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SÍNTESI DE LES VALORACIONS I LES MESURES PROPOSADES PER 
L’INFORME D’EXPERTS SOBRE LA STC SOBRE L’EAC 

 
 
 

1. Nació, símbols nacionals i drets històrics 
 

1.1  Nació (preàmbul) X  
 

Posició STC: nega el valor jurídic interpretatiu de les referències a  la nació 
en el preàmbul: afecta els intangibles. 

 
1.2  Símbols nacionals (art.8) X  
 

Posició STC: assimila el terme “nacional” a propi d’una nacionalitat: afecta 
els intangibles. 

 
1.3  Drets històrics (art.5) X  

 
Posició STC: es nega la possibilitat d’al·legar cap possible singularitat en 
l’espai de regulació de la Generalitat sobre la base dels seus drets històrics: 
afecta els intangibles. 

 
 

2. Drets, deures i principis rectors (llevat dels referits a la llengua) 
 

a) Valoració global V 
 

Posició STC: la distinció dels drets estatutaris respecte dels fonamentals 
permet recuperar en certa mesura l’espai d’actuació del Síndic de Greuges. 

 
b) Dret a viure amb dignitat el procés de la mort X  
 

Posició STC: nega la possibilitat d’establir per llei autonòmica l’obligació del 
personal sanitari d’atendre el document d’últimes voluntats. 
 
Mesura: modificació de la llei estatal que regula aquesta qüestió per establir 
clarament l’obligació d’atendre a les últimes voluntats per part del personal 
sanitari. 

 
 

3. Llengua 
 

3.1 La llengua pròpia i les llengües oficials (art.6.1 i 2) X  
 

Posició STC: nega la possibilitat de considerar la llengua catalana com la 
d’ús preferent i estableix la igualtat entre ambdues llengües llevat d’allò que 
afecta el deure de conèixer el català. Afecta els intangibles. 

 
3.2 La llengua en les relacions entre els organismes públics i els ciutadans 

(arts. 33.5 i 50.5) 
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a) Art. 33.5: V  
 

Posició STC: nega el valor de mandat al legislador en la concreta 
regulació del dret de dirigir-se en català als organismes constitucionals i 
jurisdiccionals d’àmbit estatal però sembla acceptar que el legislador 
estatal no pot deixar de regular-lo. 
 
Mesura: modificació de les lleis estatals que regulen òrgans 
constitucionals i òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal. 

 
b) Art. 50.5: X  
 

Posició STC: obliga a adequar-se a la llengua escollida pel ciutadà tot i 
que permet prioritzar el català sempre que s’articuli un mecanisme que 
no generi cap càrrega afegida per aquell ciutadà que vulgui rebre les 
notificacions en castellà. Proposta: no modificar la pràctica actual. 

 
3.3 La llengua en les relacions privades  

 
a) Art. 34: X  
 
Posició STC: exclou la possibilitat d’establir obligacions generals, 
immediates i directes pels particulars. Proposta: no modificar normativa 
actual: Codi Consum, llei de política lingüística, etc. 

 
3.4 La llengua en l’ensenyament 

 
Art. 35: V  
 
Posició STC: confirma el model lingüístic vigent en l’educació tot i afirmar el 
caràcter vehicular d’ambdues llengües. Proposta: no modificar ni la 
normativa ni la pràctica actual. 

 
4. Institucions 
 

4.1 Consell de Garanties Estatutàries (art.76.4) X 
  

Posició STC: nega la possibilitat que els dictàmens del CGE sobre 
projectes de llei que regulin drets estatutaris tinguin caràcter vinculant pel 
parlament. 
 
Mesura: possibilitat d’establir una pràctica o costum parlamentari. 

 
4.2 Síndic de Greuges (art.78.1) X  

 
Posició STC: nega l’exclusivitat del Síndic per supervisar l’actuació de 
l’Administració de la Generalitat pel que fa als drets fonamentals. 
 
