Revista da
Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia

Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia

Nº 3 Decembro 2006

XUNTA DE GALICIA

REVISTA
Da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia

Nº 3 –decembro- 2006

Revista da Asesoría Xurídica
da Xunta de Galicia
Nº 3 –ano 2006

DIRECTOR
Carlos Abuín Flores

COORDINADORA
Soledad del Campo Fernández

CONSELLO DE REDACCIÓN
José Vicente Alvariño Alejandro, Carlos Abuín Flores, Santiago Valencia Vila e
Manuel Pillado Quintáns

ASESORAMENTO LINGÜÍSTICO
Servizo de Tradución da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

Imprime: Tórculo Artes Gráficas, S.A.
ISSN: 1689-6563
Depósito Legal: C-

PRESENTACIÓN

A asesoría xurídica da Xunta de Galicia aborda, un ano máis e de xeito inusitado, un novo
número da súa revista xurídica, e xa van catro.
Este número 3, referido ao ano 2006, compila os máis importantes artigos doutrinais que
chegaron ultimamente á dirección da revista e que completan un exemplar de estudo sereno
pero, ao mesmo tempo, rigoroso e diverso.
O obxecto de estudo neste número, constitúeno importantes institucións xurídicas e de
grande actualidade (as axudas de Estado, o dereito da comunicación, os convenios de
colaboración, as invencións biotecnolóxicas, os dereitos nos estatutos de autonomía...), e
reflicten perfectamente o dinamismo e a practicidade en que se move o dereito e a súa
interpretación nos últimos tempos.
Este novo número, como os que o precederon, pretende aproximar aos letrados da Xunta de
Galicia e aos interesados nas materias tratadas, un repertorio doutrinal conformado por
insignes xuristas do foro galego, que, desinteresadamente, achegan uns artigos e recensións
que nos axudan no traballo diario. Ben merecido, pois, debe ser o noso agradecemento aos
autores que puxeron a súa letra e a súa sinatura, e sen os cales a Asesoría Xurídica non
podería continuar tan tenaz e bonito proxecto.

Santiago de Compostela, Decembro 2006.

CARLOS ABUÍN FLORES.

Letrado da Xunta de Galicia.
Xefe do Gabinete de Estudos e
Dereito Comunitario da Asesoría Xurídica Xeral.
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NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE ORIXINAIS PARA A REVISTA DA
ASESORÍA XURÍDICA DA XUNTA DE GALICIA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Os artigos ou recensións que se propoñan para a publicación no REXUGA deberán ser orixinais
e non publicados ou propostos para tal fin noutra revista.
Presentaranse en formato DIN A-4, interliñado 1,5, letra TIMES NEW ROMAN de 12 puntos,
nunha soa cara e numeradas, non excedendo de 20 páxinas. En casos excepcionais, aceptaranse
traballos de ata 40 páxinas, baixo o beneplácito do Consello de redacción. Deben ir
acompañados en formatos recoñecibles polo procesador de texto Microsoft Word en calquera
das súas versións para Windows. A lingua utilizada será o galego ou o castelán. Todos os
artigos serán obxecto de tradución ó galego normativo.
Na primera páxina figurará o título do traballo, o máis especifico e breve posible; baixo este,
aparecerá o nome do autor ou autores, con indicación da súa profesión ou cargo co que desexen
ser presentados.
As epígrafes numeraranse só con caracteres arábigos.
As notas deben ir numeradas conrrelativamente, colocadas ao final e facendo referencia a elas
no texto con números superíndices.
No caso de se utilizaren abreviaturas ou siglas incluirase a súa listaxe a continuación da
bibliografía.
Referencias bibliográficas:
A bibliografía deberá aparecer completa ao final do artigo, ordenada alfabeticamente e
cronoloxicamente no caso de tratarse de varios traballos dun mesmo autor.
7.1.

As referencias bibliográficas para documentos impresos faranse de acordo coa
normativa internacional, norma ISO 690:1987, do seguinte xeito:
Poranse en cursiva o nome das revistas e o título das monografías. A puntuación e
a orde axustaranse aos modelos siguintes:
Monografías
 Exemplo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Juan José. Manual de
notificaciones administrativas.Madrid: Cívitas, 2002.
Parte dunha monografía
 Exemplo: MUÑIZ. J. Tratamiento quirúrgico del ulcus gastroduodenal.
En MORENO GONZÁLEZ, E. (dir.) Actualización en cirugía del
aparato digestivo. Madrid: Jarpyo, vol. IV, p. 367-369.
Publicacións seriadas
 Exemplo: comunications equipment manufacturers. Manufacturing and
Primary Industries División, Satatics Canada, Preliminary edition. Otawa:
Statics Canada, 1971. Annual census of manufactures. Texto en ingles y
francés. ISSN 0700-0758.

7.2.

8.
9.
10.

No caso de ter que citar recursos electrónicos, deberase seguir a norma
internacional ISO 690- 2:1997.

No caso de colaboracións á sección “Recensións”, a lonxitude máxima será a catro páxinas. As
recensións deberán ter un contido crítico máis que meramente expositivo.
O repertorio reserva para si o dereito de decidir sobre a publicación ou non dos orixinais
remitidos e non se identifica necesariamente co contido dos traballos que se publiquen nel.
Os
traballos
remitiranse
por
correo
electronico
a
seguinte
dirección;
asesoría.xuridica.xeral@xunta.es ou no caso de correo ordinario a:

BIBLIOTECA DA ASESORÍA XURÍDICA XERAL.
Edificio San Caetano, nº 1
15704 Santiago de Compostela.
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AS DISPOSICIÓNS DO PODER EXECUTIVO CON FORZA DE LEI
A súa regulación na Constitución española e nos ordenamentos
autonómicosno marco da reforma estatutaria
MARCOS ALMEIDA CERREDA

Profesor contratado interino de Dereito Administrativo
Universidade de Santiago de Compostela

I.- INTRODUCIÓN

O obxecto deste traballo é expor, de forma clara e sistemática, a regulación contida
na Constitución española de 1978 sobre as normas con rango de lei que pode ditar o
Goberno da Nación, decretos lei e decretos lexislativos. Á hora de levar a cabo esta tarefa,
evidentemente, terase en conta non só o texto constitucional, senón tamén, por unha parte,
unha selección da abundante xurisprudencia, tanto do Tribunal Constitucional como do
Tribunal Supremo, existente sobre a materia, e, por outra banda, algunhas das máis
interesantes contribucións doutrinais extraídas de entre a non menos copiosa literatura
xurídica escrita sobre este tema. O fin último que se persegue coa devandita exposición é
pór as bases necesarias para poder describir, de modo crítico, a regulación que, sobre estas
figuras, se pretende introducir nos textos dos estatutos de autonomía, como consecuencia
do seu proceso de reforma que, actualmente, se está a desenvolver no noso país.



O texto deste artigo ten a súa orixe no relatorio presentado no Curso superior de dereito público organizado
pola Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia.
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II.- OS DECRETOS LEI

Os decretos lei son, como sinala o profesor GARCÍA

DE

ENTERRÍA, normas con

rango de lei de natureza provisional que emanan, por vía de excepción, do Poder
Executivo1.
Para o seu estudo, de acordo coa metodoloxía antes exposta, en primeiro lugar,
procede examinar cal é a regulación que, sobre estas normas provisionais do Executivo,
contén a Constitución. Así, en concreto, hai que estudar tanto os límites que esta lles
impón, como a regulación da súa revisión; e, en segundo lugar, á luz do dito exame procede
analizar as diferentes disciplinas que, para esta institución, se barallan no ámbito
autonómico.

A.- A REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DOS DECRETOS LEI

A figura dos decretos lei non aparece no constitucionalismo español ata o primeiro
terzo do século XX. Así, o artigo 80 da Constitución republicana de 1931 é o primeiro
precepto constitucional que os regula, ben que cun deseño netamente distinto do que este
instrumento posúe na actualidade2. Pese á súa aparición tardía, trátase dun instituto abocado
ao éxito, xa que, desde aquela, foi recollido en todas as normas fundamentais do noso
ordenamento –após a Constitución de 1931, recollerase na Lei orgánica do Estado de 1967,
a cal transcribiu a regulación contida na Lei de Cortes de 1942– ata os nosos días, en que se
atopa regulado no artigo 86 da Constitución de 19783.
A actual disciplina constitucional, claramente inspirada na contida no artigo 77 da
vixente Constitución italiana, caracterízase por suxeitar estas disposicións de natureza
1

Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 12ª ed., 2005, p.
144.
2

Este precepto dispuña: «Cando non estea reunido o Congreso, o presidente, por proposta e por acordo
unánime do Goberno e coa aprobación dos dous terzos da Deputación Permanente, poderá estatuír por decreto
sobre materias reservadas á competencia das Cortes, nos casos excepcionais que requiran urxente decisión, ou
cando o demande a defensa da República.
»Os decretos así ditados terán só carácter provisional e a súa vixencia estará limitada ao tempo que tarde o
Congreso en resolver ou lexislar sobre a materia».
3

Vid. sobre a evolución histórico-normativa deste instrumento: Manuel FRAILE CLIVILLÉS, “El decreto-ley”,
en Las Fuentes del Derecho, www.iustel.é, 2005.
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esencialmente provisional a uns ríxidos límites e a un procedemento de revisión
parlamentaria.

1.- OS LÍMITES CONSTITUCIONAIS AO EMPREGO DOS DECRETOS
LEI

Unha das máis importantes innovacións que a regulación constitucional introduce
no deseño da figura dos decretos lei, herdado do réxime anterior, é a de imporlle uns
estritos límites, tanto subxectivos coma obxectivos. O fin que os constituíntes perseguían
con esta medida era romper, de xeito total e definitivo, coa situación preexistente, na cal os
decretos lei eran o vehículo que lle permitía ao Poder executivo gozar dunha auténtica e
verdadeira competencia lexislativa alternativa á das Cortes4.

a.- Os límites subxectivos ao emprego dos decretos lei

A Constitución, no seu artigo 86, atribúelle, de modo exclusivo, a potestade de ditar
decretos lei ao Goberno. Daquela, na medida en que só o Goberno está constitucionalmente
habilitado para a emisión de decretos lei, é ilexítimo que estes poidan ser ditados, incluso
mediando a delegación previa do Goberno, tanto por outros órganos colexiados, coma polas
comisións delegadas, coma polos órganos unipersoais, polo presidente do Goberno ou
polos ministros5.

b.- Os límites obxectivos ao emprego dos decretos lei

Os límites de natureza obxectiva que a norma fundamental lle impón ao Goberno á
hora de empregar os decretos lei son dous: a concorrencia dun presuposto de feito
habilitante taxativamente fixado e a prohibición de utilizar estes instrumentos para regular
certas materias.
4

Como sinala o profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, a esta situación chegouse na medida en que, por unha banda,
se relaxou de modo absoluto a verificación dos orzamentos habilitantes para o exercicio desta potestade e, por
outra, non existía ningún mecanismo de ratificación ou conversión polo lexislativo ou de control polos
tribunais (Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 144).
5

Xa que logo, de acordo con esta previsión constitucional, a Lei 50/1997, do Goberno, establece no seu artigo
5, letra c, que lle corresponde ao Consello de Ministros, como órgano colexiado do Goberno, a aprobación
dos reais decretos lei.
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i.- O presuposto de feito habilitante

A Constitución autoriza o Goberno da Nación para que dite decretos lei, sempre que
se dea un “caso de extraordinaria e urxente necesidade”. Dito doutro xeito, o Goberno,
unicamente, pode empregar a potestade de emanar decretos lei cando se produza unha
situación de necesidade, cualificada por ser extraordinaria e urxente.
Deste xeito, para saber cando é lexítimo o uso dos decretos lei polo Goberno, é
necesario precisar qué se debe entender por situación de extraordinaria e urxente
necesidade.
Os conceptos de extraordinariedade e de urxencia son conceptos xurídicos
indeterminados, é dicir, conceptos cuxo alcance concreto aínda ben non pode precisarse a
priori, si que pode ser fixado, caso por caso, en función das circunstancias concorrentes en
cada un deles, de maneira que en cada suposto só existe unha solución xusta (trátase dun
suposto extraordinario ou non, ou ben constitúe un caso urxente ou non)6.
De todos os xeitos, a pesar desa necesaria indeterminación inicial dos conceptos que
emprega a Constitución −imposta pola propia natureza das cousas, na medida en que sería
inviable establecer unha lista taxada de supostos, definida con conceptos xurídicos
determinados, nos cales o Goberno puidese exercer esta potestade−, a xurisprudencia
constitucional e a doutrina ofrecen unhas pautas interpretativas para acoutar, en certa
medida, o sentido dos devanditos termos.
Así, o profesor SANTAMARÍA PASTOR sinala que para que unha determinada
necesidade pública poida ser cualificada de extraordinaria, é necesario que esta cumpra tres
requisitos:
- en primeiro lugar, esta necesidade debe derivar dun suposto de feito non ordinario,
isto é, inusual ou de produción infrecuente.
- en segundo lugar, débese tratar dunha necesidade acaecida de xeito imprevisible
ou dificilmente previsible.
-e, en terceiro lugar, débese tratar dunha necesidade de gravidade ou importancia
singulares7.
6

Vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 145.

7

Vid. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, vol. 1, Iustel,
Madrid, 1ª ed. , 2004, p. 291.
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Polo que respecta á urxencia, o Tribunal Constitucional afirmou, desde o primeiro
momento, que unha situación pode ser cualificada como urxente cando a súa atención non é
susceptible de ser afrontada, con garantías de éxito, polo procedemento lexislativo
ordinario, nin sequera na súa modalidade de urxencia8.
A facultade de apreciar a concorrencia, nunha situación concreta, dunha
extraordinaria e urxente necesidade correspóndelle, en primeiro lugar, ao Goberno, o cal
goza dunha certa marxe de apreciación9, ben que a dita apreciación pode ser corrixida polo
Poder lexislativo, na fase de validación do decreto lei, ou polo Tribunal Constitucional, con
ocasión do control de constitucionalidade do decreto lei10.
Non obstante, e en particular, polo que respecta á fiscalización polo Tribunal
Constitucional da concorrencia do presuposto de feito habilitante para a emanación de
decretos lei, á luz da xurisprudencia deste Alto Tribunal11, hai que darlle a razón a
FERNÁNDEZ RAMOS cando afirma que o Tribunal Constitucional optou por un criterio
flexible na determinación da concorrencia do presuposto de feito habilitante, ao considerar
que a necesidade a que alude o artigo 86 da Constitución non é unha “necesidade absoluta”,
que supoña un grave perigo para o sistema constitucional -como as situacións previstas no
artigo 116 da Constitución-, senón que equivale a unha necesidade relativa de carácter máis
amplo, relacionada cos obxectivos gobernamentais e que, por razóns difíciles de prever,
require unha acción normativa inmediata (o que a STC 23/1993 denominou “conxunturas
económicas problemáticas”)12. Neste sentido, SANTAMARÍA PASTOR sinalou que o Tribunal
Constitucional adoptou unha actitude do self restraint no control do presuposto de feito dos
decretos lei13.

8

Cfr. SSTC 29/1982, do 31 de maio, e 111/1983, do 2 de decembro.

9

Esta marxe ou presunción de acerto na concreción do concepto xurídico indeterminado que se lle outorga ao
Goberno non pode ser confundido, de ningún xeito, coa atribución dunha potestade de discrecionalidade.
10

Para efectuar este control, o Tribunal Constitucional usa diferentes indicios: a existencia de estudos,
análises ou debates políticos previos sobre o problema, os intervalos de tempo que median entre a aprobación,
a sanción e a publicación, a remisión á regulación de determinados aspectos por regulamento sen fixación do
prazo máximo para a súa aprobación, etc.
11

Vid., entre outras, as SSTC 111/1983, do 2 de decembro; 11/2002, do 11 de xaneiro; 189/2005, do 7 de
xullo; 329/2005, do 15 de decembro, e 332/2005, do 15 de decembro.
12

Cfr. Eduardo GAMERO CASADO e Severiano FERNÁNDEZ RAMOS, Manual básico de Derecho
Administrativo, Tecnos, Madrid, 3ª ed., 2006, p. 86.
13

Vid. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, “El sistema de fuentes del derecho en los primeros cincuenta años
de vida de la Revista de Administración Pública”, Revista de Administración Pública, n. 150, pp. 533-576.
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En definitiva, á vista da xurisprudencia constitucional, pódese concluír que, salvo
que se trate dun caso extremo, onde se aprecie un abuso manifesto na utilización da técnica
do decreto lei, o Tribunal Constitucional non vai corrixir a inicial apreciación da
concorrencia dunha extraordinaria e urxente necesidade levada a cabo polo Goberno14.
14

É esta unha posición moi discutible. Respecto disto, comparto a crítica que a esta lle realiza a presidenta do
tribunal no seu voto particular á STC 332/2005, do 15 de decembro. Neste voto particular sinala: «A posición
defendida pola maioría abunda na liña de lexitimar a adopción de decretos lei en toda circunstancia, facendo
así cada vez máis indiscernible o que, na miña opinión, é o verdadeiro fundamento constitucional da
lexislación de urxencia por parte do Goberno.
»Ao meu ver, a idea de principio debese ser que unicamente é admisible a adopción dun decreto lei se é
inaprazable regular unha materia reservada á lei nun tempo inferior ao necesario para a aprobación dunha lei
formal polas Cortes Xerais.
»Non cabe, pois, recorrer a esta forma normativa para regular materia que pode ser disciplinada por
regulamento. Non porque se deba respectar unha inexistente reserva regulamentaria, nin porque o lexislador
non poida regular calquera materia sen máis límite que o respecto á Constitución, senón, sinxelamente,
porque quen pode facer tal cousa é só o verdadeiro lexislador, é dicir, as Cortes Xerais, e non o Goberno con
ocasión do exercicio, excepcional, de facultades lexislativas.
»A maioría vén identificar a necesidade de adoptar con urxencia unha disposición normativa coa licitude
constitucional da adopción dun decreto lei. Porén, a «extraordinaria e urxente necesidade» relevante para os
efectos do artigo 86.1 CE é só a referida á adopción de normas con rango ou valor de lei, de maneira que se a
urxencia acreditada da adopción dunha norma se prové suficientemente coa emisión dun decreto, é dicir, se o
Goberno pode socorrer a situación de urxencia co exercicio de facultades normativas propias, non é
constitucionalmente lícito que se sirva de facultades das cales só pode dispor cando a intervención normativa
necesaria é sobre un terreo reservado ao lexislador. A isto non se pode opor que a lei non coñece límites
fronte ao regulamento, pois aquí non se trata da lei nin do lexislador, senón dunha norma excepcionalmente
equiparada á lei e adoptada por quen non é o titular da potestade lexislativa, senón só da regulamentaria, por
máis que en determinadas circunstancias, para cohonestar, xustamente, o respecto debido á reserva de lei coa
necesidade de regular materia reservada nun prazo inferior ao establecido para a elaboración dunha lei formal,
se habilite para ditar normas que valen como leis na medida estritamente necesaria. O Goberno, en suma, non
pode regular lexislativamente calquera materia e en calquera circunstancia, senón só cando sexa inevitable.
En definitiva, cando se vaian ver afectadas materias inaccesibles ao regulamento e fronte ás cales, por tanto,
non é suficiente co exercicio da súa potestade normativa propia. Non constitúe, por tanto, aval para a tese da
maioría o precedente representado pola STC 60/1986, único pronunciamento en que con claridade este
tribunal dixo que o decreto lei se pode ocupar de materia regulamentaria incluso no caso de que non exista
ningunha conexión, por indirecta que sexa, cunha materia reservada á lei. E non o é porque daquela se
axuizaba un decreto lei que tiña por obxecto, precisamente, a organización departamental do Goberno,
resultando irrelevante a forma normativa escollida para iso, xa que o seu obxecto só afectaba o Goberno
mesmo por canto se trataba da súa estrutura interna, e de máis nada, por tanto, e isto é o definitivo, a ninguén
podía afectar nin a ninguén prexudicaba nos seus dereitos de defensa ante a xurisdición.
»En efecto, a necesidade de reconducir a xurisprudencia do Tribunal nesta materia cara a cursos estritamente
adecuados ao fundamento constitucional da lexislación de urxencia é, ademais, tanto máis necesaria canto
deixar ao arbitrio do Goberno a decisión de regular con valor de lei unha materia que admite que a disciplina
regulamentaria leva consigo a nada desprezable consecuencia de deixar así mesmo ao seu arbitrio a decisión
sobre o réxime de axuizamento xurisdicional posible da norma adoptada, cos evidentes prexuízos que diso
poden derivar para a defensa dos dereitos dos particulares. Especialmente nun caso como o que se presenta
neste proceso constitucional, en que o artigo 8 do decreto lei axuizado («Modificación do Real decreto
1987/1985, do 24 de setembro, sobre normas básicas de instalación e funcionamento das estacións de
inspección técnica de vehículos») regula materia que ata daquela só fora regulada por regulamento e que no
sucesivo, por obra do propio decreto lei, tamén pode ser obxecto de regulación por simple decreto
gobernamental, por canto o citado precepto do decreto lei deslegaliza, en unidade de acto, a materia que
empeza legalizando, que adquire así o réxime xurisdicional propio das normas con rango legal, en prexuízo
da defensa dos dereitos e intereses dos particulares ante a xurisdición contencioso-administrativa. Na miña
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O presuposto de feito habilitante, como instrumento de control da potestade do
Goberno de ditar decretos lei, non esgota a súa virtualidade de comprobarse a súa
concorrencia e, en consecuencia, de concluírse que é lexítimo aprobar un decreto lei, senón
que tamén serve para controlar o contido do decreto lei que se dite, nun dobre sentido: en
primeiro lugar, é inescusable que exista unha completa correspondencia entre o presuposto
de feito habilitante e as materias reguladas no decreto lei; e, en segundo lugar, a regulación
contida no decreto lei debe incidir de forma inmediata sobre a situación de extraordinaria e
urxente necesidade que constitúe o presuposto de feito habilitante.
Con relación ao primeiro aspecto, a doutrina constitucional vén exixindo para
considerar adecuado á orde constitucional un determinado decreto lei que exista unha
conexión de sentido entre a situación de extraordinaria e urxente necesidade que o Goberno
pretende afrontar mediante o dito decreto lei e as concretas medidas incluídas nel. Neste
sentido, SANTAMARÍA PASTOR sinala que debe existir unha total coherencia entre a urxencia
da situación e a natureza das medidas adoptadas, de tal xeito que estas se deben limitar á
resolución dos aspectos inaprazables do problema que se vai abordar, non daqueloutros
cuxa norma poida facerse, máis tarde, polos cursos normativos ordinarios15.
Polo que atinxe o segundo aspecto, a doutrina do Tribunal Constitucional entende
que é preciso que o decreto lei leve a cabo unha efectiva innovación normativa que incida,
directamente, sobre a situación de necesidade que se pretende afrontar coa dita norma, ben
que non é preciso que o réxime xurídico contido nel sexa completo 16. En coherencia con
esta doutrina, o Tribunal Constitucional, por unha parte, declarou inconstitucionais as
remisións regulamentarias exclusivamente deslegalizadoras carentes de calquera tipo de
prazo17, e, por outra parte, considerou perfectamente constitucionais aquelas habilitacións
regulamentarias necesarias, debido á imposibilidade técnica de proceder a unha aplicación
inmediata do decreto lei, sempre que estean suxeitas a un prazo de desenvolvemento
razoable, atendendo á materia e ás concretas circunstancias concorrentes en cada caso18.

opinión, non cumprindo o requisito ou presuposto habilitante do artigo 86.1 CE nos termos que deixei
sinalados, debiamos ter declarado a súa inconstitucionalidade».
15

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit. , p. 292

16

Cfr. STC 11/2002, do 17 de xaneiro.

17

Cfr. SSTC 29/1982, do 31 de maio, e 29/1986, do 20 de febreiro.

18

Cfr. SSTC 23/1993, do 21 de xaneiro, e 332/2005, do 15 de decembro.

17

En definitiva, como indica o Tribunal Constitucional na súa Sentenza 29/1982, do
31 de maio, no decreto lei non se poden incluír disposicións que «polo seu contido ou de
maneira evidente, non garden ningunha relación, directa nin indirecta, coa situación que se
trate de afrontar, nin, moi especialmente, aquelas que, pola súa mesma estrutura,
independentemente do seu contido, non modifican de xeito instantáneo a situación xurídica
existente, pois delas dificilmente se poderá predicar a xustificación da extraordinaria e
urxente necesidade».

ii.- As materias cuxa regulación queda constitucionalmente excluída do ámbito de
actuación dos decretos lei

En principio, o ámbito material propio dos decretos lei é o das materias reservadas
formal ou materialmente á lei, ben que a última xurisprudencia do Tribunal Constitucional
−STC 332/2005, do 15 de decembro− permite o ditado de decretos lei en materia onde non
hai reserva legal 19.
Non obstante, dentro do dito ámbito, a Constitución sinala unha serie de materias
que non poden ser disciplinadas a través de decreto lei. En concreto o artigo 86.1 da
Constitución dispón:
«En caso de extraordinaria e urxente necesidade, o Goberno poderá ditar
disposicións lexislativas provisionais que tomarán forma de decretos lei e que non poderán
afectar o ordenamento das institucións básicas do Estado, os dereitos, os deberes e as
liberdades dos cidadáns regulados no título I, o réxime das comunidades autónomas nin o
dereito electoral xeral».
O teor literal deste precepto constitucional suscita dous problemas: primeiro, cal é o
significado que se lle debe atribuír ao termo “afectar” neste contexto; e, en segundo lugar,
cal é o contido e alcance de cada unha das materias cuxa regulación a Constitución prohibe
que se faga mediante decreto lei.
Respecto da primeira cuestión, hai que sinalar, como fai o prof. BERMEJO VERA,
que a utilización do termo “afectar” pola Constitución non é moi afortunada, porque, de se
interpretar extensiva ou mesmo literalmente, é practicamente imposible que o Goberno

19

En calquera outra materia o Goberno non necesita dun decreto lei para proceder á regulación destas, xa que
está habilitado para facelo a través dun simple decreto. Neste sentido, remítome ao voto particular antes
transcrito da presidenta do Tribunal Constitucional.
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poida ditar lexitimamente decretos lei20. Para evitar este efecto, claramente non desexado
polo constituínte, o Tribunal Constitucional estableceu que “afectar”, no marco desta
normativa constitucional, significa modificar substancialmente os efectos xurídicos da
regulación de calquera das materias incluídas no artigo 86 da Constitución. En definitiva,
“afectar” consiste en regular unha materia ben de xeito completo ou ben no seu núcleo
esencial ou os seus elementos fundamentais; pola contra, non cabe entender que “afectar”
consista en incidir sobre unha materia de modo indirecto ou circunstancial21.
Unha vez resolta a cuestión de que se debe entender por afectar, é preciso deslindar
o contido concreto de cada unha das materias incluídas no artigo 86 da Constitución.
En primeiro lugar, ao excluír do ámbito material dos decretos lei a regulación do
ordenamento das institucións básicas do Estado, o que a Constitución pretende é que, a
través dun decreto lei, o Goberno non altere a disciplina dos elementos estruturais esenciais
ou xerais da organización e do funcionamento das organizacións públicas sancionadas a
nivel constitucional cuxa regulación exixa unha lei22. En definitiva, o fin último que se
persegue é impedir que o Goberno, mediante decreto lei, substitúa a intervención das
Cortes, expresamente exixida pola Constitución, en determinadas materias como son, por
exemplo, a ratificación dos tratados internacionais (artigos 93 e 94 da Constitución)23 ou a
aprobación dos orzamentos xerais do Estado (artigo 134 da Constitución).
En segundo lugar, ao precluír nos decretos lei a regulación dos dereitos, dos deberes
e das liberdades dos cidadáns reguladas no título I da Constitución, o constituínte pretende
que o Goberno non poida empregar este instrumento para levar a cabo o desenvolvemento
propiamente dito dos dereitos, das liberdades e dos deberes constitucionalmente
establecidos, pero, de ningún xeito, quixo impedirlle toda incidencia neles que non supoña
tal desenvolvemento, como por exemplo, a atribución de competencia xurisdicional a
diversos tribunais ordinarios (STC 95/1988, do 26 de maio), a tipificación de condutas
constitutivas de infracción administrativa (SSTC 3/1988, do 21 de xaneiro, e 6/1994, do 17

20

Vid. José BERMEJO VERA, Derecho Administrativo Básico, Thomson-Civitas, 2005, p. 78.

21

Vid. SSTC 111/1983, do 2 de decembro; 3/1988, do 21 de xaneiro; 182/1997, do 28 de outubro; 137/2003,
do 3 de xullo, e 189/2005, do 7 de xullo.
22

Vid. STC 60/1986, do 20 de maio.

23

Neste sentido, a STC 155/2005, do 9 de xuño, establece que non se pode utilizar o decreto lei para autorizar
o Estado a estar obrigado mediante tratados ou convenios internacionais nos supostos en que se require a
intervención das Cortes Xerais.
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de xaneiro), ou, mesmo, a regulación dos elementos no esenciais do deber tributario (SSTC
6/1983, do 4 de febreiro, e 182/1997, do 28 de outubro)24.
En terceiro lugar, ao excluír do ámbito material dos decretos lei a regulación do
réxime das comunidades autónomas, o constituínte busca que o Goberno da Nación non
poida empregar o decreto lei para delimitar as competencias das comunidades autónomas,
nin para regular ou harmonizar o exercicio destas (STC 29/1986, do 20 de febreiro), o que
non ten intención de prohibirlle é que incida, indirectamente, nelas ao disciplinar algunha
outra materia (STC 23/1993, do 21 de xaneiro) 25.
Finalmente, en cuarto lugar, a Constitución veda aos decretos lei a regulación do
dereito electoral xeral, é dicir, exclúe a súa intervención na regulación dos procesos
electorais para a constitución do Congreso dos Deputados, do Senado e das entidades
locais.

2.- A REVISIÓN PARLAMENTARIA DOS DECRETOS LEI

Abordar a temática da revisión parlamentaria dos decretos lei require o exame
diferenciado de dúas cuestións: o procedemento de revisión parlamentaria dos decretos lei e
os efectos da decisión (ou falta dela) das Cortes sobre a revisión.

a.- O procedemento de revisión parlamentaria dos decretos lei

O artigo 86 da Constitución prevé dous procedementos diferentes para a revisión
parlamentaria dos decretos lei: o debate e a votación sobre a súa totalidade no Congreso e a
súa tramitación como proxecto de lei polo procedemento de urxencia.
De acordo co artigo 86.2 da Constitución, no prazo dos 30 días seguintes á
promulgación dun decreto lei, o Congreso (en Pleno ou a Deputación Permanente, de
acordo co artigo 78 da Constitución, se for o caso de que as Cortes foren disoltas ou ben no
suposto de expirar o seu mandato) débese pronunciar expresamente sobre a súa validación
ou derrogación en bloque mediante un debate e unha votación sobre a súa totalidade.

24

Vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 148.

25

Vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 149.
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Por outra parte, segundo o artigo 86.3 da Constitución, durante o mesmo prazo, as
Cortes poden proceder á

tramitación do decreto lei como proxecto de lei polo

procedemento de urxencia.
Esta disciplina constitucional presentoulle á doutrina dous problemas: o cómputo do
prazo dentro do cal se debe proceder á validación ou tramitación do proxecto e a relación
existente entre ambos os procedementos de revisión dos decretos lei.
En primeiro lugar, a fixación do dies a quo para o cómputo do prazo de trinta días
que leva a cabo a Constitución é pouco acertada, xa que configura como tal a data da
promulgación dos decretos lei. Na medida en que esta solución é pouco coherente co
principio de seguranza xurídica que a propia Constitución proclama, a doutrina optou por
considerar, como data de inicio do cómputo do prazo para a revisión dos decretos lei, a súa
data de publicación no Boletín Oficial del Estado.
A doutrina tamén se cuestionou se os días a que se refire a Constitución son días
naturais ou hábiles. Pese a que algúns autores optan por considerar que son días naturais 26,
de acordo cos artigos 150.1 e 90.1 do Regulamento do Congreso dos Deputados, debe
entenderse que se trata de días hábiles27.
Neste prazo de 30 días, de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional, o que se
debe producir é a actividade de control das Cortes, pero non é necesario que dentro do dito
prazo se leve a cabo a publicación do acordo de validación (STC 29/1986, do 20 de
febreiro).
En segundo lugar, polo que respecta á relación que debe existir entre os dous
procedementos descritos no artigo 86 da Constitución, o profesor GARCÍA

DE

ENTERRÍA

sinala que, ben que a lectura do precepto constitucional permitía pensar que ambos os
procedementos estaban configurados como alternativos e de utilización indistinta, segundo
as circunstancias e a maior ou menor conveniencia dunha discusión individualizada artigo
por artigo, a praxe parlamentaria impuxo a solución oposta, de forma que a ratificación ou

26

Vid. Tomás DE LA QUADRA SALCEDO, “Clases de leyes (III)”, en Las Fuentes del Derecho,
www.iustel.com, 2005.
27

O artigo 150.1 dispón: «O debate e votación sobre a validación ou derrogación dun real decreto lei
realizarase no Pleno da Cámara ou da Deputación Permanente, antes de transcorrer os trinta días seguintes ao
da súa promulgación, de conformidade co establecido no artigo 86.2 da Constitución. En todo caso, a
inserción na orde do día dun decreto lei, para o seu debate e a súa votación, poderase facer tan axiña como for
obxecto de publicación no “Boletín Oficial del Estado”».
Pola súa parte, o artigo 90.1 establece: «Salvo disposición en contra, os prazos sinalados por días neste
regulamento computaranse en días hábiles e os sinalados por meses, de data a data».
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derrogación do decreto lei se considera previa en todo caso, e, polo tanto, condicionante da
utilización do segundo dos procedementos habilitados polo precepto constitucional28.
A razón de ser desta práctica parlamentaria radica no feito de que, dados os tempos
e prazos parlamentarios, é materialmente imposible que a tramitación dun proxecto de lei,
nin aínda usando o procedemento de urxencia, poida levarse a termo no exiguo prazo de 30
días.
Desde a Sentenza 29/1982, do 31 de maio, o Tribunal Constitucional considerou
conforme a Constitución esta práctica. Finalmente, a dita praxe foi recollida no artigo 150
do Regulamento do Congreso dos Deputados29.

b.- Os efectos da decisión (ou falta dela) das Cortes sobre a revisión dos decretos lei

O tema dos efectos da decisión das Cortes sobre a revisión dos decretos lei debe
abordarse estudando por separado os dous procedementos sinalados antes, xa que o
espectro de decisións que, en cada un deles, poden adoptar as Cortes son substancialmente
diferentes e, en consecuencia, os posibles efectos destas decisións son radicalmente
distintos.

I.- Os efectos da decisión (ou falta dela) do Congreso sobre a revisión dos decretos
lei no procedemento de ratificación

No prazo de 30 días que a Constitución fixa para que o Congreso leve a cabo o
procedemento de revisión dos decretos lei, este pode ou ben adoptar unha decisión expresa
sobre a ratificación do decreto lei, decisión que pode ser favorable a ela ou desfavorable, ou
ben pode non pronunciarse.
O efecto de que a decisión do Congreso sexa favorable á ratificación do decreto lei
é que debe entenderse cumprido o requisito constitucional de que dependía a pervivencia
do decreto lei no tempo, con forza e valor de lei, de xeito que este continuará en vigor

28

Vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 150.

29

O artigo 150.4 sinala: «Validado un real decreto lei, o presidente preguntará se algún grupo parlamentario
desexa que se tramite como proxecto de lei. En caso afirmativo, a solicitude será sometida á decisión da
Cámara. De pronunciarse esta a favor, tramitarase como proxecto de lei polo procedemento de urxencia, sen
que sexan admisibles as emendas de totalidade de devolución».
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producindo os efectos que lle son propios30. Hai que subliñar que a validación nin converte
o decreto lei nunha lei, xa que se trata dunha actividade que o Congreso nunca podería
realizar por si só, sen a cooperación do Senado (STC 29/1982, do 31 de maio), nin cura os
posibles defectos do decreto lei, sexan estes excesos materiais ou a ausencia de orzamento
habilitante (STC 6/1983, do 4 de febreiro).
No caso de que o Congreso rexeite a validación dun decreto lei, este queda
derrogado e é expulsado do ordenamento xurídico. Dado que se trata dun suposto de
derrogación, e non de nulidade, os efectos do acordo do Congreso son ex nunc, de modo
que non quedan afectados pola derrogación os actos aplicativos do decreto lei producidos
durante o tempo da súa vixencia.
Finalmente, hai que destacar que a Constitución española, a diferenza da
Constitución italiana, na cal se inspira, non prevé qué sucede no caso de que o Congreso
non se pronuncie expresamente no prazo de 30 días sobre a validación dun decreto lei.
Malia o silencio da norma suprema, a doutrina foi unánime ao considerar que neste suposto
o decreto lei perde a súa eficacia. Débese entender tacitamente derrogado, xa que non se
cumpre a condición constitucionalmente requirida, a validación expresa polo Congreso,
para continuar producindo efectos.

II.- Os efectos da tramitación dos decretos lei polo procedemento de urxencia

A lei que aproban as Cortes, logo da tramitación dun decreto lei polo procedemento
de urxencia, derroga e substitúe este.
Como sinala DE LA QUADRA-SALCEDO, o principal problema que presenta este
procedemento é determinar se a aprobación desta Lei é posible que teña algún efecto
sanatorio sobre os eventuais vicios que padecese o decreto lei orixinario31.
DE OTTO sostivo apoiándose na STC 111/1983 que o decreto lei convertido en
proxecto de lei e aprobado posteriormente como tal lei, se beneficia dos efectos sanatorios
derivados da súa aprobación como lei. Así, segundo este autor, no suposto de que o decreto
lei orixinario regulase materias excluídas do ámbito do decreto lei, a posterior

30

Vid. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 150-151.

31

Cfr. Tomás da QUADRA SALCEDO, “Clases de leyes (III)”, cit.
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transformación en lei de Cortes curaría tales vicios sen que puidese pórse en dúbida a súa
validez32.
Non obstante, a maior parte da doutrina, así por exemplo SÁNCHEZ MORÓN, sostén
que a lei resultante é por enteiro autónoma do decreto lei que substitúe e, en consecuencia,
non restitúe as irregularidades en que este puidese ter incorrido33.

B.- OS DECRETOS LEI NO ÁMBITO AUTONÓMICO

Desde o principio da implantación do sistema autonómico no noso país, a doutrina,
maioritariamente, sinalou que, para que os executivos autonómicos poidan ditar decretos
lei, é imprescindible que os estatutos de autonomía (única norma que determina, no marco
constitucional, as potestades lexislativas de cada Comunidade) conteñan a previsión
correspondente34. Ben que, hai que destacar que algún autor −LASAGABASTER HERRARTE−
defendeu a posibilidade de que os executivos autonómicos puidesen empregar o
instrumento dos decretos lei sen necesidade de contar cunha cobertura estatutaria expresa35.
En ningún dos primeiros estatutos de autonomía se incluíu a previsión de que os
Gobernos autonómicos puidesen ditar decretos lei36, polo que, prestando atención á
doutrina maioritaria, as comunidades autónomas abstivéronse de usar a técnica do decreto
lei, salvo un episodio illado acaecido no País Vasco, onde, a principios dos anos oitenta, se
emitiron varios decretos lei en virtude dunha habilitación concedida ao Goberno vasco pola
Lei 13/1983, do 8 de setembro, ditada para facer fronte aos graves danos producidos por
unhas inundacións.
Na actualidade, en pleno proceso de reforma dos estatutos de autonomía,
considerouse a regulación deste instrumento neles. Respecto disto, poderíase analizar aquí,
como cuestión previa, a conveniencia ou non de traspoñer esta figura ao ámbito
32

Vid. Ignacio DE OTTO, Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes, Ariel, Barcelona, 10 ª ed., 2001.

33

Vid. Miguel SÁNCHEZ MORÓN, Derecho Administrativo, Parte General, Tecnos, Madrid, 2ª ed., 2006, p.
166.
34

Vid., por todos, Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General,
cit., p. 295.
35

Vid. Iñaki LASAGABASTER HERRARTE, “Consideraciones en torno a la figura de los decretos leyes y de los
decretos legislativos en el ámbito autonómico”, Revista de Administración Pública, n.2.
36

Durante o primeiro proceso estatutario, no proxecto de Estatuto de Cataluña prevíase a posibilidade de que
o Goberno catalán ditase decretos lei, ben que esta previsión desapareceu na tramitación parlamentaria.
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autonómico, na medida en que a esta operación se lle poden opoñer graves reparos 37; non
obstante, dado que, desde o punto de vista político, esta é xa unha decisión firme, non paga
a pena abrir este debate. O que interesa, pois, non é se convén ou non traspoñer a figura do
ámbito estatal ao autonómico, senón cal é o modo de levar a cabo esta operación.
No actual proceso de reforma estatutaria pódense individuar tres liñas distintas á
hora de regular a figura dos decretos lei.
A primeira consiste na habilitación ao Goberno autonómico para ditar decretos lei e
na remisión íntegra da regulación desta habilitación ao disposto na Constitución. Así o fai,
por exemplo, o Estatuto de Valencia38.
A segunda implica a transposición da regulación contida na Constitución ao
Estatuto, variando a redacción das materias excluídas do ámbito do decreto lei para
adaptalas á realidade estatutaria, pero mantendo unha identidade substancial coa regulación
constitucional. Este é o caso do Estatuto de Cataluña39, do proxecto de Estatuto de
Andalucía40, do proxecto de Estatuto de Baleares41 e do proxecto de Estatuto de Aragón42.
37

De acordo co profesor Luis MÍGUEZ MACHO o problema máis grave que presenta a figura do decreto lei
autonómico é a do seu control. Este autor sinala: “No plano xurisdicional, o decreto lei autonómico, por ser
unha norma con rango de lei, só pode ser controlado polo Tribunal Constitucional. Agora ben, o artigo 32.1
da Lei orgánica do Tribunal Constitucional, que desenvolve o artigo 162.1.a da Constitución española,
restrinxe a lexitimación para impugnar as disposicións normativas e os actos das comunidades autónomas con
forza de lei ao presidente do Goberno, ao Defensor do Pobo, cincuenta deputados e cincuenta senadores,
todos eles órganos estatais ou membros das Cortes Xerais. Isto implica que a oposición parlamentaria
autonómica carecerá de lexitimación para impugnar ante o Tribunal Constitucional os decretos lei
autonómicos, a diferenza do que sucede coa oposición parlamentaria no ámbito nacional respecto dos
decretos lei do Goberno da Nación. E isto non admite corrección desde os estatutos de autonomía, que non
poden ampliar a lexitimación para recorrer ao Tribunal Constitucional nin atribuír xurisdición aos tribunais
ordinarios para controlar os decretos lei autonómicos» (Luis MÍGUEZ MACHO, “O decreto lei autonómico”,
Revista Xurídica da Xunta de Galicia, n. 2, p. 246).
38

O artigo 44 do Estatuto de Valencia, Lei orgánica 5/1982, do 1 de xullo, do Estatuto de autonomía da
Comunitadade Valenciana, modificada pola Lei orgánica 1/2006, do 10 de abril, dispón: «4. Igualmente, o
Consell, en casos de extraordinaria e urxente necesidade, poderá ditar disposicións lexislativas provisionais
por medio de decretos lei sometidos a debate e votación en Les Corts, atendendo ao que preceptúa o artigo 86
da Constitución española para os decretos lei que poida ditar o Goberno de España».
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O artigo 64 do Estatuto de Cataluña, Lei orgánica 6/2006, do 19 de xullo, de reforma do Estatuto de
autonomía de Cataluña, establece: «1. En caso dunha necesidade extraordinaria e urxente, o Goberno pode
ditar disposicións lexislativas provisionais baixo a forma de decreto lei. Non poden ser obxecto de decreto lei
a reforma do Estatuto, as materias obxecto de leis de desenvolvemento básico, a regulación esencial e o
desenvolvemento directo dos dereitos recoñecidos polo Estatuto e pola Carta dos dereitos e deberes dos
cidadáns de Cataluña e o orzamento da Generalitat. 2. Os decretos lei quedan derrogados se no prazo
improrrogable dos trinta días subseguintes á promulgación non son validados expresamente polo Parlamento
despois dun debate e unha votación de totalidade. 3. O Parlamento pode tramitar os decretos lei como
proxectos de lei polo procedemento de urxencia, dentro do prazo establecido polo punto 2».
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O artigo 108 do proxecto de Estatuto de Andalucía sinala que: «1. En caso de extraordinaria e urxente
necesidade, o Consello de Goberno poderá ditar medidas lexislativas provisionais en forma de decretos lei,
que non poderán afectar os dereitos establecidos neste estatuto, o réxime electoral nin as institucións da Junta
de Andalucía. Non poderán aprobarse por decreto lei os orzamentos de Andalucía. 2. Os decretos lei quedarán
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A terceira consiste na transposición da regulación constitucional ao Estatuto e na
introdución de importantes novidades respecto da regulación contida na Constitución. Así
sucede no caso do proxecto de Estatuto de Canarias, o cal, no seu artigo 25, establece: «1.
En caso de extraordinaria e urxente necesidade, xustificada por circunstancias catastróficas
ou de emerxencia, o Goberno poderá ditar normas con rango de lei que recibirán o nome de
decretos lei.
»2. Igualmente poderá exercer esta potestade cando, tendo enviado ao Parlamento
un proxecto de lei, o seu obxecto se puidese ver gravemente obstaculizado pola aplicación
das normas vixentes ou polo exercicio de dereitos derivados destas, mentres se produce a
tramitación parlamentaria daquel. A vixencia destes decretos lei quedará limitada ao prazo
dun ano contado desde a súa entrada en vigor e, en todo caso, á data de entrada en vigor da
lei, cuxo obxecto se pretendía salvagardar.
»3. As devanditas normas, que terán carácter provisional, non poderán afectar o
réxime xurídico das institucións da comunidade autónoma ou das entidades locais, o
dereito electoral ou os dereitos, os deberes e as liberdades dos cidadáns sobre os que o
Parlamento de Canarias poida ter competencias lexislativas ou corresponderlle o seu
exercicio.
»4. Os decretos lei a que se fai referencia nos puntos anteriores deberánselle
presentar ao Parlamento de Canarias, no prazo de quince días naturais contados a partir da
derrogados se no prazo improrrogable de trinta días subseguintes á súa promulgación non son validados
expresamente polo Parlamento logo dun debate e dunha votación de totalidade. Durante o prazo establecido
neste punto o Parlamento poderá acordar a tramitación dos decretos lei como proxectos de lei polo
procedemento de urxencia».
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O artigo 48 do proxecto de Estatuto de Baleares dispón: «1. En caso de extraordinaria e urxente necesidade,
o Consello de Goberno poderá ditar medidas lexislativas provisionais en forma de decretos lei que non
poderán afectar os dereitos establecidos neste estatuto, as materias obxecto de leis de desenvolvemento básico
do Estatuto de autonomía, os orzamentos xerais da Comunidade Autónoma, a reforma do estatuto, o réxime
electoral nin o ordenamento das institucións básicas da Comunidade Autónoma de Illes Balears. 2. Os
decretos lei quedarán derrogados se no prazo improrrogable de trinta días subseguintes á súa promulgación
non son validados expresamente polo Parlamento despois dun debate e dunha votación de totalidade. Durante
o prazo establecido no parágrafo anterior, o Parlamento poderá acordar a tramitación dos decretos lei como
proxectos de lei polo procedemento de urxencia».
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O artigo 44 do proxecto de Estatuto de Aragón establece: «1. En caso de necesidade urxente e
extraordinaria, o Goberno de Aragón pode ditar disposicións lexislativas provisionais baixo a forma de
decreto lei. Non poden ser obxecto de decreto lei o desenvolvemento dos dereitos, dos deberes e das
liberdades dos aragoneses e das institucións reguladas no título II, o réxime electoral, os tributos e o
orzamento da Comunidade Autónoma. 2. Os decretos lei quedarán derrogados se no prazo improrrogable dos
trinta días seguintes ao da súa publicación non fosen validados expresamente polas Cortes de Aragón despois
dun debate e dunha votación de totalidade. 3. Sen prexuízo da súa validación, as Cortes de Aragón poden
tramitar os decretos lei como proxectos de lei adoptando o acordo correspondente dentro do prazo establecido
polo punto anterior».
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data da súa publicación, mediante o procedemento que fixe o Regulamento do Parlamento.
O incumprimento do prazo previsto no parágrafo anterior comportará a derrogación dos
decretos lei. Así mesmo, os decretos lei quedarán derrogados se, no prazo improrrogable de
trinta días subseguintes ao da súa promulgación, non son validados expresamente polo
Parlamento, tras un debate e unha votación de totalidade, excepto que durante o dito prazo
o Parlamento acorde a tramitación dos decretos lei polo procedemento de urxencia».
Neste precepto, ademais da adaptación ao ámbito autonómico dos límites que a
Constitución lles fixa aos decretos lei, mellórase tecnicamente a regulación da dita figura
realizada por ela (por exemplo, exíxese a remisión do decreto lei ao Parlamento por parte
do

Goberno),

ben

que

tamén

se

inclúen

algunhas

previsións

de

dubidosa

constitucionalidade («Así mesmo, os decretos lei quedarán derrogados se, no prazo
improrrogable de trinta días subseguintes ao da súa promulgación, non son validados
expresamente polo Parlamento ... excepto que durante o devandito prazo o Parlamento
acorde a tramitación dos decretos lei polo procedemento de urxencia»).
¿Como se deben considerar estas diferentes tendencias? O punto de partida
necesario para realizar este axuizamento é o respecto por parte dos estatutos de autonomía
dos límites e cautelas con que a Constitución rodea a figura do decreto lei. A partir de aí, é
posible introducir algunhas melloras respecto da regulación contida na Constitución, á luz
dos esforzos que a xurisprudencia e a doutrina fixeron nos máis de vinte e cinco anos de
vixencia da regulación constitucional. Así, por exemplo, non sería admisible a fixación dun
prazo para a ratificación dos decretos lei superior aos trinta días, e si o sería a súa redución.
Tendo en conta o antedito, todas as tendencias citadas (remisión ao modelo
constitucional, adaptación e eventual mellora de detalle do dito modelo e finalmente a
renovación do modelo dentro dos límites constitucionais) en liñas xerais son admisibles.
Non obstante, a primeira, por unha parte, suscitará certos problemas interpretativos á hora
de traspor as materias vedadas ao decreto lei do ámbito estatal ao autonómico, e, por outra
parte, supón desaproveitar a oportunidade de aggionare, dentro dos límites constitucionais,
a figura do decreto lei; pola súa vez, a terceira, debido ás súas innovacións, como se
indicou, vai provocar non poucos problemas de constitucionalidade; polo tanto, parece que
a vía máis adecuada para introducir o decreto lei nos ordenamentos autonómicos é a
segunda, que se cingue á

adaptación e eventual mellora de detalle do modelo

constitucional da regulación dos decretos lei.
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III.- OS DECRETOS LEXISLATIVOS

A lexislación delegada, é dicir, a técnica consistente en que o titular do Poder
Lexislativo lle atribúe ao Poder Executivo mediante unha lei de delegación a potestade de
ditar unha norma con rango de lei, denominada decreto lexislativo, está presente no noso
ordenamento constitucional desde a promulgación do Estatuto Real de 1834, en que se
disciplinaba o denominado “procedemento de autorización lexislativa ao Goberno”43.
Trátase, pois, dunha institución con case dous séculos de historia que, actualmente,
se regula nos artigos 82 a 85 da vixente Constitución44.

43

Vid. sobre a evolución histórica desta técnica normativa: Eduardo VÍRGALA FORURIA, “La legislación
delegada. Los Decretos Legislativos”, en Las Fuentes del Derecho, www.iustel.é, 2005.
44

O teor literal destes preceptos é o seguinte:

«Artigo 82
1. As Cortes Xerais poderán delegar no Goberno a potestade de ditar normas con rango de lei sobre
materias determinadas non incluídas no artigo anterior.
2. A delegación lexislativa deberase outorgar mediante unha lei de bases cando o seu obxecto sexa a
formación de textos articulados, ou por unha lei ordinaria cando se trate de refundir varios textos legais
nun só.
3. A delegación lexislativa deberáselle outorgar ao Goberno de forma expresa para materia concreta e
con fixación do prazo para o seu exercicio. A delegación esgótase polo uso que dela faga o Goberno
mediante a publicación da norma correspondente. Non se poderá entender concedida de modo implícito
ou por tempo indeterminado. Tampouco poderá permitir a subdelegación a autoridades distintas do
propio Goberno.
4. As leis de bases delimitarán con precisión o obxecto e o alcance da delegación lexislativa e os
principios e criterios que se deberán seguir no seu exercicio.
5. A autorización para refundir textos legais determinará o ámbito normativo a que se refire o contido da
delegación, especificando se se circunscribe á mera formulación dun texto único ou se se inclúe a de
regularizar, aclarar e harmonizar os textos legais que deberán ser refundidos.
6. Sen prexuízo da competencia propia dos tribunais, as leis de delegación poderán establecer en cada
caso fórmulas adicionais de control.
»Artigo 83
As leis de bases non poderán en ningún caso:
a) Autorizar a modificación da propia Lei de bases.
b) Facultar para ditar normas con carácter retroactivo.
»Artigo 84
Cando unha proposición de lei ou unha emenda for contraria a unha delegación lexislativa en vigor, o
Goberno está facultado para se opor á súa tramitación. En tal suposto, poderase presentar unha proposición de
lei para a derrogación total ou parcial da Lei de delegación.
»Artigo 85
As disposicións do Goberno que conteñan lexislación delegada recibirán o título de decretos lexislativos».
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A razón da aparición e a pervivencia deste instrumento radica en que os
parlamentos modernos, a medida que a vida social se fai cada vez máis complexa, ven
superada a súa capacidade de intervención para regulala, tanto desde o punto de vista
cuantitativo, o número de asuntos que requiren a atención do Parlamento é sensiblemente
superior a aqueles a que pode facer fronte, coma cualitativo, determinadas materias pola
súa natureza estritamente técnica son moi complexas e, dada a súa composición, os
parlamentos non están preparados para abordalas; por iso, acoden a esta fórmula da
lexislación delegada para solicitar a cooperación do Executivo, o cal conta con maiores
medios e con expertos nas diferentes materias.
Un estudo detallado da configuración que a Constitución de 1978 leva a cabo de
lexislación delegada require o exame das seguintes cuestións: as manifestacións da
lexislación delegada, os límites á delegación, o procedemento de elaboración das leis de
delegación e dos decretos lexislativos, a eficacia da delegación, a revogación da
delegación, as consecuencias do exercicio da delegación e o control da lexislación
delegada.
Tras esta análise, de acordo coa metodoloxía e os obxectivos fixados para este
traballo, confrontarase o réxime constitucional da lexislación delegada coas propostas de
regulación contidas nos estatutos reformados ou nos proxectos de reforma deles.

A.- AS MANIFESTACIÓNS DA LEXISLACIÓN DELEGADA

De acordo co artigo 82.2 da Constitución, existen no noso ordenamento dúas clases
de decretos lexislativos: os textos refundidos e os textos articulados.

1.- Os textos refundidos

Na actualidade, dado o volume de produción normativa, pode suceder, por unha
parte, que o Parlamento discipline unha materia sen abordala de forma integral, senón que
esta sexa obxecto dunha disciplina fragmentaria, a través da súa regulación mediante
numerosas leis que inciden sobre ela de modo incidental, con motivo da regulación doutras
materias, ou ben pode acontecer, o que é máis frecuente, que, existindo unha regulación
xeral dunha materia nunha lei, esta fose modificada innumerables veces, de forma parcial,
por diversas leis posteriores que regulan as máis variadas materias.
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Evidentemente, ambas as situacións dan lugar a unha grande inseguranza xurídica.
Para paliar este problema o Lexislativo, de conformidade co artigo 82 da Constitución,
pódelle encomendar ao Executivo o labor de reunir nun texto único esa pluralidade de
normas legais que inciden sobre un mesmo obxecto, sen alterar a regulación material que
resulta da dita pluralidade de normas. Trátase, en consecuencia, dun traballo de natureza
eminentemente técnica45.
O mandato que o Poder Lexislativo lle confire ao Poder Executivo, de acordo co
precepto constitucional citado, pode revestir dúas formas: pode ser un mandato de simple
refundición da normativa legal existente ou ben pode ser un mandato de regularización,
aclaración e harmonización dela.
No primeiro caso, o mandato de simple refundición tan só lle confire ao Poder
Executivo un apoderamento para a formulación dun texto único. Unicamente deberá
encerrar nun só texto toda a normativa legal existente sobre a materia. Non obstante, como
sinala o profesor GARCÍA

DE

ENTERRÍA, a actividade do Executivo non é meramente

automática e sempre comporta unha certa innovación da regulación da materia de que se
trate, na medida en que a elaboración do texto único implica, en todo caso, un xuízo de
fondo sobre a interpretación das normas refundidas (é dicir, sobre a súa vixencia, sobre a
súa inserción no seo do sistema de que se trate, etc.)46.
En segundo lugar, o mandato de regularización, aclaración e harmonización
atribúelle ao Poder Executivo a posibilidade, non só de reunir nun único texto as
disposicións legais dispersas, senón tamén a facultade de introducir normas alí onde existan
lagoas legais, de incluír preceptos interpretativos e de eliminar antinomías, como sinala o
Tribunal Constitucional na súa Sentenza 13/1992, do 6 de febreiro.

2.- Os textos articulados

Esta segunda modalidade de decretos lexislativos atribúelle ao Poder Executivo un
papel moito máis importante na configuración da normativa resultante. Isto é así na medida
en que esta técnica consiste en que o lexislador aproba unha lei de bases cuxa concreta
articulación se lle encomenda ao Executivo, quen debe ditar un texto articulado.

45

Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 257-258.

46

Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., p. 257.
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O lexislador debe incluír na Lei de bases os principios e os criterios aos cales se
debe suxeitar o Goberno para redactar o texto articulado. Dito doutro modo, a Lei de bases
deberá conter as directrices esenciais que terá que respectar a norma que vai elaborar o
Goberno, mentres que o texto articulado debe limitarse a ser un simple desenvolvemento
delas.
O que pretende a Constitución é que o Lexislativo, mediante a aprobación dunhas
bases en que se conteñan os principios que deberán inspirar a nova regulación e os criterios
de interese público que a xustifican, fixe o programa que sobre unha determinada materia
debe realizar o Executivo. Correspóndelles ás Cortes fixar o ámbito dentro do cal o
Goberno pode actuar e a este elaborar e aprobar o texto articulado realizando, dentro do
dito ámbito, as eleccións normativas que coide pertinentes con plena liberdade de decisión
política47.
Así as cousas, as bases aprobadas polas Cortes non poden ser un conxunto de
enunciados imprecisos e ambiguos que non constitúan un auténtico marco director para o
Goberno á hora de elaborar o texto articulado, pero tampouco poden ser unhas directrices
tan exhaustivas e detalladas que non lle deixen ningunha marxe de decisión ao Poder
Executivo.

B.- OS LÍMITES QUE A CONSTITUCIÓN LLE ESTABLECE Á
DELEGACIÓN LEXISLATIVA

A Constitución fíxalle dous grandes grupos de límites á delegación lexislativa: os
límites subxectivos e os límites obxectivos.

1.- Os límites subxectivos á delegación lexislativa

De acordo coa nosa norma suprema, correspóndelles ás Cortes Xerais a aprobación
da Lei de delegación e ao Goberno a emanación do decreto lexislativo.
En consecuencia, os suxeitos da delegación son: as Cortes, que actúan como
delegantes, e o Goberno, que intervén como delegado. Esta configuración constitucional

47

Cfr. Eduardo VÍRGALA FORURIA, “La legislación delegada. Los Decretos Legislativos”, en Las Fuentes del
Derecho, cit.
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exclúe a delegación efectuada por unha soa das Cámaras ou a delegación efectuada a un
órgano diferente do Goberno.
Neste último sentido, a Constitución eleva a rango constitucional o principio xeral
do dereito segundo o cal delegatus delegare non potest, ao establecer, no punto terceiro do
artigo 82, que non está permitida a subdelegación a autoridades distintas do Goberno.

2.- Os límites obxectivos á delegación lexislativa

Como indica DE LA QUADRA SALCEDO, os límites obxectivos á delegación
lexislativa que impón a Constitución constitúen unha garantía para evitar que, a través desta
técnica, unha maioría parlamentaria poida obrigar as Cortes Xerais a abdicar dos seus
poderes, dándolle un cheque en branco ao Goberno para lexislar sobre calquera tipo de
materia e sen limitación de tempo. Situación que, nun pasado non moi remoto, provocou
graves problemas en diversos países europeos48.
Estes límites obxectivos, pola súa vez, poden ser divididos en dous grandes
subconxuntos: os límites materiais e os límites formais á delegación lexislativa.

a.- Os límites materiais á delegación lexislativa

Dentro dos límites materiais á delegación lexislativa hai que analizar dúas
cuestións: por unha parte, as materias excluídas da técnica da delegación lexislativa e, por
outra parte, os límites ao alcance da delegación lexislativa.
Respecto da primeira cuestión hai que partir, como sinala SANTAMARÍA PASTOR, do
feito de que, en principio, é susceptible de delegación calquera materia comprendida na
potestade lexislativa das Cortes Xerais; en consecuencia, polo contrario, non son delegables
as funcións que lles competen ás Cortes, non como órganos lexislativos, senón por outros
conceptos, como o control político do Goberno, tal é o caso, por exemplo, da aprobación
dos orzamentos xerais do Estado49.
Malia o dito, dentro das materias comprendidas dentro da potestade lexislativa das
Cortes, o artigo 82.1 da Constitución exclúe, como obxecto da delegación lexislativa, as
materias reservadas pola Constitución á lei orgánica.
48

Cfr. Tomás da QUADRA SALCEDO, “Clases de leyes (III)”, cit.

49

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit. , p. 308.

32

En conclusión, pode ser obxecto de delegación lexislativa calquera materia
comprendida na potestade lexislativa das Cortes Xerais, excepto aquelas materias
reservadas pola Constitución á lei orgánica.
Polo que afecta a segunda cuestión, os límites ao alcance da delegación lexislativa,
o artigo 83 da Constitución establece que as leis de delegación non poderán nin autorizar a
modificación da propia Lei de delegación, nin facultar o Goberno para ditar normas con
carácter retroactivo50.
O primeiro destes límites non provoca ningún problema. É a prohibición da
coñecida no dereito anglosaxón como “cláusula de Enrique VIII”. Trátase dunha cautela
que o constituínte incorpora para evitar que este instrumento poida ser desvirtuado, como
sucedeu noutras épocas coas leis de plenos poderes.
O segundo límite si provoca maiores dificultades, na medida en que, como sinala
DE LA QUADRA SALCEDO, supón unha excepción ao principio de retroactividade das leis,
non prohibido constitucionalmente, salvo no que se refire ás leis sancionadoras non
favorables ou restritivas de dereitos individuais51.
Este autor opina que, malia a dicción literal do precepto constitucional, poden
existir supostos en que os efectos retroactivos se deban, necesariamente, impor. Sería o
caso, por exemplo, dunha regulación por decreto lexislativo na cal as normas sancionadoras
contidas nel sexan máis favorables para o administrado que as contidas nas leis que ese
decreto lexislativo substitúe. En consecuencia, ao xuízo de DE LA QUADRA SALCEDO, tería
sido máis lóxico que o constituínte establecese na Constitución que as normas contidas nos
decretos lexislativos puidesen ter efecto retroactivo se así o dispuxese expresamente a lei
delegante52.
Avanzando un paso máis nesta liña, VÍRGALA interpreta que a Constitución non
prohibe que a Lei de delegación sexa retroactiva, senón que esta faculte o Goberno para
que a retroactividade da normación sexa decidida por el. En opinión deste autor, o que a
Constitución impide é que a retroactividade do decreto lexislativo poida alcanzar máis alá
do punto ata o que se propoña retrotraer os seus efectos a Lei de delegación53.
50

Ben que a Constitución refire estes límites, exclusivamente, á Lei de bases, por analoxía estes poden ser
aplicados tamén ás leis ordinarias de refundición.
51

Cfr. Tomás DE LA QUADRA SALCEDO, “Clases de leyes (III)”, cit.

52

Cfr. Tomás DE LA QUADRA SALCEDO, “Clases de leyes (III)”, cit.

53

Cfr. Eduardo VÍRGALA FORURIA, “La legislación delegada. Los decretos legislativos”, en Las Fuentes del
Derecho, cit.
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b.- Os límites formais á delegación lexislativa

A Constitución establece tres requisitos en canto á forma en que debe ser outorgada
a delegación polas Cortes ao Goberno. Así, a delegación deberá ser expresa, determinada e
suxeita a termo.
O primeiro requisito, como se acaba de dicir, consiste en que a delegación deberá
ser expresa. O que implica, como salienta o artigo 82.3 da Constitución, que, en ningún
caso se poderá entender concedida de modo implícito.
O segundo requisito, o feito de que a delegación sexa para unha materia concreta ou
determinada, articúlase, como non podería ser doutra forma, de modo distinto pola
Constitución para cada unha das especies do decreto lexislativo. Así, respecto das leis de
bases, o artigo 82.4 da Constitución establece que estas deben delimitar con precisión o
obxecto e o alcance da delegación lexislativa. Neste sentido, SANTAMARÍA PASTOR sinala
que iso implica que as leis de bases deben precisar o conxunto de cuestións ou temas que
concretamente se entenden incluídos na materia para efectos da delegación que se
outorga54. Polo que se refire ás leis ordinarias de refundición, a Constitución, no seu artigo
82.5, establece que as ditas leis determinarán o ámbito normativo a que se refire o contido
da delegación. Segundo SANTAMARÍA PASTOR, isto implica que a lei delegante debe
indicar, co grao de claridade e precisión necesario, os textos legais concretos cuxos
preceptos deben ser integrados no texto refundido, ben que precisa que non é indispensable
que a indicación sexa nominativa55.
Este mesmo autor sinala que, con ambas as previsións, o sistema constitucional
exclúe tanto a posibilidade dunha lei de plenos poderes, canto que a delegación se outorgue
con base en conceptos materiais ou títulos competenciais laxos, de contido non claramente
unívoco ou de alcance transversal indefinido (por exemplo, a liberdade de empresa, a
calidade de vida, a protección do ambiente ou a cultura)56.

54

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit., p. 306.

55

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit., p. 307.

56

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit., p. 305.
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En terceiro lugar, o último requisito que establece a Constitución é que a delegación
deberá fixar un prazo determinado para o seu exercicio, ao sinalar, no seu artigo 82.3, que a
delegación non se poderá entender concedida por tempo indeterminado.
O prazo que a Lei de delegación lle deberá fixar ao Goberno para o exercicio da
delegación suscita cinco aspectos problemáticos: a forma de fixación, a duración, o
cómputo, a prórroga e o cumprimento.
Respecto da primeira cuestión, a forma de fixación do prazo, como pon de
manifesto VÍRGALA, o que a Constitución exixe é que o prazo sexa, en todo caso, concreto;
o que non quere dicir que se deba proceder sempre á súa fixación a través da determinación
dunha data do calendario, senón que esta tamén se pode facer ben indicando un lapso de
tempo computado en días, meses, anos, ou ben sinalando como data de fin do prazo a
verificación dun feito seguro, pero incerto no tempo: a aprobación da seguinte Lei de
orzamentos, a celebración de eleccións xerais, etc. 57.
A segunda cuestión que suscita a fixación do prazo para o exercicio da delegación
lexislativa é a de cal debe ser a duración deste prazo ou, dito doutro modo, cales son os
límites para tal prazo. A Constitución non di nada ao respecto, polo que, en principio,
parece que non existen límites á duración do prazo para a delegación. Pero, dado que as
Cortes teñen un período de vixencia máximo de catro anos, axiña se presenta a cuestión de
se unha delegación en vigor subsiste máis alá do período de vixencia das Cortes que a
aprobaron: ben porque o lexislador lle deu ao Goberno un prazo superior a catro anos, ou
ben porque, mesmo téndolle dado un prazo inferior, as Cortes por calquera motivo se
disolveron anticipadamente. O artigo 21.6 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno
establece, para estes supostos, que as delegacións lexislativas outorgadas polas Cortes
Xerais quedan en suspenso durante todo o tempo que o Goberno estea en funcións, como
consecuencia da celebración de eleccións xerais. En resumo, é posible que o prazo para o
exercicio da delegación lexislativa supere o mandato das Cortes Xerais que concederon a
dita delegación, só que, mentres as Cortes estean disoltas, o Goberno en funcións non pode
exercer a delegación. DE LA QUADRA SALCEDO considera que esta non é a mellor solución
posible, xa que, na súa opinión, o novo Goberno xurdido tras as eleccións non debería
poder exercer a delegación, sen contar coa decisión das novas Cortes que, eventualmente,
poderían non estar de acordo coa delegación efectuada no seu día polas Cortes anteriores58.
57

Cfr. Eduardo VÍRGALA FORURIA, “La legislación delegada. Los decretos legislativos”, en Las Fuentes del
Derecho, cit.
58

Cfr. Tomás DE LA QUADRA SALCEDO, “Clases de leyes (III)”, cit.
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A terceira cuestión, á cal antes se aludiu, é a do cómputo do prazo para o exercicio
da delegación. Este cómputo provoca o problema de determinar cal é o dies a quo, a data
desde a cal se comeza a computar o prazo. En principio, esta pode ser fixada libremente
pola Lei de delegación. A devandita norma pode sinalar que o prazo se computa desde a
súa publicación, desde a súa entrada en vigor, etc. No caso de que a Lei de delegación non
diga nada ao respecto, o Tribunal Supremo sinalou, na súa Sentenza do 3 de outubro de
1997 (Repertorio Aranzadi 1997\7704), que o día inicial do cómputo é o día seguinte ao da
finalización do prazo de 20 días da vacatio legis establecida polo Código Civil.
A cuarta cuestión, presentada ao inicio desta epígrafe, era a posibilidade de que o
prazo concedido polas Cortes ao Goberno fose obxecto de prórroga. Un sector da doutrina,
encabezado por VÍRGALA, entende que isto é posible mediante unha Lei de Cortes
−evidentemente nunca a través de decreto lei−, sempre que o prazo inicial no vencese 59. No
teor literal da Constitución non se contén ningún dato que contradiga esta interpretación
doutrinal.
Finalmente, a quinta cuestión, suscitada con relación ao prazo, é a de cando se debe
entender exercitada a delegación, para efectos de determinar se se fixo dentro do prazo
establecido pola Lei delegante ou non. Dito doutro modo, como o fai o profesor
SANTAMARÍA PASTOR, que tipo de trámites, de entre todos os que integran o procedemento
de elaboración e aprobación dun decreto lexislativo, se deberán cumprir dentro do prazo
fixado pola Lei delegante: abonda con que se produza a aprobación da norma polo
Consello de Ministros, ou ben a sanción do decreto polo Rei ou, pola contra, é preciso que
teña lugar a publicación íntegra do texto no Boletín Oficial del Estado. En opinión de
SANTAMARÍA PASTOR, só se a publicación íntegra do decreto lexislativo no Boletín Oficial
del Estado se produce dentro do prazo fixado pola lei, se pode entender que a delegación se
exercitou en prazo, porque esta é a única solución que ofrece plena seguranza erga omnes,
e iso por dúas razóns: en primeiro lugar, porque a publicación é o único dato inequívoco e
comprobable prima facie do cumprimento do prazo; e, en segundo lugar, porque a
publicación do decreto lexislativo é unha condición de existencia, non de simple eficacia
del60.

