
dir, a l’article 141 del Projecte de llei.

Com es recordarà, els peticionaris centren la seva objecció en el fet que l’esmen-
tat precepte, quan regula la defensa en seu jurisdiccional dels membres del Govern i 
altres servidors públics per part dels advocats i les advocades de la Generalitat, omet 
qualsevol referència als interessos generals, i això suposaria una vulneració de l’ar-
ticle 103.1 CE, ja que, segons el seu criteri, «da a entender de manera intencionada 
que la Administración autonómica de la Generalitat pudiese seguir otros intereses 
autónomos sobre los que podría libremente determinar y disponer». Igualment, la 
petició de dictamen contraposa la nova redacció de l’article 9.2 amb la dels apartats 
2 i 3 de l’article 46 del Reglament del servei jurídic de l’Estat, ja citat, afegint que la 
manca de referència al terme «generals» en la norma catalana implica una interpre-
tació injustificada segons la qual l’Administració de la Generalitat «podría determi-
nar subjetiva y autónomamente la existencia de determinados intereses a los efectos 
de que los mismos fuesen contrapuestos o no a los perseguidos en los procedimien-
tos contra sus autoridades o altos cargos».

En relació amb el primer aspecte qüestionat pels peticionaris (l’absència d’una 
expressa menció als «interessos generals» a la nova redacció de l’art. 9.2 de la Llei 
7/1996), la referida omissió seria, segons el seu parer, una vulneració de l’article 
103.1 CE, ja que del dit precepte constitucional es derivaria la necessitat que aquests 
termes figuressin literalment en la proposta normativa.

Com a qüestió prèvia, cal descartar que l’esmentada omissió es pugui conside-
rar incardinable en un supòsit d’«inconstitucionalitat per omissió» tal com ha estat 
concebuda per la doctrina constitucional. Sobre això, serà suficient dir que l’alt tri-
bunal ha mantingut una posició molt restrictiva, declarant que «la misma sólo se 
produce cuando la propia Constitución «impone al legislador la necesidad de dic-
tar normas de desarrollo constitucional y el legislador no lo hace»» (entre d’altres, 
STC 159/2011, de 19 d’octubre, FJ 5). En conseqüència, i des d’aquesta perspectiva, 
és clar que podem rebutjar d’entrada que l’omissió expressa dels interessos gene-
rals que al·leguen els sol·licitants pugui ser constitutiva d’una inconstitucionalitat per 
omissió en el sentit que li atorga la doctrina constitucional.
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Dit això, ens centrarem seguidament en les pautes interpretatives de l’article 
103.1 CE anteriorment exposades, de conformitat amb la jurisprudència constitu-
cional i la doctrina d’aquest Consell sobre la reiteració en l’àmbit legislatiu de pre-
ceptes i principis constitucionals. En aquest sentit, cal tenir especialment present als 
nostres efectes que, com acabem de dir, el Tribunal Constitucional ha destacat dos 
elements nuclears de l’article 103.1 CE pel que fa a la locució «interessos generals». 
Per una part, ha subratllat que el servei als interessos generals és quelcom intrínsec 
a la competència de l’Administració pública i, per l’altra, ha proclamat que l’article 
103.1 CE s’aplica sense cap discussió a totes les administracions públiques. Doncs 
bé, del conjunt d’aquests pronunciaments de la jurisprudència constitucional es des-
prèn que no és constitucionalment exigible reiterar en totes les regulacions una refe-
rència expressa i literal als interessos generals.

Amb un caràcter més general s’ha pronunciat aquest Consell i ha posat en relleu 
que, en relació amb la possible citació d’articles de la Constitució i d’altres normes 
fonamentals en la legislació, «la menció explícita és innecessària», atès que «l’omis-
sió de preceptes constitucionals, estatutaris o d’altres d’aplicació general no n’exclou 
la seva observança, ja que la normativa catalana, malgrat no fer-hi referència explí-
cita, forma part d’un únic ordenament jurídic entès com un sistema unitari interre-
lacionat» (entre d’altres, DCGE 8/2017, FJ 2.4.A). I ha seguit la mateixa línia quant 
a l’aplicació de principis que regeixen l’activitat administrativa, com seria la defensa 
dels interessos generals que ara ens ocupa, quan ha afirmat (en referència, en aquell 
cas, a l’adequat tractament de les dades personals) que «és un principi tan bàsic i 
elemental de l’activitat administrativa que no necessita cap mena de formulació ex-
pressa, sinó que és consubstancial al capteniment dels poders públics (art. 103 CE i 
71 EAC)» (DCGE 6/2016, FJ 4.2).

Ultra això, i a títol d’exemple, podem esmentar que l’opció normativa del precep-
te examinat també ha estat seguida, a escala estatal, per l’article 2 de la Llei 52/1997, 
de 27 de novembre, d’assistència jurídica a l’Estat i institucions polítiques, i per l’ar-
ticle 14.f del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (Reial decret 
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre) i, a nivell autonòmic, per la legislació autonòmi-
ca en la matèria (p. ex. en les dues regulacions més recents, com són l’art. 20.1 Llei 
4/2016, de 4 d’abril, d’ordenació de l’assistència jurídica de l’Administració general 
de la Comunitat Autònoma de Galícia i el seu sector públic i l’art. 10.1 Llei 7/2016, 
de 2 de juny, d’ordenació del servei jurídic del Govern basc).