Mesura: modificació de la llei del Defensor del Pueblo per establir pautes 
per a l’exercici de la supervisió per part del DP de l’actuació de les 
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institucions autonòmiques quan actuïn al seu lloc / instar convenis de 
col·laboració entre ambdues institucions en aplicació de la Llei de relacions 
entre el DP i les figures similars autonòmiques. 

 
4.3 La vegueria i el Consell de Vegueria (art.90 i 91.3 i 4) X  

 
Posició STC: nega la possibilitat de regular amb l’abast volgut per l’Estatut 
la institució de les vegueries i els seus òrgans de govern, més enllà del que 
suposa el simple desplegament de la regulació estatal sobre les províncies 
i les diputacions. 
 
Mesura: modificació de la llei de bases de règim local per a reconèixer un 
règim singular per a les vegueries, que permeti un major marge normatiu a 
la Generalitat, més enllà de la modificació de la normativa estatal 
necessària per al desplegament de les previsions estatutàries -LOREG, LO 
alteració límits provincials-) 

 
 

5. Poder Judicial 
 

5.1 El TSJC (art.95.2) V  
 

Posició STC: admet la possibilitat que l’EAC col·labori amb el legislador 
estatal en la determinació de les funcions del TSJ tot i convertir de fet el 
pretès mandat en recomanació. 
 
Mesura: modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial per reforçar la 
figura dels TSJ com a darrera instància definint la figura del TS com a òrgan 
amb funcions d’unificació de doctrina. 

 
5.2 Consell de Justícia (arts. 95.5 i 6, 97, 98.2.a, b, c, d, e i 98.3, 100.1, 101.1 i 
101.2) X  
 

Posició STC: nega la possibilitat que l’EAC configuri un òrgan de govern 
desconcentrat del CGPJ. 
 
Mesura: modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial per incorporar la 
figura d’aquests consells com a òrgans desconcentrats del CGPJ. 

 
5.3 Composició del Consell de Justícia (art.99.1) X  
 

Posició STC: nega la possibilitat que l’Estatut prevegi una composició dels 
consells de justícia amb participació de membres de la carrera judicial o del 
ministeri fiscal. 
 
Mesura: modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial i de l’Estatut 
orgànic del Ministeri Fiscal per possibilitar la participació de membres de la 
carrera judicial i del ministeri fiscal en els consells de justícia. 
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5.4 Competències sobre l’administració de l’Administració de Justícia V 
 
Posició STC: afirma la possibilitat de preveure les competències sobre 
l’administració de l’Administració de justícia tot i que la seva efectivitat 
depèn de la modificació de la LOPJ.  
 
Mesura: modificació de la Llei orgànica del Poder Judicial, essencialment, 
per implementar les competències previstes en aquest capítol sobre 
l’administració de l’Administració de Justícia) 

 
 

6. Competències 
 

6.1 Tipologia de competències 
 

a) Competències exclusives (art.110) X  
 

Posició STC: s’ha perdut la garantia estatutària: només es resol amb 
l’autocontenció regulatòria de l’Estat. 

 
 b) Competències compartides (art.111, 120.2 i 126.2) X  
 

Posició STC: s’ha perdut la garantia estatutària: es resol amb 
l’autocontenció regulatòria de l’Estat. 
 
Mesura: alternativament: modificació de la Llei del Govern per 
introduir un tràmit de consulta obligatòria a les CCAA quan l’Estat 
vulgui adoptar normativa bàsica en normes que no tinguin rang de 
llei o en actes executoris. 

 
 c) Competències executives (art.112) X  
 

Posició STC: s’ha perdut la possibilitat de dictar reglaments que no 
siguin merament organitzatius.  
 
Mesura: atribució de la potestat per dictar normes reglamentàries, 
de desplegament, de segon nivell o de caràcter complementari a les 
de l’Estat, via art. 150.1 i 150.2 CE. 