59

Cita, polo contrario, en apoio desta posibilidade a STC 61/1997, do 20 de marzo.

60

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit. , p. 313.
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Malia esta fundamentada opinión doutrinal, o Tribunal Supremo sinalou, na citada
Sentenza do 3 de outubro de 1997, que na data de aprobación do decreto lexislativo polo
Consello de Ministros se entende exercitada a delegación, para efectos do cumprimento do
prazo fixado pola Lei de delegación.

D.- O PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN. AS LEIS DE DELEGACIÓN
E DOS DECRETOS LEXISLATIVOS

1.- O procedemento de elaboración das leis de delegación

A elaboración parlamentaria das leis de delegación tan só presenta unha
singularidade. Tal particularidade consiste en que, de acordo co artigo 75.3 da
Constitución, o Pleno das Cámaras non pode delegar a aprobación das leis de bases nas
comisións correspondentes con competencia lexislativa plena. Hai que salientar que, como
se acaba de dicir, esta limitación só é predicable do procedemento de elaboración das leis
de bases e no do das leis ordinarias de refundición.

2.- O procedemento de elaboración dos decretos lexislativos

O procedemento que o Goberno debe seguir para a elaboración dos decretos
lexislativos é o fixado nos artigos 22 e seguintes da Lei do Goberno. Dentro do dito
procedemento, hai que destacar que o proxecto de decreto lexislativo, de acordo co artigo
21.3 da Lei orgánica do Consello de Estado, debe ser sometido a ditame por este órgano.
Trátase dun suposto de ditame do Consello de Estado preceptivo, pero non vinculante, xa
que o Goberno se pode afastar do seu contido, iso si, motivando adecuadamente.

E.- A EFICACIA DA DELEGACIÓN. A REVOGACIÓN DA DELEGACIÓN

Nesta epígrafe vanse estudar dúas cuestións intimamente conexas: os efectos da
delegación e a súa revogación.
En primeiro lugar, dentro dos efectos da delegación hai que distinguir, como fai o
profesor SANTAMARÍA PASTOR, os efectos ad extra e os efectos ad intra61.
61

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit., p. 310.
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Ad extra, a Lei de delegación non produce efecto ningún, na medida en que as súas
prescricións vinculan única e exclusivamente o Goberno. Os cidadáns, a Administración e
os xuíces só están obrigados a cumprir as prescricións contidas na Lei de delegación cando
o Goberno as incorporase ou desenvolvese no correspondente decreto lexislativo.
Ad intra, a delegación non entraña unha perda ou suspensión transitoria da
potestade do Parlamento de ditar normas relativas á materia delegada. As Cortes poden
deixar sen efecto a delegación mediante unha nova lei derrogatoria da delegante ou revogar
implicitamente a delegación regulando mediante unha lei a materia obxecto da delegación.
Non obstante, neste último suposto, o artigo 84 da Constitución recoñécelle ao Goberno, en
palabras de FERNÁNDEZ RAMOS, un dereito de veto fronte ás revogacións tácitas62, ao
establecer que, cando unha proposición de lei ou unha emenda for contraria a unha
delegación lexislativa en vigor, o Goberno está facultado para se opor á súa tramitación. En
tal suposto, poderase presentar unha proposición de lei para a derrogación total ou parcial
da Lei de delegación63.

62

Cfr. Eduardo GAMERO CASADO e Severiano FERNÁNDEZ RAMOS, ManualBásico de Derecho
Administrativo, cit., p. 84.
63

Cfr. A este respecto, o artigo 126 do Regulamento do Congreso dos Deputados establece:
«1. As proposicións de lei do Congreso poderán ser adoptadas por iniciativa de: 1º Un deputado coa
sinatura doutros catorce membros da Cámara; 2º Un grupo parlamentario coa soa sinatura do seu
portavoz.
»2. Exercitada a iniciativa, a Mesa do Congreso ordenará a publicación da proposición de lei e a súa
remisión ao Goberno para que manifeste o seu criterio respecto á toma en consideración, así como a súa
conformidade ou non á tramitación se implicase aumento dos créditos ou diminución dos ingresos
orzamentarios.
»3. Transcorridos trinta días sen que o Goberno negase expresamente a súa conformidade á tramitación,
a proposición de lei quedará en condicións de ser incluída na orde do día do Pleno para a súa toma en
consideración.
»4. Antes de iniciar o debate, darase lectura ao criterio do Goberno, se o houber. O debate axustarase ao
establecido para os de totalidade.
»5. Acto seguido, o presidente preguntará se a Cámara toma ou non en consideración a proposición de
lei de que se trate. En caso afirmativo, a Mesa da Cámara acordará o seu envío á comisión competente e
a apertura do correspondente prazo de presentación de emendas, sen que, salvo no suposto do artigo 125,
sexan admisibles emendas de totalidade de devolución. A proposición seguirá o trámite previsto para os
proxectos de lei, correspondéndolle a un dos propoñentes ou a un deputado do grupo autor da iniciativa a
presentación desta ante o Pleno».

Pola súa parte, o artigo 128 do Regulamento do Senado dispón:
«1. O Goberno poderá aducir, dentro dos dez días seguintes ao da súa publicación, que unha proposición
de lei ou unha emenda resultan contrarias a unha delegación lexislativa en vigor.
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F.- O CONTROL DA LEXISLACIÓN DELEGADA

O control da lexislación delegada lévase a cabo no noso sistema constitucional a
través de tres vías: a administrativa, a parlamentaria e a xudicial.

1.- Os controis administrativos

Estes controis poden consistir tanto en informes emitidos por organismos técnicos
coma en informacións públicas. De entre todos estes controis destaca o que efectúa o
Consello de Estado en pleno, mediante a emisión do ditame antes indicado. Ben que este é
un control insuficiente por dúas razóns: en primeiro lugar, porque o Consello de Estado non
deixa de ser un órgano vinculado ao Poder Executivo, aínda que goce de independencia; e,
en segundo lugar, porque o seu ditame non é vinculante.

2.- Os controis parlamentarios

De acordo co artigo 82.6 da Constitución, sen prexuízo da competencia propia dos
tribunais, as leis de delegación poden establecer en cada caso fórmulas adicionais de
control.
A doutrina clasifica estes controis parlamentarios en dous tipos: controis previos e
controis posteriores á aprobación do decreto lexislativo. Os controis previos poden consistir
en que as Cortes comproben a adecuación do proxecto de decreto lexislativo á Lei de
delegación. Pola súa parte, entre os controis posteriores destaca a ratificación parlamentaria
do decreto lexislativo. Esta fórmula da ratificación parlamentaria, como sinala FREIXES,
goza dun certo arraigamento na práctica xurídica española, desde que as Cortes da
restauración validaron o texto articulado do Código Civil, legalizando os excesos de
delegación en que o Goberno incorrera64. Hoxe en día, de acordo coa Constitución, a
»2. A proposta do Goberno deberase presentar por escrito e expresará os motivos en que se fundamenta.
A Mesa ordenará a súa publicación inmediata e a súa inclusión na orde do día da seguinte sesión
plenaria.
»3. A tramitación destas propostas realizarase conforme o previsto para os conflitos entre órganos
constitucionais do Estado. En todo caso, e ata a súa resolución definitiva, entenderanse suspendidos os
prazos do procedemento lexislativo».
64

Cfr. Teresa FREIXES SANJUÁN, “La legislación delegada”. Revista de Derecho Constitucional, n. 28.
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ratificación parlamentaria non ten nunca este efecto sanatorio, xa que o Tribunal
Constitucional pode, en todo caso, declarar inconstitucional o decreto lexislativo que
incorra en excesos por infracción da Lei de delegación65.

3.- O control xudicial: o Tribunal Constitucional e os tribunais ordinarios.

Como sinala VÍRGALA, o control xurisdicional dos decretos lexislativos, ou máis
ben o órgano xurisdicional encargado do seu control, foi o problema máis relevante que
suscitou a técnica dos decretos lexislativos no noso ordenamento xurídico66.
Neste punto, dúas foron as posibilidades que barallou a doutrina. Un sector
defendeu o recoñecemento en exclusiva ao Tribunal Constitucional da competencia para
axuizar os decretos lexislativos67, mentres que, outro sector, defendeu a competencia dos
tribunais ordinarios para axuizar os decretos lexislativos68.
Pero ¿cal destas posicións conta co apoio da normativa e da praxe xudicial? Para
sabelo é preciso examinar a lexislación aplicable e a xurisprudencia existente sobre esta
materia.
A Constitución fala no seu artigo 82.6 da “competencia propia dos tribunais”, a
doutrina interpretou que ao se referir aos tribunais, en plural, a Constitución descartou nesta

65

Respecto desta fórmula de control, o artigo 153 do Regulamento do Congreso dos Deputados establece:
1.- Cando, de conformidade co establecido no artigo 82.6 da Constitución, as leis de delegación
establecesen que o control adicional da lexislación delegada sexa realizado polo Congreso dos
Deputados, procederase conforme o establecido neste artigo.
2.- Se, dentro do mes seguinte á publicación do texto articulado ou refundido, ningún deputado ou grupo
parlamentario formulase obxeccións, entenderase que o Goberno fixo uso correcto da delegación
lexislativa.
3.- Se, dentro do referido prazo, se formulase algún reparo ao uso da delegación en escrito dirixido á
Mesa do Congreso, esta remitirao á correspondente Comisión da Cámara, que deberá emitir ditame ao
respecto no prazo que para o efecto se sinale.
4.- O ditame será debatido no Pleno da Cámara conforme normas xerais do procedemento lexislativo. 5.Os efectos xurídicos do control serán os previstos na Lei de delegación.

66

Vid. Eduardo VÍRGALA FORURIA, “De nuevo sobre los decretos legislativos”, Revista Española de Derecho
Constitucional, n. 56.
67

Neste sentido pronunciouse a doutrina constitucionalista (DE OTTO, JIMÉNEZ CAMPO, FREIXES, VÍRGALA).

68

Neste sentido pronunciouse a doutrina administrativista; en primeiro lugar, o profesor GARCÍA DE
ENTERRÍA.
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materia a existencia dunha competencia exclusiva do Tribunal Constitucional. O propio
Tribunal Constitucional aceptou expresamente a competencia dos tribunais ordinarios para
controlar os decretos lexislativos (STC 1/1982, do 19 de xullo, e Auto 69/1983, do 17 de
febreiro)69.
Pola súa parte, os tribunais ordinarios, xa antes da aprobación da Constitución
española, declararon a súa competencia para coñecer dos decretos lexislativos, como
consecuencia da recepción da teoría da degradación normativa70. De acordo con esta teoría,
o decreto lexislativo só adquire o rango de lei na medida en que permanece dentro dos
límites da delegación; de se extralimitar, soamente poderá adquirir rango regulamentario.
Logo da promulgación da Constitución, os tribunais ordinarios continuaron nesta
liña ao consideraren que esta estaba amparada pola Norma Fundamental71.

69

Vid. tamén o artigo 27.2.b da Lei orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional.

70

Iso débese á xeneralización da previsión contida no artigo 11 da Lei xeral tributaria, daquela vixente, e do
esforzo doutrinal do profesor GARCÍA DE ENTERRÍA de suxeitar a control os decretos lexislativos nun
momento histórico en que non existía ningunha forma de control da constitucionalidade das leis. O citado
artigo 11, no seu punto 3, establecía a degradación a regulamentos dos decretos lexislativos que se excedesen
dos límites da Lei de delegación, que foran ditados fóra de prazo ou coa delegación revogada.
71

Vid., entre outras moitas, a Sentenza do Tribunal Supremo do 1 de marzo de 2001, en cuxo fundamento
xurídico segundo se pode ler: «A obxección de inadmisibilidade oposta polo avogado do Estado e fundada en
que o obxecto do recurso excede das competencias desta sala, ao consistir en preceptos con rango formal de
lei, non pode ser aceptada desde o momento en que nos corresponde verificar a adecuación dos decretos
lexislativos aprobados polo Goberno aos termos da delegación parlamentaria de que traen causa.».
Non son precisas demasiadas consideracións para explicar o fundamento desta afirmación, que xa fora
xeralmente asumida no noso sistema xurídico, e o propio lexislador recoñeceu ao incluír entre as pretensións
das cales debe coñecer esta orde xurisdicional aquelas que se deduzan en relación “cos decretos lexislativos
cando excedan dos límites da delegación” (artigo 1.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo).
»Segundo manifestamos en anteriores ocasións e reiteramos recentemente (sentenzas do 9 e 10 de febreiro de
2000 ditadas nos recursos números 486 e 485/1996, respectivamente) a propósito da impugnación por outras
persoas xurídicas deste mesmo texto refundido:
«(...) Desde o punto de vista substantivo, convén precisar que a técnica lexislativa contida no artigo 82 da
Constitución se configura como unha delegación recepticia, ao adquirir a norma delegada a natureza de lei,
pero só naquilo en que non se exceda o límite da delegación; de se superar tal límite, ou de regular "ex novo"
algunha materia, a norma quedaría reducida a un simple regulamento e, por tanto, sometida ao control da
potestade regulamentaria, a través das técnicas que para tal control se establecen no noso ordenamento
xurídico e que son exercitables ante a xurisdición contencioso-administrativa; o que non sería posible se non
se produce "ultra vires", porque entón estariamos en presenza dunha disposición con rango de lei, revisable
unicamente polo Tribunal Constitucional.
»O proceso lóxico, por tanto, que debemos seguir nesta sentenza, é examinar se os artigos (...) do texto
refundido se encontran dentro dos límites da delegación e, só en caso negativo, determinar se a
extralimitación é posible, como consecuencia do exercicio da potestade regulamentaria atribuída ao Goberno
polo artigo 97 da Constitución. (...) Vallan as anteriores reflexións para rexeitar a inadmisibilidade oposta
(...)».
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A lexislación vixente, en concreto o artigo 9.4 da Lei orgánica do poder xudicial,
modificado pola Lei orgánica 6/1998, e o artigo 1.1 da Lei da xurisdición contenciosoadministrativa de 1998, supón a consagración lexislativa da concorrencia entre a
xurisdición ordinaria e a xurisdición constitucional. En concreto, o artigo 1.1 da citada Lei
da xurisdición contencioso-administrativa establece: «Os xulgados e tribunais da orde
contencioso-administrativa coñecerán das pretensións que se deduzan en relación coa
actuación das administracións públicas suxeita ao dereito administrativo, coas disposicións
xerais de rango inferior á lei e cos decretos lexislativos, cando excedan dos límites da
delegación».
En consecuencia, á xurisdición contencioso-administrativa correspóndelle fiscalizar
todas as infraccións ou excesos da delegación lexislativa, é dicir, cando o decreto
lexislativo vai máis alá do que permite a Lei de delegación –Decreto lexislativo ultra
vires−, xa que, en tal caso, o exceso no uso da delegación lexislativa non estará cuberto por
esta e, en consecuencia, poderá adquirir, todo o máis, o rango de regulamento, de se
comprobar a súa conformidade co intra vires e cos principios que rexen a actividade
regulamentaria (teoría da degradación normativa).
Pola súa vez, o Tribunal Constitucional controla, por unha parte, se existe ultra
vires, xa que o exceso é sempre inconstitucional porque atenta contra os artigos 82 e
seguintes da Constitución e, por outra parte, valora respecto do intra vires a súa
conformidade coa Constitución72.

G.- AS CONSECUENCIAS DO EXERCICIO DA DELEGACIÓN

O exercicio da delegación por parte do Goberno ten dous efectos fundamentais: o
produto normativo do Executivo adquire o rango de lei e prodúcese o esgotamento da
delegación.

1.- A adquisición do rango de lei polo produto normativo do Goberno.

72

Vid., entre outras moitas, as SSTC 51/1982, do 19 de xullo; 159/2001, do 5 de xullo, e 51/2004, do 13 de
abril.
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De acordo coa teoría da degradación normativa, actualmente vixente no noso
ordenamento xurídico, este efecto non é absoluto nin incondicional, de xeito que o decreto
lexislativo posuirá rango de lei, por canto se manteña dentro dos límites da delegación.
Se o Executivo se excede, vai máis alá dos límites da delegación (ultra vires),
pódense dar dous supostos: en primeiro lugar, pode acontecer que a regulación ultra vires
sexa conforme tanto coa regulación material intra vires coma cos límites xenéricos ao
exercicio da potestade regulamentaria; neste caso o ultra vires adquirirá rango
regulamentario; en segundo lugar, se a regulación ultra vires non é conforme coa
regulación material intra vires ou non é conforme cos límites xenéricos ao exercicio da
potestade regulamentaria, o ultra vires será nulo de pleno dereito73.
No caso de que o decreto lexislativo adquira o rango de lei, e como consecuencia
diso, o Goberno xa non pode modificar nin derrogar a dita norma, xa que para iso será
necesaria outra norma con rango de lei.

2.- O esgotamento da delegación

De acordo co artigo 82.3 da Constitución, a delegación esgótase polo uso que dela
faga o Goberno mediante a publicación da norma correspondente.
Unha vez publicado o decreto lexislativo, esgotouse a delegación. En consecuencia,
o Goberno non ten a posibilidade de modificar o decreto lexislativo unha vez aprobado.
Neste punto SANTAMARÍA PASTOR pregúntase se é exixible que o exercicio da
delegación teña lugar, exclusivamente, unu actu, isto é, mediante a aprobación e
publicación dun só texto. Na súa opinión esta pregunta merece unha resposta diferente para
cada unha das dúas modalidades de delegación lexislativa. No caso dos textos refundidos, é
inherente á propia esencia da figura que o exercicio da delegación teña lugar mediante un
único texto. No entanto, no caso dos textos articulados SANTAMARÍA PASTOR entende que
nada se opón a que o desenvolvemento da Lei de bases se efectúe mediante varios decretos
lexislativos sucesivos e parciais, iso si, todos eles publicados dentro do prazo de
delegación74.

73

Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, Curso de Derecho Administrativo, cit., pp. 267-270.

74

Cfr. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit., p. 314.
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H.- OS DECRETOS LEXISLATIVOS NO ÁMBITO AUTONÓMICO

Tras a superación de certas dúbidas iniciais sobre a admisibilidade dos decretos
lexislativos autonómicos ante o silencio da Constitución75, esta figura incorporouse aos
ordenamentos autonómicos. Unha parte importante dos estatutos de autonomía recolleron e
regularon expresamente a delegación lexislativa, outros en cambio non o fixeron. Non
obstante, unha parte das comunidades autónomas que non contan con esta institución
recollida no seu Estatuto de autonomía intentou colmar tal lagoa estatutaria regulándoa por
medio de leis autonómicas posteriores76. Esta posibilidade foi criticada pola doutrina
maioritaria, xa que, en opinión desta, a delegación lexislativa só é posible no ámbito
autonómico no caso de previsión estatutaria expresa, polo que non é posible empregar esta
técnica en ausencia da dita previsión77.
Neste proceso estatutario inicial a doutrina cuestionouse se para que a previsión
estatutaria do ditado de decretos lexislativos fose constitucional era necesario que esta
observase os requisitos, límites e controis que se fixan na esfera estatal. Dito doutro modo,
en palabras de LASAGABASTER ¿Poderíase admitir unha regulación estatutaria da
delegación lexislativa nos estatutos de autonomía que non se mantivese dentro dos
parámetros que a Constitución sinala para a delegación lexislativa no ámbito estatal?
En opinión deste autor, non é xustificable ningunha modificación que desvirtúe a
figura da delegación lexislativa, tal e como está prevista na Constitución −así, por exemplo,
a delegación sen fixación de prazo para o seu exercicio (artigo 82.3 da Constitución)−, e iso
75

Vid. Iñaki LASAGABASTER HERRARTE, “Consideraciones en torno a la figura de los decretos-leyes y
decretos legislativos en el ámbito autonómico”, cit.
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O esquema da regulación desta institución no primeiro proceso estatutario sería o seguinte:
1º Incluíuse en todos os estatutos, de forma explícita ou implícita, salvo nos de Asturias, Valencia,
Murcia, Canarias e Extremadura. Un caso especial constitúeo o País Vasco, cuxo Estatuto remite a
regulación das relacións entre o Parlamento e o Goberno a unha lei. Foi esta lei posterior a que regulou
os decretos lexislativos no ámbito da Comunidade Autónoma vasca.
2º Nalgunhas das comunidades regulouse por lei, por exemplo, en Murcia e en Canarias.
3º As regulacións estatutarias respectan a disciplina constitucional dos decretos lexislativos, ben que
nalgunhas delas introducen algunhas restricións adicionais ao emprego deste instrumento. Así, por
exemplo, en Cataluña exclúense do ámbito dos decretos lexislativos as leis de desenvolvemento básico
do Estatuto (artigo 34.1 e 32); en Navarra exclúense as leis forais cando se exixa maioría absoluta para a
súa aprobación (artigo 21.1), etc.
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Neste sentido, Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho Administrativo General, cit.;
en contra, Iñaki LASAGABASTER HERRARTE, “Consideraciones en torno a la figura de los decretos-leyes y
decretos legislativos en el ámbito autonómico”, cit.
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porque a delegación prevista na Constitución responde a principios garantidores da
separación de poderes, que caracterizan o Estado democrático de corte occidental,
aplicables non soamente aos órganos constitucionais estatais, senón tamén aos órganos
autonómicos78.
En conclusión, as garantías democráticas que fixa a Constitución non se poden
minorar no ámbito autonómico. Así, os estatutos o único que poden facer é impor límites
máis estritos á posibilidade de delegación lexislativa do Parlamento ao Goberno
autonómico.
En consecuencia, tendo en conta estes límites, no actual proceso de reforma
estatutaria existen dúas liñas á hora de regular a figura dos decretos lexislativos:
A primeira consiste na remisión expresa ao réxime contido na Constitución
española. Así sucede no caso do Estatuto de Valencia79.
A segunda implica a transposición da regulación contida na Constitución ao
Estatuto, variando a redacción das materias excluídas do ámbito dos decretos lexislativos
para adaptalas á realidade estatutaria, pero mantendo unha identidade substancial coa
regulación constitucional. Esta é a vía pola cal optaron o Estatuto de Cataluña80, o proxecto
de Estatuto de Andalucía81, o proxecto de Estatuto de Aragón82 e o proxecto de Estatuto de
Canarias83.
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Vid. Iñaki LASAGABASTER HERRARTE, “Consideraciones en torno a la figura de los decretos lei y decretos
legislativos en el ámbito autonómico”, cit.
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O artigo 44.3 do Estatuto de Valencia dispón: «3. Les Corts poderán delegar no Consell a potestade de ditar
normas con rango de lei, denominadas decretos lexislativos, nos mesmos termos establecidos nos artigos 82,
83, 84 e 85 da Constitución española para os supostos de delegación do Congreso ao Goberno de España».
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O artigo 63 do Estatuto de Cataluña sinala: «1. O Parlamento pode delegar no Goberno a potestade de ditar
normas con rango de lei. As disposicións do Goberno que conteñen lexislación delegada teñen o nome de
decretos lexislativos. Non poden ser obxecto de delegación lexislativa a reforma do Estatuto, as leis de
desenvolvemento básico, salvo que se delegue o establecemento de textos refundidos, a regulación esencial e
o desenvolvemento directo dos dereitos recoñecidos polo Estatuto e pola Carta dos dereitos e deberes dos
cidadáns de Cataluña e o orzamento da Generalitat. 2. A delegación lexislativa só se lle pode outorgar ao
Goberno. A delegación debe ser expresa, mediante lei, para unha materia concreta e coa determinación dun
prazo para facer uso dela. A delegación esgótase cando o Goberno publica o decreto lexislativo
correspondente ou cando o Goberno está en funcións. 3. Cando se trate de autorizar o Goberno para formular
un novo texto articulado, as leis de delegación deben fixar as bases ás que se debe axustar o Goberno no
exercicio da delegación lexislativa. Cando se trate de autorizar o Goberno para refundir textos legais, as leis
deben determinar o alcance e os criterios da refundición. 4. O control da lexislación delegada é regulado polo
Regulamento do Parlamento. As leis de delegación tamén poden establecer un réxime de control especial para
os decretos lexislativos.
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O artigo 107 do proxecto de Estatuto para Andalucía establece: « 1. O Parlamento poderá delegar no
Consello de Goberno a potestade de ditar normas con rango de lei de conformidade co previsto neste artigo.
2. Están excluídas da delegación lexislativa as seguintes materias: a) As leis de reforma do Estatuto de
autonomía. b) As leis do orzamento da comunidade autónoma. c) As leis que requiran calquera maioría
cualificada do Parlamento. d) As leis relativas ao desenvolvemento dos dereitos e deberes regulados neste
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estatuto. e) Outras leis en que así se dispoña neste estatuto. 3. A delegación lexislativa para a formación de
textos articulados outorgarase mediante unha lei de bases que fixará, polo menos, o seu obxecto e alcance, os
principios e criterios que se deberán seguir no seu exercicio e o prazo de exercicio. De ser o caso, poderá
establecer fórmulas adicionais de control. A delegación lexislativa esgótase polo uso que dela faga o Goberno
mediante a publicación da norma correspondente. Non se poderá entender concedida de modo implícito ou
por tempo indeterminado. A Lei de bases non poderá autorizar, en ningún caso, a súa propia modificación,
nin facultar para ditar normas de carácter retroactivo. 4. A delegación lexislativa para a refundición de textos
articulados outorgarase mediante lei ordinaria, que fixará o contido da delegación e especificará se se debe
formular un texto único ou inclúe a regularización e harmonización de diferentes textos legais. 5. Cando unha
proposición de lei ou unha emenda for contraria a unha delegación lexislativa en vigor, o Goberno está
facultado para oporse á súa tramitación. En tal suposto poderase presentar unha proposición de lei para a
derrogación total ou parcial da Lei de delegación».
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O artigo 43 do proxecto de Estatuto de Aragón establece: «1. As Cortes de Aragón poden delegar no
Goberno de Aragón a potestade de ditar normas con rango de lei. Non caberá a delegación para a aprobación
do orzamento da comunidade autónoma, a regulación esencial dos dereitos recoñecidos polo estatuto, o
desenvolvemento básico das súas institucións ou o réxime electoral. 2. As disposicións do Goberno que
conteñen lexislación delegada denomínanse decretos lexislativos. 3. A delegación debe ser expresa, mediante
lei, para unha materia concreta e coa determinación dun prazo certo para exercela. A delegación esgótase por
transcurso do prazo ou por aprobación do decreto lexislativo correspondente. Non se pode facer uso da
delegación cando o Goberno se encontra en funcións por disolución das Cortes. 4. Cando se trate de autorizar
o Goberno de Aragón para formular un novo texto articulado, as leis de delegación fixarán con precisión as
bases e os criterios a que se debe axustar o Goberno no exercicio da delegación lexislativa. Cando se trate de
autorizar o Goberno para refundir textos legais, a lei habilitante determinará o alcance e os criterios da
refundición. 5. O control parlamentario da lexislación delegada regularase polo Regulamento das Cortes de
Aragón e, de ser o caso, pola mesma Lei de delegación».
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O artigo 24 do proxecto de Estatuto de Canarias dispón: «1. O Parlamento de Canarias poderá delegar no
Goberno a potestade de ditar normas con rango de lei, excepto nos seguintes supostos: a) As leis do
orzamento da comunidade autónoma. b) As leis que requiran maioría cualificada do Parlamento. c) As leis
relativas ao desenvolvemento dos dereitos e deberes regulados neste estatuto. 2. A delegación lexislativa
deberase outorgar mediante unha lei de bases, cando o seu obxecto sexa a formación de textos articulados, ou
por unha lei ordinaria, cando se trate de refundir varios textos legais nun só. 3. A delegación lexislativa
deberáselle outorgar ao Goberno de forma expresa para materia concreta e con fixación do prazo para o seu
exercicio. A delegación esgótase polo uso que dela faga o Goberno, mediante a publicación da norma
correspondente, que recibirá o nome de decreto lexislativo. Non se poderá entender concedida de modo
implícito ou por tempo indeterminado. Tampouco poderá permitir a subdelegación a autoridades distintas do
propio Goberno. 4. As leis de bases delimitarán con precisión o obxecto e alcance da delegación lexislativa e
os principios e criterios que se deberán seguir no seu exercicio, non podendo en ningún caso autorizar a
modificación da propia Lei de bases, nin facultar para ditar normas con carácter retroactivo. 5. A autorización
para refundir textos legais determinará o ámbito normativo a que se refire o contido da delegación,
especificando se se circunscribe á mera formulación dun texto único ou se se inclúe a de regularizar, aclarar e
harmonizar os textos legais que deberán ser refundidos. 6. Sen prexuízo das competencias propias do Tribunal
Constitucional e da xurisdición ordinaria, as leis de delegación poderán establecer en cada caso fórmulas de
control».
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OS CONVENIOS DE COLABORACIÓN:
CUESTIÓNS COMPETENCIAIS

ENRIQUE ÁLVAREZ ROMERO
Funcionario do corpo superior da Administración
da Xunta de Galicia .
Letrado asesor habilitado.

1.-INTRODUCIÓN.Os convenios, instrumentos xurídicos de colaboración e cooperación, de uso moi estendido
no ámbito das administracións públicas, presentan multitude de cuestións problemáticas
derivadas, en gran medida, da para a regulación que existe sobre eles.

O presente traballo pretende abrir unha vía de reflexión sobre a problemática competencial,
desde a perspectiva do artigo 12 da Lei 30 /1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común (en diante LRXPAC).
A pesar da pouca regulación que existe dos convenios de colaboración 84, destaca no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia a Resolución do 8 de abril de 1991 da Consellería de
Economía e Facenda na que se regulan os convenios de colaboración e cooperación. Para a
cuestión que nos ocupa, interesa subliñar o contido do primeiro inciso do parágrafo 2 da
Resolución no que se di:” Os convenios serán subscritos en representación da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, polo conselleiro correspondente” o
cal, e á vista do estudo que imos facer, resulta un precepto un tanto peculiar.

2.COMPETENCIAS: ASPECTOS XERAISVisto o anterior, resulta necesario coñecer as atribucións dos conselleiros para o cal
debemos acudir ao artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente, no que se recolle que: “Os conselleiros como xefes das súas consellerías están
investidos das seguintes atribucións: 1. Ter a representación do departamento do que son
titulares.... 12. E cantas facultades lles atribúan as disposicións en vigor” Do cal podemos
84

Reducida practicamente á LRXPA e á lexislación de contratos das administracions públicas (nota do autor)
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deducir que, ou ben a través do contido xenérico do punto 1, ou ben da disposición en
branco do punto 1285, resultaría, en principio a atribución ou competencia dos conselleiros
para a sinatura dos convenios a que fai referencia a resolución citada.
A pesar desa aparente claridade, as dúbidas xorden cando acudimos á regulación da figura
institucional do presidente da Xunta contida no Estatuto de autonomía para Galicia e na Lei
1/1983. Segundo o artigo 15.1 do Estatuto de autonomía: “O presidente ....ten a
representación da Comunidade Autónoma......” precepto que aparece desenvolvido e
enfatizado no artigo 10 da Lei 1/1983 no que se sinala que: “O presidente da Xunta ten a
suprema representación da Comunidade Autónoma de Galicia e coordina a acción da
Xunta ou Goberno......” Sinalan Meilán Gil e Rodríguez Arana86 que ” Respecto da
primeira función, pódese dicir que se refire a unha representación institucional, tanto na
orde interna, referida ao mecanismo de poderes da Comunidade , como na orde externa....
Por outra parte , a representación do presidente circunscríbese tanto á orde xurídica
como á política. No primeiro caso goza de facultades para representar a Galicia,
considerada na súa unidade, nas relacións xurídicas en que esta deba intervir como tal
unidade, como único suxeito.....En segundo lugar o presidente dirixe e coordina a acción
de goberno....É dicir, é o xefe do Goberno da Comunidade autónoma de Galicia.....”
vemos pois que o presidente da Comunidade Autónoma Galega ten a representación dela
tanto no plano xurídico coma no político.
Outro precepto de interese constitúeo o artigo 24 da Lei 1/1983, que nos di : ”Ao
presidente da Xunta, como supremo representante da Comunidade Autónoma, compételle
subscribir os convenios e acordos de cooperación con outras comunidades autónomas....”
Do que podemos deducir que, en principio, a competencia dos conselleiros na materia se
limita á subscrición de

todos aqueles convenios que non se subscriban con outras

comunidades autónomas. Xorde a inevitable dúbida, en relación cos convenios, que ao
abeiro do artigo 6 da LRX-PAC se poidan subscribir coa Administración do Estado. O
precepto sinala que: ”A Administración xeral e os organismos públicos vinculados ou
dependentes dela poderán subscribir convenios de colaboración cos órganos
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Que nos remite á resolución referenciada.( nota do autor)
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MEILAN GIL, Xosé Luis e RODRÍGUEZ ARANA MUÑOZ, Xaime. O Dereito Estatutario Galego.
Santiago : Parlamento de Galicia, 1988

48

correspondentes das administracións das comunidades autónomas no ámbito das súas
competencias.”

Esta redacción foi introducida pola Lei 4/1999, do 4 de xaneiro, polo que solicita acudir ao
texto modificado no que se sinalaba que.”1. O Goberno da Nación e as comunidades
autónomas poderán subscribir convenios de colaboración no ámbito das súas respectivas
competencias.”, en relación co precepto, na súa redacción orixinaria, comentan González
Pérez e González Navarro87 que: Parecería á vista deste texto, que os convenios de
colaboración entre o Estado e as comunidades autónomas se concibían como unha forma
de colaboración ao máis alto nivel, talvez por considerar que na práctica non ían ser
demasiado numerosos, cando a realidade foi que esta forma de relacionarse o Estado
aparato e os subsistemas rexionais cobrou un notable incremento. Sexa por esta ou outra
razón o certo é que a Lei 4/1999 lle deu unha nova redacción ao nº1 do artigo 6.”

En virtude do acordo do Consello de Ministros de data 21 de xullo de 2005, dítase a
Resolución do 31 de xullo de 1995 sobre delegación de competencias para a celebración de
convenios de colaboración coas comunidades autónomas en que se sinala:” Primeiro.Delegar nos titulares dos departamentos ministeriais ......., no ámbito funcional
correspondente a cada un deles, a competencia para subscribir convenios de colaboración
coas comunidades autónomas. Segundo.- A competencia delegada por este acordo poderá
ser , en calquera momento, obxecto de avocación polo Consello de Ministros.....”

Posteriormente, en data 17 de xullo de 1998, publícase no BOE a Resolución do 8 de xullo
de 1998 pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello de Ministros do 3 de xullo de
1998, sobre competencia para celebrar convenios de colaboración coas Comunidades
Autónomas, no que tomando as modificacións introducidas pola Lei 6/1997, do 14 de abril,
de organización e funcionamento da Administración xeral do Estado, e a Lei 50/1997, do
27 de novembro, do Goberno, realiza unha modificación do punto 8º do Acordo do
Consello de Ministros de 2 de marzo de 1990, dándose unha nova redacción que di:”
Correspóndelles aos ministros, no ámbito dos seus departamentos.... asinar os convenios
de colaboración entre a Administración xeral do Estado e as comunidades autónomas....”.
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GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús e GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco. Comentarios a la Ley de Régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2ª Edición. Madrid
Civitas, 1999
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Finalmente, a modificación da LRX-PAC feita pola Lei 4/1999 introduce unha nova
disposición adicional 13ª na que se di: “No ámbito da Administración xeral do Estado, os
titulares dos departamentos ministeriais.....poderán subscribir os convenios previstos no
artigo 6........” É dicir, pasamos dunha competencia delegada a unha competencia propia.

3. COMPETENCIA. ASPECTOS CONCRETOS.A evolución que se produce na lexislación estatal88 non atopa reflexo na lexislación
autonómica polo que resulta de aplicación a Resolución do 8 de abril de 1991 que atribúe a
representación da Administración da comunidade autónoma en materia de subscrición de
convenios aos conselleiros.
Nunha primeira aproximación poderíase pensar que os conselleiros xa terían atribuída a
competencia de subscrición dos convenios de colaboración por aplicación do número 1 do
artigo 34 da Lei 1/1983, pero entón non tería sentido a Resolución de referencia e o lóxico
sería incluír tal atribución no extenso artigo 34 no que se van enumerando as atribucións
dos conselleiros. Outra aproximación levaríanos á conclusión de que a resolución é un
desenvolvemento do nº 12 do artigo 34 da Lei 1/1983, e que nos atopariamos ante unha
atribución que emana dunha disposición normativa (resolución), pero isto chocaría co feito
de que a resolución lles atribúe a representación da Administración da Comunidade
Autónoma para a subscrición de convenios aos conselleiros, e sendo orixinaria iría en
contra do precepto estatutario que lle atribúe a representación da comunidade autónoma e,
por tanto, da súa Administración ao presidente da Xunta, e daquela podería incorrer no
vicio de nulidade recollido no nº2 do artigo 63 da LRX-PAC.

O certo é que non podemos esquecer que o que pretende a resolución de referencia é
plasmar un Acordo do Consello da Xunta ditado, cremos, ao abeiro do punto 19 do artigo 4
da Lei 1/1983, e delegar unha competencia inicialmente residenciada no presidente da
Xunta nos conselleiros utilizando a vía, un tanto peculiar, de delegar a representación da
Administración da comunidade autónoma, que lle corresponde ao presidente da Xunta, nos
conselleiros, pero só para os efectos de subscribir convenios de colaboración en materias
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Que como xa expuxemos pasa dunha competencia delegada a unha competencia propia dos ministros ( nota
do autor).
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propias da consellería89; é dicir, cando un conselleiro subscribe un convenio de
colaboración, non o fai en representación da súa consellería senón en representación da
Administración autonómica.

Se retomamos a lexislación estatal e en concreto o Acordo do Consello de Ministros do 31
de xullo de 1995, observamos que o que fai é delegar a competencia para a subscrición de
convenios de colaboración nos titulares dos departamentos ministeriais, o cal leva a Pascual
Sala90 a soster que o devandito acordo resolve a cuestión da competencia para subscribir
convenios de colaboración coas comunidades autónomas, mantendo que a dita competencia
é propia ou ordinaria do Consello de Ministros e o seu exercicio delegado nos ministros,
modelo que se debeu seguir na Resolución estudada e facer, por tanto, unha simple
delegación de competencias.

4. CONCLUSIÓNS.-

Á vista do anteriormente exposto, chegamos á conclusión de que ben que a representación
da comunidade autónoma, e polo tanto a da súa Administración, lle corresponde ao seu
presidente91, este a través dun acordo do Consello da Xunta, que se plasma na resolución de
referencia, delega tal representación, para os únicos efectos da subscrición de convenios de
colaboración, nos conselleiros correspondentes, é dicir, os competentes por razón da
materia sobre a que verse o convenio. Non podemos descoñecer que aínda que axustada a
dereito, a vía adoptada é un tanto peculiar por cando o lóxico sería empregar a fórmula de
delegación de competencias tal e como fixo a Administración do Estado.

89

Iso parece deducirse da expresión conselleiros correspondentes que utiliza a resolución e que excluiría a
posibilidade de estender a delegación dos convenios a subscribir con outras comunidades autónomas aínda
que tal cuestión non resulta de todo clara dados os amplos termos da delegación e que esta se basea na
representación da Comunidade Autónoma. (nota do autor) .
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SALA SÁNCHEZ, Pascual ( coordinador), FONT DE MORA SAINZ, Pablo, GARCÍA COBALEDA,
Manuel, LÓPEZ ALVAREZ, Eugenio, SALA ATIENZA, Pascual e SALVO TAMBO, Ignacio. Comentarios
a la reforma del Procedimiento Administrativo. Valencia, Tirant lo Blanch, 1999.
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Apoia tal afirmación o feito de que atopamos un convenio de colaboración a suscribir co Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía , o CSIC que aparece subscrito polo presidente da Xunta de Galicia “ en nome e
representación desta Administración autonómica e actuando de conformidade cos artigos 24 e 26 da Lei
1/1983.....” ( nota do autor)
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A anterior conclusión lévanos a outra de índole práctico, cal é a de que a competencia
delegada de xeito sui generis nos conselleiros non poderá ser obxecto de nova delegación
por aplicación do artigo 44.2 da Lei 1/1983, que di : ”Non poderán ser obxecto de
delegación, a non ser que unha lei o autorice expresamente, as competencias que , pola
súa vez, foran delegadas .......”

As conclusións abren unha vía de reflexión arredor de todas aquelas ordes de delegación de
competencias que atribúen, a de subscribir convenios de colaboración, en órganos
dependentes do conselleiro.
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O XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA
IGNACIO ARANGUREN PÉREZ
Maxistrado da Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

I. ANTECEDENTES

Ao comezar o estudo do Xurado de Expropiación de Galicia debémonos referir, aínda que
sexa moi brevemente, aos precedentes desta institución no noso dereito, cuxa posta en
funcionamento tivo lugar moi recentemente, en concreto o pasado ano. Como é coñecido,
estes precedentes debémolos situar no dereito francés (e máis en concreto nos denominados
“jurys d´expropiation” creados pola Lei francesa do 3 de maio de 1841) a cuxa imaxe e
semellanza instaurou o lexislador na estatal e preconstitucional Lei de expropiación
forzosa, do 16 de decembro de 1954, o xurado provincial de expropiación forzosa, ben que
se acostume admitir como precedente no noso ordenamento desta figura o chamado
“xurado especial”, establecido pola Lei do 18 de marzo de 1895 sobre saneamento e
mellora interior de poboacións, e que veu substituír experimentos anteriores diversos
baseados esencialmente na utilización de terceiros peritos (así o artigo 1 da Lei de 1836
remitía a un terceiro perito en caso de discordancia dos interesados, a Real orde do 30 de
xullo de 1863 regulou os laudos dos peritos terceiros, que obrigaban a Administración,
salvo que esta os combatese perante os tribunais, mentres que a Lei de 1879 prevía un
terceiro perito cuxa valoración xa non obrigaba a Administración). Como sintetizou
recentemente a doutrina constitucional, da propia lectura da exposición de motivos da Lei
de expropiación forzosa se desprende que o xurado provincial de expropiación forzosa se
configurou coa idea de superar a lexislación precedente, que se sustentaba no chamado
“sistema de peritos” para a determinación do prezo xusto (perito da Administración, perito
do particular e terceiro perito) e que se caracterizaba polo sometemento das “diferenzas de
apreciación pericialmente establecidas a unha decisión motivada e preparada por unha
terceira estimación pericial”, co que se pretendía substituír o dito sistema por outro de
“determinación automática do valor obxectivo da expropiación”, integrando así as dúas
funcións, pericial e xudicial, que se encontraban escindidas con anterioridade. Positivo foi
o recibimento con que foi acollida pola doutrina a creación do xurado provincial de
expropiación forzosa, e así García de Enterría entendía, a propósito da instauración do
Xurado Provincial de Expropiación, que “é, sen dúbida, un dos maiores acertos da lei ter
abandonado ese sistema de valoración (o do terceiro perito) e ter erixido no seu lugar un
sistema novo verdadeiramente ponderado na eficacia e na garantía….”.
O xurado provincial de expropiación forzosa durante décadas, e até o ano pasado en
Galicia, desempeñou en solitario o papel que agora, no ámbito material que lle é propio
(art. 232 Lei 9/2002), lle corresponde realizar ao Xurado de Expropiación, e que non é
outro que, a través dun labor eminentemente taxador, fixar de modo definitivo en vía
administrativa o importe do prezo xusto que debe recibir o expropiado como indemnización
pola violenta invasión administrativa (García de Enterría) que o exercicio de toda potestade
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expropiatoria leva consigo cando esta proveña da Xunta de Galicia ou das entidades locais
situadas en Galicia respecto de bens e dereitos que se encontren respectivamente dentro do
seu ámbito territorial. Queda excluída das súas funcións a declaración de pronunciamentos
de índole xurídica alleos á valoración dos bens e dereitos expropiados, así como a
preconstitución dos datos da realidade material ou física deles, así como pronunciarse sobre
a responsabilidade patrimonial a que puider dar lugar un procedemento expropiatorio,
límites estes que no exercicio das súas funcións lle son tamén de aplicación, como o son ao
xurado provincial.
Non queremos deixar pasar a ocasión de significar a distinta sorte que sufriu esta
institución en Francia e en España, e, así, mentres no primeiro o Xurado desapareceu,
sendo suprimido en caso de discrepancia entre os distintos suxeitos que participan nun
procedemento de expropiación toda instancia previa á vía xudicial, en España non cabe
senón anotar o seu esteamento como o demostra non só a creación do Xurado de
Expropiación de Galicia, que foi parella á doutros xurados autonómicos, e o mantemento
do propio xurado provincial, sen prexuízo de que as súas competencias, tras a entrada en
funcionamento daquel, se viron sensiblemente adelgazadas, ao quedaren limitadas respecto
daquelas expropiacións en que actúe como expropiante a Administración do Estado, senón,
así mesmo, o positivo estado de opinión doutrinal xurisprudencial sobre esta figura,
claramente favorable ao seu mantemento e que até agora limitou as súas críticas á
necesidade de superar determinados defectos na composición e funcionamento do xurado
provincial.

II. XÉNESE NORMATIVA
O Estatuto de Galicia (Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril) asumiu no punto segundo do seu
artigo 28 non só a execución da lexislación estatal en materia de expropiación forzosa,
como no seu día defendía un sector doutrinal, senón tamén competencias lexislativas,
seguindo, por tanto, aquela tendencia doutrinal que xa desde os albores da Constitución de
1978 entendía, interpretando a vaguidade do lexislador constitucional ao fixar a
competencia lexislativa en materia de expropiación forzosa como estatal no artigo
149.1.18, que ás comunidades autónomas lles correspondía competencialmente non só
aplicar a lexislación do Estado senón que tamén dispuñan de competencias lexislativas
neste ámbito, ben que limitadas a desenvolver a lexislación básica do Estado, lexislación
esta que, como de todos é sabido, se limita aínda hoxe en día a un só corpo legal, a vetusta
e preconstitucional Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954 (que apenas
sufriu modificacións de verdadeiro alcance, excluída a nova configuración do dereito de
reversión, nacida da nova redacción dada aos seus artigos 54 e 55 pola disposición
adicional quinta da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación)
desenvolvida polo Regulamento de expropiación forzosa do 26 de abril de 1957.
En desenvolvemento do citado artigo 28 do Estatuto de Galicia, o Parlamento de Galicia
aprobou a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, que contén no capítulo cuarto do seu título sétimo, artigo 232, a seguinte
previsión: “ O Xurado de Expropiación de Galicia é un órgano colexiado permanente da
Comunidade Autónoma de Galicia especializado nos procedementos para a fixación do
prezo xusto na expropiación forzosa, cando a Administración expropiante sexa a
comunidade autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial. Estará adscrito á
consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, actuando no
cumprimento das súas funcións con plena autonomía funcional e sen estar sometido a
instrucións xerárquicas” dinos o seu punto primeiro. Mentres que o segundo punto dispón:
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“A resolución do Xurado adoptarase no prazo máximo de tres meses contado desde o día
seguinte ao de entrada no rexistro do expediente completo. De non adoptarse acordo no
prazo sinalado, entenderanse desestimadas as reclamacións por silencio negativo. Os seus
acordos serán sempre motivados e fundamentados no que se refire aos criterios de
valoración seguidos para cada un dos casos en concreto, de conformidade coas disposicións
legais que sexan de aplicación. Os actos que dite o xurado porán fin á vía administrativa”.
Posteriormente, este precepto viuse modificado nos seus puntos terceiro e cuarto, este
último derrogado pola Lei 15/2004, do 29 de decembro, establecendo, en relación coa
composición dos membros do Xurado de Expropiación de Galicia, o seguinte:
“O Xurado de Expropiación componse dos seguintes membros:
Presidente: un licenciado en dereito, arquitecto ou enxeñeiro de recoñecido prestixio con
máis de dez anos de experiencia profesional no sector público ou privado ou no exercicio
libre da profesión.
Vogais:
Un asesor xurídico, que deberá pertencer á escala de letrados da Xunta de Galicia.
Tres vogais pertencentes ao corpo facultativo superior ao servizo da Xunta de Galicia.
Un vogal, por proposta do conselleiro competente en materia de facenda.
Un técnico facultativo superior, do grupo A, por proposta da Federación Galega de
Municipios e Provincias.
Un técnico competente na materia, por proposta do Consello Galego de Consumidores e
Usuarios.
Tres profesionais libres colexiados competentes na materia, en representación dos colexios
profesionais, dependendo da natureza dos bens ou dereitos obxecto da expropiación.
Cando se trate de expropiacións das corporacións locais, poderase nomear un representante,
designado por proposta destas, quen actuará con voz e sen voto nas sesións do xurado.
Secretario: un funcionario do corpo superior de administración da Xunta de Galicia, con
voz pero sen voto.
Regulamentariamente, establecerase a organización, funcionamento e réxime interior do
Xurado de Expropiación.”
En desenvolvemento deste artigo 232, a Xunta de Galicia ditou o Decreto 223/2005, do 16
de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Xurado
de Expropiación de Galicia, modificado posteriormente polo Decreto 518/2005, do 6 de
outubro, da Consellaría de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes para os únicos
efectos de ampliar o prazo de constitución do Xurado de Expropiación, que, finalmente,
entrou en funcionamento en febreiro de 2006.
Non se esqueza, por último, a previsión contida no disposición derradeira primeira deste
decreto en que se autoriza o conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación
do territorio para ditar cantas disposicións sexan necesarias para seu o desenvolvemento e
aplicación.

III. CONSTITUCIONALIDADE DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA
Como antes puxemos de manifesto, existe unha polémica tanto doutrinal como
xurisprudencial sobre o teito competencial que as CCAA teñen en materia de expropiación
forzosa, polémica que deriva, como en tantas outras ocasións, da ambigüidade con que o
lexislador constitucional delimitou competencialmente esta materia no artigo 149.18 da
carta magna, na cal se limita a atribuír ao Estado, dentro das súas competencias exclusivas,
“…lexislación sobre expropiación forzosa” e que deu lugar a unha batería de
pronunciamentos constitucionais que con maior ou menor acerto pretenderon resolver
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competencialmente varias cuestións relacionadas coa expropiación forzosa, e que van
desde determinar a quen corresponde fixar os supostos en que procede exercer a potestade
expropiatoria até atribuír a regulación do dereito de reversión cando se trate de
expropiacións urbanísticas ou delimitar e entroncamento entre o dereito de propiedade e o
urbanismo desde o instituto expropiatorio (STC 14/2007, do 18 de xaneiro de 2007). No
que agora nos interesa pronunciouse tamén, moi recentemente, sobre se a creación polas
comunidades autónomas, en virtude de normas propias, de órganos encargados de dirimir
definitivamente o prezo xusto vulnera as competencias lexislativas estatais recollidas no
número 18 do artigo 149 da Constitución.
En efecto, o Pleno do Tribunal Constitucional, nas sentenzas 251/2006, do 25 de xullo,
313/2006 e 314/ 2006, ambas do 8 de novembro (todas elas con dous votos particulares),
deu resposta ás dúbidas que sobre a constitucionalidade deste tipo de órganos expuxeran as
salas do contencioso-administrativo dos Tribunais Superiores de Xustiza de Madrid e
Castilla La Mancha, admitindo a competencia das CCAA na creación deste tipo de
órganos, doutrina que reiterou na 364/2006, do 20 de decembro de 2006 (un voto
particular), e nas cales concluintemente vén considerar que a existencia de órganos de
determinación definitiva do prezo xusto en vía administrativa non afecta a competencia
exclusiva que ao Estado lle corresponde verbo da regulación da institución expropiatoria
como garantía dos particulares afectados, resultando, polo contrario, inserible sen
dificultade na potestade de autoorganización dos propios servizos expropiatorios de cada
comunidade autónoma, principio este que, xusto é recoñecelo, é precisamente ao que se
apela na exposición de motivos do Decreto 223/2005, do 16 de xuño, polo cal se aproba o
Regulamento de organización e funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia.
Como reflexo da doutrina constitucional apuntada paga a pena que recollamos aquí o que o
Pleno do Tribunal Constitucional declara no primeiro parágrafo do fundamento xurídico
sexto da primeira das sentenzas citadas, a 251/2006, do 25 de xullo: “Aplicando esta
doutrina ao presente suposto, resulta constitucional que a Comunidade de Madrid regulase
mediante lei o establecemento dun xurado territorial autonómico de expropiación coa
función de asignar en vía administrativa os prezos xustos que en cada caso correspondan
nas expropiacións que realicen aquela, nas diversas áreas materiais da súa competencia,
ou os entes locais situados no territorio da comunidade. Así se desprende da doutrina deste
tribunal, pois que, aínda que a Comunidade de Madrid non teña atribuídas expresamente como ocorría coa Comunidade Autónoma de Andalucía no caso da STC 37/1987 antes
contemplado- competencias normativas en materia de expropiación forzosa, senón tan só
as de execución, pode igualmente realizar a regulación que se cuestiona como
consecuencia da función normativa de autoorganización dos seus propios servizos
expropiatorios, que é inherente á súa competencia executiva nas expropiacións da súa
competencia. Este criterio da nosa doutrina, reproducido expresamente no precedente
fundamento xurídico 5 c), non é senón reiteración da xurisprudencia deste tribunal (por
todas, STC 196/1997, do 13 de novembro, FX 7, con cita doutras moitas) e, en todo caso,
tamén responde á previsión do art. 34.3 EAM, que determina que " as competencias de
execución da Comunidade de Madrid levan implícita a correspondente potestade
regulamentaria para a organización interna dos servizos, a administración e, se é o caso, a
inspección". Polo demais, o feito de que a regulación cuestionada se realizase mediante
norma legal, ningún reparo supón ao indicado, "considerando a inexistencia no noso
sistema de produción normativa dun principio de reserva regulamentaria" (STC 60/1986,
do 20 de maio, FX 2, con cita das SSTC 5/1981, do 13 de febreiro, e 18/1982, do 4 de
maio)”.
Cuestión distinta, e sobre a cal o Tribunal Constitucional se ocupa superficialmente no
mesmo fundamento sexto da sentenza antes referida, é a posible confrontación deste tipo de
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órganos e o principio de autonomía local, é dicir, até que punto non vulnera o citado
principio un órgano como o Xurado de Expropiación, que estende as súas competencias aos
supostos en que quen ocupa a posición de Administración expropiante é unha entidade
local, e que, ao noso entender, con independencia da súa virtualidade, non pode ser
superado acudindo simplemente ás potestades normativas que as comunidades autónomas
teñen arrogadas nos seus estatutos en materia de réxime local. Baste para isto repasar a
exposición de motivos da Lei orgánica 7/1999, que dá unha idea da amplitude de medios
concedidos ás entidades locais en defensa da súa autonomía ao sinalar que “A garantía
constitucional da autonomía local aconsella que poidan ser obxecto de impugnación ante o
Tribunal Constitucional, por parte dos entes locais, aquelas leis do Estado ou das
comunidades autónomas que puideren non resultar respectuosas coa dita autonomía”. Neste
sentido é interesante ter presente que a autonomía local, recoñecida nos artigos. 137, 140 e
141 da Constitución se configura como garantía institucional dun núcleo de autogoberno
dos entes locais que os fai recoñecibles para a imaxe socialmente aceptada deles e que se
concreta nun dereito a participar nos asuntos que os atinxen, o cal admite distintos graos de
intensidade (STC 32/1981, do 28 de xullo, FX 4), o que se debe pór en relación con aquela
doutrina constitucional que ten declarado que “a autonomía local consagrada no art. 137
CE (co complemento dos arts. 140 e 141 CE) tradúcese nunha garantía institucional dos
elementos esenciais ou do núcleo primario do autogoberno dos entes locais territoriais,
núcleo que debe necesariamente ser respectado polo lexislador (estatal ou autonómico,
xeral ou sectorial) para que esas administracións sexan recoñecibles en tanto entes
dotados de autogoberno. Na medida en que o constituínte non predeterminou o contido
concreto da autonomía local, o lexislador constitucionalmente habilitado para regular
materias de que sexa razoable afirmar que formen parte dese núcleo indispoñible poderá,
certamente, exercer nun ou noutro sentido a súa liberdade inicial de configuración, pero
non poderá facelo de maneira que estableza un contido da autonomía local incompatible
co marco xeral perfilado nos arts. 137, 140 e 141 CE. So pena de incorrer en
inconstitucionalidade por vulneración da garantía institucional da autonomía local, o
lexislador ten vedada toda regulación da capacidade decisoria dos entes locais respecto
das materias do seu interese que se sitúe por debaixo dese limiar mínimo que lles garante a
súa participación efectiva nos asuntos que os atinxen e, por conseguinte, a súa existencia
como reais institucións de autogoberno” (SSTC 159/2001, do 5 de xullo, FX 4;
reproducido despois nas recentes SSTC 51/2004, do 13 de abril, FX 9, 252/2005, do 11 de
outubro, FX 4 e 240/2006 do 20 de xullo , FX 8).
Un último apuntamento sobre esta cuestión: a solución que se lle dea non poderá deixar de
ter en conta a Carta Europea de Autonomía local, ratificada por España a través de
Instrumento de ratificación do 20 de xaneiro de 1988, depositado o 8 de novembro de 1988,
e con entrada en vigor para España o 1 de marzo de 1989, e que dispón no punto cuarto do
seu artigo 4 que “as competencias encomendadas ás entidades locais deben ser
normalmente plenas e completas. Non poden ser postas en cuestión nin limitadas por outra
autoridade central ou rexional senón dentro do ámbito da lei.” Mentres que no punto sexto
do citado artigo proclama que “as entidades locais deben ser consultadas, na medida do
posible, ao seu debido tempo e de forma apropiada, ao longo dos procesos de planificación
e de decisión para todas as cuestións que as afectan directamente.” Como tampouco pode
deixar de sinalarse que foi precisamente o principio de autonomía local o que puxo fin ás
reclamacións económico-administrativas fronte a actos de xestión tributaria dos entes
locais.
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IV. NATUREZA E FUNCIÓNS
O Xurado de Expropiación de Galicia é, desde un primeiro punto de vista orgánico, como
establece o artigo 232 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, e recolle a exposición de motivos
do Decreto 223/2005, do 16 de xuño, “un órgano colexiado permanente da nosa
comunidade autónoma especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na
expropiación forzosa, cando a administración expropiante sexa a Comunidade Autónoma
ou as entidades locais do seu ámbito territorial”, actuando “con plena autonomía funcional,
sen estar sometido a instrucións xerárquicas”, conforme reza o punto segundo do artigo
primeiro, o que non obsta para que debamos enmarcar esta institución na Xunta de Galicia,
pois que se encontra adscrito á Consellería competente en materia de urbanismo e
ordenación do territorio (artigo 3.1 do Decreto 223/2005, do 16 de xuño), sendo nomeado o
seu presidente por decreto do Consello da Xunta de Galicia (artigo 4.1 do Decreto
223/2005, do 16 de xuño) e dependendo directamente o nomeamento de cinco dos seus dez
vogais, así como o seu secretario, de distintos conselleiros, o que por outro lado temos que
sinalar que non o imposibilita para se encontrar desvinculado da organización xerárquica da
Xunta de Galicia, como tampouco isto lle debe impedir actuar coa autonomía e
obxectividade requirida para o exercicio das súas funcións.
Desde un segundo punto de vista funcional, resulta indiscutida a natureza administrativa
dos xurados de expropiación, xa sexa do Xurado de Expropiación xa dos estatais xurados
provinciais de expropiación, tanto pola súa composición, como polas súas atribucións,
como polo carácter das súas resolucións, que finalizan a vía administrativa previa, se for o
caso, á xudicial, o que, pola súa vez, tampouco impide deixar de recoñecer, tal como
apuntabamos ao comezo deste estudo, que as especiais circunstancias que conflúen na súa
composición e funcións fagan que a súa actuación se aproxime ao arbitral e autorice para
falar mesmo dunha natureza case xurisdicional no xurado (así o definiu o Tribunal
Supremo en relación aos xurados provinciais en SSTS do 20 de febreiro e 15 de abril de
1981), aínda que para algúns (Santamaría Pastor) isto supoña un exceso, sen que falten
autores (Ballbe, Guaita) que consideran os xurados como órganos de composición de
conflitos con posibilidade de revisión xudicial como os tribunais económicoadministrativos.
Ora ben, tampouco queremos acentuar en exceso este aspecto da natureza do xurado de
expropiación e suxeitar este órgano a exixencias e garantías que só son propias dos órganos
xudiciais, como é, por exemplo, o principio de imparcialidade, o que xa foi no seu día
obxecto de rexeitamento no Auto da Sección Terceira da Sala Segunda do Tribunal
Constitucional do 26 de maio de 2004 (rec. 4632/2002) onde, lembremos, se afirma: “o
dereito a un xuíz imparcial predícase dos órganos xudiciais sen que se poida trasladar, sen
máis, o contido deste dereito aos funcionarios membros dun órgano administrativo. Como
puxo neste sentido de manifesto a STC 14/1999, do 22 de febreiro, e é trasladable ao feito
de que algúns dos membros do xurado de expropiación sexan funcionarios vinculados”.
Dito o anterior, é agora o momento oportuno de significar determinados avances na
configuración normativa do Xurado de Expropiación con respecto aos xurados provinciais,
o que permitiu salvar aquel dalgunhas das queixas que veñen expresando diversos
operadores xurídicos sobre os xurados provinciais de expropiación forzosa, o seu
antecedente inmediato e ao cal substitúe no labor taxador e de fixación de prezo xusto
cando se trate de expropiacións realizadas pola Xunta de Galicia ou as entidades locais do
seu ámbito territorial (artigo 1.1 Decreto 223/2005, do 16 de xuño). En efecto,
tradicionalmente denunciouse a escaseza de vogais técnicos na súa composición e o exceso
de xuristas como tamén a falta de dedicación plena polos membros dos xurados provinciais
de expropiación, o que no seu momento se viu agravado coa masificación de expedientes
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de expropiación, críticas ambas que, no entanto, non se poden facer recaer no xurado, pola
sinxela razón de que na súa composición, tal como antes vimos, o lexislador galego primou
con razón a presenza de vogais de carácter técnico, e doutro lado por canto os seus
membros se dedican de modo permanente e exclusivo ao servizo das funcións
encomendadas polo xa tantas veces citado Decreto 223/2005, do 16 de xuño, circunstancia
que non ten lugar nos xurados provinciais de expropiación.
Queda, por suposto, por resolver se o xurado tamén deixará atrás a lentitude e dependencia
orgánica que presidiu en non poucas ocasións a actividade dos xurados provinciais de
expropiación, aínda que aquí tamén o lexislador galego pretendeu frear esta indesexable
consecuencia da masiva utilización da técnica expropiatoria pola Administración e para
tales efectos non podemos deixar de citar o punto quinto do artigo 11 da súa norma de
creación, en que concede ao xurado un prazo de tres meses para a resolución do expediente,
desde a súa entrada completa no rexistro, transcorrido o cal considera que se deberá
entender desestimado por silencio, solución esta que no seu día foi patrocinada respecto dos
xurados provinciais de expropiación pola STC 136/1995, do 25 de setembro, e que,
lembremos, puxo fin a unha antiga xurisprudencia que ningún efecto concedía á
inactividade do xurado por entender que este actuaba de oficio e non por instancia dos
particulares.
Finalmente, do artigo 2 do Decreto 223/2005, do 16 de xuño, apréciase que incumbe
unicamente ao Xurado de Expropiación fixar o verdadeiro valor dos bens e dereitos
obxecto de expropiación, ben que este órgano poderá resolver todas aquelas cuestións de
feito ou xurídicas que constitúen presuposto indispensable para a fixación do prezo xusto,
co fin de evitar ser colocado na situación de ter que valorar cando falten elementos
esenciais, podendo para o efecto pronunciarse sobre os datos que deba utilizar para o facer,
prevéndose expresamente, (ao contrario do que ocorre na LEF e no seu regulamento, que
nada dispoñen para o efecto), a posibilidade de impugnar potestativamente en reposición o
acordo que se dite (artigo 11. 6º Decreto 223/2005) antes de acudir, se for o caso, ante a
Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, único
órgano que será competente para coñecer e revisar xudicialmente os seus acordos.
V. A DENOMINADA “PRESUNCIÓN DE ACERTO” DOS ACORDOS DO
XURADO DE EXPROPIACIÓN
No exame desta interesante cuestión débese partir de que a súa función é taxadora, en
definitiva, unha función técnica, concreta, individualizada e práctica, e non xeral e
doutrinal, co único designio de calcular o valor real dos bens expropiados, sendo aquí onde
se detén a presunción de acerto que acompaña as resolucións ditadas polo Xurado de
Expropiación de Galicia.
Como é ben sabido, a presunción de "acerto", tamén chamada de “certeza” de
“veracidade” ou de “veracidade, legalidade e acerto” é unha das creacións xurisprudenciais
que maior continuidade e arraigo teñen no noso dereito administrativo, nacendo das
características atribuídas aos xurados provinciais pola Lei de expropiación forzosa, do 16
de decembro de 1954, e o seu Regulamento do 26 de abril de 1957 e, en especial, da súa
composición, plasmada no artigo 32 da LEF, e sobre a cal debemos facer algunhas
puntualizacións a raíz da doutrina constitucional iniciada coa Sentenza núm. 251/2006, do
25 de xullo.
En efecto, até esta sentenza e as que se ditaron a continuación seguindo o camiño que
marcou, víñase considerando na xurisdición ordinaria que o artigo 32 da LEF exixía que o
órgano encargado de fixar de modo definitivo o importe da indemnización expropiatoria ou
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xurado debía reflectir na súa composición un equilibrio de intereses entre representantes da
Administración expropiante e os do expropiado, principio este que xunto coa capacidade
técnica e experiencia que se presumía nos membros dos corpos profesionais alí
representados foi o que cimentou a presunción de acerto, xa que permitía falar de
independencia, imparcialidade e afastamento dos intereses en xogo nos seus membros (STS
do 5 de novembro de 1987). Ora ben, o Tribunal Constitucional, tanto nas SSTC 251/2006,
do 25 de xullo, 313/2006 e 314/ 2006, ambas do 8 de novembro (todas elas con dous votos
particulares) e 364/2006, do 20 de decembro de 2006 (un voto particular) non só negou a
condición de básico do artigo 32 da LEF, o que por outro lado significa, no que é aquí
obxecto de estudo, que a composición do xurado de expropiación non ten que reflectir o
mencionado equilibrio de intereses, senón que foi mais alá negando que o propio artigo 32
LEF exixa que os membros do xurado teñan que compor o equilibrio de que faciamos
mención, equilibrio, por outra parte, que nas súas liñas esenciais só se pode afirmar que foi
respectado polo lexislador galego no artigo 11 do Decreto 223/2005, do 16 de xuño.
Un segundo problema engadido ao anterior, e que nos limitaremos a debuxar, é o que
ocorrerá a partir de agora cando se produza un defecto de composición que desfigure
realmente o xurado ou, se for o caso, o xurado provincial de expropiación facéndoo outro
distinto ou, dito doutro modo, até que punto non se viu afectada toda aquela doutrina que
consideraba nulos ou anulables aqueles acordos do xurado cando a súa composición era
indebida e non superaba a denominada “proba de resistencia” e cando, por tanto, se poderá
considerar a partir de agora que existiu un vicio na formación da súa vontade.
Tecnicamente, a presunción de acerto de que gozan os acordos do xurado o que vén supor
é un reforzamento da presunción de legalidade e validez propia de todo acto administrativo,
reforzo que se traduce en que só un erro fáctico ou xurídico transcendente leva a revisar
xurisdicionalmente as súas decisións, sendo precisamente ao expropiado a quen
corresponde a carga de probar a súa existencia (artigo 217 Lei de axuizamento civil). No
estudo desta materia resulta obrigado citar aquela xurisprudencia que de modo invariable
veu declarando durante moito tempo que as resolucións dos xurados de expropiación gozan
da presunción “iuris tantum” de veracidade e acerto nas súas valoracións, que pode quedar
desvirtuada en vía xurisdicional cando se acredite un notorio erro material ou unha
desaxustada apreciación dos datos fácticos probatorios ou infracción dos preceptos legais,
reveladores de que o prezo xusto sinalado non corresponde ao valor do ben ou dereito
expropiado de maneira que non é lexítimo substituír, sen probas que o xustifiquen, o
criterio valorativo do xurado polo do Tribunal (entre outras moitas, SSTS Sección Sexta do
12 de marzo de 1991, 4 de xuño de 1991, 14 de outubro de 1991 e 3 de maio de 1993). Está
presunción é reiterada polas sentenzas da mesma Sección do Tribunal Supremo do 26 de
outubro de 2005, 4 de marzo e 3 de maio 1999, que para que sexa desvirtuada é necesario
que se faga proba suficiente de infracción legal, un notorio erro de feito ou desafortunada
apreciación dos elementos de proba existentes no expediente, cuxa acreditación
corresponde á parte que impugna os acordos do xurado de expropiación, na cal recae o
“onus probandi”, que é quen debe ofrecer os elementos de proba con todas as garantías
procesuais.
Conectada coa existencia desta presunción encóntrase o deber de motivación, baseado
naquela xurisprudencia reiterada que entende que non se poden entender imperativamente
vinculantes as resolucións dos xurados de expropiación cando apenas razoan os criterios
valorativos que lles serven de base. É dicir, a prevalencia dos acordos do xurado na
fixación dos prezos e indemnizacións, que ten encomendada, está supeditada a que a súa
motivación sexa expresa e segundo os criterios marcados na lei, como expresa o art. 35 da
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Lei de expropiación forzosa. Todo isto sen prexuízo da resistencia que aínda existe nos
tribunais para admitir defectos de motivación nos acordos dos xurados.
En todo caso, hai que sinalar que a presunción só estará presente cando na composición,
funcionamento do xurado e na motivación do acordo, se cumprisen as previsións legais e a
doutrina que as interpreta. Non podemos finalizar sen expresar as nosas dúbidas sobre o
futuro desta presunción, asentada aínda hoxe en día en construcións xurisprudenciais que
tiveron lugar hai máis de corenta anos e á cal o lexislador non deu carta de natureza legal.
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A REPRESENTATIVIDADE SINDICAL NA CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓNS COMENTARIO Á SENTENZA DO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 147/ 2001, DO 27 DE XUÑO.