Una vegada establert que no és constitucionalment exigible la reproducció literal 
de la menció als interessos generals en totes les regulacions relatives a l’estructura 
i l’organització de l’Administració pública i, en conseqüència, la conformitat cons-
titucional de l’article 9.2 de la Llei 7/1996 en la redacció prevista a l’article 141 del 
Projecte de llei atenent a aquest aspecte, pertoca ara analitzar si la redacció del pre-
cepte examinat, específicament el seu últim incís, podria contravenir en algun altre 
aspecte l’article 103.1 CE. D’entrada, cal destacar que l’esmentat incís és totalment 
coincident amb el text que figura al final de l’article 9.2 de la ja citada Llei 7/1996 
avui vigent. En relació amb aquesta regulació, convé recordar de nou amb caràcter 
general i introductori que la jurisprudència constitucional ha determinat l’aplicabi-
litat de l’article 103 CE a totes les administracions públiques i que, en aquest sen-
tit, l’article 71.2 EAC estableix que l’Administració de la Generalitat «serveix amb 
objectivitat els interessos generals». Igualment és oportú constatar que el paràgraf 
primer de l’exposició de motius de la Llei 7/1996 fa una expressa invocació de l’ar-
ticle 103 CE. Però, més específicament, cal tenir present aquí la posició de la juris-
prudència constitucional, ja ressenyada anteriorment, relativa al mandat derivat de 
l’article 103.1 CE segons el qual l’actuació de l’Administració pública, en observan-
ça dels principis d’objectivitat i d’imparcialitat, ha d’evitar qualsevol col·lisió entre 
interessos particulars i interessos generals.
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Doncs bé, tenint en compte els paràmetres constitucionals que s’acaben d’asse-
nyalar, es pot afirmar que el darrer incís de l’article 141 del Projecte de llei, idèntic 
al del precepte avui vigent en la matèria, satisfà les seves exigències. En efecte, la 
redacció de l’article 141 del Projecte de llei estableix que l’assumpció per part de 
l’advocat o advocada de la Generalitat de la representació i defensa de membres del 
Govern, alts càrrecs, funcionaris i empleats públics de l’Administració de la Genera-
litat en procediments judicials es pot portar a terme quan els dits procediments «se 
segueixin per actes o omissions relacionats amb l’exercici del càrrec, llevat que els 
interessos d’aquest i els de la Generalitat siguin oposats o contradictoris».

Aquesta regulació deixa clar que la intervenció de l’advocat o advocada de la 
Generalitat en la representació i defensa processals de membres del Govern i de ser-
vidors públics de l’Administració de la Generalitat té dos elements configuradors: 
d’una banda, els procediments judicials han de referir-se estrictament a actes rela-
cionats amb l’exercici del càrrec; de l’altra, la inexistència de conflicte d’interessos 
entre l’autoritat o el funcionari públic i l’Administració de la Generalitat. En defini-
tiva, si en el supòsit objecte d’examen, els actes objecte del procediment han de ser 
exclusivament en exercici del càrrec, es fa evident que l’article 141 del Projecte de 
llei respecta el paràmetre constitucional segons el qual l’Administració no pot actuar 
o destinar recursos per a la defensa d’interessos purament particulars. Igualment, si 
la concurrència de conflicte d’interessos entre la Generalitat i el càrrec públic exclou 
la defensa d’aquest per part de l’advocat o advocada d’aquesta Administració, es pot 
afirmar que queda satisfeta l’exigència constitucional de la primacia del servei als 
interessos generals en l’actuació administrativa.

De fet, la dicció d’aquest últim incís del precepte és també la que es troba en al-
gunes regulacions autonòmiques sobre la matèria, com ho palesen, a tall d’exemple, 
l’article 21.3 de la Llei 4/2016 i l’article 10.2 de la Llei 7/2016. Aquestes darreres 
disposicions configuren, respectivament, les excepcions a la intervenció dels lletrats 
de l’Administració autonòmica en els casos objecte d’examen de la manera següent: 
«la posible contraposición de intereses entre la persona solicitante de asistencia y la 
Administración autonómica» i «cuando exista conflicto de intereses con el Gobier-
no Vasco».

L’argumentació fins ara exposada no queda desvirtuada pel fet de constatar que 
el canvi essencial que es produeix en l’article 9.2 de la Llei 7/1996 sigui la supressió 
de la referència als delictes contra l’Administració pública tipificats en el títol XIX 
del llibre II del Codi penal, tot i que, com hem posat de manifest, els peticionaris no 
ho esmenten. La redacció avui vigent incorpora de manera expressa l’objectivació 
d’un eventual supòsit de conflicte d’interessos que exclou la defensa de servidors pú-
blics per part de l’advocat o advocada de la Generalitat, mentre que el nou precepte 
del Projecte de llei deixa que la identificació dels supòsits d’exclusió es determini 
cas per cas. Entenem que aquesta darrera solució normativa, igual que la primera, 
formen part de la lliure configuració del legislador català en l’exercici de les seves 
competències sobre l’abast de l’actuació dels serveis jurídics de l’Administració de 
la Generalitat (art. 150 EAC) i, com acabem de justificar, no és contrària a l’article 
103.1 CE.

A l’últim, cal dir que la referència que fan els peticionaris sobre l’ús que, en la 
seva opinió, podria fer la Generalitat del precepte determinant subjectivament certs 
interessos per tal de contraposar-los o no als perseguits en els procediments contra 
les seves autoritats, els seus alts càrrecs o el seu personal, ens situa en un escenari 
d’aplicació de la norma sobre el qual aquest Consell no es pot pronunciar. Aquests 
dubtes, que es podrien considerar en certa manera de caràcter merament preventiu o 
cautelar perquè pressuposen una determinada intenció en l’elaboració de la norma, 
com ja hem apuntat en el fonament jurídic anterior, estan «mancats de transcen-
dència juridicoconstitucional» segons la doctrina d’aquest Consell (DCGE 1/2014, 
FJ 2.3; 2/2017, FJ 3, i 3/2020, FJ 4). Sobre això només podem afegir que, com ja 
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hem dit en aquest fonament jurídic, tota l’actuació administrativa es troba subjecta a 
l’escrutini judicial i, per tant, correspondrà, en últim terme, als tribunals ordinaris el 
control jurisdiccional, si fos el cas, de la utilització contrària a dret d’aquest precepte 
per part de l’Administració de la Generalitat (art. 106.1 CE).

En conclusió, en vista dels arguments exposats anteriorment, es pot concloure 
que l’article 141 del Projecte de llei, en la nova redacció que dona a l’article 9.2 de 
la Llei 7/1996, és conforme a la Constitució, atès que la seva redacció respecta el 
mandat derivat de l’article 103.1 CE i troba empara en les competències de la Gene-
ralitat de l’article 150 EAC.

Cinquè. L’examen de l’adequació constitucional i estatutària de l’article 83 quater 
del Projecte de llei relatiu a la inclusió de l’exercici de l’acció popular en procediments 
penals per part de l’Administració de la Generalitat

En aquest darrer fonament jurídic analitzarem l’ajust a l’Estatut i a la Consti-
tució del nou article 83 quater del Projecte de llei, introduït, com hem dit, per via 
d’esmena (esmena 1402, BOPC XII, 565, de 6 de març de 2020), que estableix li-
teralment: 

«83 quater. Sobre l’exercici de l’acció popular en procediments penals per 
part de l’Administració de la Generalitat

L’Administració de la Generalitat pot exercir l’acció popular en els procedi-
ments penals respecte de totes aquelles matèries sobre les quals tingui competèn-
cia, en la forma i les condicions establertes per la legislació processal. En parti-
cular, i sense que tingui caràcter limitador, pot exercir l’acció popular en defensa 
del medi ambient i la sanitat vegetal i animal, la salut pública, l’ordenació del 
territori, paisatge i urbanisme, la protecció del patrimoni històric, la seguretat 
pública i l’ordre públic.»