 
 
6.2 Matèries 
 
 a) Consultes populars (art.122) X  
 

Posició STC: nega la possibilitat que el legislador autonòmic 
estableixi la regulació de les consultes populars per via de 
referèndum en entendre que afecten l’exercici del dret fonamental a 
la participació política i per tant han de ser regulades per llei 
orgànica. 

 



 5 

Mesura: modificació de la Llei orgànica de modalitats de 
referèndum, per excloure l’aplicació d’aquesta llei a les consultes 
per via de referèndum d’àmbit autonòmic, tal com ara es fa amb les 
d’àmbit local. 

 
 b) Cultura (art.127) X  
 

Posició STC: s’ha perdut la garantia estatutària: només es resol amb 
la potenciació de l’acord amb l’Estat. 

 
 c) Dret civil (art.129)  
 

Sobre l’àmbit de regulació X  
 
Posició STC: caldrà justificar cas per cas la connexió de les 
institucions que es vulguin regular amb institucions històriques. 
 
Sobre la prevalença de les fonts del Dret civil català V  
 
Posició STC: es reconeix la prevalença. 

 
d) Immigració (art.138) V  
 

Posició STC: es confirma la interpretació material del concepte 
immigració. 

 
 
 

7. Relacions Estat – Generalitat 
 

7.1 Participació en institucions, organismes i procediments de presa de decisió 
(art.174.3 i 180) X  
 

Posició STC: s’ha perdut el valor de mandat al legislador estatal i s’afirma 
que la participació tan sols pot donar-se en òrgans consultius. 
 
Mesura: modificació de la normativa reguladora de tots aquests organismes 
i institucions. 

 
7.2 La Comissió Bilateral (art.183) V  
 

Posició STC: es confirma que aquests mecanismes conviuen amb els de 
caràcter multilateral.  

 
 

8. Relacions amb la UE i acció exterior 
 

Valoració global V  
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9. Finançament 
 

9.1 Introducció X  
 

Posició STC: s’ha perdut el valor de mandat al legislador estatal i la 
prevalença de l’EAC respecte la LOFCA. 

 
9.2 Mecanismes d’anivellament (art. 206.3 i 5) 
 

a) Art. 206.3: X  
 

Posició STC: s’ha perdut el valor de mandat al legislador estatal i la 
prevalença de l’EAC respecte la LOFCA però ja està incorporat a la 
LOFCA. 

 
b) Art. 206.5: V  

 
Posició STC: s’ha perdut el valor de mandat al legislador estatal i la 
prevalença de l’EAC respecte la LOFCA però s’afirma que el principi ja 
deriva de la pròpia Constitució i en tot cas, ja està incorporat a la 
LOFCA. 

 
9.3 Comissió Mixta (art.210) X  
 

Posició STC: es defineix la Comissió Mixta com a instrument de caràcter 
complementari als mecanismes multilaterals –CPFF-. 

 
9.4 Capacitat legislativa per l’establiment de tributs locals (art.218.2) X  
 

Posició STC: es nega la capacitat normativa per a l’establiment i la 
regulació de tributs locals. 
 
Mesura: modificació de la llei d’hisendes locals per preveure espais de 
regulació autonòmica -essencialment per la creació- dels tributs locals a 
partir del previ reconeixement i regulació bàsica a la llei estatal 

 
9.5 Inversions en infraestructures (DA 3a) X  
 

Posició STC: s’ha perdut la garantia estatutària: només es resol amb la 
potenciació de l’acord amb l’Estat. 

 
9.6 Participació de la Generalitat en tributs estatals (DA 8a, 9a i 10a) X   
 

Posició STC: s’ha perdut la garantia estatutària; en tot cas, els percentatges 
de cessió de tributs ja han estat objecte d’aprovació pel legislador estatal. 

 
 

10. Reforma de l’EAC 
 

Valoració global V  
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Posició STC: es reforça el principi que el president de la Generalitat és el 
representant ordinari de l’Estat a Catalunya. 

 
 