ÓSCAR GARCÍA MACEIRA
Avogado do Estado (Exc.)
Director de Asesoría Xuridica.- Banco Pastor.

INTRODUCIÓN
A liberdade sindical proclamada polo artigo 28.1 da Constitución determina a
existencia dunha pluralidade de sindicatos. É esa pluralidade a que impón que, co obxecto
de evitar unha substancial mingua na eficacia da representación sindical, se incorpore un
elemento corrector do pluralismo sindical de maneira que unicamente aqueles sindicatos
que conten cun maior número de delegados de persoal poidan representar os intereses dos
traballadores

en

determinadas

materias.

Ese

elemento

corrector

é

a

maior

representatividade, noción admitida polo Tribunal Constitucional con anterioridade á Lei
orgánica de liberdade sindical (entre outras, na Sentenza 65/1982) e referendada pola
Sentenza 98/1985, do 29 de xullo, ditada con ocasión de recurso previo de
inconstitucionalidade interposto contra a citada lei orgánica.

Sendo xa pacífica a noción da representatividade, a controversia céntrase no alcance
que deberá dárselle a esta, é dicir, en que ámbitos a representatividade pode xustificar a
diferenza de trato e en cales a devandita diferenza de trato supón unha discriminación
inxustificada.

O caso obxecto de comentario achéganos ao tratamento que o Tribunal
Constitucional entende que debe dárselle á maior representatividade como criterio que
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deberán considerar as administracións públicas para os efectos de lle outorgar unha
subvención a un sindicato.

Trátase dun recurso de amparo interposto por unha central sindical que carece da
condición de máis representativa e que considera que a diferenza de trato consistente ben
na introdución de escalas ben na exclusión para o acceso a determinados programas vulnera
os dereitos de igualdade e de liberdade sindical. Alén da solución dada ao caso concreto, a
sentenza comentada permitiranos deducir a doutrina xeral do Tribunal Constitucional na
materia.

I. A SENTENZA

1.1. Antecedentes

A Unión Sindical Obreira (USO) interpón recurso de amparo contra a sentenza da
Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo do 29 de abril de 1996
confirmatoria da ditada pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia o 15 de novembro de 1993 en proceso tramitado polo procedemento da
Lei 62/78, de protección de dereitos fundamentais, no que se impugnaba a Orde da
Consellería de Traballo e Asuntos Sociais da Xunta de Galicia, do 18 de maio de 1993,
reguladora do réxime de subvencións ás centrais sindicais para o devandito ano.

O recurso de amparo fúndase na vulneración dos dereitos de igualdade e de
liberdade sindical, pois considera discriminatorio que, agás o programa I, destinado a
subvencionar todos os sindicatos, o resto dos programas restrinxa a condición de
beneficiario ás centrais máis representativas, e isto porque, sendo a finalidade da norma
impugnada a de axudar á consecución de fins sindicais (a través da subvención nos
distintos programas do desenvolvemento de actividades sindicais, para a creación de
gabinetes técnicos de formación ocupacional ou plans de formación de cadros e delegados
sindicais), tales fins deben recoñecérselles a todos os sindicatos sen distinción ningunha, de
maneira que a aplicación neste caso da representatividade como fundamento de
desigualdade de trato non está xustificada e é discriminatoria ao non cumprir os requisitos,
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exixidos pola xurisprudencia do Tribunal Constitucional, de obxectividade, adecuación,
razoabilidade e proporcionalidade.

Á alegada vulneración de dereitos opóñense tanto a Unión Xeral de Traballadores
(UGT) como o Ministerio Fiscal, sinalando, en síntese, que non se infrinxe nin o principio
de igualdade –pois a noción de representatividade é un criterio obxectivo no que non se
albisca intento discriminatorio ningún ad personam– nin a liberdade sindical, xa que na
orde supostamente vulneradora de dereitos se prevén expresamente partidas destinadas á
subvención de todo sindicato, e a exclusión do recorrente respecto do resto das axudas está
xustificada ao referirse a temas concretos que supoñen unha acción sindical máis intensa e
que teñen un carácter máis ben indemnizatorio, sen que, polo demais, poida outorgárselle
unha eficacia absoluta ao principio de proporcionalidade, pois, como ten sinalado o propio
Tribunal Constitucional, "non toda redución das posibilidades de acción ou capacidade do
sindicato pode cualificarse como vulneración da liberdade sindical".

1.2. Fundamentos de dereito

O Tribunal Constitucional parte, na súa argumentación xurídica, do carácter
constitucionalmente válido do concepto de maior representatividade sindical como medio
de evitar, segundo o xa sinalado anteriormente, que a promoción do feito sindical e a eficaz
e efectiva defensa e promoción dos intereses dos traballadores poida malograrse por unha
excesiva atomización sindical e a atribución dun carácter absoluto ao principio de
igualdade de trato.

Iso si, unha vez feito este recoñecemento, o Tribunal recorda a súa consolidada
xurisprudencia orientada a declarar que conculca a liberdade sindical a utilización da maior
representatividade como criterio exclusivo e excluínte para determinar o acceso das
organizacións sindicais a unhas subvencións públicas cuxa finalidade ben podería
incardinarse dentro dos fins de defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que
a Constitución lles atribúe a todos os sindicatos sen distinción, de maneira que o
mantemento do criterio exclusivo da maior representatividade en tal caso incidiría de modo
negativo e discriminatorio na orde competitiva entre os sindicatos, provocando que os máis
representativos adquirisen sempre unha mellor posición que o resto.
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Sentadas estas premisas, o Tribunal analiza a concreta orde impugnada para
determinar se houbo ou non a vulneración de dereitos denunciada.

Así, e recoñecida polo sindicato recorrente a constitucionalidade do programa I, a
discusión céntrase nos programas II, III e IV. Respecto do primeiro deles –que non recolle
a exclusión dos sindicatos menos representativos senón que establece unha escala que o
recorrente reputa como desprovista de xustificación obxectiva e carente de relación de
proporcionalidade entre os medios empregados e a finalidade perseguida–, o Tribunal
sinala que a escala tomada en consideración si que incorpora a xustificación obxectiva
derivada da maior representatividade e ten unha axeitada relación de proporcionalidade
pois, máis alá da opción finalmente adoptada pola Administración autonómica, o feito é
que a citada escala non resulta desproporcionada, pois na diferenza entre os sindicatos máis
representativos e os que non teñen tal condición está implícita a diferenza entre unha maior
ou menor carga organizativa sindical. De aí que, dado que este programa II se destina á
axuda para a creación ou mantemento de gabinetes de asesoramento en materia de
economía social, a maior carga organizativa dos sindicatos máis representativos xustifique
a diferenza de trato acordada pola orde impugnada.

Os programas III e IV exixen que o Tribunal Constitucional aborde os límites da
maior representatividade con toda a súa crueza, pois trátase de programas que, contendo
axudas á creación de gabinetes técnicos de formación ocupacional e a plans de formación
de cadros e delegados sindicais, exclúen os sindicatos que carezan da condición de máis
representativos.

Partindo do necesario respecto aos xa apuntados principios de obxectividade,
adecuación, razoabilidade e proporcionalidade, o Tribunal reputa non discriminatoria a
exclusión denunciada con base en dous argumentos. Por un lado, coida que estes dous
programas deben ser interpretados dentro do conxunto da orde, de maneira que, carecendo
a demanda do sindicato recorrente de probas minimamente sólidas de que a estrutura e
configuración dos programas integrados na orde impugnada conduzan a resultados
desproporcionados e dado que o propio sindicato USO foi beneficiario do programa I, debe
manterse a constitucionalidade da orde. Por outro, alude á peculiar natureza dos programas
III e IV, que traen a súa causa en acordos alcanzados pola Xunta de Galicia cos sindicatos,
aprobados pola Mesa Xeral do 23 de outubro de 1992, nos que se acorda dotar cun crédito
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especial aos sindicatos máis representativos para poñer en marcha, con carácter
experimental, eses dous novos programas. É precisamente esa natureza experimental a que
xustifica, co fin de asegurar a maior eficacia das subvencións, que unicamente gocen dela
as centrais máis representativas, pois elas son as que contan cunha especial audiencia, unha
práctica contrastada e cos medios axeitados aos fins que se perseguen con eses dous novos
programas.

1.3. Resolución

Atendidos os antecedentes e fundamentos de dereito expostos, o Tribunal
Constitucional procede a confirmar a orde impugnada e o criterio seguido tanto polo
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como polo Tribunal Supremo e, ao non reputar
vulnerados nin o dereito de igualdade nin o dereito de liberdade sindical, desestima o
recurso de amparo.

II. COMENTARIO

Segundo se sinalou anteriormente, que a representatividade é un criterio
constitucionalmente válido é algo actualmente pacífico, unha vez que reiterada
xurisprudencia tanto do Tribunal Constitucional coma do Tribunal Supremo así o
declararon.

A controversia céntrase no alcance que debe dárselle á maior representatividade á
hora de xustificar diferenzas de trato entre as distintas centrais sindicais, pois resulta
evidente que, aínda que non toda diferenza é discriminatoria, é preciso que para que non o
sexa conte con xustificación abonda e non provoque resultados desproporcionados.

No caso das subvencións públicas, da sentenza do Tribunal Constitucional
comentada extráese a doutrina de que a axuda financeira aos sindicatos ten que
comprender, en todo caso, un mínimo común a todos eles en beneficio da súa común
función de defensa e promoción dos intereses económicos e sociais dos traballadores.
Recoñecido ese mínimo común, cabe a diferenza de trato sempre que estea xustificada e
non sexa desproporcionada. Isto é precisamente o que determina que o Tribunal referende
sen matices a opción da Administración autonómica no relativo á inclusión de escalas
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respecto da axuda en determinadas materias que non pertencen ao núcleo esencial da
actividade sindical.

Maiores dúbidas xorden respecto daqueles supostos en que a diferenza de trato non
é meramente cuantitativa –isto é, en que non responde á simple aplicación dunha escala
máis ou menos equitativa– senón que consiste na exclusión dos sindicatos que non teñan a
condición de máis representativos. E é que, se se exixe para que a maior representatividade
non sexa discriminatoria que a diferenza responda a unha relación de proporcionalidade,
difícil proporción pode haber cando se exclúe de modo absoluto a unha central sindical por
moi obxectiva e constitucionalmente válida que sexa a causa xustificativa da desigualdade
de trato.

Da "ratio dedicendi" da sentenza comentada cabe deducir que no sentir do Tribunal
están presentes as dúbidas que acaban de ser manifestadas respecto das normas que exclúen
das subvencións públicas os sindicatos menos representativos, de maneira que a solución
dada neste caso entendemos que debe ser ponderada na súa xusta medida, pois se
finalmente

o

Tribunal

Constitucional

referenda,

desestimando

o

amparo,

a

constitucionalidade dos programas III e IV, non é por considerar admisible con carácter
xeral a exclusión absoluta senón porque, por un lado, se trata de programas experimentais
e, por outro, porque o seu axuizamento se refire a unha norma no seu conxunto que prevé
axudas tamén para o sindicato recorrente.

Do ata aquí exposto cabe concluír que a doutrina constitucional en materia de subvencións
ás centrais sindicais ben pode resumirse nos seguintes puntos: a) as administracións
públicas deben recoñecer unha contía mínima de subvención a todas as centrais sindicais
con independencia da maior ou menor representatividade destas; b) en determinados
ámbitos non pertencentes ao núcleo esencial da actividade sindical é posible a diferenza de
trato sempre que se funde no concepto de maior representatividade; c) tal diferenza de trato
ben pode articularse a través dunha escala, máis ou menos proporcional, mesmo máis ou
menos progresiva, que recoñeza unha maior axuda ás centrais máis representativas, pois
elas representan un maior número de traballadores e teñen que soportar unha máis ampla
carga organizativa; d) salvo en supostos excepcionais –xustificados por variados motivos,
como o seu carácter experimental ou a súa natureza máis ben indemnizatoria– a diferenza
de trato non debe chegar ao extremo de impedir o acceso a tales axudas dos sindicatos
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menos representativos; e) finalmente, ben pode entenderse a vontade do Tribunal
Constitucional de axuizar a constitucionalidade dos programas de axuda ás centrais
sindicais no seu conxunto, é dicir, tomando en consideración as normas reguladoras de
tales programas na súa totalidade para determinar se unha medida concreta que en si
mesma ben puidese ser discriminatoria constitúe ou non vulneración dalgún dereito
fundamental –basicamente, os dereitos de igualdade (artigo 14) e de liberdade sindical
(artigo 28.1)– susceptible de amparo constitucional.
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POLICIA JUDICIAL, AXENTES FORESTAIS, NOVA LEI DE
MONTES.
DA POLICÍA XUDICIAL E DO CARÁCTER DESTA QUE POSTULA
A GARDARÍA FORESTAL.

ÁLVARO GARCÍA ORTIZ.
Fiscal coordinador de incendios de Galicia

A modificación, tras a publicación no BOE (nº. 102, do 29 de abril de 2006) da Lei
10/2006, do 28 de abril, pola que se modifica a Lei 43/2003, do 21 de novembro, de
montes, provoca que, co recoñecemento da condición de axente da autoridade dos
funcionarios que desempeñen funcións de policía administrativa forestal (axentes forestais),
como di a lei, calquera que sexa a súa denominación corporativa específica, como se indica
no artigo 6, q), estes funcionarios constitúen policía xudicial en sentido xenérico, de acordo
co disposto no punto 6.º do artigo 283 da Lei de axuizamento criminal, e considerando que
a referencia que fai este precepto a gardas de montes, campos e sementeiras se debe
entender feita actualmente aos citados funcionarios. Cómpre, pois, deterse uns instantes
para analizar a súa transcendencia. A novidade que iso puidese supor motiva a necesidade
dunha reflexión neste sentido por parte da Fiscalía.

Por tanto, unha vez en vigor desde o día seguinte ao da súa publicación, a lei introduce
unha interesante novidade que trata de dar resposta á demanda, non exenta de polémica,
verbo da natureza e competencias da gardaría forestal.

A norma nacente introduce, de xeito concreto, a seguinte definición:
“Axente forestal”: funcionario que ten a condición de axente da autoridade pertencente ás
administracións públicas que, de acordo coa súa propia normativa e con independencia da
denominación corporativa específica, ten encomendadas, entre outras funcións, as de
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policía e custodia dos bens xurídicos de natureza forestal e a de policía xudicial en sentido
xenérico tal como establece o punto 6. º do artigo 283 da Lei de axuizamento criminal.»92

A lei resolve, polo menos en aparencia, unha das cuestións máis demandada polo colectivo
de axentes forestais, en toda España e particularmente en Galicia.

A FXE, no seu informe sobre o proxecto de Lei da reforma da Lei de montes estatal, tivo
ocasión de manifestar a súa opinión, que, de feito, vén coincidir co espírito do agora
lexislado, pois o corpo de axentes forestais vén sendo acollido de xeito natural polas
fiscalías como un colectivo imprescindible na colaboración na persecución do delito
ambiental e a problemática dos incendios. Desde esta perspectiva, no informe sobre a
citada lei propúxose unha definición ou caracterización, dentro do preámbulo da lei, desta
natureza de policía xudicial.

Presuntuoso sería, por outro lado, entender que lle corresponde á Fiscalía deslindar ou
conceptuar a natureza xurídica dun determinado corpo, tratando neste caso soamente de dar
unha visión global e de determinar a esencia substantiva das institucións, configuradas por
algo máis que un nomen iuris, e cuxo contido real será, ao final, completado polo traballo
de todos os operadores xurídicos e, en especial, pola xurisprudencia e o desenvolvemento
regulamentario que deberán ter algunhas das súas disposicións.

Seguimos neste punto o disposto pola CONSULTA 2/1999 da FXE, do 1 DE FEBREIRO,
SOBRE O SERVIZO DE VIXILANCIA ADUANEIRA COMO POLICÍA XUDICIAL93,
algunhas de cuxas reflexións son perfectamente aplicables ao suposto que nos ocupa,
reflexións ás cales se deberá sumar a modestia con que se formulan naquela tan acertadas
conclusións, e ás cales se adhire quen estas liñas subscribe, co engadido de ser plenamente
consciente de que o que aquí se exporá non ten a forza vinculante nin o prestixio dunha
consulta da Fiscalía Xeral do Estado, non para resolver, como aquela, o problema de se é
92

Proxecto de Lei do 21 de abril de 2006, núm. 51-11, 121/000051, pola que se modifica a Lei 43/2003, do
21 de novembro, de montes. Artigo catro. Modifícase a alínea q) do artigo 6 .
93

“Arriscada resulta a tarefa que se lle encomenda á Fiscalía Xeral do Estado se o que se pretende é que
bote luz sobre un espazo de penumbra que o lexislador non conseguiu de momento disipar coa palabra certa
e a norma clara. A tarefa do Ministerio Público é interpretar e aplicar a lei, non configurala, ben que é certo
que hai ocasións en que a aplicación do texto leva consigo necesariamente un esforzo suplementario de
definición dos seus contidos menos claros". Introdución da consulta 2/199
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admisible atribuírlles aos funcionarios integrantes do Servizo de Vixilancia Aduaneira a
condición de policía xudicial para a investigación do delito de contrabando e os seus
conexos, senón máis ben para determinar as consecuencias da devandita denominación
legal que a gardaría forestal agora presenta.

MARCO NORMATIVO:

Non é posible unha aproximación seria á problemática suscitada sen encadrar
normativamente o ámbito de actuación e a regulación da denominada policía xudicial, tal e
como vén sendo considerada no noso ordenamento, sen que a particular mención a un
determinado artigo dunha lei destrúa por si soa o complicado e non exento de equilibrios
edificio que a arquitectura do tempo e o dereito viñeron construír.

O artigo 126 da Constitución establece que a policía xudicial depende dos xuíces, dos
tribunais e do Ministerio Fiscal nas súas funcións de pescuda do delito e descubrimento e
aseguramento do delincuente, nos termos que a lei estableza.

Este mandato constitucional foi desenvolvido pola Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial, no título III do seu libro V (artigos 443 a 446), e, máis recentemente, pola
Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade, que no capítulo V
do seu título II configura as que denomina unidades de policía xudicial, leis
posconstitucionais que teñen o seu complemento no Real decreto 769/1987, do 19 de xuño,
modificado polo Real decreto 54/2002, do 18 de xaneiro, sobre regulación da policía
xudicial. Malia a previsión constitucional do artigo 104, a complexidade normativa
acentúase coa distribución territorial de poder derivada do proceso autonómico e do aartigo
148.1.22ª da Constitución. Distingue a lei orgánica, seguindo o mandato constitucional,
entre comunidades autónomas con corpos de policía propios xa creados, comunidades
cuxos estatutos prevén a posibilidade de creación de policías, e comunidades cuxos
estatutos non conteñen tal previsión; e ofréceselles ás segundas a posibilidade de exerceren
as súas competencias policiais acudindo á adscrición de unidades do Corpo Nacional de
Policía. Por tanto, ao antedito hai que sumar as competencias dos estatutos de autonomía
no referente á vixilancia e protección dos seus edificios e instalacións e á coordinación das
policías locais, e as de libre disposición do lexislador estatal.
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Este sistema de competencias ten unha única excepción no caso daquelas comunidades
autónomas que dispoñan de corpos de policía propios no momento da entrada en vigor da
Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade, ás cales, por razóns
de respecto ás situacións creadas, así como de funcionalidade e eficacia, se lles permite
manter o seu actual réxime de competencias, sen prexuízo da aplicación directa das normas
estatutarias e orgánicas comúns previstas nesta lei.

Así mesmo, e en función do seu carácter integrador a través da LO, aplícase o disposto na
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.94 A mención á policía local
non é ociosa posto que a citada LO vincula esta a funcións de policía xudicial e remite tal
condición ao propio articulado da lei.95

Por suposto, a este contexto debémoslle engadir o articulado da Lei de axuizamento
criminal. Na súa reforma da Lei 3/1967, do 8 de abril, determina con carácter xenérico o
que podemos entender como policía xudicial, e regula no artigo 283 da LACr os que a
compoñen ou teñen tal consideración. Non é ocasión aquí de formular a subsistencia dos
devanditos artigos á luz da disposición derrogatoria da Lei orgánica 2/1986, do 13 de
marzo, de forzas e corpos de seguridade, pois, á parte doutros argumentos, cobra forza de
novo a mención normativa de referencia da nova modificación da Lei de montes, que
remite expresamente ao texto da Lei de axuizamento criminal como texto plenamente
vixente.

OS PROBLEMAS DO SISTEMA

Superpóñense, pois, na regulación da seguridade pública competencias de todas as
administracións públicas -aínda que o artigo 149.1 da Constitución a enumere, no seu punto
29, entre as materias sobre as cales o Estado ten competencia exclusiva- e as matizacións e
condicionamentos con que a configura o texto constitucional, o que fai dela unha das
materias compartibles por todos os poderes públicos, ben que con estatutos e papeis ben
diferenciados.
94

O artigo 25 desta norma recoñécelles competencias aos municipios en materias de seguridade en lugares
públicos e de ordenación do tráfico de persoas e vehículos nas vías urbanas.
95

Os corpos de Policía Local deberán exercer as seguintes funcións ... : e) Participar nas funcións de policía
xudicial, na forma establecida no artigo 29.2 desta lei.
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Tal e como di a LOFCSE, a existencia de varios colectivos policiais que actúan nun mesmo
territorio con funcións similares e, polo menos parcialmente, comúns obriga
necesariamente a dotalos de principios básicos de actuación idénticos e de criterios
estatutarios tamén comúns, e o mecanismo máis axeitado para iso é reunir as súas
regulacións nun texto legal único que constitúe a base máis axeitada para sentar o principio
fundamental da materia: o da cooperación recíproca e de coordinación das forzas e corpos
de seguridade pertencentes a todas as esferas administrativas.

O decreto de regulación da policía xudicial dá natureza normativa ao ditado da posible
consideración de dous conceptos de policía xudicial, o da LACRIM e o da LOFCSE96, á
vista da indefinición do modelo de policía xudicial e de que non se desenvolveu de xeito
absoluto con base no principio de dependencia funcional que tan claramente recolle o
artigo 126 da Constitución española.

Así, baseouse nun modelo dependente do poder executivo a partir dunha adscrición previa
concreta e con determinadas garantías a xulgados e fiscalías, ou dunha habilitación
posterior no marco do proceso pero sen configurar unha auténtica policía xudicial no
sentido puro do termo que puidese supor o instrumento axeitado de exercicio de
independencia do poder xudicial, cuxo reflexo sistemático é a propia situación do
articulado no título VII da Constitución.

Partindo, pois, dun modelo que podemos chamar mixto e de acordo cun criterio de unidade
e especialización, centrouse a regulación arredor do que o artigo 30.1 da Lei orgánica
2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade, denomina unidades orgánicas de
policía xudicial, integradas ben por funcionarios do Corpo Nacional de Policía, ben por
membros da Garda Civil, pero, en calquera caso, presididos por principios de permanencia,
estabilidade, especialización e estrita suxeición ou dependencia funcional respecto de
xuíces, tribunais e Ministerio Fiscal.

96

Cuestión inicial que se debeu abordar nesta nova regulación é, sen dúbida ningunha, a propia delimitación e
fixación do concepto de policía xudicial, que, lonxe de ter un significado único ou monovalente, se presta a
interpretacións dispares. Por iso se tratou de deslindar a consideración funcional xeral que reflicte o artigo
283 da Lei de axuizamento criminal do que debe ser unha conceptuación moderna da policía xudicial como
policía científica que require a aplicación de principios de unidade orgánica e, sobre todo, de especialización.

73

Tratouse así de establecer unha estreita vinculación entre os específicos estamentos
policiais que centran a súa actividade arredor da investigación criminal e as autoridades
xudiciais e fiscais, o que se pretendeu traducir, non só na suxeición exclusiva daqueles ás
directrices que estas marcan no cumprimento das súas misións, senón tamén na
participación das devanditas autoridades en aspectos fundamentais do réxime orgánico dos
funcionarios policiais, tales como o exercicio das potestades disciplinarias ou de concesión
de recompensas, os procesos selectivos para o acceso á especialización ou, mesmo, a
distribución territorial de efectivos especialmente asignados a concretos órganos xudiciais.
O decreto de desenvolvemento da policía xudicial explora a posibilidade contida no artigo
30.2 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade, fixándose
así as bases xerais para a asignación dos devanditos efectivos e os criterios fundamentais de
actuación destes, cuxa específica distribución territorial a deberá facer nunha fase posterior
o Ministerio do Interior, con intervención do Consello Xeral do Poder Xudicial ou a
Fiscalía Xeral do Estado, de ser o caso. Trataríase, en definitiva, de que os órganos
xudiciais poidan dispor de modo inmediato do apoio técnico imprescindible para as
dilixencias de investigación criminal nos procesos penais que ante eles se tramitan.

Isto configura a necesidade dun sistema de coordinación e de dirección unitaria para
aqueles casos en que a investigación criminal desborde o ámbito territorial dun só órgano
xudicial, referíndose a condutas delituosas que produzan os seus efectos en diferentes
localidades, provincias ou rexións, e sexan obxecto de procedementos tramitados por
xulgados diversos.

Para tales supostos, e para a loita fronte á criminalidade en xeral, ou fronte á delincuencia
organizada, prevese a configuración a nivel provincial de órganos de coordinación en cuxa
composición deberían figurar membros do Poder Xudicial, do Ministerio Fiscal e da propia
estrutura policial.

Isto supón que o disposto pola LOFCSE poña o acento tamén no nivel de formación e
perfeccionamento dos membros das unidades orgánicas de policía xudicial.

Este é o panorama descrito e desenvolvido pola LO, á marxe das disposicións da Lei de
axuizamento criminal, que parece referirse a outra concepción pero moitos de cuxos
preceptos poden ser perfectamente compatibles co panorama que acabamos de describir.
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Así, na súa reforma pola Lei 3/1967, do 8 de abril, determina con carácter xenérico o que
podemos entender como policía xudicial, e regula no artigo 283 da LACRIM os que a
compoñen ou teñen tal consideración, da seguinte maneira:
Artigo 283. Constituirán a policía xudicial e serán auxiliares dos xuíces e tribunais
competentes en materia penal e do Ministerio Fiscal, quedando obrigados a seguir as
instrucións que daquelas autoridades reciban para os efectos da investigación dos delitos e
persecución dos delincuentes:
1.º As autoridades administrativas encargadas da seguridade pública e da persecución de
todos os delitos ou dalgúns especiais.
2.º Os empregados ou subalternos da policía de seguridade, calquera que sexa a súa
denominación.
3.º Os alcaldes, tenentes de alcalde e alcaldes de barrio.
4.º Os xefes, oficiais e individuos da Garda Civil ou de calquera outra forza destinada á
persecución de delincuentes.
5.º Os serenos, celadores e calquera outro axente municipal de policía urbana ou rural.
6.º Os gardas de montes, campos ou sementeiras, xurados ou confirmados pola
Administración.
7.º Os funcionarios do corpo especial de prisións.
8.º Os axentes xudiciais e os subalternos dos tribunais e xulgados.
9.º O persoal dependente da Xefatura Central de Tráfico, encargado da investigación
técnica dos accidentes.

Tan importante como a delimitación dos seus membros, entre os que sen ningún xénero de
dúbidas ou habilitación legal se deberán incluír os axentes forestais, son as súas funcións, e
a separación destas, segundo o artigo que antecede o comentado, sería:

Artigo 282 (redactado segundo a Lei 38/2002, do 24 de outubro).
A policía xudicial ten por obxecto, e será obriga de todos os que a compoñen, descubrir os
delitos públicos que se cometeren no seu territorio ou demarcación; practicar, segundo as
súas atribucións, as dilixencias necesarias para comprobalos e descubrir os delincuentes, e
recoller todos os efectos, instrumentos ou probas do delito de cuxa desaparición houber
perigo, poñéndoos á disposición da autoridade xudicial.
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Se o delito for dos que só se poden perseguir por instancia de parte lexítima, terán a mesma
obriga expresada no parágrafo anterior, se son requiridos para o efecto. A ausencia de
denuncia non impedirá a práctica das primeiras dilixencias de prevención e aseguramento
dos delitos relativos á propiedade intelectual e industrial.

Alén doutras disposicións específicas respecto á posibilidade de actuar baixo identidade
suposta e adquirir e transportar os obxectos, efectos e instrumentos do delito e diferir a súa
incautación (artigo 282 bis, conforme a redacción dada pola LO 5/1999, do 13 de xaneiro,
e a posterior reforma da letra d) do punto 4º redactada conforme a Lei orgánica 15/2003, do
25 de novembro, que parecen inaplicables ao suposto que nos ocupa da gardaría forestal),
non cabe dúbida de que tal expresión normativa reflicte a plena vixencia e compatibilidade
dos artigos da LACRIM cos da Lei orgánica do poder xudicial.

A doutrina, concretamente DE LLERA (Derecho procesal penal, Valencia, 1997, páx. 79),
vén convir en que «a atribución da función de policía xudicial, como en xeral de todas as
funcións policiais, en canto lle confiren a un suxeito ou suxeitos concretos potestades e
responsabilidades legais, debe estar determinada polo ordenamento xurídico e, máis
especificamente, por unha norma con rango de lei, segundo resulta do artigo 126 CE. Isto
non impide, non obstante, que normas de inferior rango, como o Real decreto 769/1987, do
19 de xuño, sobre regulación da policía xudicial, poidan desenvolver aquela lei.

O réxime legal de atribución da función de policía xudicial sufriu unha evolución desde a
promulgación da LACRIM ata os nosos días. Con anterioridade á Constitución de 1978 e
sobre todo á LOPX, a composición da policía xudicial atopábase no artigo 283 da Lei de
axuizamento criminal, que confería a condición de policía xudicial, non só aos membros
das forzas e corpos de seguridade, senón, ademais, a cantas autoridades e funcionarios tiñan
competencias relacionadas coa seguridade pública e mesmo a certos particulares que tiñan,
en ocasións, a consideración de axentes da autoridade.»
Determina, así mesmo, seguindo a literalidade dos artigos que acabamos de expor97, que se
pode, pois, definir a función de policía xudicial como «aquela actividade policial dirixida
97

O artigo 282 LACRIM, o artigo 443.1, inciso 1.º LOPX, case reproducindo o contido do artigo 126 CE, e o
artigo 445 LOPX, pola súa parte, enumerando detalladamente tales misións, e o RDPX, por último,
reproducen practicamente as fórmulas anteriores.
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ao descubrimento dos delitos e o descubrimento e aseguramento dos delincuentes, así como
a garantir o cumprimento e, de ser o caso, a execución coactiva das resolucións das
autoridades xudiciais e fiscais, auxiliándoas nas súas funcións procesuais de carácter
criminal». É dicir, sinteticamente, a función de policía xudicial non é senón a función de
policía criminal represiva ou encamiñada á represión das infraccións criminais (DE
LLERA, Derecho procesal, páx. 78).

E, en termos do artigo 11.1 g) LOFCSE, a función de «investigación dos delitos para
descubrir e deter os presuntos culpables, asegurar os instrumentos, efectos e probas do
delito, poñéndoos á disposición do xuíz ou tribunal competente e elaborar os informes
técnicos e periciais procedentes.»

AS POLICÍAS XUDICIAIS

Seguindo os razoamentos da CONSULTA 2/1999 da FXE, do 1 de febreiro,
distinguiremos:

A policía xudicial como función xenérica

Policía xudicial é policía dos xuíces e fiscais, dependente deles, para que independente sexa
o desempeño da función xurisdicional. Esta é a verdade constitucional que se encerra no
artigo 126 da Carta Magna que, pola súa vez, remite a un marco legal que é o que nos debe
proporcionar as respostas necesarias.

A Constitución enuncia a tarefa que incumbe á policía xudicial, pero non lle atribúe a
función a ningún órgano, nin efectúa a distribución material e xeográfica da competencia.
En rigor, tampouco predetermina se se deberá constituír como corpo específico ou como
mera función exercitable polos corpos de seguridade, nin se o seu réxime de dependencia
de xuíces e fiscais debe ser orgánico ou funcional, polo que deixa en mans do lexislador
unha extensa marxe de libre configuración.

Por aberto que sexa o modelo, non obstante, presídeo un principio de indefectible e
inmediata aplicación: antes e por enriba de calquera consideración organizativa,
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institucional ou funcional, o que individualiza a policía xudicial é a súa dependencia da
Xustiza.

Atribución da función na LOPX

A primeira concreción do modelo constitucional de policía xudicial proporciónaa no ano
1985 a Lei orgánica do poder xudicial, cuxo artigo 443 define a policía xudicial como
función e atribúellela aos membros das forzas e corpos de seguridade, calquera que sexa a
súa dependencia orgánica.

Este precepto configura o que algunha doutrina cualificada deu en chamar policía xudicial
xenérica ou de primeiro grao pola inexixencia de especialización e exclusividade aos
funcionarios que teñen encomendado o seu exercicio.

A atribución legal préstase, de todos os xeitos, á dúbida interpretativa e vén marcada por
certa polémica, pois cabe entender que o artigo 443 LOPX crea un monopolio da función
en favor dos corpos e forzas de seguridade determinante, de ser o caso, da derrogación
tácita do artigo 283 LACRIM. E, en consecuencia, da depuración de todas aquelas
autoridades e funcionarios enumerados na Lei procesual que non estiveren coetaneamente
incorporados a algún dos corpos e forzas de seguridade.

No contexto histórico e institucional en que nace a norma, non obstante, este pretendido
monopolio non se correspondía coa realidade social, porque seguían existindo autoridades e
funcionarios non integrados nas forzas e corpos de seguridade que tiñan atribuída e
exercían con lexitimidade e eficiencia a función de investigación de delitos sustentada na
habilitación legal que lles confería ao respecto o artigo 283 LACRIM, particularmente nos
números 1º, 7º e 9º.

Conceptualmente tampouco se pode afirmar que se dea unha incompatibilidade de normas
entre a LOPX e a LACRIM que motive a derrogación tácita da lei anterior nos termos do
artigo 2.2 do título preliminar do Código civil. Aínda que se trata dun extremo moi
discutido, a entrada en vigor da CE e o desenvolvemento operado na LOPX non
arrombaron o vello esquema atributivo da LACRIM, polo menos no que respecta ás
referencias máis realistas do artigo 283, v. gr., as relativas aos funcionarios da Xefatura
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Provincial de Tráfico, antes da súa extinción como corpo autónomo, en materia de
investigación de accidentes de tráfico, aos funcionarios do corpo de institucións
penitenciarias, en materia de investigación de delitos cometidos no espazo carcerario -vid.
Consulta FXE nº 3/1986, do 1 de decembro, punto III.2- e a calquera outra autoridade que
tivese atribuídas potestades de persecución de delitos especiais.

Así pois, o marco legal de referencia a que remite o artigo 126 CE como definidor dos
termos en que se debe mover o desempeño da función de policía xudicial non exclúe o
precedente artigo 283 LACRIM, cuxa vixencia non se ve comprometida neste punto pola
entrada en vigor da CE e da LOPX. En tal sentido, cabe recordar que a posible derrogación
tácita do citado artigo da LACRIM é totalmente desmentido non soamente polo lexislador,
que o menciona de maneira expresa como lexislación positiva de referencia no marco da
reforma que estudamos, senón anteriormente e de maneira inequívoca polo propio Tribunal
Supremo, no Pleno non xurisdicional do 14 de novembro de 2003, na cuestión: ¿O Servizo
de Vixilancia Aduaneira é Policía Xudicial? E co resultado primeiro: «O artigo 283 da
LACRIM non se encontra derrogado, ben que debe ser actualizado na súa
interpretación».98

A Policía Xudicial como función específica

A previsión dunha policía xudicial específica ou de segundo grao nos artigos 444 e 445
LOPX responde neste contexto á lóxica interna dunha norma organizativa que procura
reforzar a eficacia dos órganos administrativos mediante a aplicación de principios de
especialización e exclusividade.

A creación de unidades orgánicas de policía xudicial no seo dos corpos e forzas de
seguridade do Estado tampouco converte en excluínte a súa competencia nin expulsa do

98

O resto do acordo, especificamente referido aos axentes de vixilancia aduaneira, é especialmente
importante en canto ás súas funcións no marco da Lei 12/1995. «Segundo: o Servizo de Vixilancia Aduaneira
non constitúe policía xudicial en sentido estrito, pero si en sentido xenérico do artigo 283.1 da LACRIM, que
segue vixente conforme establece a disposición adicional primeira da LO 12/1995, do 12 de decembro, sobre
represión do contrabando. No ámbito dos delitos recollidos neste, ten encomendadas funcións propias de
policía xudicial, que debe exercer en coordinación con outros corpos policiais e baixo a dependencia dos
xuíces de instrución e do Ministerio Fiscal. Terceiro: as actuacións realizadas polo Servizo de Vixilancia
Aduaneira no referido ámbito de competencia son procesualmente válidas».
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campo de xogo a outras autoridades e funcionarios legalmente habilitados para o exercicio
da función en virtude de títulos normativos propios.

A Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguraidade, no capítulo 5º
do seu título II, organiza estas unidades e outórgalles primacía ―artigo 29.2― sobre as
policías autonómicas e locais, pero á hora de articular a súa dependencia funcional de
xuíces e fiscais ―artigo 35.a) ― remite expresamente á LACRIM e ao Estatuto orgánico
do Ministerio Fiscal como normas reguladoras do obxecto mesmo da función e das súas
formas de exercicio.

A previsión contida no artigo 283.1 LACRIM de autoridades administrativas encargadas da
persecución de delitos concretos demostra, ademais, que a atribución da función de policía
xudicial como competencia especializada tampouco é exclusiva das forzas e corpos de
seguridade do Estado e que o ordenamento xurídico admite outras titularidades específicas
da función non comprendidas na LOFCSE.

3. - A distribución material e xeográfica da función na Lei de forzas e corpos de
seguridade.

A LOFCSE, a partir da atribución que a LOPX efectúa no artigo 443, procede a distribuír
material e xeograficamente a competencia entre os corpos e forzas de seguridade do Estado
―artigos 11 e 12― e implanta o criterio da súa primacía sobre os membros das policías
autonómicas e locais ―artigo 29.2―.
Policías locais e autonómicas constitúense en colaboradores ou partícipes ―artigos 29.2,
38.2.b e 53.1.e― dunha función cuxo exercicio prioritario se lles atribúe aos corpos e
forzas de seguridade do Estado ―artigo 11.1.g― que exercen a competencia mediante
unidades constituídas sobre criterios de especialización e exclusividade ―artigo 29.1―.

En primeiro lugar, hai que dicir que a primacía das unidades orgánicas da policía xudicial
e, en xeral, dos corpos e forzas de seguridade do Estado non implica dependencia orgánica
nin funcional dos restantes corpos respecto deles.
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Non hai subordinación, pois cada corpo de seguridade ten a súa adscrición ou dependencia
administrativa definida, nin cabe falar de dependencia funcional, pois a única dependencia
desta natureza constitucionalmente admisible é a debida a xuíces, maxistrados e fiscais.

En segundo lugar, as notas de especialización e exclusividade de exercicio que caracterizan
estas unidades non constitúen no seu beneficio un monopolio da función, porque os títulos
legais que habilitan o exercicio da competencia son plurais e non se esgotan nas previsións
internas da LOFCSE senón que comprenden certos estatutos de autonomía de vixencia
previa á lei ―disposicións derradeiras 1ª, 2ª e 3ª― e outras normas externas que verifican
unha atribución explícita da competencia en favor de órganos e autoridades non integrados
no sistema das forzas e corpos de seguridade.

En rigor, a LOFCSE non é lei de policía xudicial, senón unha lei de desenvolvemento da
competencia estatal de seguridade pública asignada directamente no artigo 104 CE e no
aspecto territorial no artigo 149.1.29ª CE, o que motiva que a incidencia desta lei na
materia regulada no artigo 126 CE teña un carácter, en certo modo, reflexo, pois, ao non se
constituír en España un corpo orgánico de policía xudicial, a función de policía xudicial
pasou a ser un aspecto parcial e limitado da competencia xeral dos corpos e forzas de
seguridade.

O marco legal previsto no artigo 126 CE non se esgota, polo tanto, na LOFCSE, senón que
admite a coexistencia de textos legais que compoñen, mediante xustaposición, diversos
títulos legais habilitantes para o exercicio da función entre os que a LOFCSE ocupa unha
posición principal pero non excluínte.

Convén, por iso, puntualizar que, ben que o artigo 149.1.29ª CE lle atribúe competencia
exclusiva ao Estado en materia de seguridade pública e a LOFCSE, no seu artigo 38.2, lles
asigna ás comunidades autónomas competencias en materia de policía xudicial nun réxime
de colaboración coas forzas e corpos de seguridade do Estado, isto non foi obstáculo para
que certas comunidades, baseándose nas previsións contidas nos seus respectivos estatutos
de autonomía, constituísen corpos de policía con competencia integral, comprensiva das
facultades de investigación de delitos e, en xeral, das propias da policía xudicial.
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Noutro contexto, algunhas autoridades administrativas viñeron exercendo con integridade e
suficiencia potestades de investigación lexitimamente asignadas por leis sectoriais de
indiscutida vixencia, como é o caso do Servizo de Vixilancia Aduaneira.

Non obstante, a situación neste punto, lonxe de ser homologable, complícase no sentido de
que o título habilitante para o exercicio das súas competencias, como o é na Lei 12/1995 a
represión do contrabando, non existe como tal na actual Lei de montes, e por iso parece
configurar unha policía xudicial de carácter xenérico, cuxa única limitación sería o lugar de
comisión dos delitos, non a natureza destes.

Naturalmente, esta é unha visión simplista, pero sérvenos para entender que a
interpretación da nova regulación da Lei de montes debe ter un carácter integrador e, polo
tanto, non se pode deslindar sen máis este carácter de policía xudicial das funcións
específicas da gardaría forestal na súa esfera administrativa, no ámbito propio de actuación
para o cal foron creados, a súa actuación no medio rural e forestal.

Tamén esta visión integradora vertebra o propio articulado da modificación lexislativa, pois
a propia lei, no artigo trinta e catro, configura o novo artigo 58, que queda redactado nos
seguintes termos:

Artigo 58. Extensión, policía e gardaría forestal.
1. As administracións públicas, no ámbito das súas competencias, deberán desempeñar,
entre outras, as seguintes funcións de extensión, policía e gardaría forestal:
[...]
4. Os axentes forestais e ambientais, no exercicio das súas competencias, actuarán de forma
coordinada, e con respecto ás facultades que atribúe a súa lexislación orgánica reguladora,
coas forzas e corpos de seguridade.»99
99

Resto de
a) De policía, custodia e vixilancia para o cumprimento da normativa aplicable en materia forestal,
especialmente as de prevención, detección e investigación da causalidade de incendios forestais.
b) De asesoramento facultativo en tarefas de extensión e xestión forestal e de conservación da natureza.
Os profesionais que realicen estas funcións contarán coa formación específica que os capacite para o seu
correcto desenvolvemento. 2. Para fomentar os labores citados na alínea b) do punto 1, a Administración
forestal poderá establecer acordos cos axentes sociais representativos. 3. Os funcionarios que
desempeñen funcións de policía administrativa forestal, por atribución legal ou por delegación, teñen a
condición de axentes da autoridade, e os feitos constatados e formalizados por eles nas correspondentes
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Non é só esta previsión lexislativa, de fundamental importancia para comprender o contido
das posibilidades de interpretación normativa, senón que a propia xurisprudencia acomete
calquera ámbito de actuación á marxe da configuración establecida na LOFCSE, con
cautela e en precaución sempre coa necesidade de coordinación con aquela; así, a Sentenza
do TS do 22 de xullo de 2004, da que foi relator Juan Saavedra Ruiz, explicita entre outros:
«Segunda. Segundo o Acordo da Sala Xeral do 14/11/2003: 1º) o artigo 283 LACRIM non
está derrogado, ben que debe ser actualizado na súa interpretación; ... e, por último, as
actuacións realizadas polo Servizo de Vixilancia Aduaneira no referido ámbito de
competencia son procesualmente válidas».100

Non obstante, non é só o que é, senón tamén o que pode facer, o que importa na súa
consideración como tal, pois despéxanse así algunhas dúbidas suscitadas verbo da
legalidade dalgunhas actuacións ou da posibilidade impugnatoria que, na achega da proba,
puidese traer, tanto no seu inicio, coa posibilidade de formular denuncias e elevar atestados,
como determinadas garantías de custodia e recolla de efectos e instrumentos dos delitos
(véxanse as ST, TC S 303/1993 e TS2ª SS 112 e 996/2000, do 26 xaneiro e do 30 de maio,
respectivamente, e do 30 de xuño de 2005 e, en especial, por recente e clarificadora, a ST
39/2005 da AUDIENCIA NACIONAL, SALA DO PENAL SECCIÓN SEGUNDA PEZA
DE SALA 30/03 do 30/11/2005,101 respectivamente, e do 30 de xuño de 2005).

actas de inspección e denuncia terán presunción de certeza, sen prexuízo das probas que en defensa dos
respectivos dereitos e intereses poidan achegar os interesados.
100

A sentenza establecera previamente: «2º) O Servizo de Vixilancia Aduaneira non constitúe policía xudicial
en sentido estrito, pero si no sentido xenérico do artigo 283.1 LACRIM, que segue vixente. Conforme
establece a disposición adicional primeira da LO 12/1995, do 12 de decembro, sobre represión do
contrabando, no ámbito dos delitos recollidos nela, ten encomendadas funcións propias de policía xudicial,
que debe exercer en coordinación con outros corpos policiais e baixo a dependencia dos xuíces de Instrución
e do Ministerio Fiscal.»
101

«Así, e polo que respecta ao primeiro dos momentos citados, entenden as defensas que a recolla de mostras
no lugar dos feitos -Portugalete- debería ter sido acordada pola autoridade xudicial competente. Tal alegación
non pode prosperar por canto se debe recordar que a policía xudicial -neste caso, a Ertzaintza-, a teor dos
artigos 282 LACRIM, 11 LOFCSE, 443 e seguintes da LOPX e 1 e 28 do RD 769/1987, do 19 de xuño, sobre
regulación da policía xudicial, está facultada por si e ante si a efectuar as dilixencias necesarias para recoller
todos os efectos, instrumentos ou probas do delito. Neste caso, foi correcta a actuación dos axentes policiais
de recoller os presuntos vestixios da comisión dos feitos delituosos sen actuaren baixo a dirección do xuíz, ao
tratarse dunha dilixencia de investigación, existindo verdadeiro perigo da súa desaparición, dándoselle conta iso si, posteriormente- nos termos que examinaremos.»
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AS FORZAS E CORPOS DE SEGURIDADE

A través das forzas e corpos de seguridade exércese o monopolio, por parte das
administracións públicas, do uso institucionalizado da coacción xurídica, o que fai
imprescindible a regulación específica dalgúns aspectos referidos á súa función nos cales
debemos ver de xeito claro a distinción entre uns funcionarios que dentro da súa actuación
admiten unha dobre natureza, amparando o seu quefacer baixo o manto de legalidade que o
concepto de policía xudicial lles pode outorgar, e as previsións de organización do corpo
que leva a efecto o contido do monopolio da forza polas institucións públicas. Así:

-A utilización de armas por parte dos funcionarios de policía, co establecemento de
límites e a consagración de principios sobre moderación e excepcionalidade na devandita
utilización.

-Tamén no terreo da liberdade persoal, no tratamento dos detidos, se articulan
obrigas determinantes sobre a protección da súa vida, integridade física e dignidade moral e
sobre o estrito cumprimento dos trámites, prazos e requisitos exixidos polo ordenamento
xurídico.

-O principio de obediencia debida, e a súa excepción legal, non só abstracta senón
concretada legalmente ao se dispor que en ningún caso poderá amparar actos
manifestamente ilegais ordenados polos superiores, sendo tamén digna de mención a obriga
que se lles impón aos membros das forzas e corpos de seguridade de evitar calquera
práctica abusiva, arbitraria ou discriminatoria que entrañe violencia física ou moral.

- As particularidades do réxime disciplinario do Corpo Nacional de Policía e das
policías autonómicas e locais, por non citar o particularísimo e militarizado da Garda Civil.
Todos eles, en garantía do cumprimento da finalidade do seu exercicio e dos dereito dos
cidadáns.

-A exixencia dunha actividade de formación e perfeccionamento, en especial en
canto á protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades que, no contexto da
Constitución, son obxecto do seu título I e principal, xa que integran a Carta Magna do
cidadán español.
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-Estatuto persoal (promoción profesional, réxime de traballo, sindicación,
incompatibilidades, responsabilidade), con especial mención á interdicción da folga ou das
accións substitutivas desta, que se leva a cabo dentro do marco delimitado polo artigo 28 da
Constitución.

-O sistema penal e procesual deseñado con carácter xeral, con peculiaridades para
as forzas e corpos de seguridade do Estado, tanto de suspensión da vía disciplinaria mentres
se tramita o proceso penal, aínda que permitindo a adopción de medidas preventivas ata
que se dite sentenza firme, como de determinados privilexios de axuizamento.

Ningunha destas consideracións informan a condición dos axentes forestais. Por iso, se
importantes son as cautelas que o lexislador puxo á hora de regular a quen encarga das
funcións xenéricas de perseguir o delito, algunha deberá, pois, terse en conta tamén para
outorgar as mesmas atribucións que se doutro corpo policial se tratase.

CONCLUSIÓNS

Neste punto case poderían servir as da citada consulta, con algunha importante matización:

1. A problemática concorrencia de atribucións que neste campo se produce entre a
gardaría forestal e os corpos e forzas de seguridade deberá atopar solución polas canles da
leal cooperación institucional, coa articulación de órganos e canles de coordinación hábiles
para resolver controversias e para evitar indesexables perdas de enerxía e medios.

2. Os axentes forestais son, polo seu hábitat de actuación e os seus coñecementos
específicos sobre o medio, o complemento ideal na súa consideración de policía ambiental
cando os ilícitos controlados por estes traspasan a barreira administrativa e se converten en
feitos con relevancia penal. É neste punto onde parece pertinente que a gardaría forestal
poida participar no desempeño da función de policía xudicial con plenitude de facultades
dentro do que é o seu ámbito propio de competencia.

3. A gardaría forestal é, pois, unha policía mixta, administrativa e xudicial, que no
desempeño desta segunda función opera como servizo especializado e cuxos membros
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actúan, para todos os efectos, como axentes da autoridade, auxiliares de xuíces, tribunais e
Ministerio Fiscal, sen dependencia ou suxeición funcional a outros corpos ou forzas de
seguridade.

Na súa calidade de policía xudicial élle de aplicación o disposto no título III do libro 2º da
LACRIM.
4. O réxime de coordinación e colaboración cos corpos e forzas de seguridade do
Estado que se enuncia no articulado da lei está, de momento, sen desenvolver.

Non obstante, na súa calidade de policía xudicial, os seus membros están suxeitos ás ordes
e instrucións da autoridade xudicial e fiscal, de quen dependen funcionalmente e a quen
deben dar conta puntual da súa actuación investigadora, ben directamente nas súas
actuacións de prevención ou ben segundo a actuación directora da investigación procesual
ou pre-procesual, nas cales se fixarán en cada caso, en función das necesidades da
indagación, os modos de actuación e coordinación que se fagan precisos.

5. A actuación como policía xudicial non debe, en ningún caso, descoñecer as
atribucións recoñecidas nas forzas e corpos de seguridade no ámbito da persecución e
aseguramento dos delincuentes e o respecto aos dereitos dos cidadáns, en que os criterios
de formación, selección e control de actuación dos devanditos estamentos son a base do
funcionamento regular do exercicio da seguridade pública.

6. O recoñecemento legal como policía xudicial supón evidentes vantaxes na
garantía e legalidade de determinadas actuacións, antes cuestionables, tales como elevar
denuncia pola vía do atestado ou recoller os presuntos vestixios da comisión dos feitos
delituosos, todo isto dentro do marco xenérico de, entre outros, o artigo 282 da LACRIM.
Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2007
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DEMOCRACIA E LIBERDADES DA COMUNICACIÓN

ENRIQUE GÓMEZ- REINO

Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade
de Santiago de Compostela.

As hoxe coñecidas como liberdades da comunicación son o sustento do sistema
democrático. Non existe democracia sen comunicación libre. As liberdades da
comunicación recobren unha ampla gama de liberdades, como máis adiante teremos a
oportunidade de precisar. A este respecto, España, e en concreto a súa Constitución de
1978, é un bo exemplo disto, como estudaremos máis tarde.

En efecto, imos reconstruír sucintamente o longo período que parte da Revolución Francesa
e, no noso país, das chamadas Cortes de Cádiz (1808-1812) ata chegar á situación actual,
na cal nos encontramos cunha organización supranacional de ámbito rexional, coñecida co
nome de Unión Europea, que dentro de moi pouco tempo terá a súa primeira Constitución,
na cal se vai integrar a chamada Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea,
aprobada en Niza o 7 de decembro de 2000.

A Constitución española abriu o espectro da liberdade no ámbito da comunicación dunha
forma impresionante e sen parangón nin na nosa tradición histórica constitucional nin na
práctica totalidade daqueloutros países da nosa contorna cultural. Así, a liberdade clásica de
expresión a través, primeiro, da prensa, e logo de calquera medio de difusión foi
completada cun novo abano de dereitos fundamentais tales como a liberdade de informar
(ius narrandi), o dereito a recibir información, a cláusula de conciencia, o segredo
profesional, o dereito de antena e o tamén dereito de acceso aos rexistros e arquivos
administrativos.
Ademais deste dobre carácter innovador, nun sentido cuantitativo –recoñecemento de
novos dereitos– e cualitativo –dereitos que expresan o valor normativo máis xenuíno,
depurado e eficaz da Constitución– esta recupera tamén a dimensión primaria política da
liberdade de expresión, e da liberdade de prensa en particular, dos pais fundadores do
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constitucionalismo. A Declaración de Dereitos do Bo Pobo de Virxinia, do 12 de xuño de
1776, dicía que a liberdade de prensa é un dos grandes baluartes da liberdade e non pode
ser restrinxida (terceira xeración dos dereitos do home» ,BRAIBANT, LENOIR,
HOLLEAUX e MAISL). Dita libertade goza hoxe de gran predicamento tanto no dereito
comparado (países nórdicos, Francia e Estados Unidos) coma no dereito internacional
rexional e moi principalmente no seo do Consello de Europa, e isto debido a que a
satisfacción deste dereito exixe un principio de publicidade ou transparencia da actividade
do

Estado

imprescindible

nun

sistema

democrático.

Neste

sentido

afirmou

WENNERGAEN, deputado Ombudsman sueco, que «cando o Goberno obra con
publicidade, os funcionarios están ansiosos de cumprir coas súas obrigas, e os cidadáns,
como compensación, mellor preparados para lle depositaren a súa confianza. A mera
existencia da regra da publicidade purifica o ambiente.»

Este principio de publicidade da actividade pública encontra límites precisos na tutela de
dúas categorías de intereses: públicos e privados. En relación cos intereses públicos a
publicidade encontra unha barreira no chamado segredo oficial, e en relación cos
particulares, no respecto do dereito á intimidade –a privacidade dos países anglosaxóns–,
facilmente vulnerable mercé ao desenvolvemento impresionante que alcanzou a tecnoloxía.
De aí que a propia Constitución prevexa a regulación do «uso da informática para garantir
o honor, e a intimidade persoal e familiar dos cidadáns e o pleno exercicio dos seus
dereitos» (artigo 18.4).

Unha vez adquirida a información a través das distintas fontes tanto públicas como
privadas, a Constitución garante, como xa acabo de sinalar, a liberdade de comunicar a dita
información, que se diferencia da liberdade de expresión polo obxecto. Mentres que nesta o
obxecto o constitúen os «pensamentos, ideas e opinións», a primeira das liberdades refírese
exclusivamente á información, ben stricto sensu, ben con relación a ideas ou opinións. Pero
a información garantida na norma constitucional só se circunscribe á verdadeira. Non
entran, polo tanto, baixo a garantía os feitos non verdadeiros, nin a ideas ou aquelas
noticias falsas acerca de feitos verdadeiros, nin tampouco aquelas informacións que, aínda
sendo veraces, afecten o honor ou intimidade persoal e familiar. A liberdade de informar
encontra, por último, tamén un límite no dereito á presunción de inocencia.
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É conveniente recordar que as liberdades de expresión e o seu corolario, a liberdade de
informar, alumean recentemente novas perspectivas e garantías, ás cales me referirei a
continuación. Estas liberdades non responden xa unicamente nin con exclusividade á
concepción clásica de dereitos públicos subxectivos integrados no chamado por G.
JELLINEK status negativus. É certo que non se pode prescindir de tal natureza xurídica
pois aqueles dereitos son antes que nada dereitos públicos subxectivos ou, se se quere,
dereitos de protección (Abwehrrecht), ou dereitos defensivos (Unterlassungsrechte),
tendentes a un non facere do Estado. en Francia a liberdade de expresión foi cualificada no
artigo 11 da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 «como un dos
dereitos máis prezados do home». No noso país hoxe, igual que onte en Cádiz, a liberdade
de expresión cumpre a función de «freo da arbitrariedade dos que gobernan» (preámbulo
do Decreto IX, do 10 de novembro de 1810). A censura pública, como recordaba tamén
FLÓREZ ESTRADA un ano despois, «só pode incomodar o home criminal, o xuíz
arbitrario, o goberno despótico, cuxas operacións son sempre escuras e aborrecen a luz. A
verdade e a xustiza xamais temen descubrir a cara.»

Nesta dimensión política a liberdade de expresión móvese, pola súa vez, dentro dunhas
marxes moi amplas de crítica, como así o afirmou o Tribunal de Garantías Constitucionais
da II República española ao recordar que é lícita «unha crítica da situación do Goberno,
propia da prensa política, que se axusta en cada caso aos modos peculiares de cada órgano
xornalístico, facultade da Prensa que non cabe descoñecer nin dificultar dentro dun réxime
amplamente popular e democrático, asentado sobre a liberdade de expresión do
pensamento» (S. do 13 de febreiro de 1935).

Pero tal liberdade de expresión debe, así mesmo, ser respectuosa coas minorías, pois, como
subliñou STUART MILL, apurando o argumento ata os seus límites, «se toda a
humanidade, menos unha persoa, fose da mesma opinión e esta persoa fose de opinión
contraria, a humanidade sería tan inxusta impedindo que falase como ela mesma o sería se
tendo poder bastante impedise que falase a humanidade».

A liberdade de expresión, como garante dun marco de confrontación de ideas ou opinións,
presume a erradicación do delito de opinión, segundo o proverbio liberal revolucionario de
que as ideas non delinquen, só delinquen os feitos; aínda que é certo que con frecuencia se
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puido constatar a través da historia que a persecución do delito de calumnia ou difamación
encubriu verdadeiros procesos de opinión.

Como liberdade distinta da liberdade de expresión a nosa Constitución ampara tamén a
liberdade de informar, que implica, desde o punto de vista lóxico, dúas actividades ou
liberdades distintas: a busca ou acceso á información e a libre comunicación desta. A
primeira delas conéctase no ámbito do público co dereito de acceso aos arquivos e rexistros
administrativos recoñecido por primeira vez na lei sueca de rango constitucional sobre a
liberdade de prensa de 1776. Este novo dereito, constitúe, primariamente, un dereito de
liberdade «polo que basicamente significa ausencia de interferencias ou de intromisións das
autoridades estatais no proceso de comunicación» (S. do 31 de marzo de 1982), criterio
reafirmado polo propio Tribunal, polo que respecta á liberdade de informar, nos seguintes
termos: «como dereito de liberdade, concrétase e satisfaise nun comportamento do seu
titular consistente na realización daqueles actos en que o propio dereito consiste, e que a
lesión directa se produce en todos aqueles casos en que tal comportamento –os actos de
comunicación e de difusión– se ven impedidos por vía de feito ou por unha orde ou
consignación que supoña un impedimento para que a información sexa realizada» (STC n°
105/1983, do 23 de novembro).

Neste sentido, a liberdade de prensa, por exemplo, configuraríase como o resultado dun
proceso de competencia no mercado entre unha pluralidade de órganos informativos que
concorren libremente. Así pois, ao non existir ningunha traba xurídica para o exercicio
desta liberdade, «a fundación dun xornal non impide obviamente a existencia de todos os
demais xornais posibles» (STC do 31 de marzo de 1982).

Agora ben, este criterio cuantitativo ou formal segundo o cal existe liberdade porque hai
moitos diarios ou, se se quere tamén, moitas radios privadas ou, mellor dito, radios
xestionadas por particulares, non fai máis que constatar que este pluralismo é aparente, que
serve só de testemuña dunha liberdade mutilada. Abonda lembrar, e o noso país non
constitúe unha excepción, que a prensa de esquerdas, ou simplemente progresista, é
testemuñal e marxinal, cando non marxinada.

Esta realidade, é o froito, nas sociedades capitalistas avanzadas, do fenómeno da
concentración, sobre o cal non me vou estender, aínda que si quixera lembrar brevemente
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algúns datos significativos. En Francia, en 1946, existían 203 xornais, dos cales 28 eran
nacionais e 175 de provincias; en 1971 a cifra redúcese a 102, e en 1983, a 84, dos cales 11
eran nacionais e os 73 restantes de provincia, e era o grupo editorial Hersant o que
controlaba o 40 por 100 do total da difusión dos xornais nacionais; en Gran Bretaña, nun
período de dez anos desapareceron 70 xornais de provincias, e no noso país en 1912
tiñamos 309 xornais, en 1935 a cifra baixa a 165, e en 1984 temos 108. É evidente que o
dereito de todos a poder fundar un periódico se converteu no privilexio duns poucos. A
liberdade de prensa é un luxo, e non pasaxeiro, como se podería crer, pois xa en 1848
LAMENNAIS se lamentaba de que «fai falta ouro, moito ouro, para gozar do dereito de
falar. Nós non somos ricos. Silencio aos pobres.»

Esta vella idea de identificar os dereitos fundamentais co dereito de propiedade, que arrinca
do primeiro pensamento liberal francés (MIRABEAU, MERCIER DE LA RIVIÈRE,
DÉPONT DE NEMOURS, TURGOT, etc.) e que será retomada máis tarde, entre outros,
polo gran xurista HAURIOU, para o cal as liberdades individuais «son dereitos que tenden
a presentarse baixo a forma dunha propiedade», comezou a quebrar, non sen grandes
resistencias por parte dos propietarios dos medios de comunicación. Cuestionar o seu poder
no seo da empresa é cuestionar o seu dereito de propiedade. Por iso, entenden que nun
sistema democrático o que lle está vedado ao Estado (por exemplo, a censura previa, art.
20.3 CE) se converte nunha facultade derivada do seu dereito de propiedade. Así, o que
eufemisticamente se cualifica como selección de noticias, tratamento destas, temas tabú,
etc., non é outra cousa que unha forma de censura privada, que se exerce con normalidade,
e con toda a normalidade. A liberdade de prensa necesita, pois, hoxe unha garantía
suplementaria fronte ao propio empresario. Neste sentido «a situación actual da prensa –
escribía en 1955 o profesor francés R. PINTO– é o resultado da súa estrutura orgánica [...]
a afirmación da liberdade de expresión contra a prensa constitúe unha necesidade nova [...]
é necesario engadir ao aspecto negativo tradicional un elemento positivo: realizar unha
organización de prensa que non paralice a liberdade de expresión»; máis recentemente, no
chamado Informe Vedel sobre a situación da prensa francesa, que foi aprobado por case
unanimidade polo Consello Económico e Social o 23 de marzo de 1979, insistíase en que
«a independencia da prensa debe ser asegurada fronte ao poder político, fronte ao
estranxeiro e con relación aos poderes financeiros.
Aquela non significa que unha empresa xornalística deba vivir sen capital nin rendemento,
nin deba escapar ás leis da economía. A independencia implica que nin o persoal das
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empresas nin os lectores poidan ser negociados como mercadorías e que as transaccións
sexan transparentes e, chegado o caso, controladas.» Liberdade de prensa, en definitiva,
fronte ao poder, pero tamén fronte ao diñeiro. A este dobre aspecto da garantía da liberdade
refírese a doutrina máis recente cando distingue a liberdade fronte ao Estado, liberdade
externa de prensa (Aussere Pressefreiheit, na expresión alemá) ou liberdade de prensa
(liberta de stampa, segundo a expresión fixada pola doutrina italiana), da liberdade interna
de prensa (Innere Pressefreiheit) ou liberdade da prensa (liberta della stampa). Distinción e
garantía que, na miña opinión e cos matices necesarios, nos cales non podo determe nestes
momentos, podería facerse extensiva ao resto dos medios privados de comunicación social
(radio e televisión nas súas diversas modalidades técnicas).

Ao noso Tribunal Constitucional tampouco lle pasou desapercibida esta nova dimensión
interna da liberdade ao afirmar con claridade meridiana que «tanto se viola a comunicación
libre ao poñerlle obstáculos desde o poder como ao poñerlle obstáculos desde os propios
medios de difusión» (S. do 31 de marzo de 1982).

Esta garantía da liberdade interna reviste, como poderá observarse, unha gran
transcendencia, porque nunha sociedade como a nosa, na cal o individuo se encontra
fortemente mediatizado polas chamadas formacións sociais intermedias, son frecuentes as
vulneracións dos seus dereitos fundamentais, e, normalmente, en termos non comparables
coas intromisións dos poderes públicos. Por iso, no noso Estado social de dereito as
liberdades de expresión e de informar, na súa dimensión subxectiva, vinculan, conforme
unha interpretación sistemática do artigo 53.1 en relación co 9.1 da CE, non só os «poderes
públicos» senón tamén os propios «cidadáns», é dicir, non só teñen unha eficacia vertical,
isto é, fronte ao Estado, senón que aquela se estende ás relacións entre particulares, eficacia
horizontal ou Drittwirkung der Grundrechte, segundo expresión doutrinal alemá. Teoría
que parece decididamente amparar o noso Tribunal Constitucional ao afirmar a «nulidade
radical de todo acto público ou, de ser o caso, privado-violatorio das situacións xurídicas
recoñecidas na sección primeira do capítulo segundo do título 1 da Constitución» (S. n°
114/1984, do 29 de novembro).

En todo este proceso que acabo de describir nas súas liñas xerais, no cal se evidencia o
papel expansivo da liberdade, non se pode ignorar, como pano de fondo, o público como
destinatario da información. De convidado de pedra pasou a ser tamén un dos seus
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protagonistas a través do recoñecemento do «dereito a recibir información veraz por
calquera medio de difusión» [artigo 20.1 d)]. Este novo membro da familia dos dereitos
fundamentais é o complemento indispensable, como sinalou o profesor francés J. Rivero,
da liberdade de informar, «son dous dereitos distintos pero intimamente conectados» (STC
do 16 de marzo de 1981).

O dereito á información participa, por unha parte, da calidade dos dereitos públicos
subxectivos, como lembrou o noso Tribunal Constitucional (a súa «inclusión no texto
constitucional xustifícase [...] polo propósito de ampliar ao máximo o conxunto de
lexitimados para impugnar calquera perturbación da libre comunicación social [...]. Son
estes dereitos –entre eles o que nos ocupa– dereitos de liberdade fronte ao poder e comúns
a todos os cidadáns»), pero, así mesmo, en canto poder de exixir (pouvoir d'exiger, na
doutrina francesa) ou dereito de crédito (droitcreance, ou freedom for, segundo a expresión
anglosaxona) propicia unha actitude positiva do Estado, a cal pode revestir para a
satisfacción de tal dereito múltiples manifestacións. É normal que un mesmo dereito poida
responder a estruturas ou organizacións xurídicas diversas e iso porque, como sinalei máis
arriba, a liberdade posúe tal forza expansiva que exixe unha decidida «política dos dereitos
fundamentais» (ZAGREBELSKY), derivada, entre outros preceptos, no noso país, do
artigo 9.2 da CE.

A Constitución, por último, outórgalle á comunicación unha garantía institucional de
liberdade, inferida polo Tribunal Constitucional do propio artigo 20: «O artigo 20 da
Constitución, nos seus distintos puntos, garante o mantemento dunha comunicación pública
libre, sen a cal quedarían baleirados de contido real outros dereitos que a Constitución
consagra, reducidas a formas baleiras as institucións representativas e absolutamente
falseado o principio de lexitimidade democrática que enuncia o artigo 1, punto 2, da
Constitución, e que é base de toda a nosa ordenación xurídico-política» (entre outras, as SS.
do 16 de marzo de 1981 e do 31 de marzo de 1982).