1. Els diputats peticionaris entenen que l’esmentat precepte vulnera els articles 
24, 124 i 125 CE, adduint, en suport de la seva argumentació, d’una banda, la STC 
311/2006, de 23 d’octubre, com a exponent d’una jurisprudència ocasional en la 
qual, en virtut del principi pro actione, s’admet, excepcionalment i en àmbits especí-
fics com és la protecció de les dones en casos de violència de gènere, que les perso-
nes jurídiques públiques exerceixin el dret a la tutela judicial efectiva; i de l’altra, la 
Sentència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, de 26 de febrer de 2013, quan es 
mostra disconforme, d’acord amb els articles 124 i 125 CE, amb la possibilitat que 
un ens públic territorial pugui exercir l’acció popular atès que l’acció pública penal 
només correspon al Ministeri Fiscal.

En aquest sentit, consideren que no es pot confondre l’admissibilitat en procedi-
ments jurisdiccionals concrets seguint el principi pro actione amb la validesa cons-
titucional d’un dret o una facultat de les administracions públiques «para ostentar 
en pie de igualdad con los ciudadanos un derecho de la actio popularis». I al·leguen 
que l’esmentada doctrina constitucional, tot i que no nega que les entitats juridicopú-
bliques puguin exercir l’acció popular, tampoc ho afirma. A parer seu, doncs, l’únic 
que l’alt tribunal reconeix és que si una entitat juridicopública exerceix una acció 
popular perquè ho preveu un precepte legal i l’òrgan jurisdiccional no té en compte 
aquest precepte, però tampoc planteja una qüestió d’inconstitucionalitat, llavors es 
causa indefensió a l’entitat.

Per cloure, els peticionaris afegeixen que el precepte qüestionat du a terme aques-
ta mena d’habilitació general de l’Administració pública de la Generalitat «para os-
tentar y ejercer la actio popularis tanto soslayando los problemas competenciales 
y de garantía del Ministerio Fiscal como de la negativa incidencia del derecho a la 
defensa ínsito en el derecho a la tutela judicial efectiva» i reprodueixen la doctrina 
recollida en la precitada Sentència del Tribunal Suprem en el sentit que el sistema 
general de la Llei d’enjudiciament criminal no permet inferir que sigui possible 
l’exercici de l’acció popular per part de les entitats públiques, d’una banda, per raons 
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de coherència interna amb el sistema, perquè el procés penal ja compta amb el Mi-
nisteri Fiscal per defensar els interessos públics i generals i, d’altra banda, perquè 
els drets dels acusats es podrien veure afectats en la mesura que l’acusat s’hauria de 
defensar davant de dues entitats públiques, el Ministeri Fiscal i la persona jurídica 
pública, que no són ofeses pel delicte i defensen interessos similars.

2. En vista del contingut de l’article 83 quater del Projecte de llei i de les objec-
cions plantejades pels peticionaris, i per tal de donar resposta a la sol·licitud, proce-
direm, en primer lloc, a exposar el marc constitucional en el qual s’enquadra l’ac-
ció popular en el procés penal, acollida a l’article 125 CE, i la seva articulació amb 
l’article 24.1 CE; seguidament, ens referirem a l’abast de la configuració legal de 
la dita acció, i, finalment, tractarem específicament del seu exercici per part de les 
persones jurídiques públiques. Clourem aquest fonament jurídic amb l’aplicació del 
paràmetre a l’article sol·licitat, el qual també el projectarem sobre l’article 148 del 
mateix Projecte de llei, no qüestionat pels diputats, pel fet que té una relació directa 
amb l’article 83 quater.

Abans d’entrar en la consideració de l’article 125 CE, i per situar en context la 
norma qüestionada, cal deixar constància de l’existència d’una relativament nom-
brosa legislació sectorial de les comunitats autònomes que conté determinades pre-
visions sobre l’exercici de l’acció popular en matèria penal per part de persones ju-
rídiques públiques. Així, podem citar, a títol il·lustratiu, la Llei 9/2003, de 2 d’abril, 
per a la igualtat entre dones i homes, de la Comunitat Valenciana (art. 36); la Llei 
1/2004, d’1 d’abril, integral per a la prevenció de la violència contra les dones i la 
protecció a les seves víctimes, de Cantàbria (art. 18); la Llei 5/2005, de 20 de de-
sembre, integral contra la violència de gènere, de la Comunitat de Madrid (art. 29); 
la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista (art. 45), i així fins a un total de dotze lleis autonòmiques en la matèria 
esmentada. D’altra banda, cal subratllar l’ampliació, també en l’esfera autonòmica, 
d’aquestes regulacions a altres àmbits materials com ara la protecció de menors (és 
el cas de la Llei catalana 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència, art. 91, i la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i ga-
ranties de la infància i l’adolescència, de la Comunitat Valenciana, art. 13), consu-
midors i usuaris (Llei 16/2006, de 28 de desembre, de protecció i defensa dels con-
sumidors i usuaris, d’Aragó, art. 16 bis) i salut laboral (Llei 10/2010, de 21 d’octubre, 
de promoció de la seguretat i la salut en el treball, de Castella-la Manxa, art. 32).

I en fem esment perquè, com veurem, la inaplicació per part dels òrgans judi-
cials dels preceptes d’algunes d’aquestes lleis autonòmiques que reconeixien l’acció 
popular als òrgans de govern de les comunitats autònomes va derivar en el plante-
jament dels subsegüents recursos d’empara perquè entenien vulnerat el seu dret de 
l’article 24.1 CE, en els quals el Tribunal Constitucional fa algunes consideracions 
d’interès sobre l’article 125 CE i la seva projecció respecte de les persones jurídiques 
públiques (STC 311/2006, cas de València, i STC 8 i 18/2008, de 21 i 31 de gener, 
respectivament, cas de Cantàbria). Val a dir que aquesta mateixa situació de reco-
neixement de l’empara també es va produir posteriorment amb una norma estatal, 
en concret respecte de l’article 29 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, 
de mesures de protecció integral contra la violència de gènere (STC 67/2011, de 16 
de maig).