Hoxe, a prensa necesita un novo estatuto, o Estatuto da prensa, e non hai razóns para
excluír del as radios e as televisións privadas. Debería regular, segundo unha doutrina
ampla e autorizada, uns mínimos consistentes en: a) garantía da transparencia da
propiedade; b) transparencia das fontes de financiamento; c) medidas antitrust, e d)
redefinición das relacións propiedade-director-xornalistas. Nese mesmo estatuto, ou ben
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noutras normas laborais ou procesuais penais, deberían tamén ter cabida, respectivamente,
a cláusula de conciencia e o segredo profesional.

Estas medidas, podería dicirse de saneamento moral do sector, teñen a súa conexión co
dereito que posúen os lectores -ou radiooíntes- a estaren informados sobre aqueles que
posúen, controlan e fan a prensa, así como o dereito a coñeceren a orixe e a repartición do
capital no seo das empresas xornalísticas. As medidas de anticoncentración deben ir
orientadas a garantir o pluralismo de fontes de información non só como garantes do statu
quo, senón que, polo contrario, deben posibilitar o acceso ao sector do maior número
posible de opinións hoxe marxinadas. A este respecto, o Informe Vedel subliña que «se
deben ter tamén en conta, como factores de concentración, as formas que tornaron as
axudas públicas á prensa máis beneficiosas para os fortes que para os débiles».

Por outra parte, un dos problemas hoxe clave dos chamados servizos públicos culturais,
entre os cales se encontran a radio e a televisión públicas, é precisamente o da busca de
novas fórmulas de organización e funcionamento. E isto porque os vellos esquemas, ou
incluso os recentes, dos servizos públicos personalizados se revelan insuficientes para
administrar liberdades fundamentais coa necesaria distancia do poder. A esta nova
exixencia de máxima autonomía e desvinculación do poder parecen responder as chamadas
en Francia «institucións ou autoridades administrativas independentes», as cales
encontraron o seu espazo natural no campo das liberdades públicas.

Por último, o intento de construción dun Mercado Común Europeo da Comunicación sobre
a base do Tratado da CEE vainos obrigar nun futuro próximo a poñer en consonancia o
noso dereito interno neste sector co dereito comunitario.

Na recente Comunicación da Comisión da CEE ao Consello relativa á televisión sen
fronteiras, co subtítulo Libro verde sobre o establecemento do mercado común da
radiodifusión, particularmente por satélite e cable, trazáronse xa as directrices relativas ás
medidas lexislativas de aproximación que deberán tomar os Estados membros con obxecto
de facer posible a aplicación das liberdades básicas garantidas no tratado.

O artigo 11 da Carta de Dereitos Fundamentais de 2000, que leva por rúbrica Liberdade de
expresión e de información, di o seguinte:
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1. Toda persoa ten dereito á liberdade de expresión. Este dereito comprende a liberdade de
opinión e de recibir ou de comunicar informacións ou ideas sen que poida haber inxerencia
de autoridades públicas e sen consideración de fronteiras.
2. Respectase a liberdade dos medios de comunicación e o seu pluralismo.
Pero, ademais, a citada carta, no seu artigo 8, protexe e garante "os datos de carácter
persoal", cuxo control queda sometido a unha autoridade independente.

A carta, por último, ten tamén en conta o "pluralismo" (artigo 11.2) dos medios de
comunicación, xa que sen el non é posible falar de democracia. Para iso será necesario que
os órganos correspondentes da Unión Europea fomenten e garantan aquel principio.
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I. O PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. EVOLUCIÓN DA NOSA
LEXISLACIÓN NESTA MATERIA

1. Ata chegar ao momento actual, caracterizado polo control xurisdicional da
actividade administrativa, hai que examinar as distintas etapas evolutivas do sistema de
fiscalización, ao fío do desenvolvemento do noso constitucionalismo histórico102.

Así, podemos subliñar o Estatuto de Baiona, que en 1808-1809 estableceu un
Consello de Estado, presidido por el-Rei, dentro de cuxas atribucións puramente
consultivas se atopaba o coñecemento "da parte contenciosa da Administración", así como
102

Serven de referencia básica para esta análise as obras de J.M. Año Torres "El Consejo de Estado" IEP
Madrid 1944; E. García de Enterría na "configuración del recurso de lesividad" nº 15 da RAP; J. González
Pérez "Comentarios a la LJCA", 3 tomos, IEP 1957-1959; S. Martín Retortillo "La desviación de poder
en el derecho español" nº 22 da RAP e A. Nieto "Los orígenes del contencioso-administrativo en
España", nº 50 da RAP
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dos conflitos xurisdicionais e da citación a xuízo dos axentes ou empregados da
administración pública (arts. 52, 58 e 59).

Posteriormente, a Constitución de 1812 creou un Consello de Estado, que habería
de ser oído "nos asuntos graves gobernativos" (art. 236), o parágrafo XXX do discurso
preliminar de Argüelles fai referencia a que "nel se habería de refundir o coñecemento dos
negocios gobernativos que andaban antes repartidos entre os tribunais supremos da Corte
con gran menoscabo do augusto cargo de administrar xustiza, de cuxo santo ministerio non
deben ser en ningún caso distraídos os maxistrados e porque tamén convén determinar con
toda escrupulosidade e conservar enteiramente separadas as facultades propias e
características da autoridade xudicial".

Disposicións posteriores como o Decreto do 13 de setembro de 1813, aprobado
polas Cortes Xerais e Extraordinarias como consecuencia da supresión do Consello de
Facenda, encomendáballe á Administración de xustiza o axuizamento de "todos os
negocios contenciosos da Facenda pública", mesmo "as causas e preitos sobre contratos
xerais e particulares", así como "os asuntos contenciosos que acontezan sobre liquidación
de contas".

Este sistema quedou sen efecto no trienio constitucional polo Decreto parlamentario
do 25 de xuño de 1821 (obra de Canga-Argüelles), que lles prohibe aos tribunais ordinarios
o xuízo de tales reclamacións (art. 199) atribuído á propia Administración pública mediante
xuntas de agravios provinciais.

2. Nas etapas posteriores do noso constitucionalismo histórico destacan o
Consello de Estado, que creou Fernando VII en 1825, e o Consello Real, establecido pola
raíña gobernadora en 1834 e suprimido tres anos despois.

En 1838 constitúese unha comisión de notables para organizar esta xurisdición, sen
que o proxecto elaborado chegase a se converter en lei. Non obstante, nesta época
adquírese coñecemento da necesidade dunha "xurisdición especial de natureza difícil e
complexa, distinta na esencia e na forma da xurisdición ordinaria, que poida coñecer dos
negocios contencioso-administrativos e decidir definitivamente sobre eles", segundo
explica a exposición de motivos do Decreto do 24 de decembro de 1843, que establece
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outra comisión con tal finalidade, en que figuran, entre outros, D. Francisco Agustín
Silvela, maxistrado, D. Francisco Javier de Burgos, D. José Posada Herrera, D. Alejandro
Mon e D. Alejandro Oliván.

Esta comisión elabora as leis do 2 de abril e 16 de setembro de 1845, que establecen
por primeira vez en España a xurisdición contencioso-administrativa con carácter retido,
segundo o modelo francés, pois a Administración, mediante o Consello de Ministros
presidido por el-Rei, pronunciaba a sentenza en forma de real decreto, acorde ou non co
ditame do Consello Real.

No Consello Real creouse unha sección do contencioso, que tramitaba as demandas
interpostas contra os actos da Administración central e os recursos de apelación contra os
fallos dos consellos provinciais, así como os de casación e revisión contra as sentenzas do
Tribunal de Contas. Os consellos provinciais axuizaban en primeira instancia as
reclamacións contra as resolucións da Administración local e estaban compostos por tres ou
cinco vogais, baixo a presidencia do xefe político, polo que dependía da propia
Administración non só a decisión final, senón mesmo a admisibilidade das demandas,
acerca das cales se pronunciaba, segundo os casos, o gobernador, o ministro ou o Consello
de Ministros.

3. No bienio progresista modifícase o anterior sistema e suprímese por Decreto do 7
de agosto de 1854 o Consello Real e os provinciais. Os asuntos contenciosoadministrativos encoméndanse máis tarde ás deputacións provinciais e a un tribunal
contencioso-administrativo, en que, malia o seu carácter de supremo, o presidente e os
doce ministros que o formaban non estaban amparados pola inamovibilidade e os seus
acordos eran simplemente consultivos, polo que a xurisdición continuaba sendo retida. O
Real decreto do 16 de outubro de 1856 restablece a situación existente dous anos antes e así
permanecerá ata 1868 con lixeiras variacións, pois en 1860 o Consello Real convértese en
Consello de Estado e en 1863 reorganízanse os consellos provinciais.

Neste sistema, que durou cincuenta e seis anos, o contencioso-administrativo
constitúe unha faceta da potestade xurisdicional da Administración pública e fálase da
«materia contencioso-administrativa».
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4. Posteriormente, a Lei de bases do 11 de abril de 1868 autorizaba o Goberno para
elaborar unha lei completa e definitiva de ordenación xudicial e competencia dos tribunais
do foro común, así como para introducir mentres tanto as reformas máis urxentes. Entre
estas inclúese a supresión dos foros de guerra, mariña e estranxeiría no respectivo aos
negocios civís (salvo a prevención dos xuízos de testamentaría e ab intestato) e a extinción
dos xulgados especiais de Facenda e dos tribunais de Comercio, devolvéndose o
coñecemento de todos estes asuntos ao foro común ou xurisdición real e ordinaria (art. 2º.
1ª e 2ª), proclamándose a unificación de foros no artigo 91 da Constitución de 1869, aínda
que, previamente, a unificación xurisdicional é instrumentada mediante unha serie de
decretos do Goberno provisional: primeiro son suprimidos o Consello Real e os consellos
provinciais (13 de outubro); logo, o xulgado especial de imprenta (23 de outubro); despois,
o Tribunal Especial de Ordes Militares (2 de novembro) e os xulgados de Facenda e os
tribunais de Comercio, conservándose as xurisdicións eclesiásticas e castrense, aínda cando
reducidas aos seus estritos límites naturais (6 de decembro).

5. A Lei orgánica provisional do poder xudicial de 1870 parte desta formulación, e a
consagración do principio de unidade de foros implicaba o triunfo da tendencia xudicialista
respecto da configuración do contencioso-administrativo. En efecto, poucos días despois da
constitución do Goberno provisional, un decreto do 13 de outubro de 1868 asinado por D.
Práxedes Mateo Sagasta «suprime a xurisdición contencioso-administrativa que exercían o
Consello de Estado e os consellos provinciais» (artigo 1º) e, xa que logo, declara
extinguidos estes e a sección do contencioso daquel (artigo 2º) para lle encomendar o
axuizamento de tales asuntos ao Tribunal Supremo e ás audiencias, e a competencia do
Tribunal Supremo esténdese ao coñecemento das «demandas que segundo a lexislación ata
agora vixente debían interpoñerse en primeira e última instancia ante o Consello de
Estado» (artigo 57) e aos «recursos de alzada e nulidade que a partir deste momento se
incoasen» (artigo 4º) así como aos «negocios pendentes ante o Consello de Estado,
substanciándose segundo o estado en que se atopen». Ás audiencias entrégaselles o
axuizamento dos encomendados anteriormente aos consellos provinciais (artigo 3º).

A partir deste momento son elaboradas sucesivas disposicións polo Ministerio
(entón de Graza e Xustiza) e así o Decreto do 16 de outubro, que «crea no Tribunal
Supremo de Xustiza e en todas as audiencias da Península e illas adxacentes unha sala, que
decidirá sobre as cuestións contencioso-administrativas (artigo 1º). Esta sala «formarana,
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no Tribunal Supremo, o seu presidente e os dous de sala máis antigos, e nas audiencias, o
rexente cos dous presidentes tamén máis antigos» (artigo 2º).

Posteriormente, o Decreto do 26 de novembro encomendoulle ao presidente do
Tribunal Supremo a preparación das normas complementarias que coidase precisas, tarefa
que D. Joaquín Aguirre de la Peña realizou asesorado por D. Pedro Gómez de la Serna (que
o sucedería no cargo poucos meses despois) e por D. Manuel Alonso Martínez. Este
decreto refírese fundamentalmente ao Tribunal Supremo para operar nel a refundición das
xurisdicións contencioso-administrativa e das ordes militares, aínda cando afecte tamén as
audiencias.

O Tribunal Supremo de Xustiza reorganízase en tres salas (artigo 1º), das cales lle
corresponde á terceira «o coñecemento dos negocios contenciosos da Administración
procedentes da Península, illas adxacentes e provincias ultramarinas, xa sexa en instancia
única xa en apelación ou en recurso de nulidade» (parágrafo último do artigo 6º e artigo
19). Cada sala compoñíase dun presidente e oito ministros (artigo 2º). Con eles, di o
preámbulo, «ben pode formarse unha sala que entenda nos negocios contenciosos da
Administración. O número de ministros, a circunstancia de seren todos letrados, a práctica
e hábito de xulgar dos que están no termo da súa carreira, a experiencia que atesouraron,
substitúe a garantía de acerto que respectivamente ofrecían a Sección e a Sala do
Contencioso do Consello de Estado».

Eran suficientes tres ministros para as providencias de substanciación que non
tivesen sinalado outro número especial e sete para as sentenzas definitivas, as providencias
sobre a admisibilidade das demandas, as resolutorias da reposición doutras e as aclaratorias
de todas aquelas que requirisen o mesmo número. En cambio, exixíase a presenza de once
ministros para os recursos en que emitise informe o Consello de Estado en pleno, así como
para os de revisión e as súas aclaracións; en tales casos, a sala completábase co presidente
do tribunal e con outro de sala (artigo 57). O preámbulo explica que esta composición
extraordinaria «será salvagarda bastante para a garantía de todos os dereitos lexítimos sen
que se rebaixase por iso a autoridade dos ditames que o Consello de Estado propoñía en
pleno».
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Ademais do persoal xudicial xa enumerado, adscribíanse á sala terceira dous
avogados fiscais para ocuparse exclusivamente dos negocios contencioso-administrativos;
tres secretarios relatores, todos letrados, para dar conta dos asuntos e asistir ás vistas, con fe
pública; dous subalternos, cuxas funcións habían de ser as que se sinalaban para os seus
colegas as normas regulamentarias ata entón vixentes; e os porteiros que asignase ao seu
servizo o presidente do Tribunal Supremo (artigo 12, 13, 15 e 16).

Nas audiencias correspóndelle á súa sala primeira o coñecemento dos negocios
contenciosos da Administración pendentes ou que a partir deste momento se incoaren, de
que coñecían antes os consellos provinciais (artigo 18). As demandas contenciosoadministrativas interporíanse directamente na sala primeira da audiencia do territorio a que
correspondan as provincias en que debían comezarse segundo o sistema anterior (artigos 18
e 23). Os relatores, os escribáns de cámara e demais subalternos das salas correspondentes,
segundo os seus respectivos cargos, desempeñarán as funcións que, conforme as normas
procesuais peculiares na materia, lles correspondían aos secretarios e subalternos,
suxeitándose, respecto á percepción de dereitos, aos aranceis establecidos para os negocios
comúns (artigo 22).

Desta forma, a promulgación da Lei provisional orgánica do poder xudicial de 1870
supuxo o establecemento no Tribunal Supremo da Sala Cuarta para coñecer «en única
instancia e en revisión de todos os recursos que conforme a lei interpoñan
contenciosamente os que se sentisen agraviados nos seus dereitos por resolucións da
Administración xeral do Estado que sexan definitivas» (artigo 282), así como tamén en
única instancia das recusacións que se interpuxeren contra os maxistrados que a integran, a
excepción do presidente (artigo 283).

O Decreto do Ministerio-Rexencia do 20 de xaneiro de 1875 devólvelles ao
Consello de Estado e a unhas comisións provinciais, creadas en substitución dos antigos
consellos, a xurisdición contencioso-administrativa con carácter retido, ben que se tratara
dunha medida urxente e provisional nun ambiente onde se recoñecía a necesidade dunha
reforma do sistema. Diversas tentativas en tal sentido tiveron lugar en 1879, 1883 e 1886,
ano este último en que un Goberno liberal, presidido por Sagasta, presentou un proxecto
onde se lles encomendaba outra volta o contencioso-administrativo ao Tribunal Supremo e
ás audiencias territoriais, ben que o Congreso puxo no seu lugar un tribunal especial e
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outros rexionais de composición mixta, mentres que o Senado substituía estes por outros
provinciais e encadraba aquel no Consello de Estado, sen que, por outra parte, chegase a se
converter en lei.

6. A Lei do 13 de setembro de 1888, no mesmo período de administración liberal,
conseguiu unha concordia entre os partidarios das posturas antagónicas, mediante o
establecemento do chamado sistema «harmónico», propugnado por Santamaría de Paredes
e que os demais xuristas acolleron como única solución viable, dentro do espírito
transaccional do réxime canovista e favorecida tamén polo cansazo dunha polémica que
empezara co século. Dende este momento, a xurisdición contencioso-administrativa
exércese xa en nome de el-Rei, pero con carácter delegado, por un tribunal contenciosoadministrativo, que máis adiante quedaría encadrado no Consello de Estado (1894) e por
tribunais provinciais constituídos nas audiencias. O primeiro compoñíase dun presidente e
de dez ministros, dos cales tres podían selo ao reuniren as condicións exixidas para
maxistrado do Tribunal Supremo, co apoio da inamovibilidade recoñecida aos membros do
Tribunal de Contas en 1887, que debilitou as garantías de que gozaban a este respecto na
Lei do 25 de xuño de 1870, similares ás establecidas na Lei orgánica do poder xudicial. Os
tribunais provinciais quedaban integrados polo presidente da audiencia territorial ou
provincial, por dous maxistrados do civil ou do criminal, respectivamente, e por dous
deputados provinciais letrados, vogais que se designaban anualmente por quenda de
antigüidade no caso dos xudiciais e por sorteo no caso dos administrativos.

7. A Lei do 5 de abril de 1894 xebrou o Tribunal do Contencioso do Consello de
Estado para integralo no Tribunal Supremo como a terceira das súas salas, cuxa
composición inverteu a formulación orixinaria, pois só tres dos seus maxistrados podían ser
de procedencia administrativa e non faltaron logo desviacións circunstanciais, entre as que
destaca o recurso de agravios (1944-1957).

Analizando a valoración histórica deste período podemos concluír que a xurisdición
contencioso-administrativa non se chega a formar ata 1845 xa que, con anterioridade, os
litixios en que era parte a Administración resolvíamos os xulgados especializados nos
asuntos dos diferentes ramos da Administración (así, os xulgados de rendas, regulados na
Real orde do 24 de xuño de 1837, ou os xulgados de correos e camiños, a que se refire a
Real orde do 5 de maio de 1835).
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Cando as leis do 2 de abril e do 6 de xullo de 1845 lles encomendan a xurisdición
contenciosa ao Consello Real e aos consellos provinciais, aquela concíbese como retida no
caso do Consello Real e sempre someten a súa actuación ao incidente previo de admisión
de demandas, que regularon os regulamentos do 1 de outubro de 1845 e 30 de decembro de
1847.

As innovacións da Lei do contencioso-administrativo de Santamaría de Paredes do
13 de setembro de 1888, non terán efectividade ata pasados algúns anos, polo que, ao final
do século XIX segue sendo un problema o non-sometemento da legalidade ás decisións
xudiciais nun momento histórico en que subsiste a ausencia de plenas garantías dos
cidadáns.

Se a Lei de Santamaría de Paredes do 13 de setembro de 1888 tivo unha grande
influencia na nosa xustiza administrativa, a situación empeora coa Lei do 27 de agosto de
1938 que, en plena guerra civil, suspende o recurso contencioso-administrativo contra os
actos do Estado, que se levanta coa Lei do 18 de marzo de 1944 que restablece a
xurisdición, ampliando o ámbito das materias excluídas e residenciando as cuestións de
persoal nunha restablecida xurisdición retida a través do "recurso de agravios" ante o
Consello de Ministros.

En 1952 aprobouse un texto refundido da lexislación contencioso-administrativa, á
que lle seguiu a reforma de 1956.

Deste modo, o comezo da xudicialización do sistema de control dos actos da
Administración non se iniciará no dereito español ata mediados do pasado século, coa Lei
do 27 de decembro de 1956.

Como poñía de manifesto a súa exposición de motivos «unicamente a través da
Xustiza, a través da observancia das normas e principios de dereito, é posible organizar a
sociedade e levar a cabo a empresa de administración do Estado moderno... E así a
necesidade dunha xurisdición contencioso-administrativa eficaz transcende da órbita do
individual e alcanza o ámbito colectivo».
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II. A LEI DO 27 DE DECEMBRO DE 1956 E A SÚA INCIDENCIA NA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA:

Na década dos anos cincuenta elabórase a Lei da xurisdición contenciosoadministrativa do 27 decembro 1956, obra de BALLBÉ e Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, que,
malia ter un carácter de norma preconstitucional, representou naquel momento histórico un
instrumento fundamental, dende o punto de vista normativo, na futura configuración do
Estado de dereito.

O texto da Lei do 27 de decembro de 1956 asume, na súa integridade, a
continuidade da tese da concepción ordinamentalista do noso sistema xurídico, que contiña
a lexislación precedente, recoñecéndose na actualidade unha pluralidade de ordenamentos
xurídicos que inciden nos problemas actuais do noso peculiar "Estado composto" (en
fórmula de uso habitual na xurisprudencia constitucional103 ).

Os aspectos máis relevantes daquela lei, no que supuxo de anticipación á
consagración dun Estado de dereito pódese concretar nos seguintes puntos:

1. A concepción ordinamentalista do ordenamento xurídico:

É importante subliñar a relevancia do concepto "ordenamento xurídico" que supuxo,
no seu momento, introducir a teoría de SANTI ROMANO104 do sistema xurídico italiano
no sistema español como unha importante construción dogmática, que supera algunhas
disfuncións do positivismo e que se proxecta no momento actual nun fenómeno de
"crecente interconexión dos ordenamentos xurídicos".

En efecto, a referencia ao "ordenamento xurídico" non supón reconducir o sistema
xurídico só á norma, senón inserir os principios e a normatividade inmanente na propia
103

González Rivas, J.J. "La interpretación de la Constitución por el Tribunal Constitucional" Estudio
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Lorenzo Martín Retortillo. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1963. Martín Retortillo, L. Discurso de
ingreso na Real Academia de Xurisprudencia e Lexislación, o 25 de outubro de 2004.
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natureza das institucións, como recoñece a exposición de motivos da Lei de 1956 e o artigo
83.3 desta105.

O ordenamento xurídico, no seu conxunto, é o referente básico no control da
legalidade dos actos e disposicións xerais sometidos á orde xurisdicional contenciosoadministrativo, na medida en que a adecuación do acto ao ordenamento xurídico implica un
xuízo de valoración e de adaptación do acto ou disposición xeral ao sistema xurídico no seu
conxunto, superando a tese do positivismo legalista, como recordan os artigos 9.1 e 2 e
106.1 da CE, ao configurar os principios reitores do Estado social e democrático de dereito,
en coherencia coa xurisprudencia: a) do Tribunal Constitucional (en sentenzas números
101/83, 72/84, 75/85 e 108/86) e b) da Sala Terceira do Tribunal Supremo (entre outras, en
sentenzas do 22 de marzo de 1991 e 22 de xaneiro de 1993).

2. As técnicas do control da discrecionalidade administrativa e a desviación de
poder:

Tamén o texto da Lei de 1956 inicia os mecanismos do control xurídico, dentro dos
postulados do Estado de dereito, advertíndose non só o control dos elementos regulados do
acto, senón tamén a discrecionalidade técnica por parte da Administración, e advírtese un
incremento do control xurisdicional por parte dos órganos da orde contenciosoadministrativa de cantos actos se produzan, especialmente na comprobación dos feitos
determinantes que constitúen os presupostos obxectivos legalmente exixibles para que
poida realizar a Administración a consecuencia xurídica considerada na norma.

Se a Lei da xurisdición de 1956 significou a introdución do control dos elementos
regulados do acto, dos feitos determinantes e da desviación de poder, definida no artigo
83.3 daquela lei e na súa exposición de motivos como "o exercicio de potestades
administrativas para fins distintos dos previstos no ordenamento xurídico" foi
xurisprudencialmente cando se foron perfilando os trazos definitorios do control da
desviación de poder, podendo concretarse nos seguintes puntos, extraídos da análise da
STS, 3ª, 7ª do 8 xuño 1999:
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Este aspecto subliñámolo no libro "Comentarios a la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa 29/98 del 13 de julio", do que son autores J.J. González Rivas e I. Aranguren Pérez, Editorial
Thomson, Civitas 2006.

105

1º) O exercicio de potestades administrativas abrangue, subxectivamente, toda a
diversidade de órganos da Administración pública, na extensión que a este concepto legal
lle recoñece a lei e, obxectivamente, o exercicio da actividade administrativa, tanto pode
consistir nun facer activo como nunha deliberada pasividade, cando concorre no órgano
administrativo competente unha obriga específica de actuación positiva.

2º) O principio da desviación de poder presenta un terreo máis apropiado, para o seu
prolífico desenvolvemento, na chamada actividade discrecional da Administración, pero
non existe obstáculo que impida, aprioristicamente, a súa aplicación á actividade regulada
da Administración, pois se o vicio de desviación de poder é máis difícil de illar no uso das
potestades ou facultades reguladas, non o é menos que nada se opón á eventual
coexistencia con outros elementos do acto producido, precisamente para encubrir unha
desviación do fin público específico asignado pola norma.

3º) A necesaria constatación de que na xénese do acto administrativo se detectou a
concorrencia dunha causa ilícita, reflectida na disfunción manifesta entre o fin obxectivo
que emana da súa natureza e o fin subxectivo instrumental proposto polo órgano decisorio,
exixe que se probe cumpridamente, non se funde en simples opinións subxectivas nin
suspicacias interpretativas, nin tampouco se basee nunha oculta intención que o determine.

3. O concepto do interese público:

Outra perspectiva, non menos relevante, foi o desenvolvemento da importancia
do concepto de interese público, que comeza a súa andaina na Lei do 26 de decembro
de 1956.

Este concepto cumpre unha tripla función que se pode concretar nos seguintes
puntos:

a) É un criterio que inspira a aplicación das normas.
b) É un concepto que necesita ser interpretado.
c) Constitúe un elemento nuclear de toda decisión administrativa.
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A Lei de 1956 consagrou a submisión á norma dos poderes públicos, co
recoñecemento da interdición da arbitrariedade na súa actuación e a primacía da lei como
postulado básico do Estado de dereito, así como a suxeición dos actos da Administración
pública ao control dos tribunais da orde xurisdicional contencioso-administrativo, pois son
os aspectos substanciais no exercicio dunha xurisdición dentro do tronco común da
xurisdición ordinaria.

4. Influencia da Constitución de 1978 na Lei do 27 de decembro de 1956:

Non quero concluír esta reflexión sen salientar a Constitución de 1978 e a
influencia dos principios, valores e dereitos constitucionais na regulación legal, sen
esquecer que o artigo 106.1 da CE constitucionaliza no noso sistema normativo a
xurisdición contencioso-administrativa e culmina o que se denominou, doutrinalmente, a
cláusula rexia do Estado de dereito, ao asumir a xurisdición contencioso-administrativa o
control da legalidade da actuación administrativa e o control do exercicio da potestade
regulamentaria.

Pero non só é no artigo 106, dentro do título IV da Constitución, relativo ao
Goberno e a Administración (artigos 97 a 107), onde ten o seu encadramento sistemático a
análise da xurisdición contencioso-administrativa, senón que, a través do exame do texto
constitucional se poden extraer principios, criterios e pautas de aplicación que incidiron
directamente na regulación legal.

Así, destacamos os seguintes contidos:

1º) No título preliminar da Constitución:

No artigo 1.1 do texto constitucional propúgnanse como valores superiores do
ordenamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político. A todos
estes valores e criterios fundamentais de ordenación da vida política do Estado dálles
resposta a xurisdición contencioso-administrativa por canto que o control da liberdade e
igualdade queda desenvolvido especialmente no procedemento de protección dos dereitos
fundamentais (incardinado nos artigos 114 e seguintes do novo texto legal), o valor da
xustiza intégrase como elemento inherente á actividade xurisdicional e, finalmente, o valor
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do pluralismo político, en canto que forma parte da participación dos partidos políticos na
sociedade democrática.

Tamén é fundamental, na configuración do actual esquema da xurisdición
contencioso-administrativa, a análise do artigo 9.3 que contén uns principios básicos ao
recoñecer o principio de legalidade, coa submisión da Administración á lei e ao dereito, o
que se infire do exame do conxunto do texto legal e a eliminación das vías de feito na
actuación dos poderes públicos.

2º No título I da Constitución todo o contido constitucional do artigo 24, tanto no
parágrafo primeiro, como garantía substantiva, e no parágrafo segundo, como garantía
procesual, atopan o seu desenvolvemento normativo na xurisdición contenciosoadministrativa.

Na análise do articulado do texto constitucional, outros preceptos incidiron na
configuración da xurisdición contencioso-administrativa e así, o artigo 82.6 da CE a
establecer a posibilidade dos tribunais contencioso-administrativos de realizar o control da
lexislación delegada, determinou o control dos decretos lexislativos cando excedan os
límites da delegación (artigo 1, in fine, Lei 29/98), respondendo tamén a unha doutrina
xurisprudencial da Sala Terceira do Tribunal Supremo (por todas, e entre outras, as SSTS 3
novembro 1993 e 3 febreiro 1997) que recoñecera como as normas delegadas eran
fiscalizables pola xurisdición contencioso-administrativa para comprobar se se adecuaron
ou non á delegación concedida ou se ditaron dentro do prazo sinalado para o efecto.

3º) O artigo 140 da Constitución recoñece a autonomía local en defensa do
propio interese, que é compatible co control de legalidade da actuación dos entes
locais, como xa recoñeceu a sentenza do Pleno do Tribunal Constitucional 4/1981, do 2
de febreiro.

4º) O artigo 153, alínea c) da Constitución recoñeceu o control por parte das salas
dos tribunais superiores dos actos ou acordos emanados polas comunidades
autónomas, sen esquecer que o artigo 152 da Constitución establece o Tribunal
Superior de Xustiza, que culmina a organización xudicial no ámbito das devanditas
comunidades.
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A precisión constitucional supón a clara delimitación de competencias entre as
salas do contencioso-administrativo dos tribunais superiores de xustiza que son
intérpretes auténticos de dereito autonómico e da Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Supremo, que é o intérprete auténtico do dereito estatal.

III. A LEI 29/98, DO 13 DE XULLO: CARACTERÍSTICAS SISTEMÁTICAS
E NOVIDADES QUE INTRODUCE RESPECTO DA LEXISLACIÓN ANTERIOR.

Destacamos, en puntos sucesivos, algunhas reflexións positivas sobre as achegas
que, inseridas na nova lei, supuxeron no noso sistema xurídico:

1. Transformacións na estrutura organizativa e funcional dos órganos
xurisdicionais da orde contencioso-administrativa:

Esta lei, cuxa exposición de motivos a define como unha lei continuísta respecto do
sistema implantado pola Lei da xurisdición de 1956, trata de lle dar resposta á adecuación
das

exixencias

da

orde

contencioso-administrativa,

como

consecuencia

das

transformacións operadas na creación do Estado de dereito, no seu desenvolvemento e na
complexidade da vida administrativa.

Previamente, temos que ter en conta a transformación esencial que se opera no
Estado español, dende o punto de vista da organización territorial.

No esquema preconstitucional existe unha forma de Estado unitario, que condiciona
unha organización administrativa en que, por exemplo, os entes locais están sometidos á tutela
do Estado. No sistema posconstitucional, o título VIII da Constitución configura un sistema de
organización da Administración pública do Estado, que se diversifica nunha pluralidade de
administracións públicas e ás que trata de lles dar resposta o novo texto legal. Xa non se alude
só á Administración do Estado, á Administración local ou á Administración institucional,
senón ao conxunto de administracións públicas que forman parte da estrutura do Estado.
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Por iso, cando a Lei 29/1998 lles outorga competencia aos xulgados e tribunais da orde
contencioso-administrativa para o exame das pretensións que se deduzan en relación coa
actuación das administracións públicas, suxeitas ao dereito administrativo, coas disposicións
xerais de rango inferior á lei e cos decretos lexislativos cando excedan os límites da
delegación, está a prefigurar o ámbito de competencias desta xurisdición, ben que lle
corresponde ao Tribunal Constitucional pronunciarse sobre a validez do decreto lei (SSTC nº
29/82, 6/83, 29/86, 60/86 e 73/2000).

Así, recálcase o termo "pretensión", en relación coa actuación das administracións
públicas, dándolle resposta á clásica definición do proceso como institución, que J. Guasp
analiza nas sucesivas edicións do seu dereito procesual civil, como nos lembra Pedro
Aragoneses na súa obra "proceso e dereito procesual (introdución)106, cando define o proceso
como institución xurídica de satisfacción de pretensións, abranguendo un dos contidos máis
notorios da doutrina do institucionalismo de M. Hauriou.

Por outro lado, o texto legal non se refire con exclusividade ao acto da Administración
pública suxeito a dereito administrativo, seguindo a clásica definición de Zanobini, que
comprende o concepto do acto administrativo como manifestación de vontade, xuízo ou
coñecemento, senón que o novo texto legal comprende a "actuación" das administracións
públicas.

Destaca, igualmente, como ámbito específico competencial por parte da xurisdición
contencioso-administrativa, o exame das disposicións xerais de rango inferior á lei, o que
condiciona o límite de coñecemento entre a xurisdición constitucional que, con suxeición
ao título IX da Constitución e á Lei orgánica 2/1979, abrangue os recursos de
inconstitucionalidade e as cuestións de inconstitucionalidade, é dicir, o control
xurisdicional dos actos e disposicións con valor e rango legal107, perfectamente
diferenciable das disposicións regulamentarias, sexan estatais ou teñan carácter autonómico
e xa sexa por vía directa ou por vía indirecta, subliñándose, neste punto, o novo
coñecemento que a lei lles outorga aos xuíces e tribunais desta orde xurisdicional no
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concernente á análise da cuestión de ilegalidade, na forma prevista no capítulo II, título V
(arts. 123 a 126).

O ámbito competencial esténdese, en primeiro lugar, ás administracións públicas,
comprendendo dentro delas:

a) A Administración xeral do Estado, e na súa configuración normativa, ten en conta
as leis 6/1997, do 14 de abril e 50/97, do 27 de novembro, que desenvolveron a organización e
réxime do Goberno e a Administración do Estado, sendo a primeira das devanditas leis a que
contén todos os criterios de aplicación en materia de organización e funcionamento da
Administración xeral do Estado e a segunda, as cuestións que afectan o Goberno.

A iso ténselle que engadir o réxime dos organismos, entidades públicas empresariais,
entidades xestoras, sociedades mercantís estatais, fundacións e restantes entes do sector
público estatal.

Tamén a Lei xeral orzamentaria 47/2003, do 26 de novembro, incide no réxime das
entidades do sector público, diversificado no novo artigo segundo.

b) A Administración das comunidades autónomas, cuxo control por parte da
xurisdición representa unha das principais innovacións do texto legal, ao existir dezasete
comunidades autónomas, cos seus respectivos Consellos de Goberno, que exercen as
competencias atribuídas nos correspondentes Estatutos de autonomía.

c) A Administración local, cuxos actos son axuizados, partindo dos postulados da Lei
7/85, de bases de réxime local, que diferencia claramente entre as entidades locais territoriais
de carácter básico, como son o municipio, a provincia e a illa e outras entidades de ámbito
territorial distinto, como son os casaríos, parroquias, aldeas, etc, na forma previda no artigo 45
da Lei de bases de réxime local.

A Carta Europea da autonomía local do 15 de outubro de 1985, en vigor en España,
dende o 1 de marzo de 1989, garante a autonomía institucional dos entes locais.
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d) Tamén se encadran dentro do concepto de administracións públicas as entidades de
dereito público que sexan dependentes ou estean vinculadas ao Estado, as comunidades
autónomas ou os entes locais e neste capítulo podemos indicar, por unha parte, a existencia da
Administración institucional, baseada nunha independencia funcional e regras propias
distintas da autonomía territorial e a Administración territorial, baseándose en entes con
personalidade xurídica, estatuto propio e elementos patrimoniais e materiais necesarios para o
cumprimento dos fins que lle son propios e que poden pertencer ao Estado, ás comunidades
autónomas ou aos entes locais, tendo en conta os organismos públicos recollidos no artigo 2.3
da Lei 6/97, clasificados no artigo 43 e as disposicións adicionais oitava (Banco de España),
novena (AEAT, Consello Económico e Social e o Instituto Cervantes) e décima (CNMV,
RTVE, Axencia de Protección de datos e Comisións do Sistema Eléctrico e das
Telecomunicacións), da Lei 29/98.

A Lei 33/2003, do 3 de novembro, sobre o patrimonio das administracións públicas
contén o réxime xurídico das sociedades mercantís estatais (disposición derradeira primeira
que lle dá nova redacción á disposición adicional duodécima da Lei 6/1997).

e) A Administración corporativa integra o importante sector dos colexios profesionais,
das comunidades de Regantes, etc. que se cualifican, doutrinal e xurisprudencialmente, como
corporacións de dereito público ou sectoriais privadas, rexidas polas súas leis específicas e
sometidas ao principio de reserva de lei, nos termos do artigo 36 do texto constitucional.

A todos os actos ou resolucións administrativas que emanan desa diversidade de
administracións públicas se estende o ámbito da intervención da xurisdición contenciosoadministrativa, que segundo a nova regulación legal, comprende tamén as pretensións que se
refiran a uns determinados contidos obxectivos que, de modo esquemático, podemos
sistematizar do modo seguinte:

a) Os actos e disposicións en materia de persoal, administración e xestión patrimonial
suxeitos a dereito público, adoptados polos órganos competentes do Congreso dos Deputados,
do Senado, do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas e do Defensor do Pobo, así
como das asembleas lexislativas das comunidades autónomas e das institucións análogas ao
Tribunal de Contas e ao Defensor do Pobo, nas devanditas comunidades.
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b) Dentro do coñecemento obxectivo tamén destas materias, correspóndelle á
xurisdición contencioso-administrativa coñecer da legalidade dos actos e disposicións do
Consello Xeral do Poder Xudicial, así como da actividade administrativa dos órganos de
Goberno, dos xulgados e os tribunais, remitíndose neste punto a Lei reguladora ao xa prevido
na Lei orgánica do poder xudicial.

c) A norma reguladora outórgalle competencia á xurisdición contenciosoadministrativa respecto da actuación da Administración electoral, nos termos previstos pola
Lei orgánica electoral xeral 5/1985 e nas sucesivas reformas legais producidas no devandito
corpo legal, diferenciándose a proclamación das candidaturas, materia examinada por parte
dos xulgados e a proclamación de electos polas salas do contencioso-administrativo dos
tribunais superiores de xustiza respecto da proclamación de electos no caso de eleccións locais
e autonómicas. Respecto á proclamación de electos no caso de eleccións xerais ao Congreso e
ao Senado e eleccións ao Parlamento Europeo, a terceira reforma da Lei electoral outorgoulle
o seu coñecemento á Sala Terceira do Tribunal Supremo.

Destacaría, neste ámbito, a importancia que a Lei 29/98 lles deu aos seguintes contidos
competenciais:

a) A protección dos dereitos fundamentais, os elementos regulados e a determinación
das indemnizacións que fosen procedentes en relación cos actos de Goberno ou dos consellos
de goberno das comunidades autónomas, calquera que fose a natureza dos devanditos actos,
producíndose, desta forma, a integración na Lei 29/98 da Lei 62/78, do 26 de decembro, que
mantivo a súa plena autonomía fronte á Lei reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa, en desenvolvemento da previsión contida no artigo 53.2 do texto
constitucional.

b) Os contratos administrativos e os actos de preparación e adxudicación dos contratos
suxeitos á lexislación de contratación das administracións públicas, valorándose como obxecto
de coñecemento esta materia, que deu lugar, no seu momento, a partir de 1960, á doutrina do
acto administrativo separable, dende a sentenza que afectaba o Hotel Andalucía Palace de
Sevilla108, e ao coñecemento por parte desta xurisdición non só da tipicidade dos actos
108
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administrativos e dos contratos típicos de obras, xestión de servizos e subministracións, senón
tamén ao coñecemento dos actos de preparación, materia que experimentou unha evolución
normativa co Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño (texto refundido da LCAP), e co
Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, que contén o Regulamento da LCAP como
consecuencia da recepción por España del Dereito Comunitario Europeo, motivando reformas
como a de 1986, ao incidir a lexislación comunitaria no noso dereito interno e as sucesivas
modificacións lexislativas nas respectivas leis de orzamentos xerais do Estado, que afectaban,
esencialmente, a forma ou a contía económica para determinar a contratación.

c) Tamén se estende o control da xurisdición contencioso-administrativa aos actos de
control ou fiscalización ditados pola Administración concedente, respecto dos ditados polos
concesionarios dos servizos públicos cando estes desenvolven o exercicio de potestades
administrativas, así como aqueles actos dos concesionarios cando poidan ser obxecto de
recurso directamente perante esta xurisdición, de acordo coa lexislación específica,
outorgándose especial relevancia á concesión administrativa e ao réxime entre a
Administración concedente e o concesionario ou usuario do servizo, especialmente como
forma indirecta de xestión na prestación do servizo público, como recoñeceron as SSTS 3ª, do
22 de febreiro e 16 de abril de 1997.

d) A responsabilidade patrimonial das administracións públicas, calquera que sexa a
natureza da actividade ou o tipo de relación de que derive, tamén se erixe en núcleo esencial
de coñecemento por esta xurisdición, non podendo ser demandada aquela por este motivo ante
os órganos da orde civil ou social o que formula, en definitiva, unha valoración de asunción
por parte da xurisdición contencioso-administrativa de todos os temas que afectan a
responsabilidade patrimonial da Administración, en coherencia coa disposición adicional
duodécima da Lei 4/99, do 13 de xaneiro, tendo en conta o desenvolvemento normativo
contido nos artigos 139 a 145 da Lei 30/92 e do Real decreto 429/93, do 26 de marzo, que
conteñen o réxime xurídico en materia de responsabilidade das administracións públicas109,
por funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos e cuxa delimitación
competencial foi afectada pola Lei orgánica 19/2003, do 23 de decembro (disposición
adicional décima), ao subliñar que a responsabilidade patrimonial das administracións
públicas se produce "calquera que sexa a natureza da actividade ou o tipo de relación de que
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derive, non podendo ser demandadas aquelas por este motivo ante as ordes xurisdicionais civil
ou social aínda cando na produción do dano concorran con particulares ou conten cun seguro
de responsabilidade".

Non quero concluír esta reflexión positiva sobre o alcance da Lei 29/98, senón
recordando a enumeración taxativa doutras materias non asumidas por esta orde xurisdicional:

a) En primeiro lugar, as cuestións que se lles atribúan aos órganos xurisdicionais civil,
penal e social, aínda que estean relacionadas coa actividade da Administración pública.

b) Exclúese do coñecemento da xurisdición contencioso-administrativa o recurso
contencioso-disciplinario militar que asume a xurisdición castrense e tamén se exclúen do
coñecemento da xurisdición contencioso-administrativa os conflitos de xurisdición que xurdan
entre os xulgados e tribunais e a Administración pública, así como os conflitos de atribucións
entre os órganos dunha mesma Administración.

Esta materia aparece regulada na Lei orgánica 2/87, do 18 de maio, sobre conflitos
xurisdicionais entre os xulgados e tribunais e a Administración, que permite significar que os
conflitos de xurisdición entre xulgados ou tribunais e a Administración son resoltos polo
órgano colexiado a que se refire o artigo 38.1 da Lei orgánica 6/85, que recibe o nome de
Tribunal de Conflitos de Xurisdición.

Finalmente, esténdese o coñecemento dos órganos da xurisdición contenciosoadministrativa á decisión das cuestións prexudiciais ou incidentais, non pertencentes á orde
administrativa, pero que están directamente relacionados cun recurso contenciosoadministrativo, coa modificación da introdución de tres cuestións incidentais ou prexudiciais
respecto das cales non asume o seu coñecemento a xurisdición contencioso-administrativa: En
primeiro lugar, as cuestións de carácter constitucional, asumibles na súa integridade por
imperativo dos artigos 159 e seguintes da Constitución e primeiro e seguintes da Lei orgánica
2/79 polo Tribunal Constitucional. En segundo lugar, as cuestións prexudiciais ou incidentais
de carácter penal, que teñen un tratamento preferente e exclusivo na xurisdición penal
ordinaria. En terceiro lugar, o disposto nos tratados e acordos internacionais, na medida en que
a súa aplicación no dereito interno (artigos 93 a 96 da Constitución e 1.5 do título preliminar
do Código civil), cuestiona o problema da súa ratificación e entrada en vigor (pensemos, por
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exemplo, na decisión do Pleno do Tribunal Constitucional do 1 de xullo de 1992, que analiza a
constitucionalidade da ratificación por España del Tratado da Unión Europea e que provoca
despois unha modificación constitucional na redacción do novo artigo 13.2 da C.E.). Neste
punto situamos a cuestión prexudicial europea (artigo III-274 do proxecto da Constitución
europea).

Por conseguinte, nunha primeira reflexión atopámonos con que hai unha
transformación esencial da Administración pública; diversificada nesa pluralidade de contidos
que fomos vendo, hai unha pluralidade de manifestacións da actuación administrativa e,
finalmente, hai un control da potestade regulamentaria e dos excesos da delegación lexislativa,
que son definidos dentro do contido obxectivo e competencial dos órganos da xurisdición
contencioso-administrativa.

2. Cambios significativos nas competencias da orde xurisdicional contenciosoadministrativo:

A Lei 29/1998, do 13 de xullo, supuxo cambios significativos á hora de delimitar os
novos órganos da orde xurisdicional contencioso-administrativo e as súas competencias,
destacándose, a modo de síntese, as seguintes notas:

2.1. Define a competencia dos xulgados unipersoais mediante un sistema de lista
taxada (arts. 8 e 9) atribuíndolles aos órganos unipersoais un conxunto de competencias
relativamente uniformes e de menor transcendencia económica e social, que xa
experimentaron algunhas reformas posteriores: disposición derradeira décima da Lei
1/2000, do 7 de xaneiro, e disposición adicional décima da Lei orgánica 19/2003, do 23 de
decembro.

Tras esta última reforma os asuntos da Administración local, con excepción das
impugnacións de calquera clase de instrumentos de plan urbanístico, quedan excluídos do
recurso de casación, ao igual que as resolucións que se diten en materia de estranxeiría pola
Administración periférica do Estado, dando resposta sucesivos autos da Sección Primeira
da Sala Terceira (por todos, os Autos do 4 de outubro e 18 de novembro de 2004) ao
tratamento impugnatorio das sentenzas ditadas polas salas dos tribunais superiores de
Xustiza con posterioridade á entrada en vigor da Lei orgánica 19/2003 nos procesos
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pendentes antes desa data, cuxa competencia lles corresponde aos xulgados do contenciosoadministrativo, ao declarar denegada a preparación do recurso de casación.

O resto de materias que se lles asignan aos xulgados unipersoais afectan as
cuestións de persoal, sancións non superiores a 60.000 euros e cesamento de actividades
que non excedan de seis meses, reclamacións por responsabilidade patrimonial que non
excedan de 30.050 euros e actos en contía non superior a 60.000 euros da Administración
periférica e das comunidades autónomas, así como dos entes públicos cuxa competencia
non se estenda a todo o territorio nacional.

En materia electoral os xulgados coñecen das impugnacións contra actos das xuntas
electorais de zona e proclamación de candidaturas e candidatos, materia xa prevista no
artigo 49 da Lei orgánica 5/85.

Tamén coñecen os xulgados das autorizacións para entrada en domicilios, para a
execución forzosa dos actos administrativos que, nun primeiro momento, se contivo no
artigo 87.2 da LOPX.

Finalmente, os xulgados asumen o coñecemento da autorización ou ratificación
xudicial das medidas que as autoridades sanitarias consideren urxentes para a saúde e
impliquen privación ou restrición da liberdade ou doutro dereito fundamental, que xa
estableceu a disposición derradeira décima da Lei 1/2000.

2.2. Tamén se regulan as competencias dos novos xulgados centrais do
contencioso-administrativo, que estenden a súa xurisdición a todo o territorio nacional e
cuxa competencia se viu modificada pola disposición adicional décima, punto tres, da Lei
orgánica 19/2003, do 23 de decembro, incluíndo os novos entes do sector público estatal.

Así, coñecen en primeira ou única instancia nas materias de persoal cando se trate
de actos de ministros e secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso,
fiscalización ou tutela, os actos ditados por órganos inferiores ou que se refiran ao
nacemento ou extinción da relación de servizo de funcionarios de carreira ou a materias que
afecten a actos de ministros e secretarios de Estado dos órganos centrais do Ministerio de
Defensa, referidos a ascensos, orde e antigüidade no escalafonamento e destinos.
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Tamén coñecen dos actos dos órganos centrais da Administración xeral do Estado
en materia de sancións, que non excedan de 60.000 euros ou privación do exercicio de
dereitos, que non excedan de seis meses e da materia de responsabilidade patrimonial
contra resolucións de ministros e secretarios de Estado cando non exceda de 30.050 euros.

Os actos emanados dos órganos públicos con personalidade xurídica propia e
entidades pertencentes ao sector público estatal, que afecten a todo o territorio nacional,
tamén son examinados polos xulgados centrais, debendo considerarse como textos
complementarios sobre esta materia a Lei xeral orzamentaria 47/2003 do 26 de novembro
(en especial, artigos 1 a 3) e o título III da Lei 6/97, do 14 de abril, respecto á regulación
dos organismos públicos.

2.3. As competencias das salas dos tribunais superiores de Xustiza, tendo como
precedente o que ata a entrada en vigor da nova Lei supuxese unha competencia residual
delimitada no artigo 74 da LOPX atopa na redacción do artigo 10 a súa concreción, ben que
os temas concernentes á estranxeiría (leis orgánicas 4 e 8/2000) esixiron unha aplicación
xurisprudencial (Autos da Sección 1ª da Sala 3ª do Tribunal Supremo do 4 de outubro e 18
de novembro de 2004), que exclúe o seu coñecemento polo Tribunal Supremo.

Deste modo, residéncianse ante as salas dos tribunais superiores os actos dos
órganos de goberno das comunidades autónomas, das asembleas lexislativas das
comunidades autónomas, das institucións autonómicas análogas ao Defensor do Pobo ou ao
Tribunal de Contas, referidas a materias de persoal, administración e xestión patrimonial.

Tamén coñecen dos actos e resolucións que diten os tribunais económico
Administrativos rexionais e locais, cando poñen fin á vía económico-administrativa e cando
se trate de resolucións ditadas polo Tribunal Económico Administrativo Central en materia
de tributos cedidos.

En materia electoral, coñecen as salas dos tribunais superiores da proclamación de
electos en eleccións locais e autonómicas e elección e proclamación de presidentes de
corporacións locais.
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Estas salas entenden dos convenios entre administracións públicas, sempre que non
excedan da Comunidade Autónoma respectiva, da prohibición ou modificación do dereito
de reunión e nos actos de persoal, propiedades especiais e expropiación forzosa cando se
refira a todo o territorio nacional, en resolución ditada por órgano inferior a ministro ou
secretario de Estado.

Finalmente, o carácter residual que tiveron estas salas permite concretar como
obxecto do seu coñecemento unha serie de materias que, xurisprudencialmente, lle son
asignadas como as relativas á Oficina de Patentes e Marcas (STS, 3ª, 1ª, do 30 de xuño de
2000) ou dilixencias de embargamento dunha Unidade Rexional de Recadación (SSTS, 3ª,
1ª, de 15 de novembro e 26 de decembro de 2000).

Ademais, coñecen dos recursos de apelación e revisión contra sentenzas e autos dos
xulgados unipersoais e casación para unificación de doutrina e interese de lei, no ámbito
autonómico.

2.4. Despois da reforma operada no artigo 66 da LOPX pola Lei orgánica 16/1994,
o artigo 11 da Lei 29/1998 delimitou as competencias da Sala do ContenciosoAdministrativo da Audiencia Nacional, ben que este precepto foi modificado polo artigo
segundo da Lei orgánica 4/2003, do 21 de maio.

A sala coñece en única instancia dos recursos contra actos de ministros e secretarios
de Estado, en xeral e en materia de persoal cando se refiren ao nacemento ou extinción da
relación de servizos de funcionarios de carreira e dos actos dos órganos centrais de defensa,
referidos a ascensos, orde e antigüidade e destino.

Tamén coñecen dos recursos contra actos de ministros e secretarios de Estado que
rectifiquen en vía de recurso ou en procedemento de fiscalización ou tutela os ditados por
órganos con competencia en todo o territorio nacional, convenios que excedan dunha
Comunidade Autónoma e actos de natureza económico-administrativa ditados polo
ministro de Economía e Facenda ou o TEAC, salvo tributos cedidos.

As apelacións, revisións ou cuestións de competencia contra sentenzas dos xulgados
centrais do contencioso-administrativo tamén son obxecto de coñecemento pola Sala da
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Audiencia Nacional, así como os actos do Banco de España, Comisión Nacional do
Mercado de Valores, Tribunal de Defensa da Competencia, Axencia de Protección de
Datos, Comisións do Sistema Eléctrico Nacional e do Mercado das Telecomunicacións,
Consello Económico-Social, Instituto Cervantes, Consello de Universidades e Comisión
Nacional da Enerxía, entre outros.

Finalmente, o artigo segundo da Lei orgánica 4/2003, do 21 de maio, engade a
alínea e) do artigo 11.1 sobre os recursos contra actos da Comisión de Vixilancia de
Actividades de Financiamento do Terrorismo e autorización de prórroga de prazos das
medidas da devandita comisión conforme a Lei de prevención e bloqueo de financiamento
do terrorismo.

2.5. Seguindo as directrices dos artigos 123.1 de .la CE e 53 e 58 da LOPX, o artigo
12 da nova lei recolle as competencias da Sala Terceira do Tribunal Supremo, en única
instancia (parágrafo 1º) e como órgano de casación, así como materias específicas
recollidas na O 5/1985, electoral xeral e na Lei orgánica 19/2003 do 23 de decembro.

Basicamente, a competencia da Sala Terceira do Tribunal Supremo pode
concretarse nos actos e disposicións do Consello de Ministros e Comisións Delegadas do
Goberno, os actos e disposicións do Consello Xeral do Poder Xudicial, os actos e
disposicións en materia de persoal, administración e xestión patrimonial adoptadas polo
Congreso dos Deputados, o Senado, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas e o
Defensor do Pobo.

Tamén coñece dos recursos de casación, casación para unificación de doutrina,
interese de lei e revisión dos actos da XEC e actos de proclamación de electos de
deputados, senadores e parlamentarios europeos.

3. O control xurisdicional da actividade administrativa:

A nova Lei da xurisdición contencioso-administrativa, superando o esquema do
control dos actos da Administración pública suxeitos a dereito administrativo ou das
disposicións xerais con categoría inferior á lei, en parte, extraído do exame doutrinal, tanto
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do dereito italiano (ALESSI ou ZANOBINI) como do dereito español (GARRIDO
FALLA, GARCÍA DE ENTERRÍA, GONZÁLEZ PÉREZ) configurou unha concepción
máis ampla do acto administrativo, de forma que o control xurisdicional da actividade
administrativa se estende á actuación administrativa.

Hai un texto legal que constitúe un precedente normativo de relevancia, que é a Lei
orgánica 2/1979, do 3 outubro, do Tribunal Constitucional, ao comprender unha das
modalidades do recurso de amparo -o denominado amparo mixto- con relación aos actos do
poder executivo e establecer no artigo 43.1 que o devandito amparo se promove contra
disposicións, actos xurídicos (expresos, tácitos, presuntos) ou simple vía de feito por parte
dos poderes públicos (Goberno, autoridades, funcionarios ou órganos executivos
colexiados das comunidades autónomas).

A Lei 29/98, nos artigos 25 e 26, alude ao control da actividade administrativa que
comprende os actos expresos, a inactividade da Administración, os actos denegatorios
presuntos ou a simple vía de feito por parte dos poderes públicos e despois de recoñecer a
impugnación directa das disposicións de carácter xeral, admite a dos actos que se produzan
en aplicación destas, seguindo os postulados do artigo 39.1 e 3 da Lei 27 decembro 1956.

Vexamos, resumidamente, o significado e alcance que tiveron estes preceptos na
configuración do ámbito do control xurisdicional da actividade administrativa pola orde
contencioso-administrativa.

En primeiro lugar, o artigo segundo da Lei de 1956 excluía do control xurisdicional
os actos políticos do Goberno, dos cales facía unha reflexión exemplificativa ao se referir
aos actos que afectaban a defensa do territorio nacional, relacións internacionais,
seguridade interior do Estado, ao mando e organización militar ou a aqueles actos que
fosen excluídos expresamente do control xurisdicional [art. 2.2 b) Lei de 1956].

A xurisprudencia contencioso-administrativa, dende a sentenza do 28 de xuño de
1994 ditada por o Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo, as posteriores sentenzas,
tamén do Pleno da Sala ditadas o 4 abril 1997 (3) sobre desclasificación de papeis do
CESID e as posteriores sentenzas da Sección Sexta da Sala Terceira do 15 xullo 1997 e 3
decembro 1998, introducen no noso sistema xurídico o control xurisdicional do acto
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político en función dos elementos regulados do acto e daqueles elementos vinculados ao
exercicio de dereitos fundamentais.

Por conseguinte, primeiro, xurisprudencialmente mediante a fixación de criterios
por parte da Sala Terceira do Tribunal Supremo e despois, a través da regulación legal
prevista no artigo 2 da Lei 29/98, faise efectiva a cláusula rexia do Estado de dereito
prevista no artigo 106.1 da Constitución española, a someter a potestade regulamentaria e a
legalidade da actuación administrativa ao control dos tribunais da orde xurisdicional
contencioso-administrativa.

Completa o ámbito obxectivo da nova regulación legal, sobre a base do control da
actuación administrativa, o acto expreso, o acto non manifestado por escrito, o silencio
administrativo (aquí facemos especial referencia aos artigos 42 a 44, inicialmente
redactados pola Lei 30/1992 e posteriormente modificados pola Lei 4/ 1999) e finalmente a
vía de feito por parte dos poderes públicos.

Sobre a vía de feito xa tivo ocasión de sinalar a sentenza do Pleno do Tribunal
Constitucional 160/1991 (nas actuacións derivadas da expropiación do pantano de Riaño,
ao resolver o recurso de amparo nº 831/88 sinala no FX 4 (2 e 3): "Estamos así ante un
suposto típico dos denominados pola doutrina actos tácitos, isto é condutas ou
comportamentos da Administración que revelan concluintemente unha decisión
administrativa previa e que se dan, sobre todo, nas actuacións que levan aparellada o uso da
forza e a coacción, onde moitas veces a execución mesma se presenta como a única
exteriorización da vontade administrativa. Son, pois, actos administrativos e como tales
obxecto idóneo do recurso contencioso-administrativo".

A propia exposición de motivos da LXCA declara que o acceso a esta orde
xurisdicional «non ha de ser posible unicamente cando a Administración produce actos
expresos e escritos, senón tamén cando revisten calquera outra forma de manifestación
regulada polo Dereito ou son tácitos ou presuntos, porque todos eles, e non soamente os
primeiros, poden incorrer en infraccións xurídicas que requiran a asistencia xurisdicional».

E é que fronte a unha actuación material da Administración só caben dúas
posibilidades: ben considerar a devandita actuación como un conxunto de facta

122

concludentia do que se debe inferir unha resolución fundamentadora desta, isto é, unha
declaración de vontade administrativa manifestada a través da actuación material, ou ben,
se non é así, concibir a devandita actuación como unha simple vía de feito, é dicir, como
unha pura actuación material non amparada sequera aparentemente por unha cobertura
xurídica.

A virtualidade da Lei 29/98 consistiu, neste punto, na regulación do control
xurisdicional da inactividade material da Administración e da vía de feito, constituíndo
unha das innovacións máis importantes, como recoñece a exposición de motivos do novo
texto legal, aínda que, con anterioridade, o Tribunal Constitucional na STC 294/1994, do 7
novembro, se referira a esta materia subliñando no F. 4, p. 8: «aínda habería unha
manifestación máis da actuación administrativa susceptible de ser revisada pola xurisdición
contencioso-administrativa, a saber: a inactividade material da Administración fronte á
obriga, nacida da lei e recoñecida pola propia Administración nunha resolución expresa, de
lles pagar aos interesados as cantidades que se lles deban».

Así se recoñeceu, introducindo o artigo 29, en relación co artigo 25.2, a regulación
do recurso contra a inactividade material da Administración, como toda omisión de
actividade xurídica ou material, legalmente debida pola Administración.

En todo caso, non sempre é posible o control xurisdicional da actividade da
Administración, como sucede cando esta dispón de certa marxe de actuación ou cando non
estamos en presenza dunha prestación concreta, deixando fóra do precepto aqueles casos en
que a Administración vén obrigada a unha actividade material, sen que exista unha relación
xurídica en que a outra parte teña dereito á correspondente petición.

Tamén subliñamos, pola súa relevancia, a introdución no novo artigo 30 do recurso
contra actuacións materiais da Administración constitutivas de vía de feito, definidas na
exposición de motivos (ap. V, parágrafo 92) como «actuacións materiais da Administración
que carecen da necesaria cobertura xurídica e lesionan dereitos e intereses lexítimos de
calquera clase».

Tradicionalmente recoñeceuse a compatibilidade das accións defensivas fronte á vía
de feito baseadas tanto no dereito privado (acción interdital e artigo 125 da LEF) coma no
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ámbito administrativo, viable con anterioridade á vixencia da Lei 29/1998 no artigo 101 da
Lei 30/1992, segundo se infire da análise dos debates parlamentarios da Lei 29/1998, aínda
que iso non exclúe do debate actual a posibilidade suscitada en sectores doutrinais sobre a
incompatibilidade ou innecesariedade da vía interdital, cando a STS do 26 de xuño de 2001
da Sala Terceira recoñece a posibilidade de acudir ante a xurisdición civil e o exercicio da
acción contencioso-administrativa.

Mentres a acción interdital conduce a un proceso de carácter sumario e preventivo,
o recurso contencioso-administrativo é máis amplo e permite non só a cesación da vía de
feito, senón o recoñecemento dunha situación xurídica individualizada.

A xurisprudencia da Sala Terceira do Tribunal Supremo recoñeceu a posibilidade de
coñecer da vía de feito (en SSTS, 3ª, de 3 de decembro de 1982, 22 de setembro de 1990 e
18 de outubro de 2000) e en todo caso, interesa subliñar como a nova lei recoñece como
obxecto de impugnación a inactividade e as actuacións constitutivas de vía de feito, a
primeira fora xa asumida pola doutrina e a xurisprudencia a través da interpretación, en
clave constitucional, dos actos presuntos e dos actos tácitos ou os denominados facta
concludentia e a protección fronte á vía de feito xa fora garantida polo Tribunal
Constitucional (por todas, en STC nº 160/91) e nesta materia a Lei 29/98, do 13 de xullo,
contén exemplos relevantes da súa aplicación nos artigos 13, 25, 30 e 45.

Tamén a xurisprudencia, así, na STS, 3ª, 4ª, do 16 de setembro de 2003, recoñece a
vía de feito como "actuación da Administración sen cobertura legal e que ocasiona
prexuízo a un dereito de terceiro".

4. A cuestión da lexitimación:

Non só é no ámbito obxectivo e na súa aplicación onde se faise efectivo o contido
xurisdicional do artigo 106.1 da Constitución outorgándolle á xurisdición contenciosoadministrativa un marcado sentido expansivo e facendo efectiva a realidade do Estado de
dereito, sometido ao principio de legalidade e de submisión da Administración á lei e ao
dereito, en frase acuñada do dereito alemán, senón que é noutros ámbitos específicos onde
se produciu unha influencia notoria dos criterios constitucionais e da xurisprudencia, tanto
do Tribunal Constitucional coma do Tribunal Supremo español. En concreto, no tema da
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lexitimación, desaparecida a fórmula limitativa do artigo 28 da Lei xurisdicional
contencioso-administrativa de 1956, introduciuse o concepto do interese lexítimo fronte ao
interese directo.

O artigo 24.1 da Constitución aludía á proscrición da indefensión e á tutela xudicial
efectiva dos dereitos e intereses lexítimos e pasouse na nova configuración normativa, na
redacción do artigo 19 da nova lei, ao recoñecemento do interese lexítimo como susceptible
de protección, o cal supón unha ampliación do ámbito de actuación dos particulares e dos
entes colectivos ante os órganos da xurisdición contencioso-administrativa e deste xeito
supérase o puro interese directo co recoñecemento do interese lexítimo no exercicio da
acción.

Sobre este punto, a xurisprudencia do Tribunal Supremo, en sentenzas do 6 de
marzo, 15 e 26 de setembro de 1997, precisou que o concepto de interese lexítimo era
moito máis amplo que o puro interese persoal e directo e o Tribunal Constitucional, en STC
nº 264/94 sinalou que o concepto do interese lexítimo resultaba identificable en calquera
vantaxe ou utilidade derivada da reparación pretendida e, posteriormente, destacou na STC
120/2001 a obriga de interpretar con amplitude as fórmulas que as leis procesuais utilicen
para "a atribución de lexitimación activa para acceder aos procesos xudiciais".

Esta evolución, dende o punto de vista doutrinal e especialmente xurisprudencial,
posibilitou unha reinterpretación do sistema xurídico, en concordancia co artigo 24.1 da
Constitución, que fixo máis flexible o concepto da lexitimación procesual no ámbito
contencioso-administrativo, facilitando o acceso á devandita orde xurisdicional, facendo
efectiva a proscrición da indefensión e desenvolvendo o concepto do interese lexítimo,
como núcleo esencial de lexitimación no proceso contencioso-administrativo.

Tamén son destacables na nova regulación os seguintes aspectos:

a') O recoñecemento da lexitimación activa ás corporacións, asociacións, sindicatos,
grupos e entidades comprendidos no artigo 18.
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b') A lexitimación da Administración do Estado, das comunidades autónomas ou
das entidades locais territoriais, para impugnación dos actos e disposicións de cada unha
delas [artigo 19.1 c), d) e e)].

c´) A lexitimación do Ministerio Fiscal nos procesos que determine a Lei [artigo
19.1 f)] e naqueles en que a acción sexa pública (Lei 16/1985, do 25 xuño, sobre
patrimonio histórico nacional [art. 8.2], Lei 22/1988, do 28 xullo, de costas [art. 109], e Lei
do solo [art. 304], deixado expresamente en vigor pola disposición transitoria única da nova
Lei 6/1998, de 13 abril).

Sobre a capacidade das persoas xurídicas e en desenvolvemento da Lei 29/98
interesa subliñar os criterios xurisprudenciais que en desenvolvemento da Lei 29/98 se
conteñen na STS do 10 de xullo de 2001 e que se poden concretar nos seguintes puntos:

1º) É coñecida a doutrina do Tribunal Constitucional, segundo a cal non conculca o
dereito á tutela xudicial a resolución xudicial simplemente procesual ou de inadmisión que,
comprobando a inexistencia dun requisito procesual, se ve impedida de coñecer o fondo do
asunto, sempre e cando a parte prexudicada tivese a posibilidade de emendar este requisito
(por todas, STC 110/1992).

2º) A xurisprudencia do Tribunal Supremo vén esixindo que nos recursos
promovidos por persoas xurídicas, que representen intereses institucionais, teñan que
acreditar, acompañando o documento correspondente (estatutos ou regras reguladoras
correspondentes), que o órgano que adoptou a decisión de recorrer é o facultado para iso.

3º) A Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa prevé dúas
modalidades de apreciación dos defectos procesuais e da súa posible emenda: a apreciada
de oficio, en que o órgano xudicial, salientando o defecto, outorgará un prazo para a súa
emenda e a apreciada por instancia de parte, en que se poderá remediar o defecto dentro
dos dez días seguintes a aquel en que se notificase o escrito que conteña a alegación do
defecto.

4º) Sobre este punto, é reiterada a xurisprudencia do Tribunal Constitucional no
sentido de que «non se debe rexeitar un recurso defectuosamente preparado ou interposto
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sen dar previamente ocasión á emenda dos defectos advertidos, sempre que non teñan a súa
orixe nunha actitude contumaz ou neglixente do interesado» (SSTC 132/1987, 162/1986,
entre outras) se se trata dunha resolución de inadmisión baseada nunha causa legal,
debidamente razoada pola sala, pola concorrencia dun defecto emendable que puido ser
remediado pola parte.

5º) Os defectos determinantes da inadmisión deben, pola súa vez, ser interpretados
con criterios de proporcionalidade que teñan en conta os efectos da inobservancia da regra,
en relación coa finalidade dos requisitos e presupostos procesuais e sen esquecer nestes
casos a carga evidente da seriedade da interposición do recurso e a voluntariedade e
dilixencia no cumprimento do devandito requisito procesual.

6º) O artigo 24.1 da Constitución garante o dereito a obter unha resposta xudicial
motivada, razoable e coherente coas pretensións, sempre que se exerzan con cumprimento
dos requisitos de procedibilidade legalmente establecidos, polo que non se conculca o
dereito á tutela xudicial efectiva por aquelas resolucións xudiciais que teñen carácter
simplemente procesual ou de inadmisión, ao comprobar a inexistencia dun requisito
procesual que impide coñecer o fondo do asunto, tendo en conta a natureza do requisito
incumprido e a observancia da posibilidade de emenda dos requisitos formais omitidos,
dando ocasión para emendar tales defectos.

En todo caso, a xurisprudencia do Pleno da Sala Terceira (así, en STS, Pleno do 31
de maio de 2006) nega a lexitimación dunha fundación, por ausencia de afectación no acto
administrativo obxecto de recurso.