A) Entrant ja en el nostre examen, l’acció popular està prevista a l’article 
125 CE, precepte que estableix el següent: «[e]ls ciutadans podran exercir l’acció 
popular [...], en la forma i en els processos penals que la llei determini». Es tracta 
d’una figura, actualment amb una presència residual en el dret comparat, que el Tri-
bunal Constitucional ha definit de manera general com el «desempeño privado de la 
función pública de acusar» (STC 50/1998, de 2 de març, FJ 4). Constitueix, per tant, 
un mitjà per a l’accés a la justícia.
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Clàssicament considerada com un instrument de participació ciutadana en l’exer-
cici del poder judicial, es pot observar que la Constitució inclou el reconeixement 
de l’acció popular en el mateix precepte que l’altre mecanisme tradicional d’inter-
venció del poble en la justícia com és la institució del jurat. En aquest sentit, pot 
resultar útil recordar, als efectes d’entendre i interpretar-ne el règim jurídic i el seu 
abast, que la incorporació originària d’ambdues institucions jurídiques a la norma 
fonamental s’ha de contextualitzar en el si d’una cultura constitucional sustentada 
en la forma de govern de la democràcia representativa, també anomenada indirecta. 
Un model, aquest, comú al conjunt del constitucionalisme europeu subsegüent a les 
grans guerres del segle xx, que atorgà un rol prevalent als poders públics, concebuts 
amb la forma de persones juridicopúbliques, com a actors de l’acció política, alho-
ra que reservà determinats espais, més minoritaris, a la iniciativa i la participació 
ciutadanes i que, en el cas de la realització de la justícia, es concreten en les figures 
processals indicades.

En ambdós supòsits, tal com assenyala el precitat article 125 CE, serà la llei la 
que determini la forma d’aquesta participació popular i els processos penals en els 
quals es pot produir. En el cas de l’acció popular, són la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del poder judicial –LOPJ– (art. 19.1 i 20.3) i, sobretot, la Llei d’enjudiciament 
criminal, aprovada mitjançant el Reial decret de 14 de setembre de 1882, –LECr– 
(art. 101, 102, 270 i 281) les que porten a terme aquesta regulació general. Cal des-
tacar que ambdues normes reconeixen l’acció popular als «ciutadans» sense més 
precisions, és a dir, en els mateixos termes literals que l’article 125 CE. En qualsevol 
cas, a partir d’aquestes previsions normatives i del conjunt de la LECr, l’acusació en 
el procés penal, a banda del Ministeri Fiscal en defensa de l’interès públic, pot ser 
exercida per l’acusador particular, que té la condició d’ofès pel delicte i en defensa 
d’un interès propi, i per l’acusador popular en defensa dels ciutadans no directament 
perjudicats pel delicte però que volen reivindicar davant dels tribunals la seva pròpia 
concepció de l’interès públic.

La transcendent dimensió material d’aquesta funció ha comportat que la juris-
prudència constitucional, en el marc del procés penal i en seu de recurs d’empara, 
hagi tractat l’articulació entre el dret fonamental de l’article 24.1 CE («[t]othom té 
dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i dels tribunals en l’exercici dels seus drets 
i interessos legítims») i el reconeixement de l’acció popular als ciutadans de l’article 
125 CE, especialment a l’efecte de la protecció del dret d’accés a la jurisdicció per 
part de les persones jurídiques públiques.

Es pot constatar que, respecte a aquesta qüestió, la posició del Tribunal Cons-
titucional ha experimentat algunes variacions al llarg dels anys, que amb els seus 
diversos matisos seran examinades a continuació. A aquest efecte, cal partir de la 
STC 62/1983, d’11 de juliol, en la qual el Tribunal Constitucional estima que l’acció 
popular pot erigir-se en un mitjà d’accés a la jurisdicció i, així, s’incardina en el dret 
fonamental a la tutela judicial efectiva de l’article 24.1 CE, si bé exigeix la presèn-
cia d’un interès legítim i personal. D’aquesta manera, considera que en la figura de 
l’acusador popular no es poden escindir l’interès comú i l’interès personal, atès que 
quan un membre de la societat «defiende un interés común sostiene simultáneamen-
te un interés personal, o, si se quiere desde otra perspectiva, [...] la única forma de 
defender el interés personal es sostener el interés común» (FJ 2).

Aquesta orientació va ser revisada a la STC 147/1985, de 29 d’octubre, segons la 
qual no es pot fer una identificació entre l’acció popular ex article 125 CE i el dret 
fonamental a la tutela judicial efectiva previst a l’article 24 CE, «mediante la que se 
intenta buscar para aquél la protección del amparo constitucional, que sólo para los 
derechos consagrados en los arts. 14 a 30 ha sido instituida». I afegeix que, si bé la 
dita equiparació entre el dret processal en què consisteix l’acció pública o popular i 
els drets o interessos legítims de caràcter substantiu per als quals es garanteix la tu-
tela judicial efectiva no és en si mateixa rebutjable, «no puede ser aceptada cuando 
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se establece de modo incorrecto y pretende ser utilizada como un instrumento para 
alterar la configuración legal del derecho mismo que se pretende hacer valer» (FJ 3).

Posteriorment, el Tribunal Constitucional retorna al plantejament inicial (STC 
62/1983 ja citada) i, en aquest sentit, referma el criteri que la protecció en empara 
del dret de l’acusador popular requereix que la defensa de l’interès comú serveixi per 
sostenir un interès legítim i personal (STC 34/1994, de 31 de gener, FJ 2, i 50/1998, 
FJ 3 i 4).

Finalment, en resolucions més recents, a les quals hem al·ludit a l’inici d’aquest 
examen (STC 311/2006, FJ 2 a 4; 8/2008, FJ 2 i 3; 18/2008, FJ únic, i 67/2011, FJ 2 
a 4), manté la connexió entre els articles 24.1 i 125 CE, però sense la vinculació en 
la figura de l’acusador popular entre interès comú i interès personal. Certament, tots 
els supòsits són recursos d’empara derivats de l’exercici de l’acció popular per part 
d’institucions públiques a les quals esdevé difícil atribuir un interès legítim i perso-
nal vinculat a l’interès comú. En qualsevol cas, aquesta última línia interpretativa 
subratlla l’aplicació del principi pro actione amb independència dels interessos en 
joc i sempre en el marc de la configuració legal del dret a l’acció popular. En aquest 
sentit, el Tribunal recorda que «si la Ley establece la acción popular en un determi-
nado proceso, como la Ley de enjuiciamiento criminal hace para el proceso penal, 
la interpretación restrictiva que los órganos judiciales realicen sobre las condiciones 
de su ejercicio resultará lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
si no respeta el principio pro actione que rige en el ámbito del derecho de acceso a 
la jurisdicción «para resolver, precisamente, los problemas del enjuiciamiento que 
puedan recibir las normas obstaculizadoras o impeditivas del acceso a la jurisdic-
ción»» (STC 311/2006, FJ 2).

B) Com hem apuntat, la doctrina constitucional ha proclamat des del primer mo-
ment que l’acció popular és un dret de configuració legal. Una primera expressió 
d’aquesta categorització és que ni de l’article 125 CE ni del 24.1 CE es deriva l’exis-
tència necessària de l’acció popular en tot tipus de processos (entre d’altres, STC 
64/1999, de 26 d’abril, FJ 5; 67/2011, FJ 2, i 140/2018, de 20 de desembre, FJ 8). 
Això anterior es pot resumir, en paraules de l’esmentada doctrina, en el fet que «si 
no hay consagración explícita de la acción popular en la ley, directa o por remisión, 
tal acción no existe en el ámbito de que se trate, y esa inexistencia en modo algu-
no suscita problema alguno de constitucionalidad» (STC 64/1999, ja citada, FJ 3). 
D’acord amb això anterior, la regulació de la titularitat, dels supòsits d’intervenció 
i dels requisits del procediment d’aquest mecanisme d’accés a la jurisdicció penal 
correspon al legislador, tal com ha especificat el mateix Tribunal Constitucional 
(així queda palès a les STC 154/1997, de 29 de setembre, FJ 3; 175/2001, de 26 de 
juliol, FJ 8; 67/2011, FJ 2, i 8/2008, FJ 3). En particular, a la ja indicada anterior-
ment STC 311/2006, a més, es fa ressò de quin ha estat el resultat d’aquest desenvo-
lupament legislatiu quan concreta que l’article 19.1 LOPJ «establece que la acción 
popular se ejerce «en los casos y formas establecidas por la Ley»». I, respecte a la 
regulació general per part de la LECr, recorda «que admite la acción popular para 
toda clase de procesos penales y delitos o faltas salvo respecto del enjuiciamiento 
de las infracciones perseguibles solo a instancia de parte (art. 104 LECrim), esta-
bleciendo restricciones para el ejercicio de la acción penal relativas a los ciudadanos 
extranjeros, cónyuges o familiares por ciertos delitos, Juez o Magistrado de la causa, 
o quien no goce de los derechos civiles o haya sido condenado dos veces por delito 
de calumnia (art. 101, 102, 103 LECrim)» (FJ 4).

Als efectes del nostre Dictamen, cal subratllar diversos elements que es poden 
inferir d’aquest conjunt de sentències relatives a la configuració legal de l’acció po-
pular, tot advertint, com ja hem assenyalat, que han estat dictades amb ocasió de 
resoldre els recursos d’empara interposats perquè s’ha considerat vulnerat el dret a 
la tutela judicial efectiva de l’article 24.1 CE de les persones públiques, en el vessant 
de l’accés a la jurisdicció.
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En primer lloc, atès que, d’acord amb el que prescriu l’article 125 CE, és perfec-
tament constitucional que en determinats processos no existeixi aquest tipus d’acció, 
com tampoc és necessari consagrar la seva existència, cal disposar d’una «norma-
tiva procesal general» que la prevegi i reguli, encarnada essencialment per la LECr 
i altres lleis que poden contenir «previsiones específicas» sobre l’exercici de l’acció 
popular per les administracions públiques en processos penals en un àmbit concret 
com, per exemple, els substanciats en l’àmbit de la denominada violència de gène-
re (STC 311/2006, FJ 4, i, en el mateix sentit, STC 67/2011, FJ 2). En segon lloc, la 
necessitat de l’observança per part dels jutges de les previsions contingudes en totes 
les lleis, incloses les autonòmiques, atès que una disposició legal que preveu, en els 
casos concrets enjudiciats, l’exercici de l’acció popular per part d’un ens públic no 
pot deixar de ser aplicada per l’òrgan judicial «sino a través de la promoción de una 
cuestión de inconstitucionalidad mediante resolución motivada (art. 163 CE) y con 
la audiencia previa que prescribe el art. 35 LOTC» (STC 311/2006, FJ 5, amb cita-
ció de la STC 173/2002, de 9 d’octubre, FJ 8). En cas contrari, s’estaria vulnerant 
el dret a la tutela judicial efectiva de l’article 24.1 CE. Això anterior suposa que, en 
els procediments d’empara, des de la perspectiva del dret d’accés al procés, «existi-
endo una ley vigente, no impugnada ante este Tribunal, que prevé la posibilidad de 
ejercicio de la acción popular [...], no compete a este Tribunal pronunciarse sobre la 
oportunidad de tal previsión legal ni sobre su constitucionalidad» (STC 311/2006, 
FJ 5, i 8/2008, FJ 3).

Sobre l’abast de la configuració legal de l’acció popular duta a terme per la LECr, 
ja s’hi ha fet referència anteriorment i igualment queda palès en la jurisprudència 
constitucional citada. Sens perjudici del que més endavant direm sobre els subjec-
tes legitimats per exercir l’acció popular, hom es pot limitar aquí a assenyalar que 
la LECr és la llei processal penal que fa la regulació «general» de tots els aspectes 
integrants d’aquesta figura i que, per raó de la matèria sobre la qual es projecta, en 
el marc de la Constitució, aquesta llei ha de tenir el caràcter d’orgànica (art. 81 CE).

C) Fetes les consideracions anteriors, podem passar a l’examen dels subjectes 
legitimats per a l’exercici de l’acció popular i, més particularment, de l’encaix cons-
titucional que pugui tenir l’atribució d’aquesta legitimació a les persones jurídiques 
públiques.

Cal recordar, pel que fa a la legitimació, que tant la Constitució com la LECr uti-
litzen simplement el terme «ciutadans», sense més precisions, per referir-se als sub-
jectes susceptibles de ser titulars d’aquest tipus d’acció. Doncs bé, la jurisprudència 
constitucional ha anat decantant cap a una interpretació àmplia d’aquesta expressió, 
com s’exposarà a continuació. Tanmateix, per delimitar correctament els termes de 
la nostra exposició, hem de reiterar que es tracta de sentències que no efectuen un 
judici de constitucionalitat abstracte sobre la llei estatal o les lleis autonòmiques 
involucrades en els diversos pronunciaments que es referenciaran tot seguit. Igual-
ment, cal constatar que cap d’aquestes lleis ha estat objecte ni de recurs ni de qüestió 
d’inconstitucionalitat.