5. A evitación da indefensión: o sistema das localizacións e a incompetencia.

A influencia da xurisprudencia do Tribunal Supremo e do Tribunal Constitucional
supuxo na Lei 29/98 a apertura dunha nova perspectiva de indubidable relevancia nesta liña
de superación das causacións de indefensión no proceso contencioso-administrativo. É
certo que o artigo 60 da Lei xurisdicional de 1956, en conexión co artigo 64 impoñía a
lectura do «Boletín Oficial del Estado» ou da provincia aos cidadáns para examinar se
foran emprazados nun proceso contencioso-administrativo. Esta actuación limitativa do
coñecemento da existencia de posibles procesos en que están afectados os cidadáns no
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é

superada

cunha
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xurisprudencial que se inicia na sentenza do 31 marzo 1981, en que o Tribunal
Constitucional, ao resolver un recurso de amparo, impón a necesidade da localización,
superando a fórmula edictal, sempre que os interesados estivesen perfectamente
identificados no expediente administrativo.

Iníciase unha tendencia xurisprudencial, que se completa con sucesivas sentenzas
(SSTC 63/1982,117/ 1983, 119/1984, 21/985, 56/1985, 81/1985, 150/1986, 228/1988,
97/1991, 129/1991, 170/1992, 78/1993, 100/1994 e 87/1997, entre outras), que superan a
idea da localización edictal por quen estea identificado no expediente administrativo e
introduce só algunhas correccións cando se trata de exercicios de accións públicas (como
no caso do urbanismo prevía o artigo 235 do texto refundido da Lei do solo, do 9 abril
1976).

Neste sentido a Lei l0/1992, do 30 abril, que introduce no noso sistema xurídico o
recurso de casación nas súas tres modalidades de casación ordinaria, casación para
unificación de doutrina e casación para interese de lei, modificou xa o artigo 64 da Lei
xurisdicional, poñendo de manifesto que nos casos en que se reclame o expediente
administrativo, a devandita reclamación ante a Administración implicará a obriga por parte
desta de emprazar posibles interesados.

O novo texto legal da Lei 29/1998 asumiu o contido desta materia (arts. 49 e 50) e
dalgunha forma, recoñeceu, na súa plenitude, os criterios xurisprudenciais contidos tanto na
xurisprudencia do Tribunal Constitucional (STC nº 48/82, 22/83, 46/87 e 58/90) como do
Tribunal Supremo, chegando á consagración normativa que supón o recoñecemento de que
a petición do expediente implica a localización, que ha de se lles facer a cantos estean
interesados no expediente administrativo e desta forma facilítase a constitución válida da
relación xurídica procesual sobre a que despois han de actuar as partes intervenientes no
proceso e, finalmente, os órganos xudiciais ao resolver en forma de sentenza, auto ou, se é
o caso, providencia, as cuestións de fondo ou os incidentes que ao longo da tramitación
procedemental se poidan producir no desenvolvemento do proceso contenciosoadministrativo.
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Este tema da análise da localización persoal ou edictal xerou unha importante
xurisprudencia. Sirva de exemplo, por todas, a STC nº 53/2003, do 24 de marzo, cando
sinala:

"No que se refire á cuestión de fondo da demanda de amparo (determinar se a falta
de localización persoal e directa dos sindicatos demandantes de amparo lesionou ou non o
seu dereito á tutela xudicial efectiva), debemos recordar, sequera brevemente, que este
tribunal veu afirmando en reiteradas ocasións a importancia da efectividade dos actos de
comunicación procesual en relación con cantas persoas teñan interese nos procesos
xudiciais que lles afecten, e que, en consonancia con iso, só de forma supletoria e
excepcional se poderá recorrer á citación ou localización edictal".

As SSTC 152/1999, do 14 de setembro, FX 4, e 20/2000, do 31 de xaneiro, FX 2,
conteñen unha síntese da doutrina constitucional ao respecto e en consonancia con ela, tres
son os requisitos que vén esixindo a nosa doutrina para o outorgamento do amparo pola
falta de localización persoal no proceso contencioso-administrativo:

a) Que o demandante de amparo fose titular dun dereito ou dun interese lexítimo
susceptible de resultar afectado no proceso contencioso-administrativo en cuestión, o que
determina a súa condición material de demandado ou coadxuvante naquel proceso. A
situación de interese lexítimo resulta identificable con calquera vantaxe ou utilidade
xurídica derivada da reparación pretendida (SSTC 97/1991, do 9 de maio, FX 2; 264/1994,
do 3 de outubro, FX 3; e 161/2001, do 5 de xullo, FX 3).

b) Que o demandante de amparo fose identificable polo órgano xurisdicional. O
cumprimento deste requisito depende esencialmente da información contida no escrito de
interposición do recurso, no expediente administrativo ou na demanda (SSTC 325/1993, do
8 de novembro, FX 3; 229/1997, do 16 de decembro, FX 2; 113/1998, do 1 de xuño, FX 3;
e 122/1998, do 15 de xuño, FX 3).

c) Por último, que se lle producise ao recorrente unha situación de indefensión real e
efectiva (SSTC 26/1999, do 8 de marzo, FX 3; 97/2000, do 10 de abril, FX 3; e 178/2000,
do 26 de xuño, FX 4, por todas). Non hai indefensión real e efectiva cando o interesado ten
coñecemento extraprocesual do asunto e, pola súa propia falta de dilixencia, non comparece
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na causa (SSTC 116/2000, do 5 de maio, FX 2; 300/2000, do 11 de decembro, FX 3;
161/2001, do 5 de xullo, FX 4; Sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos do 15
de outubro de 2002, asunto Cañete de Goñi c. España). Á conclusión do coñecemento
extraprocesual dun proceso débese chegar mediante unha proba suficiente (SSTC
117/1983, do 12 de decembro, FX 3; 74/1984, do 27 de xuño, FX 2; 97/1991, do 9 de maio,
FX 4; 264/1994, do 3 de outubro, FX 5, e 229/1997, do 12 de decembro, FX 3), o que non
exclúe as regras do criterio humano que rexen a proba de presuncións (SSTC 151/1988, do
13 de xullo, FX 4; 197/1997, do 10 de novembro, FX 6; 26/1999, do 8 de marzo, FX 5, e
72/1999, do 26 de abril, FX 3).

Nesta mesma liña de recoñecemento de tendencias xurisprudenciais, para evitar a
indefensión, estableceuse a imposibilidade de que a incompetencia se resolva por sentenza
en que se deixa de prexulgar o fondo do asunto, aludíndose así a unha tendencia
xurisprudencial que, en desenvolvemento do artigo 82 a) da LXCA/1956, representaron as
sentenzas do Tribunal Constitucional 22/85, 39/85, 109/85, 55/86, 90/91 e recorda a
posterior STC nº 103/2003, ao establecer claramente a proscrición de resolver as
incompetencias en forma de sentenza e non de auto, como é o instrumento axeitado para a
resolución das cuestións que sobre esta materia se poidan producir, sinalando o artigo 7.3
da Lei 29/1998, do 13 xullo, que «a declaración de incompetencia adoptará a forma de auto
e deberase efectuar antes da sentenza, remitíndose as actuacións ao órgano da xurisdición
que se estime competente para que ante el siga o curso do proceso. Se a competencia
puidese corresponder a un Tribunal Superior en grao, acompañarase unha exposición
razoada, e haberá que se ater ao que resolva este», criterio legal que despois foi asumido
pola xurisprudencia da Sala Terceira do Tribunal Supremo (así, en sentenzas do 30 de xuño
de 2003 -Sección 5ª- e 29 de xaneiro de 2004 -Sección 6ª-).

6. Clarificación en materia de cómputo de prazos:

A regulación da Lei 29/98 clarificou aspectos puntuais do cómputo dos prazos:

A máis recente xurisprudencia da Sala Terceira do Tribunal Supremo, na sentenza
da Sección 7ª do 15 de xuño de 2004, manifesta o alcance e contido do artigo 46 da Lei
29/98, tendo en conta as modificacións operadas polas leis 30/92, do 26 de novembro, e
4/99 do 13 de xaneiro, en relación co cómputo dos prazos nos seguintes puntos:
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1º) A sentenza do 3 de xuño de 1999 e auto do 4 de abril de 1993 sinalou que "A
interpretación das normas de computación do prazo dos dous meses previsto no derrogado
art. 58.3.a) da Lei da xurisdición contencioso-administrativa para interpoñer o recurso
contencioso-administrativo dera lugar a unha vacilante xurisprudencia sobre el art. 7 del
Código civil derrogado, que desapareceu a raíz da unificación que realizou nesta materia o
Decreto 1836/1974, do 31 de maio -texto articulado do título preliminar do Código civil-,
ditado en uso da autorización, que concedera o art. 1 da Lei 3/1973, do 17 marzo, para la
modificación do título preliminar citado, en virtude da cal o novo art. 5 deste acepta o
sistema da Lei de axuizamento civil, acorde co art. 60 da Lei de procedemento
administrativo en que a norma de excluír o primeiro día se configura como regra que
soamente se pode aplicar ao prazo sinalado por días, como claramente explica o preámbulo
do dito decreto e confirma o texto do mencionado art. 5, e, nos prazos sinalados por meses,
estes compútanse de «data a data», frase que non pode ter outro significado que o de
entender que o prazo vence o día cuxo ordinal cadre co que serviu de punto de partida, que
é o de notificación ou publicación, é dicir, que o prazo comeza a contar a partir do día
seguinte da notificación ou publicación do acto, sendo a do vencemento a do día correlativo
mensual ou anual ao da notificación ou publicación”.

2º) A sentenza do 26 de decembro do 2000, ao resolver o recurso de casación 6486/96,
subliña que o prazo de iniciación do proceso mediante o exercicio da correspondente
acción, é un prazo substantivo, perentorio e preclusivo, de forma que na cuestión
examinada a xurisprudencia desta sala (en sentenzas do 20 de decembro de 1979, 19 de
xuño e 5 de outubro de 1981 e 16 de febreiro de 1996), cando se trata de prazos de meses,
como sucede no caso de interposición do recurso, o cómputo ha de se facer segundo o
artigo quinto do Código civil, de data a data, para o cal se inicia ao día seguinte da
notificación ou publicación do acto ou disposición e conclúe o día correlativo a tal
notificación ou publicación no mes de que se trate, dado o carácter de orde pública
procesual que reviste a exixencia do cumprimento dos prazos, en aplicación do principio de
seguranza xurídica que garante o artigo 9 da Constitución.
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3º) Na sentenza do 4 de xullo do ano 2001, ao resolver o recurso 5054/99, sublíñase
que o artigo 46.1 da Lei 29/98 sinala que "o prazo para interpoñer o recurso contenciosoadministrativo será de dous meses contados dende o día seguinte [...] ao da notificación do
acto que poña fin á vía administrativa, se fose expreso".

4º) A doutrina do Tribunal Constitucional mantívose sempre en coherencia cos
criterios anteriormente postos de relevo, pois o cómputo dos prazos de prescrición e
caducidade só adquire, por excepción, relevancia constitucional dende a perspectiva da
efectividade do dereito á tutela xudicial efectiva (art. 24.1 CE) nos tres seguintes supostos:
en primeiro lugar, naqueles casos en que a devandita interpretación faga imposible na
práctica o exercicio da acción (así, nos supostos que deron lugar ás SSTC 262/1988,
47/1989 e 220/1993]); en segundo lugar, cando na determinación do devandito prazo se
incorra nun erro patente (así, no caso que motivou a STC 201/1992); e, en terceiro lugar,
cando se apoie nun razoamento puramente arbitrario ou, o que é igual, sinxelamente
absurdo (en SSTC 89/1992, 245/1993 e 322/1993, entre outras).

7. As modificacións sobre as medidas preventivas:

Particular referencia se produce respecto doutros contidos básicos na nova
regulación legal que se ven directamente influenciados polos precedentes normativos e,
especialmente, polos precedentes xurisprudenciais; neste capítulo obtén especial relevancia
a configuración do sistema das medidas preventivas no noso sistema xurídico, ao abeiro do
artigo 130 e seguintes da nova regulación legal.

O artigo 122 da Lei xurisdicional de 1956 estableceu a regra da denegación da
suspensión do acto administrativo impugnado nas pezas preventivas de suspensión. Este
mesmo criterio legal estableceu o artigo 116 da Lei de procedemento administrativo de 17
xullo 1958, ao regular esta materia referida aos expedientes administrativos e, pola contra,
no texto do artigo 7.4 da Lei 62/1978, que actualmente se integrou no procedemento
contencioso-administrativo como procedemento autónomo dentro dos artigos 114 e
seguintes da nova regulación legal, establecía o criterio contrario á denegación da
suspensión, posto que en materia de protección de dereitos fundamentais, a regra era a
suspensión e a excepción o posible prexuízo ao interese público que se puidese derivar
como consecuencia da interposición dun proceso ao abeiro da Lei 62/1978.
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Sobre esta materia, o texto da Lei 29/98 vai máis aló, pois recolle precedentes
xurisprudenciais e legais de notoria importancia. Entre os precedentes legais destaca o
artigo 56 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional, que prevé como regula, en principio,
a executividade das resolucións xudiciais, e como excepción a posibilidade de suspensión
cando o amparo perda a súa finalidade lexítima. Poderá, non obstante, denegarse a
suspensión cando desta se poida seguir a perturbación grave dos intereses xerais ou dos
dereitos fundamentais ou liberdades públicas dun terceiro. Este criterio normativo foi
recollido no artigo 130 da nova regulación legal.

Ademais, no parágrafo segundo do artigo 130, establécese a necesidade de
ponderación dos intereses concorrentes, xuízo de ponderación que implica determinar se
prevalece o interese público ou o interese privado e permite ao órgano xurisdicional
constatar a valoración dos intereses en presenza, ou rexeitar a suspensión preventiva por
ausencia de fumus boni iuris como sucede no auto da Sección Sétima da Sala Terceira do 6
de xuño de 2006.

Neste punto, destacamos tamén como elemento novo a adopción da medidaprevista
no artigo 135 da Lei 29/98, cunha redacción do texto legal no que ademais se prevé a
posibilidade, sen necesidade de audiencia das partes, de adoptar por razóns de urxencia a
medida suspensiva, que ten tamén precedentes xurisprudenciais tanto dos tribunais internos
españois como dos tribunais internacionais.

Por último, este tema das medidas preventivas e aseguratorias implica a adopción
no noso sistema xurídico da solución, sen prexulgar o fondo do asunto, dun aspecto
fundamental do proceso, na medida en que a posible suspensión ou non do acto
administrativo obxecto de recurso vai incidir despois na súa maior ou menor efectividade, e
destacamos, neste punto, a sentenza do Pleno da Sala Terceira do Tribunal Supremo do 7
de marzo de 2005, ao resolver o recurso de casación 715/99, cuxos criterios esenciais se
recollen a continuación.

A Sección Segunda da Sala Terceira do Tribunal Supremo, despois de vir
recoñecendo que na vía administrativa e económico administrativa a prestación de caución
ou garantía determinaba a suspensión "automática" da liquidación tributaria, declara, na
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sentenza do Pleno da Sala do 6 de outubro de 1998 (en relación coa impugnación xenérica
das liquidacións das débedas tributarias), a aplicación dese mesmo criterio, pero moi
matizado, na subseguinte vía contencioso-administrativa, coidándose moito de modular, en
tres ocasións, o contexto da sentenza:

a) Que "na medida en que a Administración recoñeceu, e o lexislador sancionou,
que a inmediata execución do acto administrativo de xestión tributaria lle causa danos ou
prexuízos ao contribuínte, procede a suspensión da súa executividade cando se asegure
suficientemente o pagamento da débeda tributaria, e, na vía xurisdicional, ha de se entender
que os danos e perdas a que se refire o artigo 122 da LXCA de 1956 están recoñecidos pola
Administración (naturalmente, agás os casos do artigo 123.2 en que se demostre a grave
perturbación dos intereses públicos, na impugnación de disposicións xerais tributarias,
etc.), e, garantido, de xeito incontestable o pagamento da débeda tributaria, procederá
tamén a suspensión".

b) Ou ben que "a suspensión xurisdicional dos actos de xestión tributaria, cando se
aleguen danos e perdas da súa inmediata executividade (que xa precedentemente aceptou
de forma implícita a Administración tributaria ao suspender a executividade) e se preste
caución bastante para garantir o pagamento da débeda tributaria controvertida, ha de se
entender axustada a dereito".

c) Ou ben, definitivamente, que "procede a suspensión no caso concreto de que o
recorrente, obtendo a suspensión na vía administrativa e alegando que se lle producirían
prexuízos da execución durante a vía xurisdicional, garanta o pagamento da débeda
tributaria coa amplitude que sinala o artigo 58 da LXT e nos termos do artigo 124 da
LXCA de 1956".

É dicir, a pesar do comentado case automatismo da suspensión na vía xurisdicional
(sen a radicalidade, non obstante, que se lle atribúe a esta na vía administrativa e
económico administrativa nos casos previstos no artigo 81 do Real decreto 1999/1981),
sempre se respectou a potestade xudicial de temperar as medidas preventivas que o órgano
xurisdicional poida ou deba adoptar, no marco dos recursos contencioso-administrativos, ás
peculiares circunstancias que deriven da necesaria ponderación dos intereses públicos e
privados postos en xogo.
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Pero tal criterio foi superado, xa, polo declarado ao respecto na sentenza da Sala
Terceira, Sección Segunda do 5 de outubro de 2004, en que tomou en consideración non só
a propia hermeneuse dos preceptos que vimos comentando senón, en especial, a derivada
do establecido nos artigos 212.3 e 233.1 e 8 da nova LXT 58/2003, do 17 de decembro (de
claro efecto retroactivo, en atención ao que xa sentaba na disposición transitoria primeira
da Lei 25/1995 e nos preceptos posteriores -ao ser, pola súa intrínseca natureza, máis
beneficiosos para os contribuíntes-).

En efecto, tales artigos da Lei 58/2003, establecen que:

- "A interposición en tempo e forma dun recurso ou reclamación administrativa
contra unha sanción producirá o seguinte efecto: a execución de sancións quedará
automaticamente suspendida en período voluntario sen necesidade de achegar garantía ata
que sexan firmes en vía administrativa".

- "Se a impugnación afectase unha sanción tributaria, a súa execución quedará
suspendida automaticamente sen necesidade de achegar garantías de acordo co disposto no
punto 3 do artigo 212".

- "Manterase a suspensión producida na vía administrativa cando o interesado lle
comunique á Administración tributaria no prazo de interposición do recurso contenciosoadministrativo que interpuxo o devandito recurso e solicitou a suspensión neste. A
devandita suspensión continuará, sempre que a garantía que se achegase en vía
administrativa conserve a súa vixencia e eficacia, ata que o órgano xudicial adopte a
decisión que lle corresponda en relación coa suspensión solicitada".
- "Tratándose de sancións, a suspensión manterase, nos termos previstos no
parágrafo anterior e sen necesidade de achegar garantía, ata que se adopte a decisión
xudicial".

No ámbito do dereito sancionador tributario, a Lei 58/2003 segue o mesmo criterio
establecido na Lei 1/1998, de suspensión automática, sen garantía, das sancións, que
demoran a súa execución ata que estas causasen estado na vía administrativa, pero cun
aditamento máis, ao adiar a execución ata a decisión xudicial sobre a adopción de medidas

135

preventivas -en certos casos-, cando se faga comunicación á Administración da
interposición do recurso contencioso-administrativo con petición de suspensión.

É dicir, o que se esixe, para a executividade da sanción, é a chamada firmeza en vía
administrativa (ou sexa, que esta se esgote), e non a firmeza no sentido de que ata a
resolución final do oportuno recurso xurisdicional, no suposto de que fose desestimado,
non se podería afirmar que a sanción quedase firme en vía administrativa.

En consecuencia, non hai xa razóns técnico xurídicas para poder manter o criterio
de que a suspensión da execución da sanción tributaria sen necesidade de garantía acordada
na vía administrativa ou económico administrativa prolongaba, sen máis, a súa efectividade
na vía contencioso-administrativa ata a súa finalización (mediante sentenza desestimatoria
sobre o fondo cuestionado), pois a frase "sen que poidan executarse -as sancións
suspendidas sen garantía, enténdese- ata que sexan firmes en vía administrativa" contida no
artigo 35 da Lei 1/1998 (e nos demais preceptos posteriores semellantes que viñemos
comentando) só se pode interpretar ou ben como "ata que causen estado na devandita vía"
(e non caiba xa outro recurso administrativo ou económico administrativo) ou ben, como
máximo, "ata que se adopte, na vía contencioso-administrativa, a pertinente resolución
sobre a virtualidade da suspensión que, concedida anteriormente, é instada, ex novo, ou
reiterada, na vía xurisdicional (na oportuna peza separada), ao abeiro do artigo 122 e
seguintes da LXCA de 1956 ou 129 e seguintes da LXCA 29/1998”.

Tendo en conta, a xeito de valor interpretativo ex post facto, o disposto nos
artigos 212.3 e 233.1 e 8 da LXT 58/2003, ese potencial mantemento da suspensión
acordada na vía administrativa ou económico administrativa na posterior vía
contencioso-administrativa incoada (se se dan os dous condicionantes do artigo 233.8 da
citada LXT 58/2003) conservará a súa vixencia e eficacia, soamente, ata que o órgano
xudicial adopte, no exercicio da súa propia potestade preventiva, a decisión que
corresponda en relación coa suspensión solicitada (no mesmo recurso contenciosoadministrativo), sen que poida determinar e influír directamente na decisión que,
conforme os criterios establecidos na LXCA tanto de 1956 como na 29/1998, adopte,
dentro da súa competencia, o Tribunal Xurisdicional.
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Sen dúbida, a nova regulación positiva, con especial incidencia no ámbito tributario,
sitúase na liña evolutiva da tutela preventiva que tivo como importantes precedentes a
xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea: asunto Factortame do 19 de xuño
de 1990 (asunto C-213/1989), Zuckerfabrick do 21 de febreiro de 1991 (asuntos C143/1988 e C-92/1989) asunto Atlanta do 9 de setembro de 1995 (asunto T359/1994) e a
influencia dos países da nosa contorna europea.

Así, en Francia a tutela preventiva maniféstase no constat d 'urgence, o réferé
administratif e a sursisc'i execution, sendo no segundo dos casos cando o xuíz pode adoptar
medidas de conservación e instrución e tendo, no último caso, carácter excepcional, xa que
a regra xeral foi negar os efectos suspensivos á interposición do recurso.

No caso de Alemaña, a suspensión opera como regra xeral, tanto cando se interpón
un recurso administrativo e mesmo antes no artigo 123 da Lei alemá desta xurisdición,
como cando se exerce a acción impugnatoria.

Finalmente, no caso de Italia, a concesión da suspensión conéctase co presuposto
dos danos graves e irreparables que derivan da execución do acto, e a doutrina do Tribunal
Constitucional italiano, dende a Sentenza 190/1985, do 28 xuño, declarou a ilicitude
constitucional da limitación nas medidas de suspensión do acto.

A lei introduce, daquela, a posibilidade de adoptar calquera medida preventiva,
mesmo as de carácter positivo. Non existen para iso especiais restricións, dado o
fundamento común a todas as medidas preventivas, pois corresponderalle ao xuíz ou
tribunal determinar as que, segundo as circunstancias, fosen necesarias. Regúlanse medidas
inaudita parte debitoris -con comparecencia posterior sobre o levantamento, mantemento
ou modificación da medida adoptada-, así como medidas previas á interposición do recurso
nos supostos de inactividade ou vía de feito.

En todo caso, a doutrina do TXUE do 15 de maio de 2003 condena o Estado
español por incumprimento da Directiva 89/665, coa adopción dunha medida preventiva
previa á interposición do recurso, que referida ao ámbito contractual, se podería estender a
todos os ámbitos.
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8. Problemática da execución das sentenzas:

Nesta valoración global da Lei 29/98 da xurisdición contencioso-administrativa,
destacamos un capítulo de especial relevancia que afecta o desenvolvemento da actividade
xudicial, cal é o cumprimento dos postulados básicos dos artigos 117.3 e 118 do texto
constitucional. Se o artigo 117.3 lles outorga, dende o punto de vista constitucional, aos
xuíces e tribunais a función de xulgar e facer executar o xulgado, o artigo 118 establece a
obriga de colaboración coa xustiza de todos os poderes públicos para facer efectiva a
resolución xudicial e aquí produciuse un evidente cambio de sistema e de interpretación das
medidas de execución.

Fronte á regulación positiva da Lei xurisdicional contencioso-administrativa de
1956 en que os artigos 103 a 113 lle outorgaban á Administración a posibilidade de levar a
cabo a execución das resolucións xudiciais e que deu lugar a unha doutrina sobre a
desobediencia disimulada por parte da Administración, pois non foi frecuente pero si se
produciron casos no sistema xurídico en que unha simple orde ministerial deixaba sen
efecto unha resolución da orde contencioso-administrativa, a nova regulación xurisdicional
contencioso-administrativa supuxo unha transformación importante dos postulados clásicos
da execución das sentenzas, na orde contencioso-administrativa, nos novos artigos 103 a
113.

Podemos salientar algúns trazos fundamentais do novo sistema xurídico:

a´) A potestade de executar residenciable nos xuíces e tribunais (artigo 103.1) ao
formar parte o dereito á execución do contido constitucional do artigo 24.1 da CE, o que
non exclúe a apertura do correspondente incidente e a práctica, se é o caso, da
correspondente proba, omitida no texto legal.

b´) O recoñecemento no artigo 105.3 da nova lei como causas de utilidade pública
ou de interese social para expropiar os dereitos ou intereses lexítimos recoñecidos fronte á
Administración nunha sentenza firme ao abeiro do perigo certo de alteración grave do libre
exercicio dos dereitos e liberdades dos cidadáns, o temor fundado de guerra ou o
quebrantamento da integridade do territorio nacional.
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c ´) A posibilidade de cumprimento de execución da sentenza e aboamento dos
xuros legais do diñeiro, dende a sentenza ditada en única ou primeira instancia, asumindo,
en parte, a doutrina xurisprudencial do Tribunal Constitucional (por todas, SSTC 69/1996 e
110/1996) e do Tribunal Supremo (STS 9 marzo 1999), na nova redacción do artigo 106.2.

d ´) A introdución innovadora da execución de sentenzas que conteñan condenas
de facer ou de ditar un acto, no novo artigo 108 da Lei 29/ 1998.

e´) Outros aspectos complementarios da nova regulación inciden na comunicación
da sentenza, publicidade e inscrición en rexistros públicos (arts. 104 e 107), así como nos
seus efectos, en relación con terceiros ( arts. 110 e 111), cando se trata de cuestións de
persoal ou concernidas á Administración tributaria.

Desta forma, pódese dicir que a Lei 29/98 aumentou as garantías de execución das
sentenzas en coherencia con reiterada xurisprudencia constitucional (por todas, as SSTC
148/89 e 39/95) que xa, antes da aprobación da lei, destacaron que o dereito á tutela
xudicial efectiva tamén está constituído polo dereito a que se execute toda resolución
xudicial firme.

9. O novo procedemento abreviado:

Unha das novidades máis importantes da Lei 29/98 foi o procedemento abreviado,
sendo desexable que o demandante fixe a contía, pois o contrario pode supoñer a
presentación de demandas de recursos de contía superior á fixada que rabenen os dereitos
das outras partes, máxime cando o recurso de apelación (a teor do disposto no artigo 81 da
Lei) aparece excluído contra as sentenzas ditadas polos xulgados en asuntos cuxa contía
non exceda de tres millóns de pesetas, é dicir, constitúese a contía en elemento
determinante da aplicación do procedemento abreviado, que agora ascende a 13.000 euros,
na forma prevista na Lei orgánica 19/2003 do 23 de decembro (disposición adicional
décima, punto primeiro).

Por outra banda, antes de decidir a viabilidade deste procedemento que se enmarca
na sumariedade e prevalenza dos principios de oralidade e inmediación, correspóndelle ao
xuíz decidir se un determinado asunto se debe tramitar con suxeición ao novo artigo 78,
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que regula un procedemento especial, en que a concentración de trámites e a resolución
inmediata das eventuais crises procesuais se revelan como exixencia obrigada da súa
eficacia.

Neste tipo de procedemento conviría completar os seguintes puntos:

a) A indeterminación en canto á remisión do expediente debeuse superar
facilitándolles ás partes a súa consulta previa na secretaría do correspondente órgano
xurisdicional.

b) A celeridade do procedemento introduce algunhas modificacións no réxime xeral
do recurso de súplica (arts. 78.17 y 79).

Especial importancia ofrece neste procedemento a redacción da acta do xuízo
(artigo 78.21) e o lexislador permite, para unha maior axilidade e eficacia, a confección da
acta cos modernos sistemas informáticos e telemáticos.

10. A integración na nova lei do proceso de protección de dereitos
fundamentais:

Respecto ao procedemento de protección de dereitos fundamentais, a derrogación
da Lei 62/1978, sobre protección xurisdicional dos dereitos fundamentais da persoa no
ámbito contencioso-administrativo, especialmente nos artigos sexto a décimo, supuxo a
integración no novo texto legal, especialmente nos artigos 113 e seguintes, do
procedemento de protección de dereitos fundamentais no novo texto legal cos seguintes
obxectivos:

a) A necesidade de que no proceso se constate a clara vulneración do contido
constitucional dalgún dos artigos previdos dentro da sección primeira, capítulo segundo,
título I do texto constitucional, que conteñen os dereitos e liberdades susceptibles de
protección.
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b) A superación da mera invocación formal e a necesidade de que
efectivamente exista unha real e efectiva vulneración do dereito fundamental (así, en
STC 188/1994, de 20 xuño).

c) A introdución dun trámite de inadmisión que viña sendo utilizado en parte
xa polos tribunais da orde contencioso-administrativa, facilitando a superación dunha
aplicación case analóxica da Lei orgánica do Tribunal Constitucional (arts. 42 a 55) e
facendo efectivo na orde contencioso-administrativa o trámite de inadmisión que
elimina aqueles supostos en que indebidamente se pretende utilizar a vía de
protección xurisdicional, que ten un carácter preferente e sumario, ao que
expresamente alude o artigo 53.2 do texto constitucional e que recollera unha
reiterada xurisprudencia constitucional (antes da Lei 29/98, a STC nº 95/97 do 19 de
maio, entre outras sentenzas e con posterioridade á Lei 29/98, a STC 143/2003) e da
Sección Sétima da Sala Terceira do Tribunal Supremo (así, en STS, 3ª, 7ª, do 14 de
setembro de 2004).

11. As cuestións de ilegalidade:

Subliñamos, pola súa importancia, a introdución no novo texto legal das cuestións
de ilegalidade, a que se refiren as sentenzas do Pleno da Sala Terceira do 3 de marzo de
2005.

Non está de máis ao devandito fin ter en conta o que a exposición de motivos da Lei
da xurisdición contencioso-administrativa 29/1998 recolle en relación ás cuestións de
ilegalidade, sinalando: "....De aí que, cando sexa ese mesmo órgano o que coñece dun
recurso indirecto, a Lei dispoña que declarará a validez ou nulidade da disposición xeral.
Para cando o órgano competente nun recurso deste tipo sexa outro distinto do que pode
coñecer do recurso directo contra a disposición de que se trate, a lei introduce a cuestión de
ilegalidade. A regulación deste procedemento tivo en conta a experiencia da cuestión de
inconstitucionalidade prevista polo artigo 163 da Constitución e inspírase parcialmente na
súa mecánica; as analoxías rematan aquí. A cuestión de ilegalidade non ten outro
significado que o dun remedio técnico tendente a reforzar a seguranza xurídica, que non
impide o axuizamento das normas polo xuíz ou tribunal competente para decidir sobre a
legalidade do acto aplicativo do regulamento cuxa ilegalidade se aduce, pero que pretende
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alcanzar unha decisión unitaria a todo eventual pronunciamento indirecto sobre a súa
validez".

A Sala Terceira do Tribunal Supremo, en sentenza do 29 de marzo de 2004 ditada
pola súa Sección Sétima en cuestión de ilegalidade 98/2001 sinala que grazas á
colaboración que implica a cuestión de ilegalidade se articula un mecanismo que tende á
preservación dos principios de xerarquía normativa e de legalidade e, ademais, contribúe a
eliminar os inconvenientes que no recurso indirecto contra os regulamentos se detectaran e
que a exposición de motivos recorda: a inseguridade xurídica e a desigualdade a que podía
conducir o carácter difuso do control exercido por esa canle, sendo o seu ámbito de
aplicación delimitado nos artigos 27 e 123 da lei.

Naturalmente, a transcendencia que posúe este novo instrumento require que se
extremen as cautelas para que se utilice sempre que proceda conforme as regras que o
regulan, pero soamente cando proceda, para evitar que corra o risco de desnaturalizarse ou
de acabar producindo consecuencias disfuncionais, é dicir:

a) Cando un xuíz ou tribunal do contencioso ditase unha sentenza firme estimatoria
por considerar ilegal o contido da disposición xeral aplicada.

b) Que o devandito xuíz ou tribunal non teña competencia para coñecer do recurso
directo contra a disposición xeral (artigo 27 da Lei 29/98), cuxa competencia lle
corresponde ao Tribunal Supremo.

c) O xuíz ou tribunal formulará a cuestión por medio de auto e cinguirase aos
preceptos regulamentarios cuxa declaración de ilegalidade servise de base para a
estimación da demanda.

12. O réxime dos recursos:

Non quero concluír estas reflexións positivas sen destacar a importancia do
perfeccionamento no réxime dos recursos.
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En efecto, partindo da modificación lexislativa operada pola Lei 10/92, do 30
de abril, que introduce o réxime xurídico do recurso de casación no ámbito
contencioso-administrativo, a Lei 29/98 perfeccionou, de xeito notable, o réxime dos
recursos ordinarios, entre eles, o de apelación e o sistema aplicable aos recursos
extraordinarios, como sucede no recurso de casación ordinario, de unificación de
doutrina e de interese de lei, materia que examinamos noutros estudos monográficos e
a cuxo contido nos remitimos110.

No ámbito do recurso de apelación o lexislador preocupouse de salvagardar a
execución da sentenza, habilitando o xuíz para que poida adoptar as medidas
preventivas que sexan pertinentes.

Obsérvase, non obstante, en materia de execución provisional certa
contradición entre o recurso de apelación e casación. Así, en canto ao primeiro, as
situacións irreversibles ou os prexuízos de imposible reparación constitúen un límite á
execución provisional no artigo 84.3 da Lei 29/98, mentres que no recurso de casación
a execución provisional, denégase máis amplamente aludíndose a "prexuízos de difícil
reparación" no artigo 91.3.

En todo caso, a Lei 29/98 implica unha alteración esencial nesta materia, pois
supuxo o paso do tradicional recurso de apelación (entre as sentenzas das extintas
salas das audiencias territoriais e da Audiencia Nacional ante o Tribunal Supremo)
que establecía a Lei do 27 de decembro de 1956 e o recurso de apelación
extraordinario promovido polo avogado do Estado, a un réxime xurídico de
recoñecemento das apelacións (entre os xulgados e as salas territoriais) e de casacións
(entre as salas e o Tribunal Supremo) e a diferenza do recurso de apelación, que
implica un pleno axuizamento da cuestión debatida, o recurso de casación supuxo a
introdución de motivos taxados, por abuso, exceso ou defecto no exercicio da
xurisdición, pola súa incompetencia ou inadecuación de procedemento, por
quebrantamento das formas esenciais do xuízo ou por infracción do ordenamento
xurídico ou da xurisprudencia.

110

González Rivas, J.J.: "El recurso de casación en la jurisdición contencioso-administrativa", Aranzadi 1996
e en "Estudio legal y jurisprudencial de la Ley 29/98 del 13 de julio", Aranzadi 1998 e 2002.
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IV. REFLEXIÓNS FINAIS SOBRE A LEI 29/1998

Estamos a asistir no momento actual á conformación dun dereito
administrativo europeo que, en parte, está a configurar o Tribunal de Xustiza da
Unión Europea, como no século XIX o fixera o Consello de Estado francés e, en parte,
estase a desenvolver ante a complexidade dos sistemas xurídicos dos Estados membros
da Unión Europea, en espera da aprobación da nova Constitución europea.

Non obstante, non quixese concluír estas reflexións, que ata agora tiveron un
alcance netamente positivo, sen destacar que, malia a nova regulación legal, os bos
propósitos dende o comezo e o grande esforzo orzamentario na posta en
funcionamento de novos órganos, subsisten serios problemas:

a) A lentitude, ante o notorio incremento do número de asuntos ingresados,
como se constata cun exame global das estatísticas xudiciais desta orde xurisdicional,
dende a entrada en vigor da Lei 29/98, co recoñecemento da asunción de novas
competencias polos xulgados uniprovinciais e centrais, tras a modificación da Lei
orgánica 19/2003.

b) A partir da aplicación da Lei 29/98 subsisten diversas causas que
propiciaron o incremento de asuntos entre as que subliñaría a maior capacidade de
reacción do cidadán fronte á Administración, o que xera unha progresiva conxestión
nunha xustiza administrativa lenta e cuxa axeitada utilización se erixe en peza
esencial do fortalecemento do Estado Social e Democrático de Dereito.

c) Hai importantes sectores ligados ao crecente intervencionismo das
administracións públicas (como sucede no ámbito económico e tecnolóxico, ou no
amplo sector do consumo e a prestación de servizos), en que o desenvolvemento de
fórmulas conciliatorias ou de arbitraxe extraxudicial propiciarían a eliminación dun
gran número de conflitos xurídicos que, en ocasións, acceden aos tribunais.
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d) Se queremos conseguir unha xustiza administrativa eficaz, verdadeiramente
garantidora do principio de legalidade e da submisión da Administración á lei e ao
dereito, anulando e eliminando do sistema xurídico os actos ou decisións inválidos e
ineficaces, así como as disposicións xerais ilegais, só podemos realizalo continuando co
desenvolvemento de medidas lexislativas que entre outros contidos:

1º. Potencien a formación e especialización dos titulares dos órganos da
devandita xurisdición, o que se vén efectuando dende as orixes do proceso de
xudicialización da orde contencioso-administrativa.

2º. Clarifiquen e reequilibrar os contidos competenciais dos órganos
xurisdicionais, aspecto este que comeza a producir efecto dende a reordenación
operada pola Lei orgánica 19/2003, ao precisar os ámbitos de coñecemento dos
distintos órganos xudiciais.

3º. Propicien o melloramento das estruturas organizativas, condicionadas ás
dotacións orzamentarias e a necesaria colaboración das administracións públicas, en
canto aos medios materiais e instalacións axeitadas, sobre o que se vén traballando
dende hai bastantes anos.

4º. A progresiva informatización de todos os órganos e a correcta
cuantificación estatística de asuntos e da planta xudicial, á hora de creación e posta a
punto de novos órganos, ao obxecto de asignar, equitativamente, as materias das que
han de coñecer.

e) O texto da Lei 29/98 ampliou o control xudicial dos actos impugnables, creou
o procedemento abreviado e mellorou, substancialmente, o réxime dos recursos, a
execución das sentenzas e a tutela preventiva e, dende este punto de vista, hai que
considerar que a súa análise nos leva a unha valoración positiva do texto legal nun
momento de crecemento expansivo de litixiosidade no ámbito da xustiza
administrativa, que debe ser asumido cunha gran dose de esperanza no melloramento
íntegro da súa actividade.
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Só así afondaremos nos valores esenciais da democracia, facendo efectivo o
cumprimento dos principios constitucionais de liberdade e xustiza, inherentes ao noso
sistema de control xurisdicional da actuación e disposicións administrativas.
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AS MEDIDAS FISCAIS SELECTIVAS COMO AXUDAS DE ESTADO
Á LUZ DA SENTENZA DO TXCE DO 6 DE SETEMBRO DE 2006 (AS.
C-88/03, PORTUGAL/COMISIÓN) E A SÚA XUSTIFICACIÓN NA
AUTONOMÍA

POLÍTICA

E

FISCAL

DUNHA

ENTIDADE

TERRITORIAL INFRAESTATAL

CAYETANA LADO CASTRO-RIAL.

Avogada do Estado na Coruña.
Letrada da Comunidade de Madrid ( exc.)

1. - INTRODUCIÓN

Este artigo ten por obxecto dar conta das consecuencias que derivan da recente Sentenza do
Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 6 de setembro de 2006, con relación á
compatibilidade co dereito comunitario da medida consistente na redución dos tipos
impositivos nunha parte do territorio portugués, pois esta supón un punto de inflexión
destacable no relativo ao réxime de axudas estatais, tendo en conta que vén despexar
algunhas das dúbidas xurdidas en relación cunha cuestión polémica, como é o referente ás
medidas fiscais selectivas desde o punto de vista xeográfico.
A abordaxe do problema relativo ás medidas fiscais selectivas esixe partir do concepto de
axuda de Estado, que se contén no artigo 87 do Tratado CE (RCL 1999, 1205 TER) e que
define como: “As axudas concedidas polo Estado ou mediante fondos estatais, baixo
calquera forma que, favorecendo algunhas empresas ou producións, falseen ou ameacen
con falsear a competencia.”
O Regulamento CE 659/1999 (LCEUR 1999,755), do 22 de marzo de 1999, relativo ás
modalidades de aplicación do artigo 93 do Tratado CE, no seu artigo 1 cualifica de axudas
de Estado calquera medida que responda aos criterios sinalados no citado precepto do
Tratado.
Con carácter xeral, podemos adiantar que tanto a Comisión, nos procedementos a que se
refire o artigo 88 do TCE, como o propio TXCE, interpretaron que dentro do concepto de

147

axudas do Estado se deberán incluír as chamadas “medidas fiscais selectivas” (MFS), o cal
implica que o principio xeral das axudas de Estado ilexítimas se proxecta sobre os
ordenamentos tributarios dos Estados membros, implicando unha importante limitación no
poder tributario e, en consecuencia, un elemento que pode condicionar as políticas fiscais
desenvolvidas polos Estados membros, mesmo naqueles supostos en que non se produce a
harmonización ou en que xoga o principio de subsidiariedade.
Así, a Comisión Europea, de xeito reiterado, manifestou que a fixación dos tipos do
imposto de sociedades é, e polo de agora ha seguir sendo, competencia dos Estados
membros dada a ausencia de harmonización fiscal comunitaria na materia. É máis, nin
sequera se pretende a súa harmonización mesmo nas propostas máis recentes.111

2. - O CONCEPTO DE MEDIDA FISCAL SELECTIVA

En relación ao concepto de medida fiscal xeográfica selectiva, é preciso ter en conta a
doutrina sentada pola Sentenza do TXCE do 15 de xuño de 2006 (TXCE 2006/168), ao
sinalar que “o obxectivo do artigo 87 TCE é evitar que os intercambios entre os Estados
membros resulten afectados por vantaxes outorgadas polas autoridades públicas que,
baixo calquera forma, falseen ou ameacen con falsear a competencia, favorecendo
determinadas empresas ou producións (Sentenza do 2 de xullo de 1974, Italia/ Comisión,
173/73)”.
O concepto que analizamos e a súa relación coas axudas de Estado está vinculado á idea de
que as citadas medidas poden resultar eventualmente contrarias á normativa comunitaria
sobre dereito da competencia, ao implicar a existencia de vantaxes fiscais de aplicación nun
territorio determinado coa intención de facer máis atractivo o investimento das empresas en
zonas ou sectores determinados.
Deberase partir, así mesmo, da premisa básica de que tal concepto, en canto que englobado
dentro da categoría de axuda de Estado, se cualifica en función dos seus efectos e non
baseándose nas causas ou nos obxectivos das medidas adoptadas polos Estados
membros.112
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Vid. Traballos da Comisión sobre unha base consolidada común do imposto de sociedades (CCCTB) e
sobre a aplicación da base impoñible do Estado na sede principal ás Pemes (Home State Taxation).
112

Asuntos C-183/02 e C-187/02 Demesa/Deputación Foral de Álava e Comunidade Autónoma do País
Vasco vs. Comisión CE/Anfel/ Ceced.
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Por outro lado, a normativa comunitaria e a interpretación xurisprudencial do TXCE
parecen manter un concepto amplo, que abrangue tanto as disposicións normativas como a
actuación administrativa.113

A finalidade descrita no artigo 87 TCE informa o concepto de medida fiscal selectiva, que
para ser tal deberá cumprir unha serie de condicións:114

1. A medida deberá implicar unha vantaxe que determine unha redución das cargas
dos seus beneficiarios
Neste punto, a recente doutrina do TXCE ofrece pautas de interpretación. Así, a Sentenza
do 22 de xuño de 2006 (TXCE 2006/174), Bélxica/ Comisión, Asuntos Ac. C-182/03 e C217-03, recorda que “o concepto de axuda abrangue non só as prestacións positivas como
subvencións, préstamos ou tomas de participación no capital de empresas, senón tamén as
intervencións que, baixo formas diversas, alivian as cargas que normalmente recaen sobre
o orzamento dunha empresa e que por iso, sen seren subvencións no sentido estrito do
termo, son da mesma natureza e teñen efectos idénticos”.115
Neste punto convén referirse á lista de posibles medidas selectivas fixadas pola Comisión
Europea na Comunicación COM CE 98/C 384/03116, en función de que efectivamente
determinen unha minoración da carga fiscal a través de diferentes formas, tales como
reducións da base impoñible, amortizacións aceleradas, provisións excepcionais, deducións
na cota, créditos de imposto e adiamentos de pagamento.
En tal sentido, a xurisprudencia comunitaria estendeu tal concepto ao imposto sobre vendas
directas (Sentenza do 22 de novembro de 2001, TXCE 2001/325, Asunto C-53/00 Ferring
SA v. ACOSS); tipos de gravame diferenciados (Sentenza do 29 de abril de 2004, TXCE
2004/135, Asunto C-308/01 Gil Insurance Ltd. v. Commissioners of Customs and

113

SOLER ROCH, Mª Teresa. Las medidas fiscales selectivas en la Jurisprudencia del TJCE sobre ayudas
de Estado. Quincena Fiscal Aranzadi núm.14/2006.
114

MERINO JARA, Isaac. Los regímenes especiales de concierto y convenio (Ao fío da STXCE do 6 de
setembro de 2006, AS C-88/03, Portugal/Comisión). Jurisprudencia Tributaria número 12. Novembro 2006.
115

Vid. Sentenzas do Tribunal de Xustiza das Comunidades Europeas do 8 de novembro de 2001 (TXCE
2001, 304); do 20 de novembro de 2003 (TXCE 2003/383); do 15 de xullo de 2004 (TXCE 2004/204) e do 15
de decembro de 2005 (TXCE 2005/415).
116

Comunicación da Comisión sobre a aplicación das normas relativas ás axudas de Estado ás medidas sobre
a imposición directa das empresas (DO C 384, do 10 de decembro de 1998).
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Exercise); así como o adiamento do imposto (Sentenza do 19 de setembro de 2000, Asunto
C-156/98).

2. A medida deberá ser concedida polo Estado ou mediante fondos estatais
A Comisión vén identificar, para os efectos do concepto de medidas selectivas, as que
consisten en prestacións positivas como intervencións que non constitúen subvencións en
sentido estrito. O relevante para estes efectos é, como se sinalou, o efecto producido pola
axuda, prescindindo da forma xurídica que esta adopte. Así, resultará indiferente que se
trate dun gasto, en canto que saída de fondos, como deixar de ingresar, impedindo a súa
entrada; idea esta que, segundo destaca SOLER ROCH117, está xa presente non só no
dereito comunitario senón no artigo 134.2º da CE, ao establecer que os orzamentos xerais
do Estado “ incluirán a totalidade dos gastos e ingresos do sector público estatal e neles
consignarase o importe dos beneficios fiscais que afectan os tributos do Estado”.
Xa a Sentenza do 15 de marzo de 1994 (TXCE 1994/36) destacou que “unha exención
fiscal que, mesmo non implicando unha transferencia de fondos por parte do Estado, sitúe
os beneficiarios nunha posición económica máis favorable que a doutros suxeitos pasivos,
constitúe axuda de Estado para os efectos do Tratado” (Asunto C-387/92. Banco Exterior
de España v. Concello de Valencia).

En todo caso, podemos estar ante unha axuda do Estado mesmo se non hai transferencia de
fondos estatais, pois tamén se incluíron as concedidas por entidades rexionais ou locais dos
Estados membros, tal e como analiza a Sentenza do TXCE do 6 de setembro de 2006.

3. A medida deberá afectar a competencia e os intercambios entre os Estados
membros

O efecto económico da medida deberá resultar relevante para o mercado común, pois tanto
o Tratado como a xurisprudencia esixen que se produzan danos ou riscos para os
intercambios entre os Estados membros.
A Sentenza do 19 de decembro de 2000 (TXCE 2000/200) declarou que se unha MFS
“reforza a posición dunha empresa en relación coas empresas competidoras nos
intercambios intracomunitarios, estes débense considerar influencia”. Dun lado, non
117

SOLER ROCH, Mª Teresa. Las medidas fiscales selectivas. Cit. supra.
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considerou esencial a entidade do dano ou ameaza sobre a libre competencia. Así, a
Sentenza do 6 de marzo de 2002 (Asuntos ante o Tribunal de Primeira Instancia T-92/00 e
T-103/00, Deputación Foral de Álava/ Ramodín SA e Ramodín Cápsulas SA vs. Comisión
CE) salientou que “a xurisprudencia non esixe que a distorsión da competencia ou a
ameaza de tal distorsión sobre os intercambios intracomunitarios sexan sensibles ou
substanciais”. Mesmo a contía reducida da axuda ou o tamaño modesto da empresa
beneficiaria non exclúe a priori a posibilidade de que se vexan afectados os intercambios
entre Estados membros (véxase a Sentenza do 14 de setembro de 1994, TXCE 1994/154,
España/ Comisión C-278/92 a C-280/92).

Por outro lado, tampouco considerou determinante a implicación do beneficiario en
intercambios intracomunitarios a Sentenza do 15 de decembro de 2005 (TCE 2005/415),
Asunto Italia /Comisión, C-66/02 e Unicredito italiano, C 148/04). A sentenza ultimamente
citada contén algunhas consideracións importantes en relación ao requisito que
examinamos. Así, sinalou que “cando unha axuda outorgada por un Estado membro serve
para reforzar a posición dunha empresa fronte a outras persoas que compiten con esta nos
intercambios intracomunitarios, os devanditos intercambios débense considerar afectados
pola axuda”. Igualmente, dise que “ Non é necesario que a empresa beneficiaria da axuda
participe directamente en intercambios intracomunitarios. De feito, cando un Estado
membro lle concede unha axuda a unha empresa, a produción interna pode permanecer
inalterada ou aumentar, coa consecuencia probable de que diminúan as posibilidades das
empresas situadas noutros Estados membros de entrar nese mercado. Ademais, aquel
reforzamento pode situar a propia empresa (a beneficiaria) nunha situación que lle
permita entrar no mercado doutros Estados membros”.

Tampouco resulta necesario acreditar a incidencia real da axuda concedida sobre os
intercambios comerciais entre Estados membros e o falseamento efectivo da competencia,
debéndose examinar unicamente se a devandita axuda pode afectar os devanditos
intercambios e falsear a competencia (Sentenza do 15 de xuño de 2006, Air Liquide
Industries Belgium, asuntos acumulados C- 393/04 e C-41/05 e Sentenza, Italia/ Comisión,
C-372/97).
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4. A medida debe ser selectiva favorecendo determinadas empresas ou producións

En canto ao carácter selectivo da medida, a xurisprudencia comunitaria interpretou que o
artigo 87 do TCE esixe a análise de se esta pode favorecer determinadas empresas ou
producións no marco dun réxime xurídico concreto en relación con outras empresas que
estean nunha situación fáctica e xurídica comparable dado o obxectivo que se persegue co
devandito réxime. Así se plasmou na Sentenza do 22 de xuño de 2006 (Asunto Bélxica/
Comisión, As. C-182/03 e C-217/03) e a do 3 de marzo de 2005 (TXCE 2005/83, Heiser C172/03).
A Comisión Europea plasmou a súa opinión ao respecto na “Comunicación sobre a
fiscalidade directa”, así como na Decisión 2003/442/CE da Comisión do 11 de decembro
de 2002 (LCEUR 2003/1900), ben que non foi excesivamente minuciosa en relación coa
cuestión da selectividade territorial. En particular, afirma que “A práctica constante da
Comisión, confirmada polo Tribunal de Xustiza, consiste en clasificar como axudas os
réximes fiscais aplicables en determinadas rexións ou territorios e que son favorables en
comparación co réxime xeral dun Estado (…)”.

3. - AS EXCEPCIÓNS

Por outro lado, o Tribunal recoñeceu a existencia de excepcións, isto é, supostos en que,
mesmo concorrendo os requisitos citados, a aplicación de tal doutrina se opón tanto a
disposicións de dereito interno como de dereito comunitario. O TXCE veu facendo unha
interpretación moi restritiva das excepcións, pois considerou, na Sentenza do 19 de
setembro de 2000 (TXCE 2000/200), que constitúe “unha derrogación do principio xeral
de incompatibilidade das axudas de Estado co mercado común (que) debe ser obxecto de
interpretación estrita”. Seguindo neste punto a SOLER ROCH118, cabe salientar as
seguintes:

118

SOLER ROCH, Mª Teresa. Las medidas fiscales selectivas. Cit. supra.
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1- A natureza e estrutura do sistema tributario

O TXCE recoñeceu esta excepción na Sentenza do 6 de marzo de 2003 (Asuntos T-92/00 e
T-103/00), ao constituír a natureza do sistema tributario unha xustificación da medida fiscal
selectiva con base “na coherencia dunha medida fiscal específica coa lóxica interna do
sistema fiscal en xeral”.
Non obstante, o TXCE matizou, na Sentenza do 15 de xullo de 2004 (TXCE 2004/204,
As.C-501/00), que a súa alegación non sempre vai implicar a legalidade da medida, pois iso
non implica en todo caso a existencia dunha discriminación non xustificada.
Na Sentenza do 29 de abril de 2004 (As. C-308/01) o Tribunal si entendeu, pola contra, que
“a existencia dun tipo de gravame máis elevado sobre determinados contratos de seguro
está xustificado pola natureza e estrutura de sistema nacional de imposición sobre os
seguros”.

Resulta de todo punto imprescindible determinar a quen lle incumbe a carga da proba na
existencia de tal xustificación da medida, manifestando ao respecto o TXCE na sentenza
ultimamente citada que “corresponde ao Estado que introduciu a diferenciación de
gravame entre empresas demostrar que está efectivamente xustificada pola natureza e
estrutura do sistema”.

2. - Como medida xeral de política económica
O Tribunal foi remiso a englobar nesta excepción medidas aplicadas a todo un sector ou a
un número considerable de empresas sen máis, pois entende que só se poden considerar
como tales aquelas que se aplican a todos os operadores económicos.

Así, rexeitou a citada xustificación na Sentenza do 8 de novembro de 2001 (As. C-143/99,
Adrien-Wien Pipeline v. Finanzlandesdirektion für Kämten), pois “nin o número elevado
de empresas beneficiarias nin a diversidade e importancia dos sectores aos cales
pertencen permiten considerar a iniciativa estatal como unha disposición xeral de política
económica”.
Na do 6 de marzo de 2002 (As. T-92/00 e T-103/00) declarou o TXCE que “intervencións
que, á primeira vista, son aplicables á xeneralidade das empresas, poden presentar unha
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certa selectividade e por tanto ser consideradas como medidas destinadas a favorecer
algunhas empresas ou producións”.

3. - Axudas ao desenvolvemento rexional

Neste punto, o Tribunal mantén unha postura igualmente restritiva, pois non admite a súa
aplicación se a xustificación non é exclusivamente territorial. Na Sentenza do 19 de
setembro de 2000 (As. C-156/98) estableceu que "as diferenzas de desenvolvemento entre
os vellos e os novos Länder explícanse por razóns distintas da separación xeográfica
resultantes da división de Alemaña”.

4. - Protección do ambiente

O TXCE rexeitou de xeito expreso tal xustificación da medida na Sentenza do 29 de abril
de 2004 (TXCE 2004/102) ao declarar que non se producía a derrogación do principio xeral
de prohibición de axudas de Estado cunha disposición cuxo obxectivo era disciplinar a
conduta dos agricultores para reducir o consumo de fertilizantes e o dano ambiental.

5. - Proxecto de interese común europeo

A interpretación restritiva desta excepción contense na Sentenza do 15 de decembro de
2005, que sostén que as disposicións controvertidas se dirixen a mellorar a competitividade
dos operadores establecidos en Italia e a mellorar a súa posición concorrencial no mercado
interno.

6. - Compensación dos custos que soportan determinados contribuíntes

Esta excepción si foi admitida polo TXCE, pero mantendo certa proporcionalidade entre os
custos e a vantaxe fiscal resultante da medida, na Sentenza do 22 de novembro de 2001
(TXCE 2001/325), pois a vantaxe non pode superar os custos engadidos soportados, de
maneira que haberá axuda de Estado na parte que exceda dos citados custos.
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7. - A protección constitucional de réximes fiscais especiais

Esta excepción foi rexeitada polo TXCE no asunto relativo aos incentivos fiscais aprobados
no marco dos réximes forais dos Territorios Históricos amparados pola CE, na Sentenza do
11 de novembro de 2004 (TXCE 2004/327), considerando que a Comisión, con isto, non
vulnerara a autonomía normativa das devanditas institucións incorrendo en desviación de
poder.
No entanto, a postura do TXCE, na Sentenza do 6 de setembro de 2006, implicou un
cambio notable na interpretación desta última excepción, ao recoñecer expresamente que a
autonomía política e fiscal dunha entidade infraestatal constitúe unha xustificación das
medidas fiscais selectivas, grazas á elaboración do avogado xeral Geelhoed nas conclusións
presentadas o 20 de outubro de 2005, nos termos que pasamos a examinar.

4. -A SENTENZA DO TXCE DO 6 DE SETEMBRO DE 2006.

O suposto de feito obxecto da citada sentenza é, en esencia, o seguinte: o órgano lexislativo
da Rexión das Azores aprobou en 1999 as modalidades de adaptación do sistema fiscal
nacional ás particularidades rexionais, en aplicación das competencias que lle foran
atribuídas. A normativa inclúe unha redución dos tipos de impostos sobre a renda, aplicable
automaticamente a todos os operadores económicos. A medida tiña por obxecto permitir
que as empresas instaladas na rexión das Azores puidesen superar as desvantaxes
estruturais intrínsecas á súa situación nunha rexión insular e ultraperiférica.

O citado réxime fiscal comunicouse extemporaneamente á Comisión e entrou en vigor sen
a correspondente autorización, tendo chegado esta á conclusión de que constituían axudas
de funcionamento e que só poderían ser autorizadas se estivesen xustificadas na excepción
derivada do desenvolvemento rexional e fosen proporcionais aos custos adicionais que
teñen por obxecto compensar. Polo tanto, non se poden conceder a favor de empresas que
exerzan actividades financeiras ou do tipo “servizos intragrupo” (actividades cuxo
fundamento económico é prestarlles servizos ás empresas pertencentes a un mesmo grupo),
pois tales actividades, segundo a Decisión da Comisión do 11 de decembro de 2002,
relativa á parte do réxime que adapta o sistema fiscal nacional ás particularidades da
Rexión Autónoma das Azores no relativo á redución dos tipos do imposto sobre a renda
(DOL 150), non participan o suficiente no desenvolvemento rexional.
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A Comisión, na súa decisión, requiriu de Portugal adoptar as medidas necesarias para obter
de tales empresas a recuperación das axudas aboadas. Portugal impugna a decisión ante o
Tribunal, sobre todo no relativo á cualificación das citadas medidas como axuda de Estado.
O Tribunal comeza sinalando, en primeiro lugar, que o Tratado CE prohibe as axudas de
Estado selectivas, é dicir, aquelas que favorezan determinadas empresas ou producións, ben
que as citadas medidas non quedan incluídas na prohibición se están xustificadas pola
natureza ou a estrutura do sistema fiscal. Así mesmo, as medidas adoptadas por unha
entidade territorial dun Estado membro caen baixo o ámbito de aplicación das disposicións
comunitarias en materia de axudas de Estado, ao igual que as adoptadas polo poder central.
O TXCE formula unha declaración absolutamente decisiva en relación ao criterio da
selectividade xeográfica, para determinar o marco de referencia que serve como punto de
comparación. Comeza sinalando que “o marco de referencia non debe necesariamente
coincidir co territorio dun Estado membro considerado, de modo que unha medida que
conceda unha vantaxe en só unha parte do territorio nacional non pasa por este simple
feito a ser selectiva no sentido do artigo 87 TCE, punto primeiro.”

O Tribunal entende que, para apreciar se é selectiva unha medida adoptada que fixe só para
unha parte do territorio dun Estado membro un tipo impositivo reducido en comparación co
vixente no resto do Estado, deberá examinarse se a medida foi adoptada por unha entidade
infraestatal no exercicio de facultades o suficientemente autónomas respecto do poder
central como para que sexa tal entidade, e non o poder central, a que desempeñe un papel
fundamental na definición do medio político e económico en que operan as empresas.

Neste punto, o avogado xeral identifica tres situacións nas cales se pode suscitar a cuestión
da clasificación como axuda de Estado dunha medida que fixe para unha determinada zona
xeográfica tipos impositivos reducidos en relación cos vixentes no territorio nacional.

Na primeira, o poder central decide de xeito unilateral aplicar nun determinado territorio ou
zona xeográfica un tipo impositivo inferior ao aplicable a nivel nacional.

Na segunda, estamos ante un modelo de repartición das competencias fiscais conforme o
cal todas as autoridades locais dun determinado nivel (rexións, municipios ou outros) teñen
atribuída a facultade de fixar libremente, dentro dos límites das súas atribucións, un tipo
impositivo para o territorio da súa competencia.
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Na primeira estaremos ante unha medida fiscal selectiva, cando a adopta un único órgano e
se aplica a aquela parte do territorio que está dentro da súa xurisdición; na segunda non se
trata dunha medida fiscal selectiva, pois non é posible determinar un nivel impositivo
normal que poida funcionar como parámetro de referencia ao non existir un réxime de
aplicación a todo o territorio, senón distintos réximes, posto que cada entidade territorial
pode fixar libremente diferentes tipos de gravame.

A terceira situación consiste en que unha autoridade rexional ou local fixe, no exercicio de
facultades o suficientemente autónomas do poder central, un tipo impositivo inferior ao
nacional, que só é aplicable ás empresas localizadas no territorio da súa competencia. Aquí
o decisivo, segundo o Tribunal, é que a entidade infraestatal, polo seu estatuto ou polas
súas atribucións, desempeñe un papel fundamental na definición do medio político e
económico en que operan as empresas localizadas no territorio da súa competencia. E
son tres as condicións esixidas polo Tribunal (seguindo case literalmente as conclusións do
avogado xeral) a este respecto:

1) AUTONOMÍA INSTITUCIONAL: que a decisión sexa obra dunha entidade local
ou rexional que, desde o punto de vista constitucional, conte cun estatuto político e
administrativo distinto do Goberno central.

2) AUTONOMÍA PROCEDEMENTAL: debe ter sido adoptada sen que o Goberno
central puidese intervir directamente no seu contido.

3) AUTONOMÍA ECONÓMICA: as consecuencias financeiras dunha redución do
tipo impositivo nacional aplicable ás empresas localizadas na rexión non se deben
ver compensadas por axudas ou subvencións procedentes doutras rexións ou do
propio Goberno central.

Porén, diciamos que “case literalmente” segue as conclusións do avogado xeral, porque a
sentenza, no relativo á autonomía procedemental, non esixe que “non exista obriga por
parte da entidade infraestatal de ter en conta o interese nacional ao fixar o tipo
impositivo”, o que si é esixido polo avogado xeral.
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No caso concreto, o Tribunal desestima o recurso interposto por Portugal e declara que as
medidas teñen carácter selectivo, ao non ter xustificado o Goberno portugués que a
adopción das citadas medidas fose necesaria para o funcionamento e a eficacia do sistema
fiscal xeral.

5. - CONCLUSIÓNS

O TXCE, na Sentenza do 6 de setembro de 2006, veu dar carta de natureza a unha
excepción que parecía ineludible, como é a existencia de esquemas de federalismo fiscal
nun Estado. Isto é así na medida en que o mantemento a toda custa da postura da Comisión
implicaría unha inxerencia grave na descentralización política e fiscal de determinados
Estados membros (entre o cales se encontra España), pois suporía a negación da autonomía
fiscal para o aumento ou a diminución de impostos, en canto que tales medidas poderían ser
constitutivas de axudas de Estado.

Esta foi ata o de agora a postura igualmente do Tribunal Supremo, que na Sentenza do 9 de
decembro de 2004 anulou determinados preceptos das normas forais vascas relativas ao
imposto de sociedades (en concreto, redución dos tipos impositivos) por entender que eran
contrarios ao dereito comunitario ao seren constitutivas de axudas de Estado nos termos
analizados anteriormente. O peculiar de tal sentenza radica en que tal pronunciamento se
fixo sen promover cuestión prexudicial, decisión cuxa conformidade a dereito se encontra
pendente de recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional, por ser presuntamente
vulneradora do dereito á tutela xudicial efectiva, con base na doutrina contida nas SSTC
58/2004, do 19 de abril, e 194/2006, do 19 de xuño.
Existen autores como MERINO JARA119 que consideran que, efectivamente, a doutrina da
sentenza que comentamos veu implicar a lexitimidade da medida adoptada polos
Territorios Históricos de reducir os tipos impositivos no imposto de sociedades, ao gozaren
da autonomía institucional, procedemental e económica esixidas polo TXCE.120
119

MERINO JARA, Isaac. Cit.supra.
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No mesmo sentido, ARMESTO MACÍAS, D. e HERRERA, P.M. en ¿Es ayuda de Estado un tipo
de gravamen regional inferior al vigente en el resto del territorio? (De la polémica doctrina del
Tribunal Supremo a la fascinante opinión del abogado general en el caso Azores y su relevancia
para el País Vasco). Quincena Fiscal Aranzadi, núm.13/2006. Madrid, 2006.
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Con todo, entendemos que a devandita excepción, susceptible de ser eventualmente
invocada para amparar a redución de tipos nos réximes de concerto e convenio económico
do País Vasco e Navarra, parece de máis dubidoso encaixe no sistema de financiamento
deseñado pola LOFCA (RCL 1980/2165), pois cabe a posibilidade de que se negue esta
total autonomía no caso de que a entidade infraestatal participe nos mecanismos financeiros
de suficiencia, nivelación ou solidariedade interterritorial (fondo de suficiencia do artigo 13
LOFCA), asignacións de nivelación (artigo 15 LOFCA), fondo de compensación
interterritorial (artigo 16 LOFCA) ou ben só no suposto de que o poder central compense
de xeito efectivo a diminución de ingresos que implica a redución fiscal. Tal precisión non
se deduce con claridade da sentenza comentada, pois dela só se desprende que estaremos
ante unha axuda de Estado sempre e cando o financiamento do Goberno central se vincule
á redución rexional dos tipos de gravame. Nas súas conclusións o avogado xeral si parece
excluír a existencia de verdadeira autonomía económica no caso de que a entidade
infraestatal participe de mecanismos financeiros de solidariedade interterritorial; pero
parece incuestionable que tampouco haberá autonomía económica de concorreren
mecanismos

de

“compensación

oculta”,

dado

que

estes

implican

igualmente

transvasamento de fondos desde a autoridade central á rexional, por virtude do cal deberán
ser obxecto de análise pormenorizada ambos os dous aspectos conxuntamente para
descartar a posible existencia dunha medida fiscal selectiva constitutiva de axuda de
Estado.
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I.- INTRODUCIÓN
A aprobación das dúas primeiras reformas estatutarias nacidas dos procesos
emprendidos nos últimos meses, a valenciana (Lei orgánica 1/2006, do 10 de abril) e a
catalá (Lei orgánica 6/2006, do 19 de xullo), non puxo fin ao debate político e xurídico
suscitado por aquelas. De feito, o novo Estatuto catalán foi obxecto dun bo número de
recursos de inconstitucionalidade, presentados non só pola oposición parlamentaria, senón
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tamén por outras comunidades autónomas e ata polo valedor do pobo121. Ademais, a
entrada en vigor destas reformas suscita un novo problema, o da eficacia xurídica de moitas
das súas innovacións.

Por conseguinte, segue sendo útil e necesaria a análise das abundantes cuestións
problemáticas a que dan lugar os actuais procesos de reforma estatutaria, ben entendido que
na presente exposición se adoptará unha perspectiva técnico-xurídica que tratará de obviar,
na medida do posible, a polémica política. Aínda que resulta inevitable, e sería inútil finxir
o contrario, que as consideracións ideolóxicas se infiltren nos estudos xurídicos, a ciencia
de dereito ten a suficiente madureza e conta coas técnicas necesarias para obxectivizar a
discusión desta clase de asuntos.

O punto de partida ha de ser necesariamente o debate doutrinal acerca da función
constitucional dos estatutos de autonomía, que se proxecta sobre os seus trazos definitorios
e predetermina moitas das respostas ás dificultades concretas que provocan as reformas
estatutarias. Dentro desas dificultades, neste estudo seleccionamos, sen ánimo de
exhaustividade, unha serie de cuestións problemáticas que se consideraron de especial
transcendencia xurídica, deixando á marxe algunhas non menos importantes, como o
financiamento autonómico, pero que desbordan o marco científico do dereito
administrativo.

Así, abordarase a introdución nos estatutos de autonomía de regulacións materiais,
en relación sobre todo coas táboas de dereitos e principios reitores; as innovacións no
sistema de fontes do dereito dos ordenamentos xurídicos das comunidades autónomas,
centradas na aparición dun tipo de lei, a Lei de desenvolvemento estatutario básico, e na
consagración do decreto lei autonómico; as cláusulas estatutarias que pretenden afectar a
composición e o funcionamento de órganos, institucións e entes públicos estatais e o
alcance das competencias estatais; e, finalmente, a "interiorización" do réxime local polas
comunidades autónomas. Como conclusión final, desenvolveranse unhas reflexións sobre a

121

Recursos de inconstitucionalidade núms. 8045-2006, presentado por cincuenta deputados do Grupo
parlamentario popular; 8675-2006, presentado polo valedor do pobo; 9330-2006, presentado pola
Comunidade Autónoma de La Rioja; 8829-2006, presentado pola Comunidade Autónoma de Murcia; 95682006, presentado pola Comunidade Autónoma de las Illes Balears; 9501-2006, presentado pola Comunidade
Autónoma de Valencia; e 9491-2006, presentado pola Comunidade Autónoma de Aragón
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validez e a eficacia xurídica destas cláusulas estatutarias innovadoras e formularase un
xuízo global sobre os actuais procesos de reforma dos estatutos de autonomía.