Fet aquest advertiment, hom pot constatar que, en un primer moment, el Tri-
bunal Constitucional donava a entendre que la dicció constitucional de l’article 
125 CE emparava només un exercici purament individual i privat de l’acció popular. 
En aquest sentit, l’ITC 121/1984, de 29 de febrer (FJ 2 i 3), es referia a «ciudadanos», 
«particulares» i «personas» sense plantejar-se la possibilitat que aquestes expres-
sions poguessin ser interpretades més enllà de la dimensió individual.

La posició de la jurisprudència constitucional en aquest punt coneix una prime-
ra modulació significativa amb la STC 241/1992, de 21 de desembre, FJ 4, en què 
s’estén la noció de ciutadans a les persones jurídiques privades i es rebutja una in-
terpretació literalista i restrictiva de l’article 125 CE en aquests termes: «interpreta-
ción para la que, por lo demás, no existe otro argumento que no sea el meramente 
terminológico, insostenible desde el momento en que, con relación a otros precep-
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tos constitucionales, este Tribunal viene entendiendo que el término en cuestión no 
se refiere exclusivamente a las personas físicas. Por el contrario, el pleno recono-
cimiento constitucional del fenómeno asociativo y de la articulación de entidades 
colectivas dotadas de personalidad, exige asumir una interpretación amplia de las 
expresiones con las que, en cada caso, se denomine al titular de los derechos consti-
tucionalmente reconocidos y legislativamente desarrollados. En definitiva, si el tér-
mino «ciudadanos» del art. 53.2 de la Constitución ha de interpretarse, por las razo-
nes señaladas, en un sentido que permita la subsunción de las personas jurídicas, no 
hay razón alguna que justifique una interpretación restrictiva de su sentido cuando 
dicho término se utiliza en el art. 125 o en la normativa articuladora del régimen 
legal vigente de la acción popular».

Per contra, en un pronunciament posterior, el Tribunal Constitucional va rebutjar 
la possibilitat que les persones jurídiques públiques poguessin exercir l’acció popu-
lar. Així ho expressa la STC 129/2001, de 4 de juny, en la qual raona que el fet que 
l’article 125 CE empri explícitament el terme «los ciudadanos», que és un concepte 
referit en exclusiva a les persones privades, siguin físiques o jurídiques, no permet, 
tant pels seus propis termes com pel contingut de la norma, «la asimilación de dicho 
concepto de ciudadano a la condición propia de la Administración pública y, más 
concretamente, de los órganos de poder de la comunidad política» (FJ 4).

Poc després, però, la STC 175/2001, de 26 de juliol (FJ 7), tot i que va reiterar 
aquella interpretació, és a dir, que el terme ciutadà comprenia les persones jurídi-
ques privades i que aquest fet, per si sol, no justificava que, automàticament, s’ha-
gués d’ampliar subjectivament a les persones jurídiques públiques, va fer un pas 
més i va donar a entendre que el substantiu «ciutadans» es pot aplicar a les persones 
jurídiques públiques, en coherència amb la interpretació que el mateix Tribunal ha 
donat a aquest mot en supòsits específics del dret a la tutela judicial efectiva (cas de 
la legitimació per interposar el recurs d’empara ex art. 53.2 CE).

Al fil de l’anterior, tot i que declara que amb caràcter general les organitzacions 
juridicopúbliques no són titulars del dret fonamental a la tutela judicial efectiva, 
reconeix que, excepcionalment i en àmbits processals molt delimitats, gaudeixen 
d’aquest dret (FJ 5 i 8). Així, quan la seva situació processal és anàloga a la dels 
particulars o persones privades, de manera que no gaudeixin de privilegis o prerro-
gatives processals i que demanin justícia com qualsevol particular (cas de personifi-
cació juridicoprivada per al compliment de tasques públiques o de mandat legal de 
sotmetiment al dret privat, entre d’altres). Segons això, a tall d’exemple, el Tribunal 
recorda que no poden invocar aquest dret en àmbits d’actuació administrativa en els 
quals exerceixin poders exorbitants i els òrgans judicials, precisament, hagin de fis-
calitzar i limitar l’abast d’aquests poders (FJ 6).

Pel que ara interessa, en aplicació de l’argumentació esmentada, el Tribunal de-
clara que un dels àmbits processals on, per excepció, els subjectes públics poden in-
vocar l’article 24.1 CE és en el de l’accés a la jurisdicció. Ara bé, entén que aquest 
precepte constitucional no exigeix de la llei l’articulació en tot cas d’instruments 
processals perquè les persones públiques defensin els interessos generals la satisfac-
ció dels quals els atribueix l’ordenament jurídic. Altrament, recorda que en aquesta 
tasca el legislador ha de respectar l’ordenament constitucional, cosa que impedeix 
exclusions arbitràries o fins i tot aquelles que, per la seva rellevància, facin irre-
cognoscible el mateix dret d’accés al procés. Ara bé, aquest abast limitat de l’article 
24.1 CE en relació amb les persones jurídiques públiques només actua respecte al 
legislador i no en relació amb el jutge, que ha d’interpretar les normes d’accés a la 
jurisdicció guiat pel principi pro actione (FJ 8 i 9).

Aquest canvi de doctrina que obre l’article 125 CE a les persones jurídiques pú-
bliques és recollit per la tantes vegades citada STC 311/2006 (FJ 4 i 5) i d’altres 
posteriors (STC 67/2011, FJ 2). En aquesta primera decisió, el Tribunal fa dues afir-
macions transcendents en relació amb el dret d’accés al procés per part d’aquelles: 
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d’una banda, que «en la regulación general no hay exclusión expresa de las personas 
jurídico-públicas para el ejercicio de la acción popular» (FJ 4); i, de l’altra, com ja 
ha quedat dit, que «corresponde a la Ley procesal determinar, entonces, los casos 
en que las personas públicas disponen de acciones procesales para la defensa del in-
terés general que tienen encomendado» (FJ 2, recollint la doctrina de l’abans men-
cionada STC 175/2001, FJ 9).

A més, en aquesta mateixa STC 311/2006 queda clar allò en què hem anat insis-
tint al llarg del Dictamen: que no es pronuncia sobre la constitucionalitat d’aquesta 
qüestió, ja que aclareix que «lo razonado no implica un juicio sobre la constituciona-
lidad abstracta de la ampliación de la acción popular a las personas públicas, juicio 
que sólo podríamos realizar en caso de que la Ley que así lo establezca fuera recur-
rida ante este Tribunal» (FJ 5).