II.- NATUREZA E CONTIDO DOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
II.1. - O debate sobre a función constitucional dos estatutos de autonomía
O artigo 147, punto primeiro, da Constitución establece que "dentro dos termos da
presente Constitución, os estatutos serán a norma institucional básica de cada comunidade
autónoma e o Estado recoñeceraos e ampararaos como parte integrante do seu ordenamento
xurídico". En relación con isto último, o artigo 81, punto primeiro, prevé que se aprobarán
mediante lei orgánica.

Existe na actualidade un debate doutrinal e político sobre a función constitucional
dos estatutos de autonomía no noso modelo de organización territorial, con importantes
repercusións sobre os procesos de reforma estatutaria que se emprenderon nos últimos
tempos. Segundo as teses dos que defenden os devanditos procesos, o modelo
constitucional de organización territorial caracterizaríase por acharse permanentemente
aberto, enténdese que en sentido descentralizador, e os estatutos terían no seu seo unha
función dinamizadora desa descentralización sempre crecente122.

O carácter aberto do modelo de organización territorial deseñado pola
Constitución española de 1978 é, sen dúbida ningunha, un dos seus trazos definitorios,
debido ao principio dispositivo que o anima. Ese principio de disposición ou
voluntariedade esténdese, polo menos, a tres ámbitos. En primeiro lugar, á propia
creación das comunidades autónomas, que non vén imposta directamente pola
Constitución, xa que esta se limita a establecer unha serie de procedementos para o
acceso á autonomía dos distintos territorios.

En segundo lugar, ás competencias

que poidan asumir as comunidades autónomas. Fronte aos sistemas federais e
rexionais clásicos, en que a Constitución ultima a distribución de competencias entre o
poder central e os entes descentralizados, a Constitución de 1978 encoméndalles aos
122

Véxase, por todos, Joaquín TORNOS MAIS, "La reforma estatutaria. Un debate marcado por la posición
constitucional de los estatutos de autonomía", Revista General de Derecho Administrativo, núm. 12, 2006,
www.iustel.com
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estatutos de autonomía a atribución de competencias ás comunidades autónomas,
dentro dos límites que ela mesma establece. Eses límites son a lista de competencias do
artigo 149, punto primeiro, que constitúe o reduto de competencias exclusivas estatais
indispoñibles para todos os estatutos de autonomía, e a lista do artigo 148, punto
primeiro, que supoñía inicialmente o elenco máximo de competencias que podían
asumir as comunidades autónomas constituídas pola vía do artigo 143 da Constitución
(comunidades autónomas de "vía lenta"). En terceiro lugar, á organización
institucional das comunidades autónomas. Tamén aquí hai que diferenciar entre as
creadas pola vía do artigo 151, respecto das cales a Constitución establece a súa
estrutura institucional básica no artigo 152, e as do artigo 143, respecto das cales a
liberdade de configuración dos estatutos de autonomía era moito maior.

Na definición de todos estes aspectos, como se pode observar, correspóndelles un
papel fundamental aos estatutos de autonomía, dentro do marco constitucional.

Agora ben, que o modelo de organización territorial que deseña a Constitución
tivese inicialmente un carácter moi aberto non significa que, polo cumprimento das propias
previsións constitucionais, non se fose pechando progresivamente. Por exemplo, a división
de todo o territorio nacional en comunidades autónomas, sen que existan zonas non
integradas nalgunha comunidade autónoma, supón que os procedementos de acceso á
autonomía que prevé a Constitución xa non son utilizables. Desde este punto de vista, o
sistema quedou pechado, sen prexuízo das posibilidades de modificación do mapa
autonómico. En materia competencial, as comunidades autónomas constituídas pola vía do
artigo 151 procuraron asumir desde un primeiro momento o máximo teito competencial
posible, vedándose a si mesmas ulteriores evolucións nesta dirección por vía estatutaria.
Canto ás do artigo 143, transcorridos os cinco anos previstos no artigo 148, punto segundo,
da Constitución, reformaron os seus estatutos de autonomía para igualar as súas
competencias ás do 151, alcanzándose unha substancial equiparación competencial entre
todas as comunidades autónomas. En materia de organización institucional, as
comunidades autónomas constituídas pola vía do artigo 143 utilizaron desde o principio o
modelo organizativo previsto no artigo 152 da Constitución para as creadas pola vía do
151, e as pequenas diferenzas que subsistiron neste terreo (a non atribución ao presidente
da comunidade autónoma da facultade de disolver a asemblea lexislativa, por exemplo),
corrixíronse en posteriores reformas estatuarias.
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En definitiva, en vésperas dos actuais procesos de reforma estatutaria, o sistema de
organización territorial derivado da Constitución tíñase pechado en boa medida nun sentido
igualador do réxime xurídico das distintas comunidades autónomas. Iso si, mantiña toda a
súa operatividade o artigo 150, punto segundo, da Constitución como cláusula que permite
un afondamento na descentralización mesmo no reduto de competencias estatais do artigo
149, punto primeiro, pero as transferencias ou delegacións de facultades correspondentes a
materias de titularidade estatal que permite este precepto dependen exclusivamente da
vontade do lexislador estatal, que as pode revogar en calquera momento derrogando ou
modificando a lei orgánica que as leva a cabo.

Así as cousas, os actuais procesos de reforma estatutaria preséntanse, por unha
parte, como un intento de adaptar os estatutos de autonomía á consolidación das
comunidades autónomas nestes vinte e cinco anos de existencia do Estado autonómico,
pero tamén, por outra parte, como un novo impulso á descentralización que se atopa con
obstáculos constitucionais dificilmente superables. En efecto, a función constitucional dos
estatutos de autonomía áchase condicionada polos seus tres trazos característicos, que se
desenvolverán a continuación: son normas de rango infraconstitucional, son as normas
institucionais básicas das comunidades autónomas e forman parte integrante do
ordenamento xurídico estatal ao seren aprobadas mediante lei orgánica.

II.2. - Os estatutos de autonomía como normas de rango infraconstitucional
Os estatutos de autonomía non teñen rango constitucional no noso ordenamento
xurídico. Hai que partir da distinción fundamental entre o poder constituínte, autor da
Constitución, que lle corresponde ao pobo español no seu conxunto como único titular da
soberanía nacional (artigo 1, punto segundo, da Constitución), e os poderes constituídos
que emanan daquel. Os estatutos de autonomía proceden dos poderes constituídos, polo que
son normas de desenvolvemento e non de integración da Constitución, están subordinados
xerarquicamente a ela, non a poden ignorar nin contradicir e hanse de interpretar no marco
desta. De feito, están sometidos ao control do Tribunal Constitucional (artigo 27, punto
segundo, letra a), da Lei orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional), o
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cal afirmou explicitamente a subordinación dos estatutos á Constitución en sentenzas como
a 18/1982, do 4 de maio, e a 76/1983, do 5 de agosto123.

Isto marca unha das diferenzas que subsisten entre o sistema autonómico español e
os sistemas federais, malia a proximidade que gardan noutros aspectos. Nos sistemas
federais a soberanía compártese entre a Federación e os Estados membros, e estes contan
con verdadeiras constitucións, supremas en todo o que os Estados non renunciaron a favor
da Federación. En cambio, no noso sistema as comunidades autónomas son posteriores,
histórica e xuridicamente, ao Estado, é dicir, son subdivisións autónomas deste e non partes
constitutivas e cofundadoras.

Pola súa banda, en sistemas rexionais como o italiano coñécese a distinción entre
dous tipos de entes rexionais autónomos: as rexións con autonomía ordinaria e as rexións
con autonomía especial. A especialidade destas últimas radica, xustamente, en que os seus
estatutos son aprobados por lei constitucional, polo cal, a diferenza do que acontece cos
estatutos das rexións con autonomía ordinaria e cos das comunidades autónomas españolas,
poden conter normas derrogatorias (no sentido de excepcionais) das previsións da
Constitución.

Na nosa propia Constitución existen algunhas cláusulas que funcionalmente son
similares ao sistema italiano das rexións con autonomía especial, é dicir, que posibilitan
excepcións ao réxime normal das comunidades autónomas. A máis importante é a
disposición adicional primeira, que ampara e respecta os dereitos históricos dos territorios
forais e prevé que a actualización xeral do devandito réxime se levará a cabo, se for o caso,
no marco da Constitución e dos estatutos de autonomía. Así pois, cando os antigos
123

A sentenza 1/1982 proclama no seu fundamento xurídico primeiro que "o principio de supremacía da
Constitución sobre o resto do ordenamento xurídico, do que os estatutos de autonomía forman parte como
norma institucional básica da Comunidade Autónoma que o Estado recoñece e ampara como parte integrante
do seu ordenamento xurídico (artigo 147.1 da Constitución). Isto supón, entre outras posibles consecuencias,
que o Estatuto de autonomía, igual que o resto do ordenamento xurídico, debe ser interpretado sempre de
conformidade coa Constitución e que, por iso, os marcos competenciais que a Constitución establece non
esgotan a súa virtualidade no momento de aprobación do Estatuto de autonomía, senón que continuarán sendo
preceptos operativos no momento de realizar a interpretación dos preceptos deste a través dos cales se realiza
a asunción de competencias pola Comunidade Autónoma". A sentenza 76/1983 engade, no seu fundamento
xurídico cuarto, que "polo que se refire á delimitación de competencias entre o Estado e as comunidades
Autónomas, de acordo co que determina o artigo 147.2, d), da Constitución, son os estatutos de autonomía as
normas chamadas a fixar «as competencias asumidas dentro do marco establecido na Constitución»,
articulándose así o sistema competencial mediante a Constitución e os estatutos, en que estes ocupan unha
posición xerarquicamente subordinada a aquela".
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territorios forais se constitúen en comunidade autónoma, cabe entender que a Constitución
posibilita que, con xustificación na "actualización xeral" dese réxime foral, se establezan
nos correspondentes estatutos de autonomía disposicións que van alén das que, en
principio, poderían conter este tipo de normas en ámbitos como o competencial ou o do
financiamento autonómico. Agora ben, dado que isto se basea nunha norma constitucional
de carácter excepcional, é imposible a súa extensión a outras comunidades autónomas, e de
aí que resulten rexeitables os intentos de introducir nas reformas estatutarias mencións a
supostos "dereitos históricos" para autofundamentar derrogacións do réxime xeral das
comunidades autónomas previsto na Constitución124.

Outra desas cláusulas, de menor transcendencia e alcance que a anterior, é a de
recoñecemento do feito insular. O artigo 138, punto primeiro, da Constitución obriga o
Estado a atender en particular as circunstancias do feito insular á hora de velar polo
establecemento dun equilibrio económico axeitado e xusto entre as diversas partes do
territorio español, para garantir a realización efectiva do principio de solidariedade
consagrado no artigo 2. Como plasmación inmediata desta previsión, a disposición
adicional terceira da Constitución ocúpase do réxime especial de carácter económico e
fiscal de que historicamente estiveron dotadas as Illas Canarias, e que se proxecta no
Estado autonómico nun sistema de financiamento peculiar.

II.3. - Os estatutos de autonomía como normas institucionais
básicas das comunidades autónomas
O segundo trazo definitorio dos estatutos de autonomía, expresamente recollido
polo artigo 147, punto primeiro, da Constitución, consiste en que son as normas
institucionais básicas das comunidades autónomas. Como xa se sinalou, os estatutos de
autonomía son os instrumentos normativos que crean as comunidades autónomas e,
daquela, conteñen os seus elementos fundamentais, a súa organización institucional básica
e as competencias que asumen.
124

Parafraseando o profesor García de Enterría en relación coa lexislación delegada, un Estatuto de autonomía
"non pode darse a si mesmo un rango superior, do mesmo modo que ninguén pode levantarse do chan
tirándose a si mesmo dos pelos" (Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA e Tomás-Ramón RODRÍGUEZ, Curso
de Dereito Administrativo, volume I, décima edición, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, páx. 265). Véxase ao
respecto Juan PEMÁN GAVÍN, "Sobre los límites de las reformas estatutarias: Derechos Históricos y Estado
de las Autonomías. A propósito de la propuesta del nuevo Estatuto aprobada por el Parlamento de Cataluña",
Revista General de Derecho Administrativo, núm. 12, 2006, www.iustel.com
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Neste sentido, o artigo 147, punto segundo, da Constitución enuncia o contido
preceptivo dos estatutos de autonomía, que comprende a denominación da comunidade
autónoma que mellor corresponda á súa identidade histórica; a delimitación do seu
territorio (aspecto de grande importancia, porque determina o ámbito espacial sobre o que
van ter vixencia as normas da comunidade autónoma, sen prexuízo dos casos de eficacia
persoal); a denominación, organización e sede das institucións autónomas propias; e as
competencias asumidas dentro do marco establecido na Constitución e as bases para o
traspaso dos servizos correspondentes a estas.

Ademais, a propia Constitución, en diversos preceptos, sinala outros contidos que
facultativamente poden incluír os estatutos de autonomía: o establecemento da
cooficialidade das demais linguas españolas distintas do castelán (artigo 3, punto segundo);
o recoñecemento da bandeira e da insignia propia da comunidade autónoma (artigo 4, punto
segundo); a determinación do órgano competente para a designación dos senadores que
representen a comunidade autónoma, asegurando, en todo caso, a axeitada representación
proporcional (artigo 69, punto quinto); a competencia para establecer e exixir tributos
(artigo 133, punto segundo); a previsión dos supostos, requisitos e termos en que a
comunidade autónoma poderá celebrar convenios con outras comunidades autónomas para
a xestión e prestación de servizos propios delas, así como o carácter e efectos da
correspondente comunicación ás Cortes Xerais (artigo 145, punto segundo); o
establecemento dos supostos e as formas de participación da comunidade autónoma na
organización das demarcacións xudiciais do territorio (artigo 152, punto primeiro,
parágrafo segundo); o establecemento de circunscricións territoriais propias mediante a
agrupación de municipios limítrofes (artigo 152, punto terceiro); a vontade da comunidade
autónoma de actuar como delegada ou colaboradora do Estado para a recadación, a xestión
e a liquidación dos recursos tributarios daquel (artigo 156, punto segundo); nas
comunidades autónomas onde tivese a súa sede máis dunha Audiencia Territorial, a
decisión de manter as existentes, distribuíndo as competencias entre elas (disposición
adicional cuarta)125.

125

Véxase TORNOS MAIS, "La reforma estatutaria. Un debate marcado por la posición constitucional de los
estatutos de autonomía", cit., páx. 6.
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Á parte destes contidos, os estatutos de autonomía incorporan, ou empezan a
incorporar despois dos últimos procesos de reforma, outros contidos igualmente non
preceptivos, pero, a diferenza dos anteriores, non previstos pola Constitución. A valoración
xurídica que merecen eses contidos adicionais varía segundo os casos, como se verá ao
longo do presente traballo. Aquí cabe incluír as regulacións materiais en ámbitos de
competencia autonómica segundo o propio Estatuto e, en particular, as táboas de dereitos e
principios reitores da política social e económica; as disposicións relativas ás fontes do
dereito do ordenamento xurídico da comunidade autónoma; as disposicións relativas ao
réxime das entidades locais; ou a regulación do réxime económico-financeiro da
comunidade autónoma. Sobre esta última cuestión, de gran relevancia xurídico-política,
pero que, como xa se dixo na introdución, non vai ser obxecto de análise detallada no
presente traballo por desbordar o marco científico do dereito administrativo, hai que facer
notar que a Constitución non inclúe entre os contidos preceptivos dos estatutos de
autonomía o sistema de financiamento autonómico, pero todos os estatutos desde un
primeiro momento introduciron previsións ao respecto, ao abeiro do artigo 156 da
Constitución, que lles recoñece autonomía financeira ás comunidades autónomas, e do 157,
punto primeiro, que enuncia os recursos daquelas. Nesta materia, a principal dificultade
xurídica que se formula é o posible conflito desas disposicións estatutarias co
establecemento dun sistema xeral de financiamento autonómico a través da lei orgánica
prevista polo artigo 157, punto terceiro, da Constitución, a función da cal é precisamente
regular o exercicio das competencias financeiras das comunidades autónomas.

II.4. - Os estatutos de autonomía como leis orgánicas estatais
Os estatutos de autonomía son tamén normas do ordenamento xurídico estatal.
Apróbanse por lei orgánica, aínda que non son leis orgánicas como as demais previstas no
artigo 81 da Constitución, debido á especial rixidez de que están dotados. Para a súa
aprobación e reforma hai que seguir un procedemento que non é o común das outras leis
orgánicas e no que teñen participación as instancias territoriais interesadas, ou a propia
comunidade autónoma, no caso da reforma. Así mesmo, os estatutos de autonomía forman
parte do chamado "bloque da constitucionalidade" como criterio para xulgar a
constitucionalidade das normas desde o punto de vista da distribución de competencias
entre os órganos xerais do Estado e as comunidades autónomas, sempre que as previsións
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estatutarias sexan conformes á Constitución (artigo 28, punto primeiro, da Lei orgánica do
Tribunal Constitucional).

Nos procesos de reforma estatutaria emprendidos na actualidade suscitouse a
posibilidade de aproveitar esta característica dos estatutos de autonomía para regular a
través deles materias que non só non lles están reservadas pola Constitución, senón que nin
sequera son de competencia autonómica. Isto afecta a ámbitos esenciais da organización
estatal, como o poder xudicial, a propia composición e funcionamento de órganos,
institucións estatais e entes públicos estatais, e a determinación e o exercicio das
competencias dos órganos xerais do Estado.

III.- A INTRODUCIÓN DE REGULACIÓNS MATERIAIS NOS ESTATUTOS DE
AUTONOMÍA: AS TÁBOAS DE DEREITOS E PRINCIPIOS REITORES
De acordo co carácter dos estatutos de autonomía como normas institucionais
básicas das comunidades autónomas, non ofrece especiais dificultades que inclúan
principios que terán que respectar os poderes públicos autonómicos á hora de exerceren as
competencias que os propios estatutos lles atribúen. Non obstante, que eses principios
reitores se formulen como dereitos exixibles polos cidadáns si suscita máis dificultades
xurídicas, polo menos desde dous puntos de vista.

En primeiro lugar, xorde a cuestión de qué tipos de dereitos cabería incluír. Hai
unha clara vontade constitucional de que o réxime xurídico básico dos dereitos e liberdades
fundamentais sexa uniforme en todo o territorio nacional e, polo tanto, de que sexan os
órganos xerais do Estado os que o establezan. Así, o artigo 81, punto primeiro, da
Constitución resérvalle á lei orgánica o desenvolvemento dos dereitos fundamentais e as
liberdades públicas da Sección 1 do Capítulo II do Título I, o que non significa que se vete
calquera intervención das comunidades autónomas no ámbito deles, pero si o
establecemento dun réxime xurídico básico distinto. Aparentemente, a situación é diferente
respecto dos dereitos e deberes dos cidadáns da Sección 2 do Capítulo II do Título I, que
poden ser desenvolvidos por lei autonómica, pero os problemas subsisten, porque a
Constitución impón no seu artigo 139, punto primeiro, unha igualdade básica entre todos os
españois que se compadece mal con que os estatutos de autonomía prevexan réximes
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xurídicos particulares para os dereitos e deberes dos cidadáns de cada comunidade
autónoma126.

Así pois, os únicos dereitos que cabería introducir nos estatutos serían os de carácter
"social", que se vinculan cos principios reitores da política social e económica do Capítulo
III do Título I da Constitución, co fin de concretalos e completalos para cada comunidade
autónoma nos ámbitos da súa competencia. Non obstante, iso non elimina todos os
problemas, porque hai que preguntarse pola eficacia xurídica que poderían ter estas
proclamacións de dereitos dos cidadáns. É preciso distinguir a eficacia xurídica cara aos
cidadáns e á Administración autonómica e local, por un parte, e cara ao propio lexislador
autonómico, por outra.

Os estatutos de autonomía, como normas institucionais básicas das comunidades
autónomas, poden establecer mandatos vinculantes para a Administración autonómica e
para a local, na medida en que esta última exerza competencias sobre materias de
titularidade autonómica, o cumprimento da cal cabería exixir ante os tribunais de xustiza
sobre a base dos propios estatutos. O principal obstáculo que xorde nese punto é o coñecido
problema da efectividade dos dereitos de prestación, cuxa inmediata esixibilidade é
facticamente imposible sen a previa disposición pola Administración da organización e os
medios financeiros imprescindibles para a súa satisfacción. Non é ocioso recordar que o
constituínte de 1978 tivo a prudencia de advertir no artigo 53, punto terceiro, da
Constitución que os principios recoñecidos no capítulo III do título I "só poderán ser
alegados ante a xurisdición ordinaria de acordo co que dispoñan as leis que os
desenvolvan".

Polo que ao lexislador autonómico se refire, en teoría, e novamente con fundamento
no carácter dos estatutos de autonomía como normas institucionais básicas das
comunidades autónomas, veríase vinculado, igual que a Administración autonómica, polos
mandatos establecidos por aqueles. Non obstante, neste caso tamén nos atopamos cun
126

Como dixo o Tribunal Constitucional na súa sentenza 37/1981, do 16 de novembro, "a potestade lexislativa
das comunidades autónomas non pode regular as condicións básicas de exercicio dos dereitos ou posicións
xurídicas fundamentais que quedan reservados á lexislación de Estado" (fundamento xurídico segundo), en
referencia á competencia que o artigo 149, punto primeiro, primeira, da Constitución lles atribúe aos órganos
xerais do Estado para a regulación das condicións básicas que garantan a igualdade de todos os españois no
exercicio dos dereitos e o cumprimentos dos deberes constitucionais.
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obstáculo, o que deriva de que a supralegalidade material dos estatutos sobre as leis
autonómicas non ten medios de garantía no noso ordenamento xurídico. Primeiro, porque
as leis autonómicas só poden ser impugnadas ante o Tribunal Constitucional por órganos e
institucións estatais ou membros destes (presidente do Goberno, valedor do pobo, cincuenta
deputados ou cincuenta senadores), e non polas minorías parlamentarias autonómicas, e,
segundo, porque os estatutos de autonomía unicamente forman parte do bloque da
constitucionalidade no que se refire á repartición de competencias entre os órganos xerais
do Estado e as comunidades autónomas (artigo 28.1 da Lei orgánica do Tribunal
Constitucional), co cal non se poden utilizar como criterio de constitucionalidade das leis
autonómicas desde outros puntos de vista. En definitiva, non existe un control de
"estatutoriedade" das leis autonómicas que obrigue o propio lexislador autonómico a
respectar os contidos materiais dos estatutos de autonomía.

No novo Estatuto de autonomía de Cataluña intentouse suplir esta insuficiencia do
sistema introducindo un ditame preceptivo e vinculante do Consello de Garantías
Estatutarias, un órgano consultivo da comunidade autónoma, en relación cos proxectos de
lei e as proposicións de lei do Parlamento catalán que desenvolvan ou afecten a dereitos
recoñecidos no propio Estatuto (artigo 76, punto cuarto). Non obstante, este
condicionamento do exercicio da potestade lexislativa por un órgano sen lexitimidade
democrática é de moi dubidosa constitucionalidade nun sistema político como o español, de
natureza parlamentaria tanto no ámbito estatal coma no autonómico.

IV.- REFORMAS ESTATUTARIAS E SISTEMA DE FONTES DO DEREITO DOS
ORDENAMENTOS XURÍDICOS DAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Os estatutos de autonomía poden incluír previsións sobre o sistema de fontes do
dereito dos ordenamentos xurídicos das comunidades autónomas, sempre dentro do marco
do sistema constitucional de fontes do dereito. Nalgunhas das reformas estatutarias
emprendidas na actualidade prevese a introdución nos ordenamentos autonómicos dunha
segunda categoría de lei similar á lei orgánica estatal (leis de desenvolvemento estatutario
básico), caracterizada pola súa aprobación por maioría cualificada e a reserva esta de
determinadas materias, aínda que xa hai precedentes nos primeiros estatutos de leis que se
teñen que aprobar por maiorías especiais. Isto formula o mesmo problema que a eficacia
para o lexislador autonómico das regulacións materiais contidas no Estatuto: ao non haber
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un control de "estatutoriedade" das leis autonómicas, non hai vías xurídicas para facer
respectar a repartición estatutaria de materias entre a lei autonómica ordinaria e a lei de
desenvolvemento estatutario básico.

Outra posibilidade aberta aos estatutos de autonomía é prever e regular as
disposicións dos Consellos de Goberno autonómicos con rango ou forza de lei, é dicir, os
decretos lexislativos e os decretos lei autonómicos. Algúns estatutos de autonomía xa
prevén expresamente as delegacións lexislativas da Asemblea ou Parlamento autonómico
no Consello de Goberno, nos mesmos ou similares termos ca os previstos para as
delegacións lexislativas das Cortes Xerais ao Goberno nos artigos 82 ao 85 da
Constitución. Noutras comunidades autónomas, estas delegacións reguláronse na
correspondente lei do Goberno autonómico ou lévanse a cabo sobre a base da propia lei de
delegación, con aplicación analóxica dos artigos 82 ao 85 da Constitución. As actuais
reformas estatutarias constitúen unha boa oportunidade para introducir ou completar a
normativa das delegacións lexislativas autonómicas.

Caso distinto é o do decreto lei autonómico. Nada hai na Constitución que impida
que os Consellos de Goberno autonómicos diten normas con rango de lei do tipo dos
decretos lei estatais regulados no artigo 86 daquela, pero é indubidable que para iso faría
falta unha habilitación estatuaria expresa, que ata as actuais reformas estatutarias non
existía en ningún estatuto de autonomía. A introdución desta figura nos estatutos suscita,
non obstante, o problema dos seus límites, que hai que entender que non deberían ser
menos estritos que os que establece o artigo 86 da Constitución para o decreto lei estatal,
por imperativo da forma parlamentaria de goberno que se aplica no noso país tanto no
ámbito estatal como autonómico127.

V. - REFORMAS ESTATUTARIAS E ORGANIZACIÓN E COMPETENCIAS DO
ESTADO
V.1. - Disposicións estatutarias sobre a composición e o funcionamento de órganos,
institucións e entes públicos estatais

127

Para unha análise detida do decreto lei autonómico e dos problemas que suscita, cabe remitirse a Luis
MÍGUEZ MACHO, "O decreto lei autonómico", Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, núm. 2,
2006, páxs. 241-249.
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Un dos aspectos máis controvertidos das novas reformas estatutarias é a introdución
nos estatutos de autonomía de disposicións que afectan a composición e o funcionamento
de órganos, institucións e entes públicos estatais.

Dentro deste punto, quizais o máis salientable sexan as referencias ao poder
xudicial. A Constitución considera a adaptación da planta xudicial á creación das
comunidades autónomas e, así, o seu artigo 152, punto primeiro, parágrafo segundo,
establece que un Tribunal Superior de Xustiza, sen prexuízo da xurisdición que lle
corresponde ao Tribunal Supremo, culminará a organización xudicial no ámbito territorial
de cada comunidade autónoma, e que as sucesivas instancias procesuais, se é o caso, se
esgotarán perante órganos xudiciais radicados no mesmo territorio da comunidade
autónoma en que estea o órgano competente en primeira instancia. Así mesmo, este
precepto permite que os estatutos de autonomía establezan os supostos e as formas de
participación das comunidades autónomas na organización das demarcacións xudiciais do
territorio. Non obstante, déixase claro que todo isto se articulará de conformidade co
previsto na Lei orgánica do poder xudicial e dentro da unidade e independencia deste, pois
a descentralización territorial que deseña a Constitución española aplícase aos poderes
lexislativo e executivo, pero non ao xudicial.

Así, o artigo 149, punto primeiro, quinta, da Constitución reserva ao Estado a
competencia exclusiva sobre a Administración de xustiza, e o 149, punto primeiro, sexta, a
competencia sobre a lexislación procesual, sen prexuízo das necesarias especialidades que
nesta orde deriven das particularidades do dereito substantivo das comunidades autónomas.
Pola súa parte, o artigo 122, punto primeiro, prevé que unha norma xurídica estatal, a Lei
orgánica do poder xudicial, determinará a constitución, funcionamento e goberno dos
xulgados e tribunais, así como o estatuto xurídico dos xuíces e maxistrados de carreira, e o
122, punto segundo, institúe o Consello Xeral do Poder Xudicial como órgano unitario de
goberno deste, reservando a súa regulación tamén á lei orgánica estatal.

Outro ámbito da organización estatal que se pode ver afectado polos actuais
procesos de reforma estatutaria é o da organización periférica da Administración xeral do
Estado. Mediante a cualificación da Administración autonómica como Administración
única ou Administración común no territorio autonómico, trataríase de conseguir por vía
estatutaria a redución substancial da presenza da Administración xeral do Estado na
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comunidade autónoma. Iso iría unido á atribución á comunidade autónoma dunha
competencia executiva xeral ou residual, a imitación do que acontece no ámbito comparado
no sistema de federalismo de execución da República Federal Alemana. Non obstante, a
nosa Constitución, xusto ao revés que a Lei fundamental de Bonn, concibe o Estado como
titular da competencia residual, sen distinguir neste punto a función lexislativa da executiva
(segunda cláusula residual do artigo 149, punto terceiro). Polo demais, a eventual
reestruturación da organización periférica da Administración xeral do Estado non é materia
estatutaria, senón que forma parte das facultades de autoorganización que lle corresponden
ao Estado, como ás demais instancias da organización territorial128.

Polo que se refire á composición das altas institucións do Estado, a Constitución só
permite que os estatutos de autonomía determinen o órgano competente para a designación
dos senadores que representen a comunidade autónoma (artigo 69.5); nos demais casos, ela
mesma fixa esa composición e remite á lei orgánica o resto dos detalles. Non obstante, nas
reformas estatutarias actualmente en curso preténdese impoñer a participación das
comunidades autónomas na designación dos membros desas institucións e doutros órganos
e autoridades estatais, así como no sector público estatal, neste último caso tal como xa
facían algúns dos primeiros estatutos.

De xeito similar á anterior, tamén se pretende impoñer a participación das
comunidades autónomas no exercicio das competencias estatais con incidencia sobre o
territorio, os intereses ou as competencias autonómicas, tratándose de condicionar, por
tanto, o xeito en que os órganos xerais do Estado exercen as competencias que lles atribúe a
Constitución. É certo que a xurisprudencia do Tribunal Constitucional, no caso de
concorrencia entre competencias exclusivas estatais e autonómicas, impuxo que o titular da
competencia prevalente, que en principio é o Estado por representar o interese xeral, teña
en conta o parecer dos titulares das outras competencias afectadas, pero isto é unha
cuestión de relevancia constitucional que só a propia Constitución ou, no seu defecto, o
Tribunal Constitucional como supremo intérprete desta, pode dilucidar, e non unhas
normas de rango infraconstitucional como son os estatutos de autonomía. Aquí cabería
incluír igualmente as cláusulas estatutarias que fixan a contía dos investimentos estatais na
128

Sobre toda esta cuestión, cabe remitirse a Luis MÍGUEZ MACHO, "La Administración única", De la
reforma estatutaria, Fernando López Ramón (Ed.), Monografías da Revista Aragonesa de Administración
Pública, VIII, Goberno de Aragón, Zaragoza, 2005, páxs. 361-383.
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comunidade autónoma, coa finalidade de vincular a elaboración dos ornamentos xerais do
Estado, intentando así limitar a competencia que a Constitución recoñece no seu artigo 134,
punto primeiro, ao Goberno e ás Cortes Xerais á hora de establecer a previsión anual de
ingresos e gastos do Estado.

V.2. - Disposicións estatutarias sobre o alcance das competencias estatais
Hai unha tese doutrinal, en que se apoian algunhas das reformas estatutarias
emprendidas, que sostén que os estatutos de autonomía non só están chamados
constitucionalmente a atribuír competencias ás comunidades autónomas, senón tamén a
perfilar as que lles corresponden aos órganos xerais do Estado129. Certamente, nun sistema
como o autonómico español, en que o Estado conserva todas as competencias que non
asumisen as comunidades autónomas a través dos estatutos (segunda cláusula residual do
artigo 149, punto terceiro, da Constitución), estes últimos participan na determinación das
competencias estatais por unha vía negativa: o que non se recolle neles, automaticamente é
de competencia estatal. Pero iso non significa que os estatutos poidan modular o alcance
das competencias que a Constitución lles asigna directamente aos órganos xerais do Estado
a través da lista do artigo 149, punto primeiro. En particular, hai que lembrar que o
Tribunal Constitucional sentou desde a sentenza 76/1983, do 5 de agosto, a doutrina de que
"el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas cuyo exclusivo
objeto sea precisar el único sentido, entre los varios posibles, que deba atribuirse a un
determinado concepto precepto de la Constitución, pues, al reducir las distintas
posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de hecho la obra
del poder constituyente y se sitúa funcionalmente en su mismo plano, cruzando al hacerlo
la línea divisoria entre el poder constituyente y los poderes constituidos" (fundamento
xurídico cuarto), o cal resulta plenamente aplicable aos estatutos de autonomía na medida
en que, como xa se expresou, son normas de rango infraconstitucional, produto dos poderes
constituídos e non do poder constituínte.

A incidencia das reformas estatutarias no alcance das competencias estatais
articúlase a través de diversas vías. A máis importante consiste na pretensión de limitar o
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Véxase, por todos, Rafael JIMÉNEZ ASENSIO, "Reforma del Estatuto de Cataluña y ampliación de
competencias", Revista Vasca de Administración Pública, núm. 70, 2004, páxs. 97-123.
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alcance tanto das competencias do Estado para ditar as "bases"130, a "lexislación básica"131,
as "normas básicas"132 ou o "réxime xeral"133 de determinadas materias, como daqueloutras
de carácter "horizontal", entre as cales cabería incluír as relativas á regulación das
condicións básicas que garantan a igualdade de todos os españois no exercicio dos dereitos
e no cumprimento dos deberes constitucionais (artigo 149, punto primeiro, primeira, da
Constitución), ás bases e coordinación da planificación económica xeral (artigo 149, punto
primeiro, décima) ou ao mantemento dunha lexislación uniforme en sectores enteiros do
ordenamento xurídico.

Este obxectivo inténtase lograr, en primeiro lugar, mediante un novo método de
enunciación das competencias autonómicas, que consiste en sumar aos títulos
competenciais xenéricos un partillamento das materias sobre as que estes versan en
submaterias respecto das que se afirma a competencia autonómica para vedar toda
intervención nelas do lexislador estatal. Este partillamento das materias competenciais en
submaterias non é, en si mesmo, inconstitucional, aínda que desde o punto de vista da
técnica lexislativa presenta o defecto de que pode dotar dunha excesiva e, co tempo,
contraproducente rixidez os títulos competenciais autonómicos. Agora ben, cabe dubidar da
súa eficacia á hora de limitar a extensión dos títulos competenciais estatais. No caso da
lexislación básica, achámonos ante unha verdadeira tentativa inidónea, como din os
penalistas, porque o alcance das bases estatais esténdese, por definición, á materia enteira
afectada, sen exclusión de parte ningunha desta, sen prexuízo de que as bases non poidan
esgotar a regulación da materia, segundo a consolidada doutrina do Tribunal
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Artigo 149, punto primeiro, oitava (bases das obrigas contractuais), undécima (bases da ordenación do
crédito, banca e seguros), décima (bases e coordinación xeral da planificación xeral da actividade económica),
décima (bases e coordinación xeral da sanidade), décima (bases do réxime xurídico das administracións
públicas e do réxime estatutario dos seus funcionarios), e vixésimo quinta (bases do réxime mineiro e
enerxético), da Constitución.
131

Artigo 149, punto primeiro, décima (lexislación básica e réxime económico da Seguridade Social), décima
(lexislación básica sobre contratos e concesións administrativas e o sistema de responsabilidade de todas as
administracións públicas), e vixésimo terceira (lexislación básica sobre protección do medio e sobre montes,
aproveitamentos forestais e vías pecuarias), da Constitución.
132

Artigo 149, punto primeiro, vixésimo sétima (normas básicas do réxime de prensa, radio e televisión e, en
xeral, de todos os medios de comunicación social), e trixésima (normas básicas para o desenvolvemento do
artigo 27 da Constitución), da Constitución.
133

Artigo 149, punto primeiro, vixésimo primeira (réxime xeral de comunicacións), da Constitución.
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Constitucional134. Pero tampouco pode prosperar en relación cos títulos competenciais
estatais de carácter horizontal, debido a que estes se formulan desde perspectivas distintas
ás que se adoptan na repartición de materias sobre a que operan outros títulos
competenciais; precisamente por iso se fala de competencias "horizontais", que, de xeito
inevitable, se entrecruzan ou superpoñen sobre os demais títulos competenciais.

En segundo lugar, chégase mesmo a definir de xeito xeral o propio alcance da
lexislación básica estatal, reducíndoa a meras normas de principios. Isto resulta inaceptable,
e non só polo xa dito acerca da imposibilidade de que normas infraestatais modulen as
competencias que a Constitución lles asigna directamente aos órganos xerais do Estado,
senón tamén porque a lexislación básica estatal é, pola súa propia natureza, uniforme para
todo o territorio nacional. Unha cousa é que esa uniformidade admita excepcións puntuais,
como recoñeceu o Tribunal Constitucional nas súas sentenzas 214/1989, do 21 de
decembro, fundamento xurídico vixésimo sexto, 140/1990, do 20 de setembro, fundamento
xurídico cuarto, e 109/1998, do 21 de maio, fundamento xurídico quinto, e outra que cada
Estatuto lle poida fixar un alcance distinto, pois isto último faría imposible a súa
emanación135..

Outra vía a través da cal as reformas estatutarias buscan incidir sobre o alcance das
competencias estatais é a redución do contido funcional das competencias lexislativas que o
artigo 149, punto primeiro, da Constitución lles reserva aos órganos xerais do Estado. O
Tribunal Constitucional, á hora de interpretar os termos "lexislación" e "execución" para os
efectos da distribución de competencias entre os órganos xerais do Estado e as
comunidades autónomas, optou por dar un sentido material e non formal a estes. Inclúese
na función lexislativa todas as facultades normativas, tanto para ditar normas legais como
regulamentarias, e na función executiva só as facultades de execución administrativa das
normas, sen prexuízo da potestade de autoorganización das comunidades autónomas, que
lles permite a estas ditaren normas organizativas nas materias sobre as que unicamente
134

O punto de partida desta xurisprudencia é o fundamento xurídico primeiro da sentenza 1/1982, do 28
xaneiro, onde o alto Tribunal afirma que “o establecemento por parte do Estado das bases da ordenación non
pode chegar a tal grao de desenvolvemento que deixe baleira de contido a correlativa competencia da
Comunidade"
135

Sobre estas obxeccións, véxanse con máis detalle os estudos de Tomás de la QUADRA-SALCEDO
JANINI, "¿Es el Estatuto de autonomía una norma capaz de modular el alcance de la legislación básica del
Estado?", Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 72, 2004, páxs. 135-161, e Luis ORTEGA,
Reforma constitucional y reforma estatutaria, Civitas, Madrid, 2005, páxs. 53 e segs.
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dispoñen de competencias executivas136. Agora do que se trataría é de incluír na función
executiva o desenvolvemento regulamentario das leis, o que presenta obstáculos
insuperables desde o punto de vista constitucional. Os estatutos de autonomía non poden
definir cal é o alcance e contido da función executiva na interpretación do sistema
constitucional de distribución de competencias entre os órganos xerais do Estado e as
comunidades autónomas, primeiro, pola súa propia natureza xurídica, que, como xa se dixo
repetidamente, é a de normas infraconstitucionais que non poden ofrecer interpretaciones
auténticas dos termos empregados polo poder constituínte, e segundo, porque unha cousa é
que a Constitución permita as diferenzas de nivel competencial entre as comunidades
autónomas e outra ben distinta, que o contido e alcance das funcións constitucionais sobre
as cales opera a repartición de competencias poida ser diferente nas diversas partes do
territorio nacional, como cabería que ocorrese se se lles deixase aos estatutos de autonomía
a definición do que se deba entender por lexislación e execución.

Por último, propúxose tamén a limitación ou mesmo a exclusión das competencias
executivas estatais nos supostos de extraterritorialidade da actuación pública ou afectación
do interese xeral137. No sistema de distribución de competencias entre os órganos xerais do
Estado e as comunidades autónomas tal como foi interpretado polo Tribunal
Constitucional, os primeiros conservan facultades executivas, a pesar de que a execución da
lexislación nunha materia sexa de competencia autonómica, en determinados supostos en
que a actuación pública que se vai realizar ten un alcance nacional ou supraautonómico.
Isto é, ante todo, unha consecuencia do principio de territorialidade ao que con carácter
xeral está suxeito o exercicio das competencias das comunidades autónomas, pero para
136

No fundamento xurídico quinto da sentenza 18/1982, do 4 de maio, lese que "cando a Constitución
emprega o termo lexislación laboral e lla atribúe á competencia estatal inclúe tamén no termo os
regulamentos tradicionalmente chamados executivos, é dicir, aqueles que aparecen como desenvolvemento da
lei e, daquela, como complementarios desta, pois se iso non fose así frustaríase a finalidade do precepto
constitucional de manter unha uniformidade na ordenación xurídica da materia, que só mediante unha
colaboración entre lei e regulamento (ou mediante unha hipertrofia inconveniente desde o punto de vista de
política lexislativa) do instrumento legal pode lograrse. Mentres que, pola contra, non aparecen
necesariamente incluídos dentro do concepto de lexislación os regulamentos que carecen de significación
desde o citado punto de vista por referirse aos aspectos organizativos. E que, finalmente, dentro destes deben
incluírse os que afectan a mera estruturación interna da organización administrativa". Pouco despois, o alto
Tribunal reafirmou no fundamento xurídico segundo da sentenza 35/1982, do 14 de Xuño, que "cando a
Constitución no seu artigo 149 utiliza o concepto de lexislación como criterio definidor do ámbito en que as
comunidades Autónomas poden adquirir competencias propias, tal concepto ha de ser entendido, xa que logo,
en sentido material, sexa cal for o rango formal das normas".
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Véxase Rafael JIMÉNEZ ASENSIO, "Competencias ejecutivas y administración única", Estudios sobre la
reforma del Estatuto, Institut d ' Estudis Autonòmics, Barcelona, 2004, páxs. 178-180.
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dotar dun fundamento esta doutrina o Tribunal Constitucional acudiu tamén ás facultades
estatais para ditar a lexislación básica de certas materias. Do mesmo modo que a
determinación das regras para resolver os eventuais conflitos entre normas autonómicas
forma parte do básico, tamén o fai a fixación dos puntos de conexión que indican cando
teñen que actuar os órganos xerais do Estado e non as comunidades autónomas, pois, nun
entendemento amplo do concepto de "bases", estas chegan a abranguer certos actos de
execución138. Así mesmo, o alto Tribunal non tivo reparo en acudir de xeito adicional a
argumentos que remiten á propia natureza das cousas ("razóns de urxencia en prevención
de prexuízos irreversibles ao interese xeral"), a cal esixe que a instancia de ámbito
territorial máis amplo actúe cando a salvagarda dos intereses públicos non se poida lograr
mediante a intervención das instancias de ámbito territorial máis reducido139.

Fronte a isto, preténdese, por unha parte, que os estatutos de autonomía incorporen
cláusulas xerais que restrinxan as posibilidades de intervención estatal nos supostos de
actuacións públicas de alcance nacional ou supraautonómico, mediante unha alusión
expresa ao carácter subsidiario daquela con respecto ás fórmulas de cooperación ou
colaboración entre as comunidades autónomas. Por outra banda, impugnouse que sexan os
138

Sinala o fundamento xurídico quinto da sentenza do Tribunal Constitucional 135/1992, do 5 de outubro,
que "o contido esencialmente normativo das bases... non significa que nesa «ordenación» non caiba outro tipo
de actuacións. Aínda cando, en principio, a aplicación da norma a cada suposto de feito individualizado
parece estar extramuros daquela (SSTC 1/1982, 32/1983 e 42/1983), tamén poden quedar comprendidos no
seu ámbito os actos executivos, actos administrativos singulares en canto resulten necesarios para a
preservación do básico (SSTC 56/1983 e 57/1983, fundamentos xurídicos 4. º e 7. º) ou para garantir, con
carácter complementario, a consecución dos fins inherentes á regulación básica (STC 48/1988, fundamento
xurídico 3. º c). Esta posibilidade de pasar á execución ten o seu fundamento non só nas exixencias da
unidade do sistema económico xeral, o que se chamou a «constitución económica», para a intanxibilidade do
cal non abondan os denominadores comúns de natureza normativa, senón tamén na necesidade de actuacións
estatais directas por razóns de urxencia en prevención de prexuízos irreversibles ao interese xeral".
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O mellor resumo da posición do Tribunal Constitucional atópase no fundamento xurídico sexto da sentenza
243/1994, do 21 de xullo. Alí afírmase que "o Estado, en virtude das competencias normativas que posúe
nesta materia, pode establecer os puntos de conexión territorial que estime oportunos para determinar a
Comunidade Autónoma á que lle corresponde outorgar a autorización desas entidades que pretenden
desenvolver unha actuación de alcance superior ao territorio dunha Comunidade Autónoma. O que non
permite este alcance territorial das actividades obxecto das distintas competencias -fenómeno cada vez máis
común no mundo actual- é desprazar, sen máis, a titularidade da competencia controvertida ao Estado. A este
traslado de titularidade, certamente excepcional, tan só pode chegarse, como se apuntou na STC 329/1993,
cando, ademais do alcance territorial superior ao dunha Comunidade Autónoma do fenómeno obxecto da
competencia, a actividade pública que sobre el se exerza non sexa susceptible de fraccionamento e, aínda
neste caso, cando a devandita actuación non se poida levar a cabo mediante mecanismos de cooperación ou
de coordinación, senón que requira un grao de homoxeneidade que só poida garantir a súa atribución a un
único titular, que forzosamente debe ser o Estado, ou cando sexa necesario recorrer a un ente con capacidade
de integrar intereses contrapostos de varias comunidades Autónomas. Ningún dato achega, nin sequera
indiciariamente, a representación do Estado que permita concluír que o caso aquí xulgado se debe incluír
nalgún dos supostos excepcionais apuntados".
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órganos xerais do Estado os que fixen unilateralmente os puntos de conexión para
determinar qué instancia debe intervir en cada caso, en ausencia dun título competencial
específico que llelo permita, o cal, en rigor, só existe en relación coa lexislación civil
(artigo 149, punto primeiro, oitava, da Constitución), e suxeriuse que isto se faga desde os
propios estatutos de autonomía. Non parece que ningunha destas propostas poida prosperar,
sexa por obxeccións de constitucionalidade, sexa por pura imposibilidade material. Así, os
estatutos de autonomía non poden delimitar directamente o alcance das facultades que
conservan os órganos xerais do Estado, o que afecta tamén a fixación dos puntos de
conexión para establecer en qué supostos deben intervir os órganos xerais do Estado e non
a correspondente comunidade autónoma. Polo que respecta ás regras para resolver os
conflitos de normas autonómicas, é evidente que, se se introducisen nos estatutos de
autonomía, nos poderiamos atopar con criterios contraditorios que darían lugar, pola súa
vez, a conflitos entre as normas dirixidas a solucionar os conflitos de normas, os cales
serían, en rigor, irresolubles.

Para pechar este punto, é precisa unha referencia ao vello debate sobre a
posibilidade de usar os estatutos de autonomía como leis orgánicas de transferencia ou
delegación de competencias do artigo 150, punto segundo, da Constitución. Como os
estatutos de autonomía se aproban baixo a forma de lei orgánica, desde a promulgación do
texto constitucional formulouse a cuestión, que agora renace cos novos procesos de
reforma estatutaria, de se son instrumentos normativos válidos para levar a cabo as
transferencias ou delegacións de competencias previstas polo precepto que nos ocupa. Se o
fosen, por esta vía as comunidades autónomas poderían asumir mesmo facultades
correspondentes a materias de titularidade estatal das recollidas no artigo 149.1. Non
obstante, a doutrina científica máis autorizada puxo de manifesto que isto atopa un
obstáculo: mentres que a transferencia ou delegación articulada a través dunha lei orgánica
común é revogable libremente polo Estado, como xa se dixo, con só ditar unha lei orgánica
posterior que modifique ou derrogue a de transferencia ou delegación, a que se
instrumentase a través dos estatutos de autonomía quedaría afectada pola rixidez da que
este tipo de normas están dotadas, a cal impide que sexan modificadas unilateralmente polo
Estado, salvo pola vía extraordinaria da reforma constitucional140. O Tribunal
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Véxase, por todos, Santiago MUÑOZ MACHADO, Las potestades legislativas de las comunidades
autónomas, segunda edición, Civitas, Madrid, 1981, páx. 43 e segs., e Derecho público de las comunidades
autónomas, vol. I, Civitas, Madrid, 1982, páxs. 301-302.
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Constitucional asumiu esta liña interpretativa na única sentenza que abordou directamente a
cuestión, a 56/1990, do 29 de marzo141.

VI. - A "INTERIORIZACIÓN" DO RÉXIME LOCAL POLAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
A Constitución non lles atribúe expresamente aos órganos xerais do Estado
facultades sobre a regulación do réxime local, pero esta competencia incardinouse, non sen
polémica, na relativa ás bases do réxime xurídico das administracións públicas do artigo
149, punto primeiro, décima. Pois ben, algúns dos procesos de reforma estatutaria
emprendidos ultimamente buscan a redución ao mínimo destas competencias estatais, co
propósito de propiciar unha "interiorización" do réxime local polas comunidades
autónomas.

Cando se trata de descubrir o alcance que poden ter as determinacións estatuarias en
materia de réxime local, hai que partir de que no Estado autonómico español, a diferenza
do que acontece no modelo clásico do Estado federal, as entidades locais non son unha
simple división interna das comunidades autónomas, senón do Estado no seu conxunto, con
igual recoñecemento constitucional de autonomía que aquelas. Así se desprende do artigo
137 da Constitución e, por iso, o Tribunal Constitucional fala desde a sentenza 84/1982, do
23 de decembro, do "carácter bifronte do réxime xurídico das autonomías locais nalgunhas
comunidades Autónomas -hoxe todas-, que fai imposible cualificalo, de forma unívoca,
como «intracomunitario» ou «extracomunitario» (fundamento xurídico cuarto). Como
consecuencia, a competencia para regular o réxime local é compartida polos órganos xerais
do Estado e as comunidades autónomas: os primeiros encárganse de ditar as bases, ao
abeiro do mencionado artigo 149, primeiro, décima, da Constitución, mentres que ás
141

Di ao respecto no seu fundamento xurídico quinto que "os estatutos de autonomía, malia a súa forma de lei
orgánica, non son instrumentos nin útiles nin constitucionalmente correctos, pola súa natureza e modo de
adopción, para realizar as transferencias ou delegacións de facultades dunha materia de titularidade estatal
permitidas polo art. 150.2 da Constitución. Isto porque, moi resumidamente exposto e sen esgotar os posibles
argumentos, malia a súa forma de lei orgánica, o Estatuto de autonomía adóptase mediante un complexo
procedemento distinto do das leis orgánicas comúns. Utilizar, pois, o Estatuto como instrumento de
transferencia ou delegación implicaría dar rixidez a unha decisión estatal nun xeito non desexado polo
constituínte e que choca coa maior flexibilidade que os instrumentos do art. 150.2 han de posuír. Por outra
banda, este último precepto implica unha decisión formalmente unilateral por parte do Estado, susceptible de
renuncia e de introdución de instrumentos de control; o Estatuto, en cambio, supón unha dobre vontade e
unha falta de disposición estatal á hora de derrogar a transferencia ou delegación ou de introducir eses
instrumentos de control. Como se sinalou, e resumindo, se o Estatuto é o paradigma dos instrumentos
xurídicos de autoorganización, a transferencia e delegación cae no ámbito da heterorganización"
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comunidades autónomas lles queda o desenvolvemento desas bases e, como regra xeral, a
execución do conxunto da normativa de réxime local, é dicir, as funcións de tutela sobre as
entidades locais que subsistan pola súa compatibilidade coa autonomía local.

Deste modo, dentro do respecto á lexislación básica estatal de réxime local, os
estatutos de autonomía teñen certa marxe para establecer principios e normas sobre a
organización e funcionamento das entidades locais, de carácter vinculante para o lexislador
autonómico. Esa marxe é considerablemente maior respecto daquelas entidades locais que
non teñen garantida a súa autonomía na Constitución (as cales, segundo a doutrina sentada
polo Tribunal Constitucional na súa sentenza 214/1989, do 21 de decembro, se caracterizan
por un "forte grao de interiorización autonómica") ca respecto daqueloutras (municipios,
provincias e illas nas comunidades autónomas de Canarias e das Illes Balears) que son
constitucionalmente necesarias. Isto converte en inaceptable calquera intento de
transformar

por

vía

estatutaria

as

entidades

locais

con

autonomía

garantida

constitucionalmente en meros elementos da armazón institucional autonómica142, ou de
eliminar algunha delas, como a provincia. Igualmente discutible sería, en relación con esta
última, a substitución da deputación provincial como estrutura de goberno e administración
dela por outras corporacións de carácter representativo, porque o feito de que a
Constitución permita esta última operación no seu artigo 141 non significa que o lexislador
autonómico sexa o competente para levala a cabo.

No campo competencial, a Constitución non chega nin a esbozar sequera as
competencias das entidades locais, de modo que esta tarefa se remite por completo ao
lexislador ordinario. Dado que no noso ordenamento xurídico a potestade lexislativa
está repartida entre o Estado e as comunidades autónomas, corresponderalles a
ambas as dúas instancias da organización territorial concretar as competencias das
entidades locais, cada unha no seu propio ámbito competencial. Por conseguinte, os
estatutos de autonomía teñen amplas posibilidades de incidir na atribución de
competencias ás entidades locais, impoñendo ao lexislador autonómico a asignación de
competencias propias ás entidades locais nas materias de competencia da comunidade
autónoma.
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Véxase o estudo de Luis ORTEGA ÁLVAREZ, "Régimen local y estatutos de autonomía", Revista
General de Derecho Administrativo, núm. 12, 2006, www.iustel.com
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VII.- CONCLUSIÓNS: VALIDEZ E EFICACIA XURÍDICA DAS NOVAS
CLÁUSULAS ESTATUTARIAS. O FUTURO DO ESTADO AUTONÓMICO
Os problemas que suscita a validez e eficacia xurídica das cláusulas estatutarias
analizadas no presente traballo admiten, en principio, tres solucións. A primeira e máis
radical é consideralas inconstitucionais, o que debería levar á súa anulación polo Tribunal
Constitucional. Esta solución deberíase reservar para os casos de contraste directo e
insalvable entre as cláusulas estatutarias e as previsións constitucionais. A segunda
posibilidade sería admitir a súa validez e eficacia, pero privalas da rixidez especial de que
están dotados os estatutos de autonomía, para non despoxar definitivamente o lexislador
estatal da súa competencia sobre as materias afectadas. Sería unha solución similar á que
aplica o Tribunal Constitucional cando unha lei orgánica inclúe materias que non lle están
reservadas pola Constitución, sen especificar que tales preceptos non gozan do carácter de
orgánicos. Non obstante, isto compadécese mal co principio de seguridade xurídica e coa
especial natureza dos estatutos de autonomía como normas institucionais básicas das
comunidades autónomas, que fai que non sexan leis orgánicas como as demais.

Por último, cabe tamén consideralas normas sen eficacia xurídica inmediata, é dicir,
condicionar a súa eficacia a que o lexislador estatal as asuma expresamente. Esta sería a
solución máis aceptable para a maior parte das cláusulas relativas a aspectos da
organización estatal (poder xudicial, participación autonómica en institucións do Estado e
entes públicos estatais, participación autonómica no exercicio de competencias estatais).
Tamén no caso da pretensión de utilizar os estatutos de autonomía como leis orgánicas de
transferencia ou delegación de competencias cabería reinterpretar as cláusulas
correspondentes entendendo que, para a súa eficacia, precisan dunha lei orgánica ulterior e
específica ditada polas Cortes Xerais.

Esta solución, en cambio, non sería aplicable ás cláusulas que afectan o alcance das
competencias estatais, onde a única alternativa á inconstitucionalidade sería optar pola súa
pura e simple inoperancia, tal como xa viña facendo o Tribunal Constitucional coas
atribucións competenciais levadas a cabo polos primeiros estatutos de autonomía que
chocan co artigo 149.1 da Constitución, de acordo coa doutrina sentada na sentenza
18/1982, do 4 de maio, segundo a cal "o Estatuto de autonomía, igual ca o resto do
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ordenamento xurídico, debe ser interpretado sempre de conformidade coa Constitución e
que, por iso, os marcos competenciais que a Constitución establece non esgotan a súa
virtualidade no momento de aprobación do Estatuto de autonomía, senón que continuarán
sendo preceptos operativos no momento de realizar a interpretación dos preceptos deste a
través dos cales se realiza a asunción de competencias pola Comunidade Autónoma"
(fundamento xurídico primeiro).

Esta ineficacia xurídica de moitas das innovacións introducidas polos actuais
procesos de reforma estatutaria pon de manifesto que a inquietude política que constitúe o
seu trasfondo se formulou dun xeito equivocado desde o punto de vista técnico-xurídico.
Os obxectivos que se perseguen non se poden alcanzar reformando os estatutos de
autonomía, senón que exixirían unha reforma constitucional143.

O título VIII da Constitución, pensado para posibilitar a transformación dun Estado
centralizado noutro altamente descentralizado, converteuse en moitas das súas previsións
en dereito transitorio xa superado, e noutras necesitaría unha revisión. Polo que se refire á
distribución de competencias entre os órganos xerais do Estado e as comunidades
autónomas, o sistema que o título VIII deseña para graduar o acceso á autonomía dos
distintos territorios é dunha complexidade que hoxe perdeu toda xustificación. Esa
complexidade deriva da necesidade de tomar en consideración dúas listas formuladas desde
puntos de vista moitas veces distintos e difíciles de conciliar, a de competencias estatais do
artigo 149, punto primeiro, da Constitución, e a de competencias autonómicas que recolle
cada Estatuto de autonomía, ao que é preciso sumar unha cláusula de peche que fai que as
competencias que non figuran nin nunha nin noutra lista se manteñan de modo automático
en mans do Estado.

No momento actual, en que todas as comunidades autónomas practicamente
esgotaron as competencias que poden asumir ata o límite do artigo 149, punto primeiro, da
Constitución e están case ultimadas as transferencias dos servizos estatais correspondentes,
cabería acometer a racionalización da distribución de competencias entre os órganos xerais
143

Nun sentido similar pronunciáronse relevantes autores da doutrina administrativista como Antonio EMBID
IRUJO en "¿Reforma de Constitución y de estatutos de autonomía? Aportaciones a un debate de actualidad",
Justicia Administrativa, núm. 22, 2004, páxs. 5-17, e Luis ORTEGA nas primeiras páxinas do seu estudo
Reforma constitucional y reforma estatutaria, cit.
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do Estado e as comunidades autónomas mediante a súa aproximación ao modelo federal
clásico. Así, pasaría a haber unha única lista, a das competencias reservadas expresamente
ao Estado polo artigo 149, punto primeiro, da Constitución, e todas as demais competencias
pertencerían ás comunidades autónomas en virtude da propia Constitución e non xa dos
estatutos de autonomía. O contido da devandita lista, polo demais, tería que ser
reconsiderado á vista da experiencia destas décadas de vixencia do Estado autonómico.
Pero reconsideración non significa unicamente ulteriores reducións das competencias
estatais, como se pretende desde posicións en que priman as consideracións ideolóxicas
sobre as de racionalización da organización territorial e mellor servizo aos cidadáns. Pode
haber materias en que, en efecto, se deban incrementar as competencias autonómicas, e
outras en que conveña reforzar as facultades dos órganos xerais do Estado, todo isto nunha
aplicación rigorosa e non nesgada do principio de subsidiariedade territorial144..

Así mesmo, centrar o debate da reforma da organización administrativa no
Estado autonómico na cuestión competencial escurece a urxente necesidade de
ampliar os instrumentos de cooperación e colaboración entre as diferentes
administracións públicas para cumprir o principio-mandato constitucional da
coordinación. Pero tampouco esta tarefa se pode abordar unilateralmente desde os
estatutos de autonomía, senón que sería materia para unha reforma constitucional,
que debería abordar ademais a inserción das comunidades autónomas na armazón
institucional do Estado global, tanto no plano lexislativo coma no administrativo. En
definitiva, é no camiño cara ao chamado federalismo cooperativo e non no da
voracidade competencial dunhas e outras instancias da organización territorial, nin
moito menos na busca pola vía da reforma estatutaria de imposibles "blindaxes" das
competencias das comunidades autónomas, onde habería que explorar o futuro do
noso Estado autonómico.

144

Véxase Luciano PARELLO ALFONSO, "La organización territorial del Estado. ¿Proceso a continuar u
obra a culminar?", Revista General de Derecho Administrativo, núm. 12, 2006, www.iustel.com
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PROTECCIÓN XURÍDICA DAS INVENCIÓNS BIOTECNOLÓXICAS.

RAFAEL A. MILLÁN CALENTI
Doutor en Dereito
Letrado da Xunta de Galicia

O Centro de Bioloxía Molecular manifestou hai pouco tempo, a través do
investigador Antonio García Bellido145 que “os xenes mestres son iguais na mosca e no
home”; a prensa publicou unha noticia na cal se salientaba que “un estudo afirma que a
carne e o leite de clon son comestibles” (El País, 1 de novembro de 2003); a investigación
sobre células troncais de embrións humanos in vitro para a prevención de riscos para a vida
ou a saúde de forma que se poidan obter tecidos e células humanas para a súa utilización
posterior con fins terapéuticos tamén é significativa. Os estudos máis avanzados sobre
células nai apuntan a posibilidade da rexeneración de estruturas e órganos completos
(como ocorre nos lagartos); aínda así, non se debe confundir a rexeneración coa renovación
(as uñas, o pelo etc. cada certo tempo renóvanse).
O emprego de técnicas científicas modernas, incluída a enxeñaría xenética, para
mellorar

ou modificar plantas, animais e microorganismos, é dicir, a biotecnoloxía,

colócanos no punto de conexión entre a investigación científica nestes campos e o
dereito146.

Aspectos bioéticos e xurídicos da utilización de plantas e alimentos
transxénicos
Son múltiples as cuestións xurídicas que se desencadean a medida que a
biotecnoloxía vai avanzando, pero tamén se formulan cuestións de índole ética, e incluso
relixiosa. Non obstante, é demostrable que eses avances supoñen unha ampliación das
posibilidades de progreso para a humanidade; soamente hai que racionalizalos. Os cultivos
biotécnicos, por exemplo, traen como consecuencia un menor uso de substancias químicas
na agricultura con beneficios demostrables e discutibles para consumidores e agricultores.
145

Antonio García Bellido é investigador da bioloxía do desenvolvemento, premio Príncipe de Asturias de
Investigación Científica e Técnica en 1984 e investigador do CSIC no Centro de Bioloxía Molecular.
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Vid. Lei 42/1988, do 28 de decembro, de doazón e utilización de embrións e fetos humanos ou das
células, tecidos ou órganos, e o Informe do Comité Asesor de Ética na Investigación Científica e Técnica, da
Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía, sobre A investigación sobre células troncais, de febreiro de
2003, e a Lei 14/2006, sobre técnicas de reprodución humana asistida.
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Cando se fala de biotecnoloxía, da mesma maneira que de calquera outra tecnoloxía punta
como a electrónica, a microelectrónica ou a informática, considérase erroneamente que
estamos ante a “panacea universal” que solucionará todos os problemas que xorden na vida
moderna.
No entanto, todas estas disciplinas están suxeitas a límites técnicos, xurídicos e
éticos. Precisamente o obxectivo deste pequeno traballo é facer unhas reflexións sobre o
punto de conexión entre a ética e a ciencia, e entre esta e o dereito, aínda que se parta da
consciencia de que é un labor difícil xa que, por exemplo, o lexislador, á hora de regular
estes temas, ten que ponderar moitas cuestións converténdose de feito na actualidade
precisamente no árbitro que ten que artellar as limitacións.
O informe COM(2002) 545 final (non publicado no DO), da Comisión Europea, do
7 de outubro de 2002, sobre a Evolución e implicación do dereito de patentes no ámbito
da biotecnoloxía e da enxeñaría xenética, identificou o sector da biotecnoloxía como un
dos máis dinámicos en canto ao desenvolvemento económico e emprego. Segundo o seu
texto, as invencións biotecnolóxicas atópanse en pleno auxe grazas ao descubrimento de
novas técnicas que ofrecen grandes esperanzas terapéuticas e alimentarias.
O lexislador europeo, desde este punto de vista, considerou preciso que o
desenvolvemento da biotecnoloxía ten que ir acompañado dun marco xurídico seguro que á
vez lles permite ás empresas europeas desenvolver e comercializar novos produtos e
procedementos resultantes da enxeñaría xenética147. Por iso, a Directiva 98/44/CE,
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Normas comunitarias:









Directiva do Consello (90/219/CEE), do 23 de abril de 1990, relativa á utilización confinada de
microorganismos modificados xeneticamente.
Directiva do Consello (90/220/CEE), do 23 de abril de 1990, sobre a liberación intencional no
ambiente de organismos modificados xeneticamente.
Regulamento (CE) Nº 258/1997 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de xaneiro de 1997,
sobre novos alimentos e novos ingredientes alimentarios
Directiva do Consello (Posición Común, aprobada o 26 de febreiro de 1998), relativa á protección
xurídica das invencións biotecnolóxicas.
Regulamento (CE) Nº 1139/1998, aprobado o 26 de maio de 1998, relativo á indicación obrigatoria,
na etiquetaxe de determinados produtos alimenticios fabricados a partir de organismos modificados
xeneticamente, de información distinta á prevista na Directiva 79/112/CEE (refírese á obriga de
etiquetaxe da soia e do millo transxénicos).
Regulamento CE 199/2006, do 3 de febreiro, que modifica o Regulamento 466/2001, do 8 de marzo
de 2001, que fixa o contido máximo de determinados contaminantes nos produtos alimenticios polo
que se refire a dioxinas e PCB similares a dioxinas.
Comunicación do 23 de decembro de 1993 sobre emprego das linguas para a comercialización dos
produtos alimentarios como consecuencia da ST Peteers.
Lexislación en España:
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referente á protección xurídica das invencións biotecnolóxicas, foi adoptada despois dun
debate de dez anos no Consello e no Parlamento Europeo. A ela referímonos máis adiante.
Non obstante, nesta directiva déixase constancia de que a Comisión lles debe transmitir ao
Consello e ao Parlamento Europeo cada ano un informe sobre a evolución e as implicacións
do dereito de patentes no ámbito da biotecnoloxía e da enxeñaría xenética, obviamente coa
intención do establecemento de mecanismos de control dos seus efectos. Ademais,
establece a diferenza entre, por un lado, os vexetais e animais que son patentables e, por
outro, as variedades de vexetais e razas animais que non o son. O motivo da diferenza
reside nos medios de obtención do produto: unha variedade animal ou raza animal obtense,
xeralmente, mediante procedementos biolóxicos, mentres que os vexetais e animais
transxénicos resultan de procedementos non biolóxicos de enxeñaría xenética.
Así pois, a biotecnoloxía moderna consiste nun conxunto de técnicas derivadas da
investigación en bioloxía celular e molecular que poden ser utilizadas en calquera industria
que utilice microorganismos ou células vexetais ou animais. Foi utilizada sempre polo
home, en actividades como a preparación do pan, queixo, bebidas alcohólicas ou
melloramento de cultivos e animais.
Os primeiros produtos resultado da enxeñaría xenética eran medicinas deseñadas
para intentar combater enfermidades do home. A insulina, e as enzimas que reducen os
coágulos sanguíneos nas vítimas dos ataques cardíacos, prodúcense agora máis doadamente
e con menos custo como resultado da biotecnoloxía.
Os procesos de produción de cervexa, viño, queixo e iogur supoñen o uso de
bacterias ou lévedos co fin de transformar, por exemplo, un produto tan natural como o
leite, nun produto de fermentación como o iogur ¿quen se cuestiona a súa bondade
alimentaria?

Biotecnoloxía, saúde, dereito
A biotecnoloxía é, pois, o uso de organismos vivos ou de compostos obtidos de
organismos vivos para obter produtos de valor para o home. A biotecnoloxía moderna é a
aplicación comercial de organismos vivos ou os seus produtos, implicando manipulación



Lei 15/1994, do 3 de xuño, pola que se establece o réxime xurídico da utilización confinada,
liberación voluntaria e comercialización de organismos modificados xeneticamente, co fin de previr
os riscos para a saúde humana e o ambiente.
Real decreto 951/1997, do 20 de xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral para o
desenvolvemento e execución da Lei 15/1994, do 3 de xuño, que crea a Comisión Nacional de
Bioseguridade, como órgano colexiado de carácter consultivo adscrito ao Ministerio de Medio
Ambiente.
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deliberada das súas moléculas de ADN. Hoxe pódese dicir que constitúe o centro da
investigación científica, e pódese clasificar en:
- Biotecnoloxía en saúde humana (inclúe a biotecnoloxía alimentaria).
--Biotecnoloxía industrial.
- Biotecnoloxía vexetal.
- Biotecnoloxía ambiental.
Os dous grandes grupos de técnicas que utiliza a biotecnoloxía son:
A) O cultivo de tecidos: inclúe tecidos e órganos que se desenvolven en condicións
controladas.
B) A tecnoloxía do ADN: involucra a manipulación de xenes a nivel de ADN, a súa
recombinación, novas formas, etc.
Centrámonos nas áreas da biotecnoloxía en saúde humana, co obxectivo de acurtar
o traballo e amosar algúns dos aspectos xurídicos que o seu tratamento pode suscitar.
Polo que respecta aos hábitos alimentarios, por exemplo, o consumidor adoita
identificar alimento natural con alimento san

e seguro, e elixir o natural fronte ao

transxénico ¿que é mellor, unha mazá con verme ou sen verme? Parece que se o verme vai
á mazá é porque é natural e pode sobrevivir nela e dela.
Se tivese produtos químicos que a tratasen, e que precisamente tenden a evitar que a
coman os insectos para que se poidan comercializar, non tería verme. Se se modifica
xeneticamente para que non podreza, o máis seguro é que non teña ningún inquilino. Non
se pensa, normalmente, en que as modificadas xeneticamente pasaron por maior número
de avaliacións sanitarias antes da súa comercialización148. É humano antepoñer o prexuízo
que se teña formado sobre o concepto de “transxénico” á posible calidade, en termos xerais,
do produto. Moitas veces

148

o consumidor149 déixase guiar polo “rumor” de que

a

GARCÍA OLMEDO, F. La tercera revolución verde. Plantas con luz propia. 1998.Editorial Debate S.A.

149

Organizacións de consumidores e ecoloxistas solicitaron insistentemente que os produtos elaborados con
plantas transxénicas leven a etiqueta correspondente, algo que conseguiron, xa que o 15 de maio do 1997
entrou en vigor o Regulamento CE nº 298/1997 sobre novos alimentos e novos ingredientes alimentarios,
aprobado polo Parlamento Europeo e o Consello da Unión Europea o 27 de xaneiro de 1997. No artigo. 1.2
dise que o regulamento se aplicará, entre outros, a :


-alimentos e ingredientes alimentarios que conteñan organismos modificados xeneticamente
conforme a Directiva 90/220/CEE, ou que consistan nos ditos organismos.



-alimentos e ingredientes alimentarios producidos a partir de organismos modificados
xeneticamente, pero que non os conteñan. Para a Directiva 90/220/CEE, o termo organismo

189

manipulación xenética non traerá nada bo. Non é raro escoitar que á hora de elixir entre
dúas mazás, é mellor a que ten verme, porque é unha garantía de “naturalidade”. Non
obstante, o problema, ao noso xuízo, non está na manipulación xenética dos alimentos
transxénicos, senón no ambiente; un axioma aparentemente simplista, pero descritivo é: se
non hai verme, non hai paxaros, sen estes aumentan os mosquitos, logo modifícase o
ecosistema. Pensamos, como moitos, que a agricultura e a gandaría tradicionais son
necesarias para manter a vida silvestre.
Hoxe en día moitos científicos en todo o mundo traballan na investigación da
industria alimentaria para desenvolver produtos adaptados aos usos e costumes dos
consumidores150. Detrás de cada alimento escóndese un inxente labor de investigación e
laboratorio; por pór algúns exemplos, abonda con dicir que científicos alemáns pretenden
modificar o xene da cebada para que a espuma da cervexa non desapareza rapidamente, ou
que se intenta crear uns espaguetes que se cozan de forma uniforme en só tres minutos,
evitando así que se cozan antes polo exterior que polo interior. Estase a adaptar,
paradoxalmente, o alimento ao home e non o home ao alimento151. Se clonasen sen límite

modificado xeneticamente implica un organismo cuxo material xenético se modificou
maneira que non acaece no apareamento e/ou recombinación naturais.

dunha

150

Respecto aos requisitos específicos suplementarios en materia de etiquetaxe para información do
consumidor, o artigo 8.1 do mesmo regulamento indica que deben figurar:
a)

as características ou propiedades alimentarias (composición, valor ou efecto nutritivo, uso a que se
destina) en canto fagan que un novo alimento ou ingrediente alimentario deixe de ser equivalente a
un alimento ou ingrediente alimentario existente... Neste caso, a etiquetaxe deberá levar a mención
destas características ou propiedades modificadas xunto coa indicación do método polo cal se
obtivese esta característica ou propiedade.

b) a presenza no novo alimento ou ingrediente alimentario de materias que non estean presentes nun
produto alimenticio equivalente existente e que poidan ter consecuencias para a saúde de
determinados grupos de poboación, como sería o caso de alerxias orixinadas polos produtos
derivados da presenza do xene transferido, tal como se sinalaba anteriormente.
c)

a presenza no novo alimento de materias que non estean presentes no produto alimenticio
equivalente existente e que provoquen unha reserva de carácter ético, como podería ser o caso dunha
planta transxénica que levase algún xene animal (por exemplo, porco).

d) a presenza dun organismo modificado xeneticamente mediante técnicas de modificación xenética.
Ademais, aínda que nun principio este regulamento consideraba (artigo 1.2.) fóra da súa aplicación os
produtos derivados da soia e millo transxénicos, cuxa comercialización fora autorizada con anterioridade,
porén, o 26 de maio de 1998 aprobouse o Regulamento (CE) Nº 1139/1998 do Consello polo que se exixe a
etiquetaxe dos alimentos e ingredientes alimentarios fabricados, total ou parcialmente, a partir do millo e de
semente de soia modificados xeneticamente. O regulamento entrou en vigor aos 90 días da súa publicación no
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (3 de xuño de 1998).
151

As razóns de por que eliximos uns alimentos e rexeitamos outros están explicadas de forma moi clara en
Qué comemos, de Pere Puigdoménech. Barcelona 2004.
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as vacas ¿non se resolvería o problema da fame no mundo? ¿Por que non se fai? Onde
están os límites ao progreso que poida representar a biotecnoloxía alimentaria: ¿na ética?,
¿na tecnoloxía?, ¿no dereito?
Descifrar o ADN, a molécula de que están feitos todos os xenes de todos os seres
vivos, foi un dos descubrimentos máis importantes da transición do século XX ao XXI. O
código xenético é a linguaxe universal da vida, expresa como son, como funcionan e como
se perpetúan todos os organismos desde os máis simples aos máis complexos. O manual de
instrucións que caracteriza cada organismo chámase xenoma e dado que cada criatura é
única, posúe unha composición única de ADN, o que permite identificar calquera individuo
por pequenas diferenzas na súa secuencia de ADN (o que permite, por exemplo, determinar
a paternidade, confrontar doadores e receptores en transplantes, identificar criminais -xa
existe unha biotecnoloxía forense- etc.)152. O desenvolvemento das técnicas para o
diagnóstico de enfermidades infecciosas ou desordes xenéticas é un dos máis importantes
na aplicación da tecnoloxía do ADN. Hoxe existen ao respecto tres liñas de actuación.
1).- A clonación de células nai.
2) - A reprogramación de células adultas sen necesidade de clonar.
3)- A aclaración e manipulación do mecanismo xenético que dispara a formación de
órganos e extremidades do embrión.
A enxeñaría xenética é a orixe dun dos problemas bioéticos máis debatidos na
actualidade: a clonación153. Clonar significa crear un ser vivo idéntico a outro a partir
dunha célula do individuo orixinal. É unha forma de reprodución non sexual que se dá de
forma natural en moitas plantas, como as patacas e os amorodos. Tamén se producen
clons pola propia natureza, como é o caso dos xemelgos monocigotos, que comparten
información xenética idéntica debido a unha división espontánea do cigoto. Pero, admitida
a posibilidade de obter un clon mediante técnicas de enxeñaría xenética (ben por separación
de embrións, ben por transferencia nuclear) hai que se preguntar que beneficios lles pode
achegar a clonación aos humanos e cal é o marco normativo vixente en España.

152

É interesante, aínda que non se trata do tema neste artigo, o traballo de García Amez J. A protección dos
datos xenéticos en España. Unha análise desde os principios xerais de protección de datos de carácter
persoal, publicado no º 24 da Revista de Derecho y Genoma Humano correspondente a xaneiro-xullo de
2006.
153

Tamén no mesmo número A situación da clonación humana no ámbito internacional, de Javier Rey del
Castillo.
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Na medicina, todos os investigadores coinciden en que mellorar o coñecemento
xenético e psicolóxico serve para producir a baixo custo proteínas para uso terapéutico e,
en último termo, serve para subministrar órganos e tecidos para transplantes. No campo da
investigación agrícola, permite mellorar a selección de animais que posúan algunha
calidade de interese (produtividade, resistencia, aspecto físico, etc.)
O certo é que as alteracións do patrimonio xenético en animais suscita problemas
éticos. Dolly xorde en 1997, despois de 277 intentos, a partir dunha célula diferenciada
dun adulto (sempre antes se utilizaran células de embrións). O caso de Dolly lévanos a
formular unha cuestión máis, xa que, coñecendo o que antes chamamos “melloras” no
campo da enxeñaría xenética, cabe preguntarse ¿ata onde pode chegar o home e ata onde
debe chegar o marco normativo que permita, como melloras para humanidade, estas
prácticas?
O lexislador debe asumir e ter en conta que as consecuencias da clonación no
ambiente poderían chegar a causar graves e irreparables males para a adaptación das
especies; este é un dos argumentos máis utilizado polos críticos e que, segundo eles,
reforzaría a tese da súa ilegalidade. Pero a clonación, din os que a defenden, tamén pode
contribuír, mediante a manipulación xenética de animais e vexetais, a acabar coa fame no
mundo. Hai xa estudos, como vimos, que demostran que a carne e o leite de clon son
comestibles. Segundo a Axencia estadounidense do medicamento e da seguranza
alimentaria (Food and Drug Administration, FDA) non hai evidencias de que a carne e o
leite de animais clónicos supoñan riscos para a saúde humana, aínda que de momento non
hai intencións de comercializar carne de clon. O lexislador nacional e supranacional
atópase ante o dobre problema, ético e xurídico, de regular os avances en bioloxía e
xenética molecular. Di o físico Freeman Dyson que “a tecnoloxía é un regalo de Deus que
despois da vida é quizais o maior dos regalos. É a nai das civilizacións, das artes e das
ciencias”, pero tamén o é que a biotecnoloxía se converteu nos últimos anos nun dos
sectores con maior potencial de futuro, no ámbito económico, da saúde, a alimentación e o
ambiente, cos beneficios e riscos que isto comporta.
En España a clonación de seres humanos está expresamente prohibida polo Código
Penal (Lei orgánica 10/1995, de 23 de novembro) que no seu artigo 161, parágrafo 2º, di:
“castigarase coa pena de prisión de un a cinco anos a creación de seres humanos idénticos
por clonación ou outros procedementos dirixidos á selección da raza”.
Así mesmo, a Lei 35/1988 sobre técnicas de reprodución asistida, no seu artigo 20
considera infraccións moi graves “crear seres humanos idénticos, por clonación ou outros

192

procedementos dirixidos á selección da raza” e “a creación de seres humanos por clonación
en calquera das variantes ou calquera outro procedemento capaz de orixinar varios
humanos idénticos” (alíneas K e I do artigo 20). A presentación do mapa xenético por dous
equipos de investigación do Proxecto Xenoma Humano é considerado un dos meirandes
descubrimentos da historia da medicina e da ciencia, ata o punto de que se fala de que hai
un antes e un despois da data en que se fixo público, chegándose incluso a dicir que con
este descubrimento nace a medicina do século XXI.
Unha das consecuencias máis importantes do descubrimento da secuencia do
xenoma humano é a derivada da viabilidade de patentar os xenes humanos. Para que isto
non ocorra temos un marco xurídico constituído pola Lei 11/1986, do 20 de marzo, de
patentes, modificada pola Lei 10/2002, do 29 de abril, para a incorporación ao dereito
español da Directiva 98/44/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de xullo de
1998, relativa á protección xurídica das invencións biotecnolóxicas.
A lei, é certo, favorece o I+D no campo da biotecnoloxía, pero atendendo tres
prioridades ás cales se debe someter o marco xurídico das patentes: 1) seguranza xurídica,
2) harmonización internacional e 3) pleno respecto ás exixencias éticas.
Con estes presupostos, a lei declara expresamente que as invencións
biotecnolóxicas, malia referirse a organismos vivos154, son patentables, xa que nin o
Dereito Europeo de Patentes (Convenio de Munic do 5 de outubro de 1973) nin o dereito
nacional prevén a prohibición ou exclusión da patentabilidade da materia biolóxica.
A lei admite que as invencións que reúnan os requisitos de patentabilidade
(novidade, actividade inventiva e aplicación industrial) son patentables aínda que teñan por
obxecto un produto que estea composto ou que teña materia biolóxica, ou un procedemento
mediante o cal se produza, transforme ou utilice materia biolóxica.
Tamén delimita as invencións biotecnolóxicas patentables. Admite expresamente a
patentabilidade da materia biolóxica se foi illada ou producida por medio dun
procedemento técnico. Este criterio serve para distinguir a invención patentable do
descubrimento non patentable. Os elementos illados do corpo humano, incluídas as
secuencias xenéticas

cunha aplicación industrial determinada, poderán ser patentados

cando reúnan os requisitos xerais de patentabilidade.

154
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A lei, no seu artigo 5, considera contrarias á orde pública e á moral determinadas
invencións para as cales establece prohibición absoluta de patentabilidade, e que enumera
do seguinte xeito:
1- Os procedementos de clonación de seres humanos (alínea a) artigo 5).
2- Os procedementos de modificación da identidade xenética xerminal do ser humano
(alínea b) artigo 5).
3- As utilizacións de embrións humanos con fins industriais ou comerciais (alínea c) artigo
5).
4- Os procedementos de modificación da identidade xenética dos animais que supoñan para
estes sufrimentos sen utilidade médica ou veterinaria substancial para o home ou para o
animal, e as accións resultantes de tales procedementos (alínea d) artigo 5).
No entanto, a prohibición da utilización de embrións humanos con fins industriais
ou comerciais non afecta as invencións técnicas que teñan un obxectivo terapéutico ou de
diagnóstico que se aplican ao embrión e que lle son útiles.
A prohibición de patentar variedades e razas animais mantense no número 2 do
artigo 5. Non obstante, non acadará a prohibición de patentes invencións que teñan por
obxecto vexetais ou animais, que serán patentables sempre que a viabilidade técnica da
invención non se limite a unha variedade vexetal definida na Lei de réxime xurídico da
protección de especies vexetais (Lei 3/2000, do 7 de xaneiro). Seguen excluídos da
patentabilidade os procedementos esencialmente biolóxicos de obtención de vexetais ou
animais que consistan integramente en fenómenos naturais como o cruzamento ou a
selección; prohibición que non alcanza os

procedementos microbiolóxicos ou outros

procedementos técnicos nin os produtos que se poidan obter con eles.
Por último, entendemos que a incorporación da Directiva 98/44/CE no dereito
interno de todos os países comunitarios é esencial para evitar distorsións do sistema e,
sobre todo, o freo do desenvolvemento da biotecnoloxía.
Como conclusión, trataremos de responder algunhas cuestións que xa formulamos
noutros traballos e que se poden suscitar sobre estes temas155.
Un. ¿Que se pode patentar do corpo humano?
De acordo coa Directiva e coa Lei española de patentes, o corpo humano nas
diferentes fases da súa constitución -incluído o embrión- non é patentable. Tampouco se
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consideran invencións patentables o descubrimento da secuencia dun xene nin os datos
brutos relativos ao xenoma humano.
Soamente pode ser obxecto dunha solicitude de patente as invencións que asocien
un elemento natural cun procedemento técnico que permita illalo ou producilo con algunha
finalidade industrial.
Dous. ¿Que beneficios achegan á humanidade os produtos modificados mediante
biotecnoloxía?
As respostas son discutibles, pero como xa ocorreu desde o principio da
humanidade a biotecnoloxía axuda nos procesos produtivos dalgúns produtos (por
exemplo, certos tipos de algodón que resultan máis fortes, pero tamén da cabaza, colza,
viño, millo, melón, pataca, soia, tabaco, tomate...). Pode tamén aumentar a produción
agrícola, impulsar o desenvolvemento rural e incluso mellorar a seguranza alimentaria
(unha variedade de arroz reforzada con vitamina A pode acabar nalgúns lugares do mundo
coa carencia desa vitamina). Tamén se utiliza

semente de soia de contido nutritivo

mellorado para usala como forraxe, e millo que contén fósforo que absorbe mellor o
gando.
Tres. ¿É inocua a biotecnoloxía?
É unha das cuestións clave e das máis debatidas no mundo. O certo é que se a
regulación xurídica é a adecuada e conveniente, como ocorre coa referida a todos os
alimentos, hai que dicir que é inocua. Todos os organismos internacionais con incidencia
no tema, tales como a OMS, OCDE e a Organización das Nacións Unidas para a
Agricultura e a Alimentación recoñecen que a biotecnoloxía, cando se usa adecuadamente,
é inocua para o produto. Non hai probas neste momento de que os produtos alimentarios
modificados xeneticamente que están nos mercados supoñan perigo para a saúde humana.
Nunca se puido demostrar que un xene consumido pola boca se transmitise a unha bacteria
do tracto intestinal.
Outro aspecto sanitario é o da aparición de alerxias polo consumo de alimentos
transxénicos. Observáronse casos de alerxias producidas pola soia transxénica manipulada
con xenes da noz de Brasil o de amorodos resistentes ás xeadas por levar incorporado un
xene dun peixe (que vive nas augas árticas a baixas temperaturas). Neste suposto, as
persoas alérxicas ao peixe poderían sufrir unha crise alérxica ao inxeriren os amorodos
transxénicos.

Catro. ¿Que novos problemas pode provocar a biotecnoloxía?
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Ante todo, débese pensar que a biotecnoloxía é unha ferramenta que se debe usar de
forma adecuada e con todos os coidados que a investigación exixa. Neste sentido, pode ser
inocua, beneficiosa e nada perigosa. Os temores poden xurdir polos seus usos potenciais. É
neste punto onde a lexislación debe estar actualizada, regulándoa e establecendo os
mecanismos de control axeitados.
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OS DEREITOS FUNDAMENTAIS NOS NOVOS ESTATUTOS DE
AUTONOMÍA.

MARÍA ISABEL NOVO CASTRO
Letrada da Xunta de Galicia.

Hai apenas uns días que celebramos o 28 aniversario do noso texto constitucional,
que veu marcado polo proceso de reforma dos estatutos de autonomía que naceron ao
amparo da Constitución de 1978 e que, como esta, pretenderon facer fronte a unha
realidade social específica, a transición española e o asentamento dun sistema democrático
en España.

Consolidado xa o réxime democrático, son moitos os que consideran que a
evolución social obriga a que a Constitución e os estatutos se acomoden ás necesidades
sociais actuais, non abondando xa unha interpretación forzada dos textos legais e facendo
necesaria a súa reforma; para outros, tanto a Constitución coma os estatutos son
susceptibles de interpretacións aínda capaces de sorprender os seus propios redactores.

A primeira postura, a daqueles que avogan por un proceso de reforma, estase a
materializar na reforma dos estatutos de autonomía; algunhas comunidades autónomas
poden falar xa dun novo estatuto de autonomía, como é o caso de Cataluña, Andalucía,
Canarias ou Murcia; outras están en pleno proceso de redacción do novo texto.

Non obstante, o proceso de reforma estatutaria revelou diversas e variadas cuestións
non exentas de polémica; entre elas, e pola súa transcendencia máis alá dos límites
autonómicos, debemos destacar o tratamento que dos dereitos fundamentais se realiza nos
novos estatutos de autonomía, en especial no catalán, que no seu título I contén unha
regulación dos "Dereitos, deberes e principios reitores", onde se recoñecen non só dereitos
mencionados no texto constitucional senón dereitos como "o dereito a vivir con dignidade o
proceso da morte" (artigo 20) ou mandatos aos poderes públicos, como o de "velar para que
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a libre decisión da muller sexa determinante en todos os casos que poidan afectar a súa
dignidade, integridade e benestar físico e mental, en particular no que concirne ao seu
propio corpo e á súa saúde reprodutiva e sexual" (artigo 40.5), nos cales moitos quixeron
ver unha porta aberta á eutanasia e ao aborto.

A iso debemos engadir a regulación que o Estatuto catalán realiza dos dereitos e
deberes lingüísticos, en especial no ámbito das administracións públicas, non só catalás
senón tamén estatais; así, no seu artigo 37, o Estatuto sinala que tales dereitos vinculan
tamén a Administración xeral do Estado en Cataluña. De feito, o artigo 33.4 establece que
"para garantir o dereito de opción lingüística, a Administración do Estado situada en
Cataluña debe acreditar que o persoal ao seu servizo ten un nivel de coñecemento axeitado
e suficiente das dúas linguas oficiais, que o fai apto para exercer as funcións propias do seu
posto de traballo".

Esta regulación formula gravísimos problemas de índole constitucional, xa que o
Estatuto non se limita a desenvolver o texto constitucional senón que vai máis alá, ao
recoñecer novos dereitos aos cidadáns cataláns que quebran o principio de igualdade dos
artigos 14 e 139 da Constitución, xa que este último sinala que "todos os españois teñen os
mesmos dereitos e obrigas en calquera parte do Estado".

O primeiro problema que se xera é o competencial, xa que o artigo 149.1.1 da
Constitución lle atribúe competencia exclusiva ao Estado sobre a regulación das condicións
básicas que garantan a igualdade de todos os españois no exercicio dos seus dereitos e no
cumprimento dos seus deberes constitucionais, de tal xeito que é o Estado o que deberá
ditar e fixar o contido elemental e os límites necesarios para asegurar a igualdade de
dereitos de todos os españois.

A cuestión complícase cando comprobamos non só que se recoñezan novos dereitos
senón que se crean órganos, como o Consello de Garantías Estatutarias, cuxa misión será a
defensa dos dereitos dos cidadáns de Cataluña, desenvolvendo funcións que para a defensa
dos dereitos dos restantes cidadáns do Estado realiza o Tribunal Constitucional.

Desde un punto de vista estritamente xurídico, resulta obvio que os estatutos de
autonomía non son normas que poidan crear catálogos de novos dereitos e iso malia o seu
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carácter de leis orgánicas, xa que unha cousa é a aprobación do estatuto de autonomía
mediante lei orgánica, e outra que poida ser considerado unha lei orgánica do artigo 81.1 da
Constitución.

Cando a Constitución sinala que son leis orgánicas as relativas aos dereitos
fundamentais e liberdades públicas, pretende establecer unha reserva competencial ao
Estado para determinar o contido esencial dos dereitos fundamentais, xa que as asembleas
lexislativas das CCAA non ditan leis orgánicas; de feito, a propia Constitución limita o
contido dos estatutos de autonomía, no seu artigo 147.2, á denominación da comunidade
que mellor corresponda á súa identidade histórica, á delimitación do territorio, á
denominación, organización e sede das institucións e ás competencias asumidas dentro do
marco da Constitución e ás bases para o traspaso dos servizos correspondentes a estas.

Así, entre o posible contido dos estatutos a Constitución non prevé o recoñecemento
dun catálogo de dereitos, e só cando o exercicio dun dereito se conecta a unha competencia
propia da comunidade autónoma podería esta estar habilitada para regular as peculiaridades
do seu exercicio.

Mesmo cando o suposto máis relevante parece ser o catalán, non debemos esquecer
que outros estatutos como o andaluz conteñen cláusulas abertas, recoñecéndolles aos
cidadáns andaluces non só os dereitos da Constitución senón calquera outro que lles poida
corresponder, e deixan así aberta a posibilidade do desenvolvemento desta cláusula
mediante a elaboración dun catálogo ou carta de dereitos.

Sentado o anterior, o recoñecemento deses novos dereitos parece alterar o réxime
competencial existente, e iso malia a declaracións contidas nos estatutos, como a do artigo
37.4 do Estatuto catalán; non obstante, e aínda que esa alteración sexa patente, debemos
esperar a que o Tribunal Constitucional despexe as dúbidas que poidan existir sobre iso.

Se a vulneración do principio de igualdade é tan obvia que os redactores dos novos
estatutos non a podía ignorar, un non pode deixar de cuestionarse se, por unha vía indirecta,
se pretende dar cabida ao recoñecemento de novos dereitos sempre polémicos e de difícil
consenso; recoñecemento que só se podería dar mediante unha reforma constitucional cuxo
proceso sería demasiado complicado e non exento de vivos enfrontamentos políticos que,
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por extensión, afectarían outros campos como a ética, a sanidade e, especialmente, o
dereito.

A ninguén lle escapa que o tema do aborto, o dos dereitos e deberes lingüísticos ou
o da eutanasia subxacen en todo o proceso de reforma estatutaria.

Pero o recoñecemento do dereito ao aborto sen as limitacións legalmente
establecidas, a imposición do deber de coñecer e usar unha lingua ou o dereito a unha
morte digna suscitan non só problemas de constitucionalidade senón de legalidade
ordinaria, e un non pode deixar de preguntarse se co recoñecemento no Estatuto catalán os
defensores da autodeterminación non conseguirían meterlle un gol ao lexislador estatal.

Centrémonos nun deses dereitos, o dereito a unha morte digna; o Estatuto de
autonomía catalán recoñece no seu artigo 20 "o dereito a vivir con dignidade o proceso da
morte"; utiliza así unha formulación dulcificada do dereito a unha morte digna, suavizando
aínda máis o seu recoñecemento coa referencia ás indicacións previas, no punto segundo
deste artigo.

Pero ¿que dereito se recoñece realmente no artigo 20 do Estatuto catalán?

O artigo 143 do Código penal de 1995 castiga condutas activas como a cooperación
ao suicidio con actos necesarios para tal fin, cunha agravación da pena no caso de que se
produza o resultado de morte e coa súa atenuación se a vítima sufrise unha enfermidade
grave que conduciría necesariamente á morte ou que lle producise graves padecementos
permanentes e difíciles de soportar.

A regulación penal exclúe de castigo as condutas en que a cooperación non engloba
actos directos ou necesarios para o suicidio; non obstante, e mesmo cando iso foi un paso
adiante na permisión de certos comportamentos eutanásicos, o certo é que o Código penal
non se centrou só na regulación da eutanasia senón que se estendeu a todos os supostos de
suicidio.

En calquera caso, a axuda necesaria ao suicidio está penada legalmente en España,
de tal xeito que se o dereito a vivir con dignidade o proceso da morte pretende englobar o
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dereito a unha cooperación necesaria de terceiros no devandito proceso, en particular do
persoal sanitario, a regulación catalá de tal dereito conculca non só a constitucionalidade,
senón que leva implícita a vulneración das previsións contidas noutra lei orgánica, o
Código penal.

En calquera caso, a introdución específica deste dereito no Estatuto catalán non
parece inocente, senón que, ao facelo, se logrará reabrir novamente o debate sobre a
posibilidade da admisión en España do suicidio asistido.

Os coidados paliativos da dor e dos sufrimentos do paciente mediante unha axeitada
asistencia sanitaria, psicolóxica e axuda social no proceso da morte son unha obriga dos
profesionais sanitarios; non obstante, o Estatuto catalán non se limitou ao seu
recoñecemento, senón que foi máis alá ao recoñecer o dereito a vivir con dignidade o
proceso da morte. ¿Pretende con iso englobarse a conduta de cooperación do profesional
sanitario para a posta en práctica da decisión de morrer mediante a subministración dos
medios necesarios para conseguir morrer?

Se temos en conta os estudos que desde diversas institucións catalás levaron a cabo
na etapa de elaboración do Estatuto de autonomía, como os estudos do Comité Consultivo
de Bioética de Cataluña, o Observatorio de Bioética e Dereito do Parque Científico da
Universidade de Barcelona e o Instituto Borja de Bioética da Universidade Ramón Llull de
Barcelona, resulta obvio que si.

Este recoñecemento implicará a necesidade de pronunciamento do Tribunal
Constitucional sobre estas materias. ¿Revisará o Tribunal Constitucional a súa
xurisprudencia? ¿Deixará a porta aberta a que o dereito á vida englobe o dereito a unha
morte digna?

Non parece que iso vaia ser así. Non sen un debate máis maduro sobre o tema da
eutanasia e, por extensión, do aborto e demais condutas en íntima conexión co dereito á
vida, xa que é necesaria unha revisión de todos os problemas non só éticos senón xurídicos
que estes dereitos supoñen, non só desde un punto de vista constitucional ou penal, senón
tamén sanitario, civil e administrativo.
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O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos tivo ocasión de pronunciarse sobre o
recoñecemento do dereito á cooperación necesaria ao suicidio na súa Sentenza do 29 de
abril de 2002, nunha demanda contra o Reino Unido interposta por unha cidadá británica
que sufría unha parálise por mor dunha enfermidade dexenerativa incurable, e que alegaba
que o rexeitamento por parte do Director of Public Prosecutions a lle conceder ao seu
home unha inmunidade de dilixencias se a axudaba a suicidarse e a prohibición de axuda ao
suicidio establecido polo dereito británico vulneraban os dereitos garantidos nos artigo 2,3,
8, 9, e 14 do convenio.

Fronte ás alegacións da demandante, segundo a cal se vulneraba o dereito á vida que
engloba o dereito a unha morte digna, infrinxíanselle tratos inhumanos e degradantes,
vulnerábase o seu dereito ao respecto da súa vida privada e familiar e provocábaselle unha
clara discriminación fronte a outros cidadáns comunitarios, o Tribunal Europeo sinalou que
o dereito á vida non se pode interpretar no sentido de englobar aspectos como a calidade de
vida ou o que unha persoa escolleu facer con ela, e moito menos dereitos diametralmente
opostos como o dereito a morrer ou o dereito á autodeterminación, no sentido de que se lle
conceda a un individuo o dereito a escoller a morte antes que a vida.

Para o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos o dereito á vida non leva consigo o
dereito a lle exixir ao Estado mecanismos para permitir ou facilitar a morte, e sinala que os
Estados dispoñen de certa marxe de apreciación para determinar se, e en que medida, as
diferenzas entre situacións, noutros aspectos análogas, xustifican as distincións de trato e
hai razóns concluíntes para non introducir nas leis estatais excepcións que poidan ter en
conta a situación das persoas consideradas non vulnerables, é dicir, unha xustificación
obxectiva e razoable para a non-distinción xurídica entre as persoas fisicamente capaces de
suicidarse e as que non o son, xa que pola contra se debilitaría seriamente a protección da
vida e se aumentaría de forma significativa o risco de abusos.

Con esta sentenza o Tribunal Europeo non pecha a porta á admisión do suicidio
asistido, pero pon como límite a non-admisión dos supostos euxenésicos ou a chamada
pendente escorregadiza, que faría extensible a eutanasia ou o aborto a casos non previstos
na lei, converténdoos nunha terapia terminal habitual.
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Permítome a licenza de non entrar no tema dos dereitos lingüísticos, especialmente
sensibles en comunidades autónomas que como a nosa contan con lingua propia, pero o
debate parece igualmente apaixonante: ¿podo exixir doutra Administración asentada no
meu territorio a adopción dunha determinada política de persoal? ¿Pódese exixir de todo
funcionario público o deber de usar unha determinada lingua, ou iso só sería predicable
para aquel funcionario que polas características do seu posto de traballo está destinado a
unha atención directa ao público?

¿Que dirá o Tribunal Constitucional? O certo é que algúns temos poucas dúbidas,
pero o que é indubidable é que a porta aberta cos novos estatutos orixina novos e
apaixonantes debates que, aínda que son necesarios, se introduciron por unha vía indirecta
que non é nin moito menos a axeitada.

Debemos esperar ao desenvolvemento dos acontecementos para comprobar todas as
implicacións que as reformas estatutarias levan consigo; mentres, xa lograron sentar o
debate en diversos foros.

----------------------------------------------------------------
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ACERCA DO RÉXIME TRANSITORIO APLICABLE ÁS
EDIFICACIÓNS ILEGAIS EXISTENTES NO SOLO RÚSTICO DE
GALICIA

HIPÓLITO PÉREZ NOVO
Subdirector de disciplina e informes- CPTOPT
da Xunta de Galicia

1. - A DIFÍCIL SITUACIÓN DE PARTIDA

A proliferación de edificacións en solo rústico á marxe da planificación urbanística, sen os
servizos e dotacións públicas necesarios para atender as necesidades xeradas e
frecuentemente nas áreas máis valiosas, fráxiles e sensibles do territorio é un fenómeno
cada vez máis estendido no medio rural de moitas comunidades autónomas e
particularmente grave en Galicia como consecuencia dun conxunto de factores económicos,
sociais e culturais cuxa análise excede as pretensións deste traballo. Abonda indicar, no que
aquí interesa, que a intensificación das edificacións en solo rústico se viu propiciada nesta
comunidade, entre outras circunstancias, pola ausencia de planificación territorial, polas
redes de estradas e camiños que facilitan o acceso de vehículos a calquera lugar do
territorio antes inaccesible; polo minifundismo que caracteriza a propiedade da terra en
Galicia, agravado por unha lexislación que permitiu dividir e segregar as parcelas rústicas;
pola inactividade das autoridades, que non exerceron eficazmente as súas competencias de
protección da legalidade urbanística, en moitos casos coa compracencia da sociedade, que
non percibiu a gravidade das consecuencias derivadas da ordenación do territorio, o
ambiente e o patrimonio cultural.

O Consello de Contas de Galicia advertiu que a ausencia ou deficitario desenvolvemento
do solo urbano non consolidado, do solo urbanizable e do solo de núcleo rural, provocou
unha serie de efectos perversos, tanto desde o punto de vista da ordenación do territorio
coma desde o punto de vista económico. No solo rústico as consecuencias foron aínda máis
graves; por unha parte e desde o punto de vista da ordenación do territorio, provocou unha
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dispersión poboacional contraria a un criterio racional de desenvolvemento territorial
municipal, e por outra parte, desde o punto de vista económico, produciu importantes
cargas para os orzamentos das administracións públicas, en especial para as locais, ao ter
que financiar as infraestruturas e servizos de abastecemento e saneamento de auga,
pavimentación das vías públicas, iluminación pública, recollida de residuos e outras, o que
supón que todos os cidadáns son os que soportan os gastos que, en caso dun
desenvolvemento legal do urbanismo, terían que ser asumidos polos propietarios
beneficiados polas plusvalías urbanísticas que se xeran.

A vixente Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia (LOUG), presta unha especial atención á regulación do medio rural, como
se pon de manifesto no artigo 1, ao establecer que o obxecto da lei é a ordenación
urbanística no territorio de Galicia, así como a regulación, ordenación e protección do
medio rural, dos núcleos rurais de poboación que se localicen nel e do patrimonio rural.

A exposición de motivos subliña especialmente que un dos grandes eixes sobre os que
pivota esta reforma o constitúe a armazón e definición do medio rural e do solo rústico.
Pártese do recoñecemento da diversidade do medio rural de Galicia, que conta no momento
actual cunha arquitectura rural de excepción e cun territorio de incalculable valor
paisaxístico, cunhas terras eminentemente fértiles e con vocación agrícola, gandeira e
forestal, e cun litoral de extraordinario valor económico, ambiental, histórico e cultural.
Non obstante, a anarquía de construcións e usos que está proliferando nos últimos anos, a
deterioración das edificacións, a falta de conclusión de moitas delas e a degradación da
paisaxe, provocada polos moitos movementos de terra inadecuados e o desenvolvemento
tecnolóxico aplicado, moitas veces, de forma incontrolada ao medio rural, xustifican esta
lei, que trata de harmonizar o desenvolvemento e benestar do mundo rural coa
preservación e revitalización dos bens culturais e naturais tan prezados e fonte de recursos
e patrimonio que se deben conservar para legárllelos ás xeracións futuras deste país.

Así mesmo, declara que a utilización do solo rústico non se poderá efectuar en
contradición coas súas tendencias xenuínas, de forma que se terá que potenciar a
preservación dos seus valores naturais e culturais que aínda subsisten e, en consecuencia,
deberanse concentrar os usos económicos e residenciais, na medida do posible, alí onde
tradicionalmente se viñeron producindo, é dicir, nos núcleos de poboación existentes e
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baixo os parámetros edificatorios que manteñan, sen prexuízo das novas tecnoloxías, a
nosa entidade histórica.

Determínanse os usos e actividades posibles en solo rústico de protección ordinaria e
especialmente protexido, distinguindo entre actividades non construtivas e construtivas.
Dentro destas últimas permítense, segundo as determinacións que se especifican para cada
categoría de solo, unhas veces con licenza municipal directa e outras logo de autorización
da Comunidade Autónoma, as relacionadas con agricultura, o forestal, as infraestruturas,
o turismo, as dotacións ou os equipamentos.../...Pola contra, prohíbese toda construción de
naves industriais e terciarias neste tipo de solo, que se deberán situar nos solos urbanos e
urbanizables axeitados para estes usos.

Esta preocupación por conservar e recuperar os valores do medio rural resáltase novamente
na recente Lei 15/2004, do 29 de decembro, de modificación da LOUG, que xustifica as
novidades na regulación do medio rural nos obxectivos de propugnar a consolidación da
rede de núcleos tradicionais existentes; evitar a dispersión da urbanización e das
edificacións; poñer especial atención na recuperación ambiental e nas áreas estratéxicas e
sensibles do territorio para conservar, recuperar e poñer en valor o patrimonio natural e
cultural do noso territorio; e promover unha xestión intelixente e sustentable do solo.

Analizaremos aquí a problemática das edificacións ilegais existentes no solo rústico no
momento da entrada en vigor da LOUG, para as cales se estableceu un réxime transitorio
específico orientado a reconducir a difícil situación urbanística derivada da edificación
incontrolada e dispersa nunha clase de solo que debía ser preservada do proceso de
transformación urbanística.

A LOUG de 2002 establece un réxime transitorio aplicable ás edificacións existentes no
solo rústico no momento da entrada en vigor da lei (1 de xaneiro de 2003), que diferencia o
tratamento en función da situación legal das edificacións:

a) Edificacións amparadas na licenza urbanística municipal, para as cales se establece un
réxime transitorio propio das edificacións en situación legal de fóra de ordenación
(disposición transitoria cuarta)
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b) Edificacións executadas sen licenza ou sen a preceptiva autorización autonómica, para
as que cales se establece un réxime transitorio orientado á reposición da legalidade
(disposición transitoria quinta, en relación co artigo 203.4)

Este réxime transitorio foi substancialmente modificado pola Lei 15/2004, do 29 de
decembro, que flexibiliza o réxime de fóra de ordenación aplicable ás edificacións erixidas
en solo rústico ao abeiro do correspondente título xurídico e abre a posibilidade de legalizar
determinadas edificacións nos termos que máis adiante analizaremos.

O novo réxime transitorio tivo en conta a situación derivada da lexislación urbanística
anterior, en particular, dos artigos 77 e 79 da Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de
Galicia (LSG) e os artigos 15, 16 e 17 do texto refundido da Lei sobre réxime do solo e
ordenación urbana de 1992, que constituían o marco da lexislación básica do Estado entón
vixente. Daquela lexislación deducíanse catro tipos de usos construtivos permitidos ou
autorizables en solo rústico ou non urbanizable:

a) as construcións destinadas a actividades agrícolas, forestais, gandeiras ou outras que
garden relación directa coa natureza, extensión e destino do predio
b) as construcións vinculadas á execución, mantemento e servizo das obras públicas
c) as edificacións illadas destinadas a vivendas unifamiliares en lugares en que non exista
a posibilidade de formación dun núcleo de poboación
d) as construcións e instalacións para fins de interese xeral que se teñan que situar no
medio rural ou aquelas cuxa situación veña determinada polas características e
exixencias da actividade

No solo rústico, os propietarios teñen o dereito a usar, gozar e dispoñer da súa propiedade
de conformidade coa natureza e destino rústico dos terreos, debendo destinalos a usos
agrícolas, gandeiros, forestais, cinexéticos e outros vinculados á utilización racional dos
recursos naturais (hoxe artigo 31.1 da LOUG). Por esta razón, a lexislación urbanística veu
permitindo as construcións destinadas a estes usos propios do medio rural, eximíndoos de
autorización autonómica cando a construción gardaba unha relación de proporcionalidade
coa natureza, extensión e destino do terreo (artigo 77.2 da LSG de 1997 e artigo 16.3 do
TRLS de 1992), e cando non se daba esa proporcionalidade considerábase como un uso
autorizable pola Comunidade Autónoma xa que a súa situación no solo rústico vén
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determinada polas características e exixencias da actividade (artigo 77.3 da LSG de 1997).
Non obstante, a realidade é que a gran maioría das construcións destinadas a explotacións
agropecuarias carecían da preceptiva licenza urbanística e de actividade. A preocupación
por superar esta situación xeneralizada de ilegalidade das explotacións gandeiras motivou o
acordo alcanzado coas principais organizacións profesionais agrarias -Sindicato Labrego
Galego, Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores-, que tiveron o seu reflexo na última
lexislación urbanística. Neste sentido, a disposición transitoria undécima trata de
regularizar todas as explotacións agropecuarias sen licenza municipal que existían no
momento da entrada en vigor da LOUG e de outorgarlles un título xurídico que facilite
futuras obras de reforma e ampliación.

A construción de vivendas en solo rústico ou non urbanizable xeneralizouse en Galicia a
pesar da prohibición xeral establecida no artigo 41 da LASG de 1985 e no artigo 77 da
LSG de 1997. A lexislación estatal establecía a posibilidade de construír edificios illados
destinados a vivenda unifamiliar en lugares en que non existise a posibilidade de formación
dun núcleo de poboación (artigo 85 do TRLS de 1976 e artigo 16 do TRLS de 1992). A
lexislación urbanística galega endureceu as condicións para edificar fóra dos núcleos rurais
no convencemento de que as mellores localizacións xeográficas para os asentamentos
humanos estaban en Galicia xa utilizadas, sendo conveniente limitar o seu esparexemento,
co obxecto de evitar a progresiva deterioración do medio natural provocada polo
asentamento indiscriminado de vivendas unifamiliares e evitar as secuelas da
imposibilidade económica de dotalas todas do estándar mínimo de infraestruturas, servizos
e equipamentos, segundo a exposición de motivos da LASG. Pero ao tempo que se
establece a prohibición xeral de construír novas vivendas en solo rústico, mantense a vía
excepcional que permite autorizalas con suxeición a determinadas limitacións teoricamente
máis restritivas que a lexislación estatal. O planeamento urbanístico, ao regular a
utilización do solo rústico, amparándose nesta abertura legal utilizou a vía excepcional para
xeneralizar a edificación de vivendas en solo rústico. A situación agravouse
considerablemente coa Lei 7/1995, de delegación e distribución de competencias en
materia de urbanismo, que, ao delegar imperativamente nos municipios galegos o
outorgamento da autorización para a construción de vivendas illadas en solo rústico,
propiciou a súa proliferación descontrolada, especialmente nas áreas de influencia das
cidades e no litoral costeiro.
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Na actualidade, tanto o artigo 20 da Lei 6/1998, sobre réxime do solo e valoracións, como o
artigo 33 da LOUG eliminaron o uso de vivenda no solo rústico, e só é posible autorizar a
construción de vivendas vinculadas a explotacións agropecuarias nas condicións que
determina o artigo 43 da LOUG.

O réxime transitorio recentemente modificado pola Lei 15/2004 tivo en conta a complexa
situación derivada da lexislación urbanística anterior, do modo seguinte:

a) As edificacións tradicionais ou de singular valor arquitectónico existentes no momento
de entrada en vigor da LOUG sométense a un réxime específico co fin de conservar e
recuperar o patrimonio construído e os elementos que conforman a identidade de
Galicia, permitíndose nelas, entre outros, o uso de vivenda (artigo 40)

b) As vivendas construídas en solo rústico ao abeiro da preceptiva licenza urbanística
municipal sométense a un réxime de fóra de ordenación específico que permite a
reforma e ampliación destas vivendas (disposición transitoria 4)

c) Para as vivendas construídas sen licenza en solo rústico ábrese a vía da súa legalización
en determinados supostos e cumprindo as condicións que establece a disposición
transitoria quinta.

d) Aos asentamentos de vivendas xurdidos á marxe do planeamento como consecuencia
das numerosas licenzas outorgadas en solo rústico e ás vivendas construídas sen
licenza, aplícaselles un réxime transitorio singular que obriga o planificador a
clasificalos como solo urbanizable dándolles un tratamento específico orientado a
conseguir a súa axeitada urbanización por conta dos propietarios, pero permitindo a
redución dos deberes de cesión que establece a LOUG para esta clase de solo.
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2. - OS PRINCIPIOS QUE REXEN O RÉXIME TRANSITORIO DAS
EDIFICACIÓNS EXISTENTES NO SOLO RÚSTICO DE GALICIA

2.1. - O marco da lexislación básica estatal

En primeiro lugar, hai que ter en conta que o lexislador autonómico se atopa condicionado
polo marco da lexislación básica estatal, en particular polo réxime básico establecido para o
solo non urbanizable polo artigo 20 da vixente Lei 6/1998, sobre réxime do solo e
valoracións (LRSV):

Os propietarios do solo clasificado como non urbanizable terán dereito a usar, desfrutar e
dispoñer da súa propiedade de conformidade coa natureza dos terreos, e deberán destinala
a fins agrícolas, forestais, gandeiros, cinexéticos ou outros vinculados á utilización
racional dos recursos naturais, e dentro dos límites que, se é o caso, establezan as leis ou o
planeamento.
Excepcionalmente, a través do procedemento previsto na lexislación urbanística,
poderanse autorizar actuacións específicas de interese público, xustificando previamente
que non concorren as circunstancias previstas no número 1 do artigo 9 desta lei.

Esta regulación non difire, no esencial, do réxime do solo non urbanizable que se establecía
na anterior lexislación urbanística española, en particular, os artigos 15 e 16 do texto
refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana de 1992 (TRLS); preceptos que
analizou a sentenza do Tribunal Constitucional do 20 de marzo de 1997 e considerados
compatibles coa Constitución, significando que:

O artigo 15 limítase a sentar o criterio xeral segundo o cal o solo non urbanizable ou
categoría equivalente na lexislación autonómica non poderá ser destinado a fins distintos
que os naturais ou conformes coa natureza, de acordo coa respectiva lexislación sectorial
que sexa de aplicación ou, en termos negativos, declara prohibido todo uso construtivo ou
edificatorio en solo non urbanizable.../...
A prohibición de edificar en solo non urbanizable –ou categoría análoga segundo a
lexislación autonómica– encaixa, pois, dentro das condicións básicas da propiedade
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urbana. Noutras palabras, desde unha interpretación sistemática, débese entender o artigo
15 do TRLS de 1992 como unha prohibición xeral de usos edificatorios –coa consecuente
imposibilidade de adquirir propiedade urbana fóra dos terreos previstos polos poderes
públicos competentes (FX 16.a)

O réxime establecido pola LOUG para o solo rústico acomódase fielmente a este marco da
lexislación básica estatal e está orientado a asegurar o mantemento da natureza rústica dos
terreos e evitar a súa transformación urbanística, como se pon de manifesto na regulación
dos usos autorizables en solo rústico ao establecer como límite para a autorización o
requisito de que non impliquen a transformación da súa natureza rústica e quede garantida
a integridade dos valores obxecto de protección (artigos 36 a 39).

2.2. - A aplicación inmediata do réxime do solo rústico establecido na LOUG

As disposicións da LOUG que regulan o solo rústico son de aplicación inmediata desde o
momento da entrada en vigor da lei, é dicir, desde o 1 de xaneiro de 2003, aos terreos
clasificados como solo rústico ou solo non urbanizable; así resulta da disposición transitoria
primeira, punto 1.f) que con toda rotundidade establece:

"f) Ao solo clasificado polo planeamento vixente como non urbanizable ou rústico
aplicaráselle integramente o disposto nesta lei para o solo rústico, sen prexuízo das
maiores limitacións establecidas no planeamento vixente"

Para despexar calquera dúbida, a disposición derrogatoria da LOUG declara expresamente
derrogados todos os preceptos de igual ou inferior rango, incluídas as determinacións do
planeamento urbanístico, que se opoñan ao disposto por esta lei.

Este principio de aplicación inmediata do réxime do solo rústico é acorde co criterio
seguido pola LRSV, que, na súa disposición transitoria primeira, establece que o réxime do
solo establecido nesta lei lles será de aplicación inmediata desde a entrada en vigor desta
aos plans e normas vixentes no devandito momento.
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Sen prexuízo do anterior, a LOUG establece un réxime transitorio aplicable ás edificacións
existentes no solo rústico no momento da entrada en vigor da lei, cuxa análise se aborda
máis adiante.

2.3. - O principio de conservación do patrimonio natural e cultural

A aplicación inmediata do réxime do solo rústico establecido pola LOUG atopa o seu
fundamento e razón de ser nos fins e principios establecidos polo artigo 4 da LOUG, que
derivan dos principios constitucionais contidos nos artigos 45, 46 e 47 da Constitución.
Pola súa especial relevancia na regulación do medio rural, podemos destacar os seguintes:

d) Preservar o medio físico, os valores tradicionais, os sinais de identidade e a memoria
histórica de Galicia.
e) Harmonizar as exixencias de ordenación e conservación dos recursos naturais e da
paisaxe rural e urbana co mantemento, diversificación e desenvolvemento sustentable do
territorio e da súa poboación, para contribuír a elevar a calidade de vida e a cohesión
social da poboación.
g) Conseguir a integración harmónica do territorio e protexer os valores agrarios,
forestais e naturais e a riqueza e variedade arquitectónica fomentando o emprego das
formas construtivas propias das diversas zonas e garantindo a súa integración no medio
rural.

Estes principios non quedan en meras formulacións retóricas senón que se concretan ao
longo do texto legal con especial incidencia no tratamento do solo rústico; como
manifestación destes principios interesa aquí destacar, pola súa importancia na aplicación
do réxime transitorio, as normas de adaptación ao ambiente e as regras de interpretación.

As normas de adaptación ao ambiente establécense no artigo 138.b) do TRLS de 1992
(aínda hoxe vixente segundo a LRSV) e no artigo 104 da LOUG, recentemente modificado
pola Lei 15/2004. Ante todo débese ter en conta que, como reiteradamente vén declarando
a xurisprudencia, "trátase de normas substantivas directamente aplicables a todas as
construcións que se leven a cabo en calquera parte do territorio nacional,
independentemente de que este estea ou non sometido a un plan de ordenación
urbanística" (sentenza do Tribunal Constitucional número 148/1991).
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De conformidade co disposto no artigo 104 da LOUG, as construcións e instalacións
teranse que adaptar ao ambiente en que estean situadas, e para tal efecto:
a) As construcións en lugares inmediatos ou que formen parte dun grupo de edificios de
carácter artístico, histórico, típico ou tradicional deberán harmonizar con el. Igualmente
cando, sen existir un conxunto de edificios, houbese algún de grande importancia ou
calidade dos carácteres indicados.
b) Nos lugares de paisaxe aberta ou natural, sexa rural ou marítima, ou nas perspectivas
que ofrezan os conxuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos ou
tradicionais e nas inmediacións das estradas ou camiños de traxecto pintoresco, non se
permitirá que a situación, masa ou altura das construcións, muros e cerramentos, ou a
instalación doutros elementos, limiten o campo visual para contemplar as belezas naturais,
rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a perspectiva propia deste ou limiten ou
impidan a contemplación do conxunto. Neste mesmo sentido se expresa o artigo 138.b) do
texto refundido da Lei do solo de 1992 e o artigo 21.3 da Lei 9/1997, de ordenación e
promoción do turismo en Galicia.
c) A tipoloxía das construcións deberá ser congruente coas características do ámbito e os
materiais empregados para a renovación e acabado de fachadas e cubertas das
edificacións e os cerramentos de parcelas terán que harmonizar coa paisaxe en que se
vaian levar a cabo.
d) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, localización ou
colorido non cumpra as anteriores prescricións.
e) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas
totalmente terminados, con emprego neles das formas e os materiais que menor impacto
produzan así como das cores tradicionais na zona ou, en todo caso, os que favorezan en
mellor medida a integración no contorno inmediato e na paisaxe.
f) Nas áreas ameazadas por graves riscos naturais ou tecnolóxicos como inundación,
afundimento, incendio, contaminación, explosión ou outros análogos, non se permitirá
ningunha construción, instalación ou calquera outro uso do solo que resulte susceptible de
padecer estes riscos.

Polo que respecta ás regras de interpretación, o artigo 6 da LOUG dispón que para
resolver as posibles dúbidas por imprecisións ou contradicións da normativa debe atender
os criterios de menor edificabilidade, maior dotación para espazos públicos e maior
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protección ambiental e aplicando o principio xeral de interpretación integrada das
normas.

2.4. - O principio de equidade

Este principio xeral do dereito impide que se lles dea un trato máis favorable aos
infractores que construíron ilegalmente que aos que construíron ao abeiro da licenza
urbanística e da preceptiva autorización autonómica, respectando a normativa e o
planeamento urbanístico aplicable. Neste sentido, a xurisprudencia sinalou que "non sería
razoable que obras nacidas na ilegalidade fosen de mellor condición que as feitas de
acordo coa ordenación urbanística e que despois deveñen, por alteración do planeamento,
contrarias a esta" (STS do 19 de maio de 1999)

3. - O RÉXIME APLICABLE ÁS EDIFICACIÓNS ILEGAIS EN SOLO RÚSTICO

3.1. - O texto legal

A disposición transitoria quinta da LOUG, segundo a nova redacción dada pola Lei
15/2004, establece:

«Disposición transitoria quinta. Edificacións ilegais en solo rústico.

1. As edificacións e construcións situadas en terreos clasificados como solo rústico sen a
preceptiva autorización autonómica ou sen licenza municipal poderán ser obxecto de
expediente de legalización sempre que se cumpran as seguintes condicións:
a) Que no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro, transcorrese o
prazo legalmente establecido sen que a administración adoptase ningunha medida dirixida
á restauración da legalidade urbanística.
b) Que os terreos en que se localiza a edificación non merezan a condición de solo rústico
de protección de espazos naturais, de costas ou de interese paisaxístico, segundo o
establecido nesta lei.
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2. Para a legalización das edificacións, construcións e instalacións será necesario obter,
previamente á licenza urbanística municipal, a preceptiva autorización autonómica
conforme o procedemento establecido polo artigo 41 desta lei.
O anteproxecto de legalización deberá prever as medidas correctoras necesarias para dar
cumprimento ao disposto polas letras a) e b) do número 2 do artigo 42 e polo artigo 104
desta lei.
A solicitude de autorización para legalizar as construcións e instalacións deberase
presentar no prazo máximo de tres anos contado desde a entrada en vigor da Lei de
modificación da Lei 9/2002, do 30 de decembro,.

3. O promotor da licenza deberá aboar en concepto de canon de legalización do
aproveitamento urbanístico unha parte do aproveitamento que se legalice. O importe do
canon distribuirase atribuíndolle o 80% ao municipio en que se localiza a edificación ou
construción e o 20% restante á Comunidade Autónoma.
A contía do canon será de 10 euros por cada metro cadrado de superficie edificada,
incluída se é o caso a superficie que se pretende ampliar, e deberá ser aboado ao
municipio no prazo dun mes desde que lle sexa notificado o outorgamento da licenza de
legalización.
O municipio será responsable da xestión e recadación do canon e deberalle transferir á
Comunidade Autónoma a parte proporcional dos ingresos obtidos por este canon.

4. Nas edificacións e construcións legalizadas poderanse autorizar obras de mellora e
reforma e, en casos xustificados, obras de ampliación cumprindo as condicións de
edificación establecidas polos artigos 42 e 44 desta lei e polo planeamento urbanístico. No
caso de vivendas en solo rústico, só se poderá ampliar ata un máximo do 10% da
superficie edificada orixinaria.
En ningún caso se autorizará o cambio de uso ou actividade preexistente.

5. As edificacións e construcións existentes en solo rústico sen a preceptiva licenza
urbanística municipal ou sen a preceptiva autorización autonómica que non resulten
legalizadas deberán ser demolidas polos seus propietarios. No caso de que o propietario
non proceda á demolición, o alcalde ou o conselleiro competente en materia de urbanismo
e ordenación do territorio poderán ordenar a demolición a custa do obrigado, logo da
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audiencia ao interesado. Para a execución da orde de demolición poderanse impoñer
multas coercitivas na forma e contía sinalada polo artigo 209.6 desta lei.»

3.2. - O suposto de feito

O suposto de feito regulado pola disposición transitoria quinta da LOUG é o das
edificacións ilegais existentes en solo rústico no momento da entrada en vigor da LOUG (o
1 de xaneiro de 2003). Trátase de edificacións que carecen de título xurídico que lles dea
cobertura, por teren sido construídas sen a licenza urbanística municipal ou sen a preceptiva
autorización autonómica, cando esta era exixible de acordo coa lexislación urbanística
anterior.

As edificacións obxecto da disposición transitoria quinta están situadas en terreos
clasificados polo plan xeral de ordenación municipal como solo rústico, de conformidade
co disposto polos artigos 15 e 32 da LOUG, así como en terreos clasificados polo
planeamento non adaptado á LOUG como solo rústico ou solo non urbanizable (disposición
transitoria primeira, punto 1.f).

Tamén debe ser aplicada nos terreos en que, aínda non estando expresamente clasificados
polo plan xeral de ordenación municipal como solo rústico, a lei impón a aplicación do
réxime do solo rústico establecido pola LOUG. Así, nos municipios sen planeamento
aplícase o réxime do solo rústico aos terreos que non reúnan os requisitos do solo urbano
consolidado nin de solo de núcleo rural (disposición adicional segunda).

Por outra banda, o artigo 21.4 establece que "no solo urbanizable non delimitado, mentres
non se aprobe o correspondente plan de sectorización, aplicarase o réxime establecido
para o solo rústico nesta lei"; precepto que é coherente co disposto no artigo 17, último
parágrafo, da Lei 6/1998, sobre réxime do solo e valoracións. En consecuencia, a
disposición transitoria quinta tamén será aplicable ás edificacións ilegais realizadas no solo
urbanizable non delimitado, mentres non sexa aprobado o plan de sectorización
correspondente. De igual modo, nos municipios con plan urbanístico non adaptado á
LOUG, aos terreos sometidos ao réxime do solo urbanizable non delimitado clasificados
como solo rústico apto para o desenvolvemento urbanístico polo plan xeral adaptado á
LSG, así como aos clasificados como solo urbanizable programado, urbanizable non
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programado ou apto para urbanizar polo planeamento anterior á LSG de 1997,
aplicaráselles o réxime do solo urbanizable non delimitado, polo que tamén poderán ser
obxecto de legalización, antes da aprobación do correspondente plan de sectorización, as
edificacións realizadas nestas clases de solo.

Non se aplica a disposición transitoria quinta ás edificacións realizadas sobre terreos
incluídos no ámbito dos núcleos rurais tradicionais delimitados ao abeiro da derrogada Lei
11/1985, de adaptación da do solo a Galicia (disposición transitoria primeira, punto 1.e).
No caso de edificacións ilegais realizadas en terreos que puidesen cumprir os requisitos
establecidos polo artigo 13 para seren clasificados como solo de núcleo rural, o procedente
será aprobar a delimitación do solo de núcleo rural ao abeiro da disposición adicional
segunda da LOUG, para poder determinar a correspondente clasificación do solo.

Tampouco están sometidas a esta disposición transitoria quinta as edificacións existentes en
solo urbanizable delimitado por estar sometido a un réxime específico diferente ao do solo
rústico, no cal, mentres non sexa aprobado o plan que estableza a ordenación detallada, non
se poderán realizar obras nin instalacións, agás as que se vaian executar mediante a
redacción de plans especiais de infraestruturas e as de carácter provisional (artigo 21.3).

No dereito urbanístico estatal e autonómico veuse exixindo, ademais da licenza urbanística
municipal, a obtención da preceptiva autorización autonómica para determinadas
construcións en solo rústico ou non urbanizable. Da regulación establecida polos artigos 85
e 86 do texto refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana de 1976, e 40 e 41
da Lei 11/1985, de adaptación da do solo a Galicia, dedúcese que estaban permitidas en
solo non urbanizable, mediante licenza municipal directa, as construcións destinadas a
explotacións agrícolas que garden relación coa natureza e destino do terreo, así como as
construcións e instalacións vinculadas á execución, entretemento e servizo das obras
públicas. Ademais, e logo de obtención de preceptiva autorización autonómica,
excepcionalmente podíanse autorizar edificacións ou instalacións de utilidade pública ou
interese social que se teñan que situar no medio rural, así como edificios illados destinados
a vivenda familiar en lugares en que non exista posibilidade de formación dun núcleo de
poboación.
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A Lei 7/1995, do 29 de xuño, de delegación e distribución de competencias en materia de
urbanismo delegou nos municipios galegos a competencia para a autorización de vivendas
en solo rústico ou non urbanizable. A Lei 1/1997, do 24 de marzo, do solo de Galicia,
eliminou a exixencia de autorización autonómica previa para a construción de vivendas en
solo rústico común, ata a súa derrogación pola vixente Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que só permite a construción
de vivendas vinculadas a explotacións agropecuarias e con autorización autonómica previa.

Débese ter en conta que as licenzas outorgadas sen a previa e preceptiva autorización
autonómica, cando esta é exixible, son nulas de pleno dereito segundo veu sinalando unha
reiterada xurisprudencia que hoxe recolle explicitamente o artigo 34.3 da LOUG. En
consecuencia, esta disposición transitoria quinta é de aplicación ás edificacións que
dispoñan de licenza urbanística municipal pero que non obtivesen a previa e preceptiva
autorización autonómica nos supostos en que esta era exixible de conformidade coa
lexislación aplicable no seu momento.

Unha especial problemática presentan as construcións realizadas sen se axustar ás
condicións da licenza municipal ou da autorización autonómica, Aplicando a doutrina
xurisprudencial que considera a edificación como unha unidade física e xurídica, á
edificación que non se acomode á licenza outorgada débeselle aplicar o réxime establecido
para as edificacións ilegais en solo rústico e, en consecuencia, quedaría sometida ao réxime
da disposición transitoria quinta.

Quedan fóra do suposto de aplicación da disposición transitoria quinta as edificacións
tradicionais ou de singular valor arquitectónico, que son obxecto dun réxime de especial
protección no artigo 40; as construcións e instalacións ilegais destinadas a actividades
agropecuarias e serradoiros (sometidas ao réxime da disposición transitoria undécima); e as
edificacións destinadas a vivenda que formen un asentamento xurdido á marxe do
planeamento (disposición transitoria décimo terceira).

3.3. - Os requisitos para a legalización das edificacións ilegais

A LOUG reforzou considerablemente o réxime de protección da legalidade urbanística en
solo rústico, ao lle atribuír á Comunidade Autónoma a competencia para o exercicio das
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potestades de restauración da orde urbanística e sancionadoras fronte ás obras e actividades
realizadas en solo rústico, en calquera das súas categorías, sen a preceptiva autorización
autonómica ou sen se axustar ás condicións da autorización outorgada, así como nos
supostos de usos e actividades prohibidas. Nestes supostos foi eliminada a limitación de
prazo para o exercicio da acción de reposición da legalidade (artigo 214), pero establece un
réxime transitorio especial para as edificacións ilegais en solo rústico (disposición
transitoria quinta) coa previsión dunha vía extraordinaria para posibilitar a legalización de
determinadas edificacións construídas en solo rústico sen licenza urbanística ou sen a
preceptiva autorización autonómica, cando esta era exixible. Pero nada obsta para a
legalización da edificación pola vía ordinaria, obtendo a licenza urbanística e a preceptiva
autorización autonómica con estrita suxeición ás condicións de uso e edificación
establecidas pola LOUG (artigos 31 a 44) e as maiores limitacións establecidas polo plan
urbanístico en vigor.

Evidentemente, a vía extraordinaria aberta pola disposición transitoria quinta está pensada
para posibilitar a legalización de determinadas edificacións que non poderían ser
legalizadas por incumprir a lexislación urbanística vixente.

A continuación, coméntanse brevemente os requisitos para a legalización das edificacións
ilegais en solo rústico, ao abeiro da disposición transitoria quinta da LOUG.

3.3.1.- Que no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de decembro,
transcorrese o prazo legalmente establecido sen que a Administración adoptase
ningunha medida dirixida á restauración da legalidade urbanística.

A lexislación urbanística veu establecendo o prazo xeral de catro anos como límite
temporal para o exercicio das potestades administrativas de protección da legalidade
urbanística, de modo que, unha vez transcorrido o prazo fixado pola lei, a Administración
perde toda posibilidade de reaccionar fronte ao ilícito urbanístico. Este prazo foi
cualificado pola xurisprudencia como de caducidade e non debe ser confundido co prazo de
prescrición das infraccións urbanísticas.

Non obstante, a Lei 1/1997, do solo de Galicia (LSG), eliminou a limitación de prazo para
a acción de restauración da legalidade no suposto de obras realizadas sobre terreos
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clasificados como solo rústico de especial protección (artigo 180.1). En consecuencia, non
será viable a legalización das edificacións realizadas durante a vixencia da LSG de 1997 en
solo rústico de especial protección.

Seguindo o criterio establecido na disposición transitoria décima, o prazo de caducidade
para o exercicio da acción de reposición da legalidade será o establecido na lexislación
urbanística vixente no momento da comisión do ilícito urbanístico.
O dies a quo que determina o inicio do cómputo do prazo é o día da completa terminación
da edificación. Segundo o disposto no artigo 56.2 do Regulamento de disciplina urbanística
de Galicia (aprobado polo Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro), considérase que son obras
totalmente rematadas aquelas que se atopan dispostas para servir ao fin para o cal estivesen
destinadas e en condicións de seren ocupadas sen necesidade de obra complementaria de
ningún tipo.

Para que se poida legalizar a edificación, debe ter transcorrido o prazo total antes da
entrada en vigor da LOUG, é dicir, antes do 1 de xaneiro de 2003.

Unha reiterada xurisprudencia vén poñendo de relevo que a carga da proba dos datos de
feito que xustifican o transcurso do prazo ten que ser soportada por quen invoca o
devandito transcurso en apoio da súa posición. O principio de boa fe na súa vertente
procesual impide que o que crea unha situación de ilegalidade poida obter vantaxe das
dificultades probatorias orixinadas por esa ilegalidade (STS do 8 de xullo de 1996).

Non obstante, non se pode apreciar a caducidade da acción de reposición da legalidade
fronte aos usos urbanísticos ilícitos, pois, como vén sinalando reiteradamente a
xurisprudencia, a utilización ou uso do solo sen a pertinente licenza urbanística é unha
actividade continuada que tanto se exerce o primeiro día como o último, calquera que sexa
o tempo transcorrido; o que implica que a Administración está obrigada a reaccionar
mentres se manteña o uso ou actividade urbanística, de modo que o transcurso do prazo de
caducidade para reaccionar contra obras ilegais non supón o recoñecemento do uso
implantado nunha edificación ilegal se este non é conforme coa lei e o planeamento
urbanístico, ou, dito doutro modo, só se pode manter o uso existente se a desconformidade
co planeamento vén referida ás condiciones da edificación, en ningún caso se se trata dun
uso prohibido, pois, como sinala a STS do 4 de febreiro de 1989, "a inatacabilidade desde
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o punto de vista construtivo nada ten que ver co uso que haxa que darlle ao edificio, que
terá que ser o que corresponda á zona, non podendo a Administración autorizar outro
distinto".

Por esta razón, o artigo 211 da LOUG, ao regular o réxime dos actos ilícitos distintos á
execución de obras, non establece limitación de prazo para o exercicio das potestades de
protección da legalidade, e obriga a Administración a dispoñer o cesamento inmediato dos
devanditos actos e incoar o correspondente expediente de reposición da legalidade e unha
vez instruído, se a actividade non fose legalizable por ser incompatible co ordenamento
urbanístico, procederase a impedir definitivamente a actividade e a ordenar a reposición
dos bens afectados ao estado anterior ao incumprimento daquela. No mesmo sentido, os
artigos 177 da LSG de 1997 e 50 da LASG de 1985. Neste sentido, a sentenza do TS do 29
de xuño de 2001:

O construído sen licenza e en contra da normativa urbanística pódese considerar como
fóra de ordenación, no sentido de que non se axusta á legalidade urbanística, pero o seu
réxime débese diferenciar do suposto de feito previsto no artigo 60.1 TRLS en que as obras
eran xa ilegais no momento mesmo en que se estaban levando a cabo, polo que o
transcurso do prazo de catro anos desde a execución das obras sen licenza ou contrarias
ao planeamento impide ao Concello a adopción de medidas de restablecemento da
legalidade urbanística prevista no artigo 184.3 TRLS, pero non lle outorga ao propietario
delas máis facultades ca as inherentes ao mantemento da situación creada, isto é, a de se
opoñer a calquera intento de demolición do construído ou da privación do uso que de feito
está desfrutando, sempre que este uso non se opoña ao permitido polo plan para a zona
de que se trata.

E a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 28 de febreiro de 2003:

Por último, tampouco se pode apreciar a prescrición invocada no escrito de demanda
baseándose en que o establecemento está aberto desde o ano 1972 e houbo coñecemento
por parte do Concello da actividade que nel se desenvolve, pois como xa se razoa na STS
do 5 de febreiro de 1998, a utilización ou uso do solo (natural ou construído) sen a
pertinente licenza é unha actividade continuada, que tanto se exerce o primeiro día como o
último, calquera que sexa o tempo transcorrido. Quere iso dicir que o prazo de catro anos
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que para a restauración da legalidade urbanística concede a Lei do solo se refire a
actividades que se levan a cabo nun momento determinado, pero non a actividades
continuadas, como sucede neste caso co exercicio da actividade litixiosa en canto se estea
a realizar.

O réxime das edificacións destinadas a usos prohibidos en solo rústico complétase coa
regulación das edificacións inadecuadas que se establece no artigo 203.4 da LOUG. Aínda
cando ese precepto legal non determina expresamente os supostos incluídos no concepto de
edificacións inadecuadas, si que alude á incompatibilidade ou inadecuación coa protección
do medio rural ou coas determinacións estéticas e tipolóxicas establecidas polo
planeamento urbanístico, o que ten que englobar necesariamente as edificacións destinadas
a usos prohibidos que son definidos pola LOUG como os incompatibles coa protección de
cada categoría de solo ou que impliquen un risco relevante de deterioración dos valores
protexidos (artigo 34.1.c). Neste mesmo sentido, o Regulamento de edificación forzosa de
1964, que é de aplicación en Galicia mentres non se desenvolva regulamentariamente a
LOUG (disposición transitoria sexta), no que se determinan os supostos de edificacións
inadecuadas, entre os que se inclúen, polo que aquí interesa, as que en máis dun 50% do
seu volume ou da superficie construída están destinadas a usos urbanísticos contrarios ao
previsto nas ordenanzas de edificación vixentes no momento da súa cualificación (artigo
5.5).