De tot el s’ha exposat es desprèn que, un cop la llei ha incorporat els mecanismes 
processals a través dels quals les administracions públiques poden exercir el dret a 
la tutela judicial efectiva, entre els quals es troba l’acció popular, és quan l’autoritat 
judicial, en interpretar les dites normes, ho ha de fer guiada pel principi pro actione, 
si es tracta de l’accés a la jurisdicció.

D’altra banda, és especialment rellevant recordar que la possibilitat que, segons 
hem pogut veure, el Tribunal Constitucional sembla haver obert a les administra-
cions publiques per tal que puguin exercir l’acció popular ha estat catalogada, pel 
mateix Tribunal, d’excepcional. Així resulta, efectivament, de la mantes vegades 
citada STC 311/2006, la qual, després d’admetre que hi ha casos en els quals la po-
sició processal dels subjectes públics és equivalent a la de les persones privades i de 
reconèixer que, per això, són titulars també dels drets d’accés al procés i a no patir 
indefensió, va matisar que això era així «partiendo del carácter excepcional de la 
titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva de las entidades jurídico-públi-
cas» (FJ 2).

De les anteriors afirmacions resulta, doncs, que com que la legislació processal 
penal no conté cap previsió que habiliti les administracions públiques per a l’exerci-
ci de l’acció popular, per tal que això sigui possible cal una llei processal amb unes 
previsions específiques que justifiquin la dita legitimació.

Dit això, i per donar resposta al retret de la sol·licitud relatiu al fet que amb aques-
ta acció les persones jurídiques públiques estarien assumint competències pròpies 
del Ministeri Fiscal, entenem que el caràcter excepcional que ha de tenir la legitima-
ció de les institucions públiques per exercir l’acció popular ja les situa en un prisma 
diferent i complementari al del Ministeri Fiscal, que es vincula directament al paper 
d’aquelles en un estat social i democràtic de dret com ho és l’establert per l’article 
1.1 CE, que propugna la justícia com un dels valors superiors de l’ordenament jurí-
dic. En aquesta línia, cal tenir present que l’article 9.2 CE obliga els poders públics a 
adoptar mesures d’acció positiva per tal d’assegurar que la llibertat i la igualtat dels 
ciutadans siguin reals i efectives i que la seva actuació s’ha d’orientar cap al respec-
te i la protecció dels principis rectors (art. 53.3 CE), com ara la protecció de la salut 
pública (art. 43.2 CE) i del medi ambient (art. 45 CE), la conservació del patrimoni 
històric (art. 46 CE) i la defensa dels consumidors i usuaris (art. 51 CE).

Fetes les consideracions anteriors, cal dir que la tot just exposada doctrina del 
Tribunal Constitucional no és desconeguda pel Tribunal Suprem quan en la Sen-
tència 1007/2013, de 26 de febrer, FD Primer.7, invocada pels peticionaris del pre-
sent Dictamen, es refereix a l’exercici de l’acció popular per les institucions públi-
ques. En la dita decisió, el Tribunal Suprem es manifesta contrari al reconeixement 
d’aquesta legitimació especialment «por razones de coherencia interna del sistema, 
ya que si las entidades jurídico-públicas defienden, por definición, cuando actúan 
como acusación popular, intereses públicos y generales, para esa defensa ya se cuen-
ta, en el proceso penal, con la figura del Ministerio Fiscal». De tota manera, el ma-
teix Tribunal Suprem reconeix que la posició del Tribunal Constitucional «supone 
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un paso cualitativo, pues admite más claramente la constitucionalidad de las normas 
autonómicas atributivas de legitimación en concepto de acción popular, amparán-
dose en que, conforme a la doctrina sentada en la STC 175/2001, de 26 de julio, la 
norma es expresa y ha de interpretarse conforme al principio «pro actione», sin re-
ferencia alguna al hecho de que la Ley autonómica no haya sido objeto de cuestión 
de inconstitucionalidad».

Arribats aquí, es pot concloure aquest apartat assenyalant que en el marc de la 
seva doctrina sobre la configuració legal del dret a la tutela judicial efectiva i la pri-
macia del principi pro actione, el Tribunal Constitucional ha portat a terme una in-
terpretació de l’article 125 CE en el sentit que no exclou l’exercici de l’acció popular 
per part de les persones jurídiques públiques com a mecanisme processal d’accés 
a la jurisdicció, sense que això anterior justifiqui, però, una ampliació subjectiva 
automàtica a les administracions públiques, ja que el reconeixement d’accions pro-
cessals per a la defensa de l’interès general que aquestes tenen encomanada ha de 
tenir caràcter excepcional i ha d’estar regulat per part del legislador mitjançant les 
corresponents previsions específiques.

3. Un cop exposat el cànon de constitucionalitat sobre l’acció popular reconegu-
da per l’article 125 CE i l’abast de la legitimació per exercir-la, hem de procedir a la 
seva aplicació al precepte qüestionat per la petició de dictamen.

A aquest efecte, hem de recordar novament, de forma molt resumida, que, tot i la 
manca d’un pronunciament exprés de la jurisprudència constitucional sobre la legi-
timació de les persones jurídiques públiques per exercir l’acció popular, l’alt tribunal 
no nega aquesta possibilitat.

Hem dit també que l’esmentada legitimació de les persones jurídiques públiques 
no es pot establir com a regla general, sinó, tot el contrari, que es pot admetre te-
nint en compte el caràcter excepcional de la titularitat del seu dret a la tutela judicial 
efectiva. A l’anterior s’hi ha d’afegir igualment la necessitat que s’identifiquin els 
supòsits, els motius o l’interès que justifiquen aquesta legitimació, en el sentit que 
pertoca en tot cas a la llei processal determinar quan poden disposar els subjectes 
públics de les accions processals per a la defensa dels interessos generals que tenen 
assignats (en aquest sentit, STC 311/2006, FJ 2).

Així, doncs, d’acord amb la doctrina constitucional exposada, la regulació del 
precepte qüestionat pels diputats que sol·liciten el Dictamen no compleix amb les 
exigències requerides per habilitar la Generalitat com a titular per a l’exercici de 
l’acció popular en els processos penals.

En efecte, l’article 83 quater del Projecte de llei atorga una legitimació general i 
omnicomprensiva a l’Administració de la Generalitat per a l’exercici de l’acció po-
pular en els processos penals. És a dir, davant el silenci de la LECr respecte de la 
possibilitat d’incloure-hi les administracions públiques (que, en principi, segons la 
jurisprudència referida en l’apartat anterior, cal entendre com a manca de legitima-
ció d’aquestes), l’esmentat precepte possibilita que la Generalitat la pugui exercir en 
«totes aquelles matèries sobre les quals tingui competència»; matèries que immedia-
tament enumera tot reblant que l’enumeració es fa «sense que tingui caràcter limita-
dor». Tampoc no conté cap previsió específica ni al·ludeix a cap raó o interès general 
propis que justifiquin aquesta intervenció en els processos penals.

En conclusió, en vista dels raonaments precedents, entenem que l’article 83 qua-
ter del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi am-
bient, en legitimar de forma general i omnicomprensiva l’Administració de la Gene-
ralitat per a l’exercici de l’acció popular en tots els casos en què es vegi afectada una 
matèria de la seva competència, vulnera l’article 125 CE i la jurisprudència consti-
tucional que l’interpreta en vista del dret fonamental a la tutela judicial efectiva en 
el vessant d’accés a la jurisdicció (art. 24.1 CE).
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Un cop hem arribat a aquest pronunciament d’inconstitucionalitat sobre el con-
tingut del precepte, considerem que no és necessari entrar en l’examen d’altres dub-
tes, de naturalesa adjectiva, que també es puguin projectar sobre aquest. Ens re-
ferim, d’una banda, a determinar si el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que 
incideixen en el medi ambient, que és la norma en la qual s’ubica el precepte qües-
tionat, es pot qualificar o no de «llei processal», i, de l’altra, vinculat a això anterior, 
si d’acord amb les STC 80/2018, de 5 de juliol, i 97/2018, de 19 de setembre, la nor-
ma qüestionada s’empararia o no en la competència de la Generalitat per dictar les 
normes processals específiques que derivin de les particularitats del dret substantiu 
de Catalunya (art. 149.1.6 CE i 130 EAC).

4. Oimés, entenem que, en aplicació de la nostra Llei constitutiva (art. 19.1), cal 
que ens pronunciem sobre l’article 148 del mateix Projecte de llei, relatiu a la modi-
ficació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, 
atès que, tot i que no ha estat qüestionat pels diputats sol·licitants, el seu contingut 
material és substancialment coincident i té una relació directa amb el de l’article 83 
quater. En aquest sentit, efectua igualment una regulació general i omnicomprensi-
va de l’exercici de l’acció popular, per bé que en aquest cas l’ens legitimat és l’Ajun-
tament de Barcelona, que no respecta el caràcter excepcional d’aquest mecanisme 
processal d’accés a la jurisdicció quan es tracta de persones jurídiques públiques.

Per tant, l’article 148 del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, adminis-
tratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que inci-
deixen en el medi ambient, en els mateixos termes abans expressats, vulnera l’article 
125 CE d’acord amb la interpretació que d’aquest ha efectuat el Tribunal Constitu-
cional amb relació al dret fonamental de l’article 24.1 CE.

El que acabem de concloure no exclou, òbviament, que tant la Generalitat com 
els ens locals de l’àmbit de Catalunya (com qualsevol persona, física o jurídica, pú-
blica o privada que hagi pogut resultar afectada pel delicte) puguin accedir al procés 
penal a través de l’acusació particular. Així ho ha indicat el Tribunal Constitucional, 
quan ha afirmat que «la intervención de quienes resultan, siquiera sea mediatamen-
te, afectados por los delitos que se persiguen en el proceso penal no debiera plante-
arse en términos de ejercicio de la acción popular, sino más bien en el plano de la 
legitimación para la actuación en el proceso de la acusación particular de los afec-
tados por el ilícito en su esfera de derechos e intereses legítimos» (STC 140/2018, 
FJ 8).

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

Conclusions

Primera. Els articles 5.3 i 5.3 bis del Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions 
que incideixen en el medi ambient, en l’addició dels apartats 4 i 5 a l’article 34 de 
la Llei 5/2017, de 28 de març, no vulneren els articles 9.3, 14, 31.1 i .3, 38, 133 ni 
149.1.14 CE i troben empara en l’article 203.5 EAC en relació amb l’article 89 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Segona. L’article 66.6 del Projecte de llei no presenta motius de retret constitu-
cional ni estatutari llevat de l’incís «associacions de règim general» de l’apartat 1 
del nou article 56 bis que s’incorpora a la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació 
de l’impost sobre successions i donacions, el qual vulnera els articles 149.1.14 CE i 
203.3 EAC, en relació amb l’article 48 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per-
què, pel seu significat i abast, el precitat incís permet aplicar la reducció de la base 
imposable als contribuents que reben donacions o transmissions lucratives d’asso-
ciacions que acompleixen finalitats d’interès particular.
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Dit això, i tenint en compte que el Projecte de llei es troba en una fase de trami-
tació parlamentària que permet que el precepte examinat encara pugui ser esmenat, 
en exercici de la nostra funció consultiva, recomanem la seva modificació en el sen-
tit d’acotar-lo, de manera que s’excloguin del seu àmbit d’aplicació les associacions 
d’interès particular.

Adoptada per unanimitat.

Tercera. L’article 141 del Projecte de llei, en la nova redacció que dona a l’article 
9.2 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, no és contrari a l’article 103.1 CE i troba 
empara en les competències de la Generalitat de l’article 150 EAC.

Adoptada per unanimitat.

Quarta. L’article 83 quater del Projecte de llei, en legitimar de forma general 
i omnicomprensiva l’Administració de la Generalitat per a l’exercici de l’acció po-
pular en tots els casos en què es vegi afectada una matèria de la seva competència, 
vulnera l’article 125 CE i la jurisprudència constitucional que l’interpreta en vista 
del dret fonamental a la tutela judicial efectiva en el vessant d’accés a la jurisdicció 
(art. 24.1 CE).

Adoptada per unanimitat.

Cinquena. L’article 148 de Projecte de llei, atesa la seva relació directa amb l’ar-
ticle 83 quater, vulnera l’article 125 CE i la jurisprudència constitucional que l’in-
terpreta, en els mateixos termes indicats a la conclusió quarta.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, emetem i signem al Palau Cen-
telles en la data indicada a l’encapçalament.

Barcelona, 17 d’abril de 2020
El president, Joan Egea Fernàndez; el conseller secretari, Àlex Bas Vilafranca
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