Pois ben, o artigo 203.4 da LOUG dispón que se poderá ordenar a demolición destas
edificacións inadecuadas ao medio rural, efectuadas sen licenza ou ao abeiro dunha licenza
que fose declarada caducada, sen que isto produza dereito a obter indemnización. Esta
disposición só se pode referir ás edificacións realizadas sen licenza con anterioridade á
LOUG pois ás edificacións que se constrúan sen licenza con posterioridade á entrada en
vigor da devandita lei, seralles de aplicación o réxime de protección da legalidade
urbanística establecido polo artigo 214, que, como é sabido, non establece limitación de
prazo para a acción de reposición da orde urbanística vulnerada. En consecuencia, se se
tratase de usos respecto dos cales, por seren actividades continuadas, non transcorreron os
prazos de caducidade da acción reaccional e que están prohibidos segundo o establecido
pola vixente LOUG (artigos 36 a 39) ou polo plan urbanístico, non será posible a súa
legalización.
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Do exposto ata aquí, cabe deducir que só será viable a legalización ao abeiro da disposición
transitoria quinta cando o uso ou actividade a que se vén destinando a edificación se atopa
entre os permitidos ou os autorizables nos artigos 33 a 39 da LOUG, pero non serán
legalizables os usos ou actividades prohibidas.

Non obstante, este criterio debería ser matizado naqueles casos en que o uso ou actividade
foron autorizados ou eran autorizables no momento en que se implantaron, seguindo o
criterio establecido na disposición transitoria décima da LOUG.

Neste sentido, considero que poderían ser legalizadas ao abeiro da disposición transitoria
quinta as edificacións cuxo uso ou destino estea amparado na preceptiva licenza urbanística
e, de ser o caso, autorización autonómica, aínda cando non se axustan ás condicións de
edificación da licenza. Do xogo combinado das disposicións transitorias cuarta e quinta
pódese deducir que, se o desaxuste vén referido exclusivamente ás condicións de
edificación pero o uso urbanístico desenvolvido é exactamente o autorizado, nada obsta
para a legalización ao abeiro da disposición transitoria quinta. En cambio, se o uso ou
actividade que se vén realizando non están amparados na autorización outorgada e están
prohibidos pola lexislación vixente, non serían legalizables.

Outro suposto que se pode considerar amparado na disposición transitoria quinta é o das
edificacións ilegais, respecto das cales, coa normativa anterior á LOUG, xa non procedía o
exercicio da acción de reposición da legalidade, nin respecto da edificación por
transcorreren os prazos legalmente establecidos para exixir a restauración da legalidade, nin
respecto dos usos ou actividades implantados na edificación por resultaren compatibles coa
normativa e o planeamento urbanístico anterior á LOUG.
Este podería ser o caso das vivendas unifamiliares erixidas en solo rústico común respecto
das que transcorresen os prazos para a acción de reposición da legalidade antes da entrada
en vigor da LOUG. Téñase en conta que na lexislación urbanística anterior -artigo 41.2 da
LASG de 1985 e artigo 77.6 a LSG de 1997- no solo rústico ou non urbanizable común hoxe solo rústico de protección ordinaria- podíase autorizar a construción de vivendas
unifamiliares illadas, sempre que o planeamento permitise especificamente este uso e se
cumprisen determinadas condicións para garantir a imposibilidade de formación de núcleos
de poboación-; en definitiva, o uso de vivenda unifamiliar era un uso que o planeamento
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podía permitir ata a entrada en vigor da LOUG de 2002. Neste sentido, a disposición
transitoria quinta regula especificamente as condicións para a ampliación das vivendas que
se legalicen ao abeiro da citada disposición, o que necesariamente presupón que existen
supostos en que é viable a legalización do uso de vivenda.
En cambio, non se pode soster a viabilidade da legalización dos usos industriais e
comerciais que nin tiñan amparo na lexislación anterior nin na vixente LOUG.
Evidentemente, non son usos que necesariamente se teñan que localizar no medio rural,
senón que a súa localización axeitada é o solo urbano ou o solo urbanizable previamente
desenvolvido e urbanizado en execución das previsións do planeamento urbanístico.

En todos estes casos, exíxese para a legalización que a Administración non adoptase antes
da entrada en vigor da LOUG ningunha medida dirixida a restaurar a legalidade urbanística
vulnerada. Non exixe a lei que se ordenase a demolición da edificación ilegal, senón que é
suficiente con que se adoptase calquera medida de protección da legalidade a que fan
referencia os artigos 208 a 223 da LOUG, os artigos 175 a 180 da LSG, ou correspondentes
do Regulamento de disciplina urbanística, como pode ser a orde de suspensión das obras, a
adopción de medidas cautelares, a iniciación do expediente de reposición da legalidade, o
requirimento de legalización das obras, o inicio da revisión de oficio da licenza ilegal, a
interposición de recurso contencioso-administrativo ou calquera outra medida encamiñada
a restaurar a orde urbanística infrinxida e que fose notificada ao promotor.

Non obstante, non parece que a simple presentación da denuncia por un particular, sen que
a Administración adoptase ningunha medida en exercicio das súas potestades de protección
da legalidade, poida ser impedimento para a legalización se se cumpren os demais
requisitos establecidos pola disposición transitoria quinta.

3.3.2. - Que os terreos en que se localiza a edificación non merezan a condición de solo
rústico de protección de espazos naturais, de costas ou de interese paisaxístico,
segundo o establecido nesta lei.

De conformidade co artigo 32.2, o solo rústico de protección de costas está constituído
polos terreos, situados fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, que se atopen a unha
distancia inferior a 200 metros do límite interior da ribeira do mar (artigo 32.2.e).
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O solo rústico de protección de espazos naturais está constituído polos terreos sometidos a
algún réxime de protección por aplicación da Lei 9/2001, de conservación da natureza, ou
da lexislación reguladora dos espazos naturais, a flora e a fauna. Igualmente, terán a
devandita consideración os terreos que os instrumentos de ordenación do territorio, as
normas provinciais de planeamento ou o planeamento urbanístico consideren necesario
protexer polos seus valores naturais, ambientais, científicos ou recreativos (artigo 32.2.f).
Inclúense nesta categoría, entre outros, os espazos naturais delimitados polas vixentes
normas complementarias e subsidiarias provinciais; os ámbitos sometidos a especial
protección de conformidade cos decretos autonómicos 72/2004, do 2 de abril, polo que se
declaran determinados espazos como zonas de especial protección de valores naturais, e
110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os humidais protexidos; os ámbitos
territoriais dos plans de ordenación dos recursos naturais, plans reitores de uso e xestión ou
plans de conservación de espazos naturais; os terreos clasificados polo planeamento vixente
como solo rústico ou non urbanizable de especial protección de espazos naturais; etc.

O solo rústico de protección paisaxística está constituído polos terreos que determine o
planeamento urbanístico ou os instrumentos de ordenación do territorio coa finalidade de
preservar as vistas panorámicas do territorio, o mar, o curso dos ríos ou os vales, e dos
monumentos ou edificacións de singular valor (artigo 32.2.g), segundo a redacción dada
pola Lei 15/2004).

3.3.3. - Que se obteña, previamente á licenza de legalización, a preceptiva autorización
autonómica, segundo o procedemento establecido polo artigo 41 da LOUG

Para obter a autorización autonómica previa á licenza municipal, será necesario que o
interesado presente ante o Concello o correspondente anteproxecto de legalización
redactado por técnico competente, co contido mínimo que establece o artigo 41.1.a), e
ademais o necesario para xustificar o cumprimento dos requisitos establecidos pola
disposición transitoria quinta.

En particular, o anteproxecto debe reflectir fielmente todas as obras realmente executadas,
o estado actual dos terreos e das construcións ou instalacións existentes e os usos
urbanísticos ou actividades que se desenvolven neles; e prever as medidas correctoras
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necesarias de conformidade co disposto polos artigo 42.1.a) e b) e as normas de adaptación
ao ambiente establecidas polo artigo 104.

En todo caso, é importante recordar que a carga da proba do cumprimento dos requisitos
para a legalización da edificación, e especialmente o transcurso do prazo de caducidade da
acción, recae sobre o interesado e non sobre a Administración.

O prazo para presentar a solicitude de legalización, acompañada do correspondente
anteproxecto, é de tres anos, contados desde a entrada en vigor da Lei 15/2004, de
modificación da LOUG, o que significa que o prazo conclúe o día 19 de xaneiro de 2008.

Unha vez obtida a autorización autonómica, deberase obter a preceptiva licenza urbanística
de legalización.

3.3.4. - Que se cumpran as condicións de edificación establecidas polos artigos 42.1.a)
e b) e polo artigo 104.

Para a legalización non se exixe o cumprimento de todas as condicións de edificación
establecidas polos artigos 42 a 44, pero é obrigado prever as medidas correctoras necesarias
para dar cumprimento ao disposto polo artigo 42.1.a) e b) (a alusión ao número 2 é un erro
evidente porque este número non ten desenvolvemento nas alíneas a) e b), e ás normas de
aplicación directa establecidas polo artigo 104. Isto é:

a) garantir o acceso rodado público axeitado á implantación, o abastecemento de auga, a
evacuación e tratamento das augas residuais, a subministración de enerxía eléctrica, a
recollida, tratamento, eliminación e depuración de toda clase de residuos e, de ser o
caso, a previsión de aparcadoiros abondos, nos termos do artigo 42.1.a);
b) prever as medidas correctoras necesarias para minimizar a incidencia da actividade
sobre o territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións tendentes
a conseguir a menor ocupación territorial, a mellor protección da paisaxe, dos recursos
produtivos e do medio natural, así como a preservación do patrimonio cultural e da
singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona (artigo 42.1.b);
c) e prever as medidas necesarias para garantir a adaptación das construcións ao ambiente
en que se sitúan, nos termos establecidos polo artigo 104, modificado pola Lei 15/2004.
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Non se debe esquecer que as normas de aplicación directa son pola súa propia natureza
aplicables en todo o territorio, sexa cal for a clase de solo e con independencia de que
exista ou non planeamento urbanístico, como reiteradamente sinalou a xurisprudencia e
ten o seu reflexo na sentenza do Tribunal Constitucional número 148/1991.

3.3.5. - Que se aboe o correspondente canon de legalización

Segundo a disposición transitoria quinta, número 3, o promotor da licenza deberá aboar en
concepto de canon de legalización do aproveitamento urbanístico unha parte do
aproveitamento que se legalice. O importe do canon distribuirase atribuíndo o 80% ao
municipio en que se sitúa a edificación ou construción e o 20% restante á Comunidade
Autónoma.

A contía do canon será de 10 euros por cada metro cadrado de superficie edificada, incluída
de ser o caso a superficie que se pretende ampliar, debendo ser aboado ao municipio no
prazo dun mes desde que lle sexa notificado o outorgamento da licenza de legalización.

O municipio será responsable da xestión e recadación do canon e deberá transferir á
Comunidade Autónoma a parte proporcional dos ingresos obtidos por este canon.

3.4. - O réxime das edificacións legalizadas

A situación das edificacións legalizadas aproxímase en certo modo ao das edificacións
realizadas con licenza e autorización autonómica outorgadas antes da entrada en vigor da
LOUG pero tendo en conta que, por elementais exixencias do principio de equidade, non é
posible dar un trato máis favorable aos que construíron sen título xurídico e incumprindo a
normativa e o planeamento no seu momento vixente.

Nas edificacións e construcións que obtiveran a preceptiva autorización autonómica e a
licenza municipal de legalización, ao abeiro da disposición transitoria quinta, poderanse
autorizar obras de conservación, mellora, reforma e ampliación en determinadas condicións
que pasamos a analizar.
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3.4.1. - Obras permitidas por licenza municipal

Ao abeiro do disposto polo artigo 44.3, nas edificacións legalizadas poderanse autorizar
obras de conservación e obras menores nas edificacións e construcións legalizadas. Para
estes efectos, considéranse obras menores aquelas obras e instalacións de técnica simple e
escasa entidade construtiva e económica que non supoñan alteración do volume, do uso,
das instalacións e servizos de uso común ou do número de vivendas e locais, nin afecten o
deseño exterior, a cimentación, a estrutura ou as condicións de habitabilidade ou seguridade
dos edificios ou instalacións de todas as clases (artigo 195.3). Estas obras necesitarán a
obtención da preceptiva licenza urbanística municipal, sen necesidade de autorización
autonómica previa.

3.4.2. - Obras autorizables pola Comunidade Autónoma

Se para a legalización da edificación ilegal foi necesario obter a previa autorización
autonómica en que se determinaron as condicións da edificación legalizada e as medidas
correctoras necesarias para dar cumprimento ao disposto polo artigo 42.1.a) e b) e polo
artigo 104, calquera alteración das condicións da autorización outorgada necesitará
ineludiblemente a previa autorización da Comunidade Autónoma que poderá impoñer as
novas medidas correctoras necesarias para cumprir coas citadas disposicións legais.
Unicamente se exclúen da autorización autonómica previa, por virtude do disposto no
artigo 44.3, as obras de mera conservación e as obras menores.

Prohíbese expresamente o cambio de uso ou actividade preexistente.

A disposición transitoria quinta posibilita a ampliación da edificación legalizada en casos
xustificados, pero non indica os criterios que permitan determinar en que supostos se
consideran xustificadas as obras de ampliación.

En todo caso, para autorizar as obras de ampliación a lei exixe o cumprimento das
condicións de edificación establecidas polos artigos 42 e 44 e as maiores limitacións
establecidas polo planeamento urbanístico. Do teor literal da disposición transitoria quinta
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dedúcese que, para autorizar a ampliación, se lle exixe o cumprimento destas condicións á
edificación ampliada resultante; non obstante, esta interpretación literal faría inviable a
ampliación de todas as edificacións legalizadas que, por definición, non cumpren as
condicións de edificación da LOUG. Considero que a interpretación máis acorde coa
vontade do lexislador é que a edificación legalizada -que non cumpre os parámetros
edificatorios da nova lei- poderá ser ampliada sempre que non se esgotase a capacidade
edificatoria derivada dos artigos 42 e 44 da LOUG e das determinacións do planeamento
urbanístico en vigor -que deriva concretamente da aplicación das condicións definitorias da
parcela mínima edificable, a ocupación máxima do solo, o volume máximo edificable, etc.
-. Se non se esgotou a capacidade edificatoria poderase ampliar a edificación, sempre que o
volume da ampliación cumpra todas as condicións de edificación establecidas pola
normativa e o planeamento urbanístico vixente.

En todo caso, para acometer as obras de ampliación será necesario obter previamente a
preceptiva autorización autonómica. Aos argumentos antes expostos en relación coa
necesidade de autorización para as obras de reforma, engádese aquí o argumento derivado
do principio de equidade.

3.5. - O réxime das edificacións non legalizadas

A Lei 15/2004, de modificación da LOUG, engade á disposición transitoria quinta un novo
número 5 en que se establece que as edificacións e construcións existentes en solo rústico
sen a preceptiva licenza urbanística municipal ou sen a preceptiva autorización
autonómica que non resulten legalizadas deberán ser demolidas polos seus propietarios.

Establécese deber de demoler as edificacións ilegais existentes en solo rústico no momento
da entrada en vigor da LOUG, que non resulten legalizadas ao abeiro da disposición
transitoria quinta, sexa porque se denegase a autorización autonómica para a súa
legalización ou sexa porque non solicitaron a legalización na forma e o prazo de tres anos
que establece a citada disposición.

Téñase en conta que ás novas edificacións que se realicen en solo rústico sen amparo na
licenza urbanística ou na preceptiva autorización autonómica, a acción para restaurar a
legalidade poderá ser exercida en calquera momento sen limitación de prazo (artigo 214).
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Téñase en conta que o artigo 203.4 da LOUG de 2002 xa facultaba o alcalde ou o
conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio para ordenar en
calquera momento a demolición ou eliminación das obras, construcións, edificacións ou
instalacións inacabadas ou inadecuadas ao medio rural, efectuadas sen licenza ou ao abeiro
dunha licenza caducada, sen que isto produza dereito a obter indemnización. Esta facultade
só se podía referir ás edificacións inacabadas ou inadecuadas anteriores á LOUG, posto que
ás edificacións posteriores á entrada en vigor da LOUG non lles resulta de aplicación este
precepto, senón o artigo 214 que regula as potestades de protección da legalidade en solo
rústico sen suxeición a prazo de caducidade

O deber de demolición non vulnera o marco da lexislación básica estatal, tendo en conta
que a disposición transitoria quinta do texto refundido da Lei do solo de 1992, hoxe aínda
vixente, di:

As edificacións existentes á entrada en vigor da Lei 8/1990, do 25 de xullo, situadas en
solos urbanos ou urbanizables, realizadas de conformidade coa ordenación urbanística
aplicable ou respecto das que xa non proceda ditar medidas de restablecemento da
legalidade urbanística que impliquen a súa demolición, entenderanse incorporadas ao
patrimonio do seu titular.

O que implica, contrario sensu, que as edificacións ilegais en solo rústico ou non
urbanizable non se entenden incorporadas necesariamente ao patrimonio do seu titular, e
isto era congruente co que dispoñía o artigo 255.1 do TRLS de 1992, que suprimiu a
limitación de prazo para o exercicio da acción de restauración da legalidade en solo non
urbanizable protexido.

E neste sentido, hai que ter en conta o sinalado polo Tribunal Constitucional na sentenza do
7 de xuño de 2001:

O principio de irretroactividade das leis consagrado no artigo 9.3 da Constitución,
concirne só ás sancionadoras non favorables e ás restritivas de dereitos individuais no
sentido que lle demos a esa expresión, a saber, que a restrición de dereitos individuais se
ten que equiparar á idea de sanción, polo cal o límite do devandito artigo hai que
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consideralo referido ás limitacións introducidas no ámbito dos dereitos fundamentais e das
liberdades públicas ou na esfera xeral de protección da persoa.

En realidade, non se trata dunha norma de aplicación retroactiva que se pretenda aplicar a
un dereito adquirido ou preexistente, senón que se trata de eliminar unha situación de
ilegalidade que persiste na actualidade, sen título xurídico que ampare a ilegalidade. Todo
isto sen prexuízo de que non se impoña ao infractor sanción ningunha no caso de que
transcorresen os prazos de prescrición da infracción. Pero non se debe confundir a
restauración da legalidade vulnerada coa potestade sancionadora.

Neste sentido, a sentenza do 8 de novembro de 2005, do Tribunal Europeo de Dereitos
Humanos de Estrasburgo, desestima a demanda dun cidadán maltés contra a República de
Malta, pola orde de derrubamento de edificación construída sen a licenza exixida en zona
rural, en aplicación dunha lei posterior. Considera o Tribunal que nada lle impide ao poder
lexislativo adoptar novas disposicións retroactivas para regular os dereitos que xorden en
virtude da lexislación existente. A orde de derrubamento tiña como finalidade restablecer a
norma de dereito derrubando unha construción abusiva e ilegal co fin lexítimo de conservar
o medio e garantir o cumprimento das normas de urbanismo, de cara a establecer un
desenvolvemento ordenado das zonas rurais.

En caso de que o propietario non proceda á demolición da edificación ilegal, o alcalde ou o
conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio, indistintamente,
poderán ordenar a demolición á custa do obrigado, logo de expediente de reposición de
legalidade tramitado con audiencia ao interesado. Para a execución da orde de demolición
poderanse impoñer multas coercitivas na forma e contía sinaladas polo artigo 209.6 da
LOUG.
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O ESTADO DA CIENCIA E DA TÉCNICA COMO SUPOSTO DE
EXCLUSIÓN DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA
ADMINISTRACIÓN SANITARIA

LUIS JESÚS VÁZQUEZ FORNO
Letrado da Xunta de Galicia e do SERGAS

I INTRODUCIÓN
II. O “ESTADO DA CIENCIA” OU “DA TÉCNICA” COMO CAUSA DE
EXCLUSIÓN DA ANTIXURIDICIDADE.
III.- INCIDENCIA DA TEORÍA DOS RISCOS DE DESENVOLVEMENTO NA
NOSA LEXISLACIÓN ADMINISTRATIVA.

PRECISIÓN

SOBRE

A SÚA

APLICABILIDADE: LEI GALEGA 3/2001, DO 28 DE MAIO, REGULADORA DO
CONSENTIMENTO INFORMADO E DA HISTORIA CLÍNICA DOS PACIENTES.
LEI 41/2002, DO 14 DE NOVEMBRO, BÁSICA REGULADORA DA AUTONOMÍA
DO

PACIENTE

E

DE
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E

OBRIGAS

EN

MATERIA

DE

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. RESPONSABILIDADE POR
PRODUTOS DEFECTUOSOS

I. INTRODUCIÓN

As reformas operadas no noso ordenamento xurídico na Lei 30/1992, do 26 de novembro,
pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, supuxeron importantes novidades no ámbito da
responsabilidade patrimonial da Administración pública en xeral e, en particular, no ámbito
da responsabilidade patrimonial da Administración sanitaria
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Con elas o lexislador tentou resolver unha serie de cuestións que se suscitaban arredor da
normativa anterior e que deran lugar a numerosas e dispares interpretacións, teóricas e
xurisprudenciais, e que non foran adecuadamente resoltas.

Non só cumpría clarexar qué orde xurisdicional era competente para coñecer das
reclamacións de responsabilidade patrimonial, evitando así a chamada “lamentable
peregrinaxe de xurisdicións”, senón que había outros problemas que afrontar, como unha
delimitación máis precisa da responsabilidade patrimonial en presenza dunha ciencia en
progreso con rápidos e constantes avances, reclamada principalmente polo mundo sanitario.

Neste pequeno traballo tentarase abordar de maneira sucinta un aspecto delas: a
incorporación ás nosas leis administrativas da “teoría dos riscos do desenvolvemento” e as
súas implicacións.
II. O “ESTADO DA CIENCIA” OU “DA TÉCNICA” COMO CAUSA DE
EXCLUSIÓN DA ANTIXURIDICIDADE.

O artigo 141.1 da Lei 30/1992, na redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro,
incorpora á Lei de procedemento administrativo a chamada “teoría dos riscos do
desenvolvemento” ou “state of the arte defense” que a Directiva do Consello,
85/374/CEE, do 25 de xullo, introduciu no noso país, e que tivo no noso ordenamento
xurídico posterior desenvolvemento pola Lei 22/1994, do 6 de xullo, de
responsabilidade civil por produtos defectuosos.

O artigo 141.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, na redacción dada pola Lei 4/1999, do
13 de xaneiro, di agora:
“Non serán indemnizables os danos que se deriven de feitos ou circunstancias que non se
puidesen prever ou evitar segundo o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica
existentes no momento de se produciren aqueles, todo iso sen prexuízo das prestacións
asistenciais ou económicas que as leis poidan establecer para estes casos.”
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Sen dúbida na reforma deste artigo influíu o cada vez maior número de reclamacións
presentadas polos usuarios do sistema de saúde por danos derivados por ou con ocasión da
prestación sanitaria, que reflicten a crecente consciencia dos cidadáns sobre os seus
dereitos fronte á Administración156, e a preocupación existente polo uso abusivo, ou cando
menos discutible, que fixeran algunhas sentenzas do sistema obxectivo da responsabilidade
patrimonial das administracións públicas que consagra o ordenamento xurídico como unha
das principais garantías do cidadán fronte ao poder público.
Facilmente se pode comprender, pois, que esta norma é a resposta lexislativa157 á doutrina
xudicial que fai responder á Administración pública mesmo de feitos ou circunstancias que
no momento da súa produción non eran exixibles ou detectables.

O lexislador de 1999 optou por introducir esta cláusula aínda que tal previsión xa se
contiña no borrador da Lei 30/1992158.
Unha das cuestións que suscita o artigo 141 é o propio concepto de “estado dos
coñecementos da ciencia ou da técnica”.
E é que a denominación de “estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica” é un tanto
imprecisa. Con ela parece querer referirse a aquelas actuacións que só cun maior
desenvolvemento da ciencia se revelan como daniñas. É dicir, serían riscos que poderán ser
evitados mediante o desenvolvemento científico e técnico, pois só este permitirá descubrir
o potencial perigo dunha actividade ou dun produto, e preséntase principalmente naqueles
156

Para algún autor as causas deste fenómeno encontraríanse nos avances da medicina e da aplicación das
novas tecnoloxías sanitarias, que en principio teñen beneficios pero que entrañan numerosos riscos, nun
cambio de mentalidade e na afirmación do principio de autonomía entre outros (así, Conde, J.: “La
responsabilidad de la Administración y de los profesionales en la práctica médica”, en La responsabilidad de
los médicos y centros hospitalarios frente a los usuarios de la sanidad pública y privada, Fundación de
Ciencias de la Salud, 1994, páxs. 14 e 15).
157

Preocupación que levou a doutrina a propor unha modificación do sistema. Así GARRIDO FALLA, F.,
“Los límites de la responsabilidad patrimonial: una propuesta de reforma legislativa” en REDA, nº 94, 1997,
páxs. 173 e ss.
158

Existía algún pronunciamento xudicial que tivera en conta o “estado da ciencia” para excluír a
responsabilidade da Administración, como, por exemplo, a STS do 2 de decembro de 1996 ou a STS do 18 de
febreiro de 1998, na cal se di que «resulta evidente que a Institución Pública Sanitaria non pode ser en forma
ningunha condenada por un contaxio que era totalmente imprevisible no momento en que se produciu e que
non se podía evitar por carencia “segundo o estado da ciencia” nese momento, dos medios adecuados para
previlos…»
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ámbitos onde os avances da ciencia e da técnica son grandes e as consecuencias
prexudiciais dalgunha innovación só son detectables após un maior grao de
desenvolvemento.

O Tribunal Supremo tentou resolver xa anticipadamente a cuestión terminolóxica na
súa sentenza do 31-5-1999 (RX. 1999\6154; Relator González Navarro) ao dicir no seu
fundamento xurídico quinto:
“d) E débese advertir, ademais, que «estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica
existentes» non é estado da lexislación, pois é sabido que esta –a lexislación, o dereito
positivo– vai sempre atrás dos feitos, até o punto de non ser infrecuente que se
modifique un texto legal para o adaptar ao progreso técnico [cfr. por exemplo, a
Directiva 94/15/CE ( LCEur 1994\912), da Comisión, pola cal se adapta ao progreso
técnico por primeira vez (sic) a Directiva 90/220/CE (LCEur 1990\381), do Consello,
sobre liberación intencional no ambiente de organismos modificados xeneticamente;
unha norma sumamente previsora, como se ve, pois dá por suposto que o progreso
técnico obrigará a facer novas «adaptacións»]. De aquí que para probar o estado dos
coñecementos da ciencia nun determinado momento non bastará normalmente con
argumentar sobre a existencia ou non dunha regulación legal aplicable ao caso. E
convén tomar nota de que o artigo 141 da LRXPA, na súa nova redacción, fala da
ciencia e da técnica, que son cosas distintas aínda que relacionadas.

A técnica é, polo de pronto, un conxunto de actos específicos do home mediante os cales
este consegue imporse á natureza, modificándoa, vencéndoa ou anulándoa; a técnica é a
modo dun camiño establecido polo home para alcanzar determinado fin, como pode ser
vencer a enfermidade, no caso que nos ocupa; e neste sentido poderiamos dicir que a
técnica é un método para a aplicación da ciencia (cando esta foi xa feita) ou para a práctica
dunha actividade artística; entendendo –convén advertilo– que a técnica unhas veces segue
a ciencia e outras veces a precede: o primeiro cando a ciencia existe xa, o segundo cando a
ciencia está aínda por facer, situación esta que pode darse, por exemplo, cando o home
coñece soamente os efectos dun fenómeno pero non as súas causas; a pesar disto, o home
terá que se enfrontar con eses feitos, aínda que –precisamente porque non posúe a ciencia–
deberá facelo a través de meros tenteos e de intuicións máis ou menos certeiras; e a técnica
é tamén, e por último, equipamento instrumental con que se conta para esa aplicación. Un
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dos resultados que se obtén do emprego dese camiño ou método e da utilización dese
equipamento é o saber experimental, o saber práctico.

A ciencia é outra cosa, a ciencia é saber teórico, coñecemento dos principios e regras
conforme os cales se organizan os feitos e estes chegan a ser intelixibles. Faise ciencia
cando, pasando da anécdota á categoría, se elabora unha teoría que permite entender os
feitos e fai posible o seu tratamento.

E nótese tamén que o precepto fala de «estado» desa ciencia e de «estado» desa técnica. E é
que, unha e outra, en canto produtos humanos que son, se encontran suxeitos a un proceso
inexorable –imperceptible a maioría das veces, pero real– de cambio. Un proceso que
acostuma verse como avance, e por iso se fala de «adianto» da ciencia, porque se pensa que
ese proceso implica sempre unha «ganancia», aínda que os feitos, en ocasións, veñan
desmentir esa crenza. En consecuencia, o mesmo a ciencia que a técnica, no seu «avance»
constante, pasan por diversos «estados» cuxo coñecemento se pode obter dunha maneira
diacrónica –analizando a serie completa deses distintos «estados»– ou sincrónica –
estudando un «estado» determinado, a situación da ciencia, ou da técnica–, nun momento
dado. En calquera caso, hai que ter presente sempre que no saber teórico –que é o distintivo
da ciencia respecto da técnica– hai distintos niveis, porque as teorías están ordenadas
xerarquicamente, de maneira que hai teorías que dirixen –e xeran– outras teorías. Unha
teoría de teorías é o que, utilizando unha linguaxe filosófica, se chama «paradigma», que é
tanto como dicir teoría matriz, teoría capaz de xerar outras teorías. E tan certo é isto que o
descubrimento dun novo paradigma –o «código xenético», en bioloxía–, ou a substitución
dun paradigma por outro –abandono da teoría xeocéntrica e subseguinte conversión á teoría
heliocéntrica, en astronomía– produce unha verdadeira revolución «científica», obrigando a
reescribir os manuais usuais”.159
Neste “adianto” que da interpretación da “teoría dos riscos do desenvolvemento” fai a Sala
III déixase claro que unha cousa é o “estado dos coñecementos da ciencia e da técnica” e
outro distinto é o “estado da lexislación”, e que normalmente o dereito positivo vai sempre
atrás dos feitos.
159

Esta sentenza impón, por outra parte, aos letrados da Administración unha difícil carga, ao dicir que “non
basta con que se invoque a insuficiencia duns coñecementos científicos na materia de que se trate, senón que
é necesario que ese estado insatisfactorio da ciencia se probe, proba que no caso –e por estrita aplicación das
regras da carga da proba– tería que facer a Administración.”
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Isto supón que cando o dereito positivo regula unha actuación concreta (por exemplo, a
realización de test para detectar virus) non significa que non existan xa coñecementos
científicos e técnicos sobre esa realidade.

Tamén resulta imprecisa, ao meu modo de ver, a propia conceptualización xurídica
que pretende ofrecer o lexislador desa expresión.

A exposición de motivos da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, número VI, parágrafo segundo,
di “no artigo 141 matízanse os supostos de forza maior que non dan lugar á
responsabilidade”160

No entanto, o precepto, ao entender da maioría da doutrina, sinalou que fronte ao dito na
exposición de motivos da Lei 4/1999 non matiza nin identifica realmente supostos de forza
maior, senón máis ben o que fixa é supostos de non ilicitude do resultado, supostos de
antixuridicidade.
Os conceptos de caso fortuíto e de forza maior, tal e como se viñeron delimitando161 ao
realizar a exéxese do artigo 1105 do Código Civil, teñen como notas caracterizadoras
respecto do primeiro a previsión, a evitabilidade e que o acontecemento procede do círculo
interno de actuación, mentres que para a forza maior son a imprevisión e inevitabilidade e o
carácter externo do acontecemento.
E é precisamente esa nota de “exterioridade” propia da forza maior a que fai, na miña
opinión, que ese concepto resulte moi difícil de aplicar a supostos de danos derivados da

160

No Ditame do 22 de xaneiro de 1998, número 533/97 do Consello de Estado sobre o anteproxecto di que
“se trata tecnicamente dun suposto de forza maior, cuxa especificación cumpre unha función orientadora de
eventuais interpretacións que, con certa perplexidade, puideren levar a resultados desviados polo lexítimo
desexo de non deixar en desamparo situacións capaces de conmover os máis nobres sentimentos humanos.”
161

DÍEZ–PICAZO, L. e GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, volume II, 1995, páx 217. Véxase o
comentario ao artigo 1105 do Código Civil, en Comentarios al Código Civil y Complicaciones Forales,
dirigidos por Manuel Alvadalejo, tomo XV, vol 1º, artigos 1088 a 1124 do Código Civil, 1989, páxs 630 e ss.
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prestación sanitaria162, pois practicamente nunca se dá “circunstancia de alienidade ao
ámbito de actuación”.163 164
Por outra parte, cómpre ter presente que o lugar en que aparece aquela “matización” non é
o no lugar que lle é propio, é dicir, dentro dos principios da responsabilidade (artigo 139 da
Lei 30/1992), onde se recolle a forza maior como causa excluínte da responsabilidade,
senón no artigo 141 relativo á “indemnización”, que di: “Soamente serán indemnizables as
lesións producidas ao particular provenientes de danos que este non teña o deber xurídico
de soportar de acordo coa lei”, e despois engádese o inciso que estamos a comentar.

162

En Diario Médico (18-11-1998, páx. 8) D. Angel RODRÍGUEZ GARCÍA, presidente da Sala 3ª
manifestaba que “o contaxio transfusional de sida ou hepatite C nos anos en que xa se coñecía o virus pero
non se regulara o emprego de medios para a súa detección en sangue non é un caso de forza maior porque non
se trata dun acontecemento estraño. Podería ser, en determinados supostos, un caso fortuíto, e noutros xerar
responsabilidade, depende das circunstancias do caso concreto. Con toda a certeza non é forza maior.”
163

Aínda que a maior parte dos pronunciamentos xudiciais son neste sentido, existen, non obstante, outros,
algúns recentes, en que se estimou a concorrencia de forza maior para exonerar de responsabilidade a
Administración en supostos de contaxio de VIH e HVC; así, por exemplo, a importante Sentenza do Tribunal
Supremo (Sala do Social, en unificación de doutrina) do 22-12-1997 (RX. 1998/737) en que se analiza un
caso de contaxio de hepatite C antes de que existise a obrigatoriedade da realización das probas para a
detección do virus, no fundamento de dereito cuarto dise: “ .. Efectivamente, hai que ter en conta que a
actuación da entidade xestora vai dirixida a conservar e restablecer a saúde dos interesados e se eles, consonte
a Lei xeral de sanidade, teñen dereito á información sobre o seu diagnóstico, prognóstico e alternativas de
tratamento, cuestión non suscitada en relación co que se practicou á demandante, no poden exixir un
resultado, nin unha información que está fóra das regras do coñecemento humano, como ocorría coa doenza
que posteriormente se lle detectou á demandante. Estamos ante un suceso extraordinario que non pode
comprenderse dentro do proceso ordinario dun tratamento, salvo que se cualifique como de procedencia
interna e se atenda exclusivamente ao mecanismo material da transfusión sen comprender todo o proceso en
que se descobre na humanidade unha nova doenza, ou como sinalan as sentenzas anteriormente citadas
“sempre que a causa que os motiva sexa independente e estraña ao suxeito obrigado”, o que é evidente cando
o coñecemento humano ignora a existencia dun virus descuberto con posterioridade ao acto. Pero aínda
partindo desa procedencia interna, para efectos dialécticos, si estamos ante un feito extraordinario e externo
na segunda fórmula da alternativa, pois a prevención era imposible e externa á actuación do demandado, pois
non se coñecía o medio de detectar a posible infección, cuxa investigación correspondía a outras institucións,
e mesmo coñecendo a existencia do virus, pero non a forma de se protexer dos seus efectos ao descoñecerse a
maneira de detectalo, indubidablemente non se lle podía exixir que suspendese todas as transfusións que
naquel momento practicaba dentro de todo o Estado.
Avanzando un paso máis, poderíase afirmar que se chegaría a una situación absurda, coñecendo a doenza e
non o medio de detección, que polo consentimento informado podería chegarse á exoneración de
responsabilidade, e esta non se alcanzase no suposto litixioso en que se descoñecía a propia existencia do
virus.
164

No viñeron prosperando ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia as alegacións de concorrencia de
caso fortuíto ou forza maior en supostos de contaxio cando se descoñecía a existencia do virus da hepatite C,
con anterioridade ao establecemento da obrigatoriedade de realizar as probas para a detección dos virus,
alegados polo Servizo Galego de Saúde.
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O que se contempla, por conseguinte, máis que casos de forza maior son supostos en que o
particular ten o deber xurídico de soportar o dano porque así o establece a lei, e por tanto,
non indemnizables. Non se debe esquecer que o dereito a ser indemnizado é un dereito de
configuración legal, “nos termos establecidos pola lei”, como expresa o artigo 106.2 da
Constitución, “sempre que non existan causas de xustificación capaces de lexitimar o
prexuízo material producido”165

Sobre o elemento da antixuricidade, a STS do 16 de decembro de 1997 (RX 8786) di, no
seu fundamento xurídico quinto, que “.... esa antixuricidade ou ilicitude só se produce
cando o afectado non tiver a obriga de soportar o dano ou o prexuízo e ese deber de
soportar o dano ou o prexuízo sufrido dáse nos supostos en que a lei e o grupo normativo
dela derivado xustifican eses detrimentos dun modo expreso ou implícito. Así, do exame
das sentenzas do Tribunal Supremo do 7 de abril, 19 de maio e 19 de decembro 1989 (RX
1989\2915 e RX 1989\9867), entre outras, infírese que o criterio esencial para determinar a
antixuricidade do dano ou do prexuízo casuado a un particular pola aplicación dun precepto
legal ou normativo deber ser o de se concorre ou non o deber xurídico de soportar o dano,
xa que as restricións ou limitacións impostas por unha norma, precisamente polo seu
carácter de xeneralidade, deben ser soportadas, en principio, por cada un dos individuos
que integran o grupo de afectados, en prol do interese público.

A antixuricidade e a ilicitude deben existir sempre, sen que con isto se faga referencia a se
a responsabilidade debe ser subxectiva ou obxectiva, pois isto é outro tema, o da
concorrencia ou non de culpa, polo que, se a lei faculta a Administración para actuar da
maneira en que o fixo, non existe obriga de indemnizar e non hai antixuridicidade e
ilicitude, pois concorre unha causa que a exclúe e un dereito que ampara a actuación
administrativa, xerando a obriga xurídica de soportar o dano e prexuízo para o recorrente.”

A introdución deste inciso no artigo 141 foi criticado por algún sector doutrinal.

Dise que tradicionalmente o instituto da responsabilidade patrimonial da Administración
con carácter obxectivo se veu configurando como unha verdadeira salvagarda e garantía a

165

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. e FERNÁNDEZ, T.R., Curso de Derecho Administrativo, vol. II, quinta
edición., Civitas, 1998, p. 372.
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favor do administrado166 –xa desde a Lei de expropiación forzosa167–, de modo que, cando
se producía un dano efectivo, individualizado e economicamente avaliable, xa sexa por
funcionamento normal ou anormal, que o particular non tivese o deber xurídico de soportar,
unha vez acreditado o nexo causal entre a actividade da Administración e o resultado
danoso, procedía a súa reparación integral, sen examinarse se concorre ou non culpa ou
neglixencia no axente produtor do dano.

E, por conseguinte, a introdución desta cláusula de exoneración de responsabilidade
patrimonial da Administración en virtude do “estado da ciencia ou da técnica...” parece
bater frontalmente co propio sistema de responsabilidade patrimonial obxectiva – que non
se produciría nun sistema por responsabilidade por culpa– o que, ao entender dun sector da
doutrina, supón unha diminución das garantías do cidadán fronte á Administración168.

Á marxe do anterior e de que tamén se discutiu se no ámbito dos danos causados con
ocasión da asistencia sanitaria cabe aplicar sen máis a teoría da responsabilidade
patrimonial con carácter obxectivo polas características específicas deste ámbito e as
consecuencias a que leva esta, ou se polo contrario cabería reducir o concepto de
“funcionamento normal”, como apuntou algún sector doutrinal169, ao meu xuízo o que se
desprende do 141.1 da Lei 30/1992, na redacción dada pola Lei 4/1999, e parece evidente,
é que os danos derivados dunha lexítima actuación administrativa que non se poderían
prever ou evitar segundo o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica existentes no
momento de produción daqueles, son un risco que o prexudicado debe soportar, pois o
contrario sería converter as administracións públicas en aseguradoras universais de todos os
riscos sociais, e isto non resulta acorde co significado da responsabilidade extracontractual,
aínda que sexa obxectiva ou por resultado, e doutro modo podería levar no seu momento a
decidir entre mellores prestacións ou maiores indemnizacións ou á propia crise do sistema.

166

Chegando a supor unha protección total só excluída nos supostos de forza maior.

167

Sobre este punto e para coñecer a evolución na materia GARCÍA DE ENTERRÍA-FERNÁNDEZ, “Curso
de Derecho Administrativo” T.II Ed. Civitas, Madrid. 1993, 3ª Edición p. 368 e seguintes.
168

Cuestiónase así que sinalar normativamente que certos danos non son antixurídicos pode invadir a
configuración legal do artigo 106.2 da Constitución, podéndose esperar no futuro un pronunciamento do TC
sobre a compatibilidade do artigo 141.1 LPA co artigo 106.2 CE.
169

Véxase MUÑOZ MACHADO, S.: “La responsabilidad de los médicos y responsabilidad de la
Administración Sanitaria (Algunas reflexiones de las funciones actuales de la responsabilidad civil)”, en
Responsabilidad del Personal Sanitario, CGPJ, 1994.
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III.- INCIDENCIA DA TEORÍA DOS RISCOS DE DESENVOLVEMENTO NA
NOSA LEXISLACIÓN ADMINISTRATIVA. PRECISIÓN SOBRE A SÚA
APLICABILIDADE

A aplicación da teoría dos riscos do desenvolvemento suscita outras cuestións.

En primeiro lugar, porque, como diciamos, cómpre que se determine con precisión o que
debemos entender por “estado da ciencia e da técnica”, concepto xurídico indeterminado
que, ao supor a exclusión da responsabilidade patrimonial da Administración pública nos
casos en que concorra, a súa non concreción podería dar lugar á inoperatividade da cláusula
ou ben a unha extralimitación nela en prexuízo do particular. Por outra parte, como tal
concepto xurídico indeterminado, pon en mans dos xuíces a decisión última170 sobre un
aspecto tan relevante para a garantía patrimonial dos particulares.
Haberá que determinar, así mesmo, en cada momento temporal o “estado dos
coñecementos da ciencia e da técnica”, o cal creo que se podería derivar das publicacións
científicas, conferencias de consenso e outros procedementos similares e, principalmente,
dos protocolos de actuación, que se converteron nos últimos anos nun importante auxilio ao
labor xudicial e de seguranza para a práctica dos profesionais da medicina.

Téñase en conta que o campo sanitario é, por esencia, cambiante e de moi rápida evolución,
co que unha determinada actividade sanitaria (administración de medicamentos, práctica de
intervencións cirúrxicas, tratamentos) que hoxe consideramos como boa ou acertada pode
en pouco tempo revelarse como daniña e prexudicial.

A cláusula de exclusión de responsabilidade, tal e como queda configurada no artigo 141
da LRX-PAC, éo de maneira ampla. Fálase de “feitos ou circunstancias”, é dicir, actos que
se poden detectar grazas aos avances científicos e técnicos como xeradores de danos.

170

Deberán apelar á discrecionalidade técnica para decidir en cada caso.
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Nos supostos de contaxio de doenzas ou virus como consecuencia de varias transfusións,
deberase tamén aclarar o momento a que haberá que referir o estado dos coñecementos da
ciencia ou da técnica para excluír a responsabilidade da Administración.
A Lei fala de “no momento de produción daqueles”, pero ¿enténdese por tal o momento en
que se realiza esa actividade sanitaria que ocasiona o dano ou o momento en que se
manifestan os efectos lesivos dela?171. Referilo ao momento en que se manifestan os
efectos lesivos sería beneficioso para o particular xa que á Administración lle resultará
máis difícil demostrar que, no momento da manifestación dos danos o estado dos
coñecementos da ciencia ou da técnica eran insuficientes, pero suporía non aplicar en
ningún caso a cláusula.

LEI GALEGA 3/2001, DO 28 DE MAIO, REGULADORA DO CONSENTIMENTO
INFORMADO E DA HISTORIA CLÍNICA DOS PACIENTES. LEI 41/2002, DO 14
DE NOVEMBRO, BÁSICA REGULADORA DA AUTONOMÍA DO PACIENTE E
DE

DEREITOS

E

OBRIGAS

EN

MATERIA

DE

INFORMACIÓN

E

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA.

A teoría dos riscos de desenvolvemento, da ciencia e da técnica, tiveron tamén reflexo nas
dúas normas, talvez pola súa transcendencia, máis importantes no ámbito dos dereitos e
obrigas dos pacientes en relación coa sanidade pública.

A Lei estatal 41/2002, que ten carácter básico, dálle acollida no seu artigo 10, que é o
relativo ás condicións da información e consentimento, e no cal se di que o facultativo lle
proporcionará ao paciente, antes de pedir o seu consentimento escrito, a información básica
seguinte: a) as consecuencias relevantes ou de importancia que a intervención orixina con
certeza; b) os riscos relacionados coas circunstancias persoais ou profesionais do paciente,
c) os riscos probables en condicións normais, conforme a experiencia e o estado da
ciencia ou directamente relacionados co tipo de intervención, d) as contraindicacións.
A Lei galega 3/2001, pola súa parte, recóllea no artigo 8.5, onde di que “ a información
deberá incluír identificación e descrición do procedemento, obxectivo deste, beneficios que
171

A Lei 22/1994, de responsabilidade civil por produtos defectuosos, utiliza unha expresión máis limitada,
ao referila ao momento da posta en circulación dos produtos.
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se espera alcanzar, alternativas razoables a ese procedemento, consecuencias previsibles da
súa realización, consecuencias de non realizar o procedemento, riscos frecuentes, riscos
pouco frecuentes, cando sexan de especial gravidade e estean asociados ao procedemento
de acordo co estado da ciencia, riscos personalizados de acordo coa situación clínica do
paciente, contraindicacións.

Non é obxecto deste traballo analizar as implicacións que estes preceptos teñen respecto do
consentimento informado e a doutrina xurisprudencial, xa moi extensa, que os analiza. Si
queremos chamar a atención sobre o feito de que ambos teñen en consideración de maneira
máis ou menos explícita a teoría dos riscos do desenvolvemento ou da ciencia.

A materialización dos riscos frecuentes ou menos frecuentes na aplicación das técnicas
sanitarias supón que a ciencia médica non conseguiu eliminalos no cento por cento dos
casos. É dicir, o desenvolvemento da técnica médica non alcanzou o grao de perfección
necesario para evitar a existencia do risco asociado ao acto médico.

Que isto sexa así non supón que se contraindique o acto médico, senón que a produción do
risco convertería o “dano” en “lesión” que o particular tería a obriga de soportar ao non
revestir o carácter de antixurídico, loxicamente se previamente foi informado de tal risco,
pois en caso contrario non se lle permitiría decidir con plena autonomía de vontade o
someterse ou non a tal acto médico.

Existe xa unha numerosa xurisprudencia, como xa salientamos, que veu dando acollida á
teoría dos riscos do desenvolvemento.

Neste sentido, resulta esclarecedora a sentenza do Tribunal Supremo do 14 de outubro de
2002, que establece que, xunto coa exixencia da valoración da lex artis, se acredite
igualmente a antixuricidade do dano:
“A xurisprudencia precisou que o relevante en materia de responsabilidade patrimonial das
administracións non é o proceder antixurídico da Administración, dado que tanto responde
en supostos de funcionamento normal como anormal, senón a antixuricidade do resultado
ou lesión. A antixuricidade da lesión non concorre cando o dano non se puidese prever ou
evitar segundo o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica existentes no momento
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da produción daquel, incluíndo, así, entre o noso ordenamento xurídico como causa de
xustificación os denominados riscos do progreso.”

RESPONSABILIDADE POR PRODUTOS DEFECTUOSOS.
No ámbito da responsabilidade por produtos defectuosos172 incorporárase xa á nosa
lexislación a teoría dos riscos do desenvolvemento, como consecuencia da transposición da
Directiva 85/374/4/CEE, do 25 de xullo de 1985, sobre responsabilidade polos danos
causados por produtos defectuosos, que prevé esta circunstancia como causa de
exoneración (art. 7.e) e que tivo o seu desenvolvemento positivo posterior pola Lei
22/1994, do 6 de xullo, de responsabilidade civil por danos causados por produtos
defectuosos.

O artigo 6.1 e) sinala que:
“O fabricante ou importador non serán responsables se proban que o estado dos
coñecementos científicos e técnicos existentes no momento da posta en circulación non
permitía apreciar a existencia do defecto.”
No artigo 6.3 establécese unha excepción a esa causa de exoneración ao disporse que, “no
caso de medicamentos, alimentos ou produtos alimenticios destinados ao consumo humano,
os suxeitos responsables, de acordo coa lei, non poderán invocar a causa de exoneración da
alínea e) do número 1 deste artigo”.

Mentres esa excepción se establece no artigo 6.3 ningunha se establece no artigo 141.

172

Debemos ter en conta que o plasma e os hemoderivados foron considerados como medicamentos (artigo 40
da Lei do medicamento)
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Un problema que pode xurdir, e de feito xa está xurdindo, é o suposto da prescrición ou
aplicación dun medicamento que resulta a posteriori nocivo ou transmisor dunha grave
doenza.173 ¿Sería responsable a Administración pública dos resultados de tal actividade?

En primeiro lugar cabería preguntarse se resulta aplicable ás administracións públicas a Lei
22/1994, de responsabilidade civil por produtos defectuosos.

Entendo que, dada a redacción do artigo primeiro desta lei, que define o seu ámbito de
aplicación referíndose a fabricantes e importadores para facelos “responsables polos
defectos dos produtos que respectivamente fabriquen ou importen”, parece difícil estender
ese concepto para facer responsables os servizos de saúde por danos que se causasen como
consecuencia da prescrición ou a administración dun medicamento, polo que, salvo unha
interpretación flexible dese concepto, podería alegarse falta de lexitimación pasiva da
Administración polo emprego de medicamentos defectuosos, obrigando o prexudicado a
reclamar ás compañías farmacéuticas.

Sería dubidoso admitir que, cando un médico receita un determinado medicamento, o
posible dano ou carácter nocivo deste fixese trasladar a responsabilidade do laboratorio á
Administración, salvo que esa responsabilidade poida derivar dos necesarios mecanismos
de control e autorización.

Resolver esa cuestión ten importancia, sobre todo, se temos en conta que a orde
contencioso-administrativa é a única competente para coñecer das reclamacións de
responsabilidade patrimonial.

Se entendermos que se trata dun prexuízo causado no ámbito da actividade administrativa,
sería de aplicación o artigo 141 da Lei 30/1992 e, en consecuencia, non serían
indemnizables os danos que se producisen ao resultar de feitos ou circunstancias
imprevisibles ou inevitables segundo o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica
existentes no momento da súa produción.

173

Son de actualidade nos medios de comunicación os casos de posible transmisión do mal de CreutzfeldtJakob como consecuencia da administración dun radiofármaco.
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Se, polo contrario, se entende que a Lei 22/1994, de responsabilidade civil, é unha norma
especial e, por tanto, aplicable con preferencia á Lei 30/1992, podería prosperar a
excepción contida no artigo 6.3 da Lei 22/1994 e ser condenada a Administración por
danos causados pola administración de produtos defectuosos ou medicamentos ao ser
lesións que “non ten o particular o deber de soportar de acordo coa lei”. Finalmente, se
entendermos aplicable o artigo 26174 da Lei xeral de consumidores e usuarios, tamén
resultaría condenada a Administración.

Con todo, nestes dous últimos casos poderíase contraargumentar que quebrou o nexo de
causalidade (caso fortuíto ou forza maior), podéndose sustentar a aplicabilidade do artigo
1105 do Cc.

En definitiva, coa redacción do artigo 141 da LPA e nos casos de responsabilidade por
produtos defectuosos, parece máis vantaxosa para o particular a aplicación de normas civís,
en especial a Lei de responsabilidade civil por produtos defectuosos, que as contidas nas
normas administrativas.

174

Este artigo establece a responsabilidade non só de produtores e importadores senón tamén dos que
subministren ou faciliten produtos ou servizos.
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1991-2006: 15 ANOS DE VIDA DA ESCALA DE LETRADOS DA
XUNTA

JUAN JOSÉ VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS.

Avogado do Estado
Letrado da Xunta de Galicia. (exc.)

O ano 2006 supón unha importante efeméride para a escala de letrados da Xunta de
Galicia. Este ano cumpríronse quince desde a súa creación (mediante a Lei 15/1991, do 28
decembro, de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 1992) e, ao mesmo
tempo, terán transcorrido dez anos da celebración do primeiro dos procesos selectivos de
ingreso na devandita escala.

Creo, por isto, que é este un momento singularmente oportuno para un breve exame
do proceso que conduciu á creación da escala, e igualmente para trazar un conciso
panorama do seu estado actual e para esbozar algúns apuntamentos sobre o seu futuro
inmediato.

O meu afastamento do servizo activo na escala desde 1999 impídeme falar en
primeira persoa das transformacións acaecidas durante os últimos anos. Espero, non
obstante, mudar esta desvantaxe de partida nun activo de neutralidade propiciado polo meu
relativo afastamento actual. Corresponderalle ao lector xulgar o resultado do meu empeño.

O PROCESO DE CREACIÓN DA ESCALA DE LETRADOS

A asistencia xurídica é unha necesidade estrutural de toda organización
administrativa. E, obviamente, a Xunta de Galicia non foi, nin é, unha excepción a tal
regra. Desde a súa creación, a Xunta requiriu asistencia xurídica, é dicir, axentes que
fixesen valer as súas posicións en xuízo e asesorasen os seus órganos activos na
interpretación e aplicación da legalidade vixente.
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A primeira mención da Asesoría Xurídica da Xunta pódese rastrexar ata a etapa
preautonómica, figura contida no Decreto 33/1978, do 26 de decembro, de aprobación da
estrutura orgánica e funcional da Presidencia da Xunta, que lle confería xa as funcións que
a caracterizan ata hoxe. Tal regulación sería pouco despois substituída polo Decreto
11/1979, do 23 abril, de creación e definición da estrutura orgánica da Consellería da
Presidencia, que creou, con rango de dirección xeral, o denominado Gabinete Xurídico
Central, con idéntico cometido de asistencia xurídica.

Por fin, o Decreto 71/1982, do 17 marzo, crea a aínda hoxe chamada Asesoría
Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, definida como o centro superior directivo de todos os
asuntos de carácter contencioso e consultivo. A súa integración na Consellería da
Presidencia sería referendada polo Decreto 163/1982, do 1 decembro, de estrutura orgánica
desta.

O seguinte fito na evolución orgánica da asistencia xurídica á Xunta vén marcado
pola breve e rechamante paréntese derivada da entrega da devandita función á rama
económica da Administración. En efecto, o Decreto 9/1983, do 3 febreiro, creará, en
substitución da Asesoría Xurídica Xeral, e dentro da Consellería de Economía e Finanzas, a
denominada Dirección Xeral do Contencioso. Tal mutación orgánica sería referendada polo
Decreto 60/1983, do 6 de abril, de estrutura orgánica da Consellería de Facenda, e, máis
tarde, polo Decreto 225/1983, do 24 de novembro, de estrutura orgánica da nova
Consellería de Economía, Facenda e Comercio, que creará, en substitución do anterior
centro directivo, a Dirección Xeral do Contencioso e o Patrimonio.

Esta reorganización trasladaba á Xunta o modelo vixente no Estado desde a
creación, a mediados do século XIX, da Dirección Xeral do Contencioso, integrada no
Ministerio de Facenda. Non resulta, por iso, estraño o protagonismo en tal proceso dun
avogado do Estado, Angel Fenor de la Maza y Cornide Quiroga, que asumiría
sucesivamente a titularidade de ambas as direccións xerais.

A vixencia de tal modelo sería, non obstante, fugaz, pois o Decreto 183/1984, do 13
decembro, separou a Dirección Xeral do Patrimonio (adscrita á Consellería de Economía) e
a que se volvía chamar Dirección Xeral do Contencioso, que se integraba na Consellería da
Presidencia. Polo Decreto 92/1985, do 31 de xaneiro, a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta
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de Galicia recuperaría tal denominación, substituíndo o aludido centro directivo, e tal é a
situación que se mantivo ata hoxe.

Moito se lexislou, pois, durante aqueles anos sobre a denominación e adscrición
orgánica dos servizos xurídicos da Xunta. Pero apenas nada sobre os seus efectivos
persoais. Tal silencio racharía, porén, coa promulgación da Lei 7/1984, do 26 xuño, de
regulación provisional dos servizos xurídico-contenciosos da Xunta de Galicia, a primeira
(e, ata o momento, única) disciplina autonómica de rango legal sobre a asistencia xurídica á
Xunta de Galicia.

Como rezaba o seu mesmo título, a norma tiña unha clara vocación de
provisionalidade. Vinte e dous anos despois, non obstante, continúa formalmente en vigor.

Esta norma outorgaba a postulación procesual da Xunta de Galicia e da súa
Administración institucional aos que denominaba (descomprometidamente, e para non
terzar no asunto da súa adscrición orgánica) Servizos Xurídico-Contenciosos, dotados por
funcionarios denominados letrados que serían seleccionados mediante concurso entre
funcionarios de carreira (art. 3). Abriuse así paso ao acceso á condición de letrado de
funcionarios provenientes de administracións locais e entes estatais. Tales empregados
públicos, porén, non chegaban a integrar unha escala funcionarial diferenciada. Tratábase,
simplemente, do persoal funcionario ocupado en funcións de asistencia xurídica á Xunta.

Esta situación persistirá ata a promulgación da Lei 15/1991, do 28 decembro, de
orzamentos da Comunidade Autónoma para 1992, cuxo art. 16 creaba, xunto a outras, a
escala de letrados da Xunta de Galicia.

Coa dita lei, impulsada decisivamente polo daquela director xeral da Asesoría
Xurídica Xeral, Francisco Serna González, os letrados da Xunta pasaban a constituír unha
escala dentro do corpo superior da Administración da Xunta (o grupo A), tomando así carta
de natureza a súa condición de funcionarios especializados. A súa promulgación propiciará
a rápida substitución do entón vixente Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica Xeral,
aprobado polo Decreto 25/1991, do 1 febreiro, derrogado polo ata hai pouco vixente, o
Decreto 370/1992, do 3 de decembro.
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A ORIXE DA OPOSICIÓN

O Regulamento orgánico de 1992 dedicaba o seu título II ao estatuto persoal dos
letrados da Xunta, incorporando, xunto a normas xa presentes no derrogado, e como
novidade substancial, a regulación da forma de acceso á escala. Prevíase, neste sentido, que
esta tería lugar mediante convocatoria pública e a través dun sistema de oposición libre
entre licenciados en dereito (coa posibilidade residual de cobertura de prazas por concurso
de méritos entre funcionarios do grupo A, licenciados en dereito, pertencentes a corpos
funcionariais con cometidos análogos aos letrados).

As primeiras noticias, oficiosas, sobre unha oposición á nova escala comezaron a
escoitarse a mediados de 1995, recibindo confirmación o martes 12 de decembro dese
mesmo ano, cando o DOG publicou a correspondente orde de convocatoria, xuntando o
pertinente temario.

O proceso foi, de novo, impulsado polo daquela director xeral da Asesoría,
Francisco Serna González. A redacción do programa correspondeu a Daniel Varela
Suanzes Carpegna, que ocupaba entón o Gabinete de Estudos e Dereito Comunitario da
Asesoría Xurídica Xeral. O resultado inspirouse claramente no temario dos avogados do
Estado e a súa extensión era, no substancial, idéntica á actual.

As características do proceso selectivo, definidas no Regulamento orgánico de
1992, aproximábano nitidamente ao de avogados do Estado, aínda que con exames
prácticos substancialmente máis curtos e a adición dun exercicio de idioma galego.

As oposicións comezaron en marzo de 1996, sendo presidido o tribunal polo actual
director xeral da Asesoría, José Vicente Alvariño Alejandro. Xunto a el estaba presente,
como secretario, e na súa condición de letrado da Xunta, Roberto Calaza Parajes.

Como é natural, non existía nese momento un corpo de opositores á escala. Os que
alí comparecemos precediamos doutras oposicións, con presenza numerosa de aspirantes ao
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corpo de avogados do Estado (como era o meu caso) que fixeran un alto na preparación,
atraídos pola posibilidade ofrecida pola Administración autonómica.

Resulta difícil, neste punto, escindir o relato obxectivo da experiencia persoal. Alí
concorreron, xunto aos que superamos o proceso selectivo (Susana Benedetti, Manuel
Pillado e eu mesmo), algúns dos máis destacados membros actuais da escala, que
accederían en anos sucesivos. A proba selectiva, pola súa total falta de precedentes, estaba
rodeaba dunha pouco tranquilizadora incerteza, dada a dificultade de anticipar variables tan
esenciais como o nivel de exixencia. Este resultou, ao final, realmente elevado. Aspirantes
ben preparados non alcanzaron o limiar fixado polo tribunal e foron excluídos tanto nos
exercicios teóricos coma nos prácticos.

O último exercicio da oposición, de idioma galego, tivo lugar o 6 de xuño de 1996.
E, tras un longo interludio de verán, o 25 de setembro dese ano os tres aspirantes que
superamos o proceso selectivo tomamos posesión como membros da escala.

O noso ingreso foi un acontecemento insólito para a Administración galega e por
iso espertou non pouca expectación. O acto de toma de posesión foi preparado con esmero
polos servizos de protocolo da Consellería da Presidencia e rodeouse dunha infrecuente
solemnidade, retratada pola propia televisión autonómica. Pero foi, loxicamente, no ámbito
da Asesoría onde o eco do suceso foi maior. Recibíusenos, ben o recordo, con notable
curiosidade. Pero, sexa como for, abrírase xa o camiño.

Seis promocións de letrados ingresaron, desde aquel momento inicial, na
Administración autonómica e, como resultado, a escala está xa integrada, na actualidade, e
de modo amplamente maioritario, por funcionarios desta procedencia. Tal situación,
cabalmente, persistirá nun futuro previsible.

PRESENTE E FUTURO DA ESCALA DE LETRADOS

Os letrados da Xunta legan a esta Administración as virtudes propias do modelo
funcionarial de asistencia xurídica. Creo amplamente preferible o dito modelo a calquera
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outro e, por iso, sosteño que debe ser mantido e mellorado. Tal é o enfoque xeral que guía o
breve diagnóstico de situación que segue.

A

escala

de

letrados

serve

hoxe

a

unha

organización

administrativa

substancialmente máis ampla e dotada de atribucións que a que a viu nacer en 1991. O
redimensionamento á alza da dita Administración non se acompañou, non obstante, dun
paralelo incremento dos efectivos da escala. E isto, naturalmente, xerou unha progresiva
sobrecarga de tarefas cuxa vítima inmediata é o tempo dispoñible para a súa atención e, por
iso (fatal e inevitablemente), a calidade dos resultados. Esta proliferación de asuntos
resulta, ademais, amplamente protagonizada por preitos-masa de ínfima relevancia e
complexidade.

Certos aspectos do estatuto dos letrados, e, especialmente, a súa situación
retributiva, reclaman unha substancial modificación. É indubidable que tales funcionarios
non perciben emolumentos acomodados á súa cualificación nin á relevancia das súas
funcións. E isto, á marxe de consideracións de xustiza material, prexudica a propia
Administración ao se traducir nunha lóxica desincentivación e na perda de atractivo da
oposición para futuros aspirantes.

A formulación de propostas tendentes a mellorar esta situación debe,
innegablemente, partir da propia escala, por máis que a súa adopción lle competa á
instancia política.

Os letrados non contarán en tal empeño co apoio da súa (escasa) forza numérica,
polo menos, en canto camiñen sos, e é que habería que ponderar en que medida as súas
reivindicacións non son comúns ás restantes escalas especiais. Aínda que os letrados
“pesan” numericamente moi pouco na Xunta, menos livián é o colectivo integrado polas
diversas escalas especiais. Unha organización que agrupase a todas elas constituiría, por
iso, unha prometedora liña de acción futura, cuxo modelo se podería buscar na Federación
de Asociacións de Corpos Superiores da Administración Civil do Estado.

O fundamental, non obstante, será a capacidade persuasiva dos argumentos
esgrimibles. E o primeiro e básico destes debe ser a especificidade que á escala lle confire o
seu superior grao de preparación. Tal activo, porén, posúe unha única credencial,a
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oposición, que extrae o seu valor como tal das notas de rigor e exixencia que a caracterizan.
Sen tales trazos, a escala non podería esgrimir outra singularidade que as súas funcións. E é
fácil, por iso, comprender que calquera paso atrás neste punto sería un paso en falso. O día
en que a posición da escala abandone o marco de referencia trazado por tales eixes
cartesianos, os letrados perderán a súa especificidade propia. E aí terminará calquera
pretensión de singularidade de trato, retributiva ou doutra índole. Unha oposición de
ingreso atenta, como único principio reitor, ao mérito e a capacidade do aspirante debe ser,
por iso, a pedra angular de calquera proxecto de futuro para os letrados da Xunta.

Sobre tales bases imponse, en primeiro lugar, acometer unha racionalización das
funcións da escala. Os órganos directivos da Xunta deberían comprender que a súa
sobrecarga de traballo é, en realidade, non tanto un problema dos letrados como da propia
Administración. A incidencia lesiva da multiplicación de tarefas na calidade do traballo
tradúcese, en último termo, nun empeoramento da posición da Xunta en xuízo. E, por máis
que en tal proceso poida padecer a vocación de excelencia dos letrados, é o patrimonio da
dita Administración o exposto ás súas consecuencias. Hai que incrementar, pois,
decididamente, o número de efectivos, dándolle á escala unha dimensión cualitativamente
maior. Abondaría, para iso, con volver á ratio entre o número de efectivos e de procesos
existente en 1991. Un modestísimo desembolso no capítulo de persoal situaría a Xunta en
situación de aforrar sumas incomparablemente maiores (o valor económico de dereitos
mellor tutelados en xuízo).

Tal proceso de racionalización ten que se estender tamén á natureza das funcións da
escala. É enteiramente disfuncional, desde a perspectiva da optimización dos recursos
persoais dunha organización, que os seus efectivos máis valiosos se entreguen a tarefas non
cualificadas. O investimento do tempo e a formación dos letrados en preitos-masa de
ínfima relevancia e contía económica constitúe, ao detraelos de asuntos de auténtica
envergadura, unha manifesta dilapidación de recursos. Superar esta patoloxía, non obstante,
exixirá renunciar á exclusividade na postulación procesual da Administración galega que
hoxe lles corresponde aos letrados. E é que a situación descrita só admite dúas saídas. A
primeira é o recurso xeneralizado á habilitación de funcionarios licenciados en dereito (ou
mesmo de licenciados non funcionarios) para levar tales asuntos, ao modo en que o fai o
Estado. A segunda, a creación dunha nova escala de natureza subalterna, e integrada no
grupo B, encargada dos cometidos de menor relevancia.
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No plano do estatuto retributivo, o punto de partida da análise debe ser a forzosa
constatación do fracaso das iniciativas intentadas ata o presente. En especial, a de
subscrición de convenios de asistencia xurídica con diversas entidades públicas
autonómicas distintas da Administración territorial. Tales convenios non só non alcanzaron
os resultados proxectados, senón que empeoraron a situación da escala, aumentando o seu
volume de traballo sen ningunha contrapartida. O propósito de emular o esquema vixente
na Avogacía do Estado viuse, pois, enteiramente frustrado. E non existen, fronte a isto,
senón dúas alternativas. Ou se renegocian os convenios previndo expresamente a dotación,
con cargo aos respectivos ingresos, dun fondo de produtividade que reverta nos membros
da escala ou, sinxelamente, se deixan sen efecto, logo da súa denuncia. Creo que neste
punto a posición da escala debería ser inflexible.

Con independencia do anterior, hai que emendar a contía do complemento de
destino dos postos de traballo reservados á escala. A súa igualación (a idéntico nivel) ao
dos funcionarios do corpo xeral é non só inxusta, senón, sinxelamente, ilegal, ao contravir o
art. 64.3.b) da Lei da función pública de Galicia. Se os incontestables argumentos que así o
proban non son asumidos polas autoridades responsables, deberá acudirse (coas restantes
escalas especiais) á vía xudicial para quebrar un sistema retributivo contrario a principios
elementais de xustiza.

Sen excluír o anterior, non se debe descartar explorar outra vía: a ampliación da
escala para integrar os letrados do Consello Consultivo de Galicia, estendendo, a seguir, á
totalidade dos seus membros o (máis vantaxoso) estatuto retributivo destes. Dubido que tal
proposta espertase reticencia ningunha entre tales letrados, pois, lonxe de supor mingua
ningunha para estes, faríaos beneficiarios dun incremento cualitativo de posibilidades
profesionais en forma de mobilidade funcional.

Naturalmente, a cuestión de quen debe asumir o protagonismo de tales propostas
non é dubidosa: a Asociación de Letrados.

A historia da Asociación de Letrados enchería facilmente algunhas páxinas máis.
Pero non é a que nos ocupa agora. Desde logo, a súa existencia e actividade constitúen, xa
por si mesmos, activos incuestionables para a escala. Pero no seu debe está unha carencia
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fundamental: a Asociación non foi aínda capaz de elaborar un proxecto global e coherente
que debuxe o presente e, sobre todo, o futuro da escala. Falta un esforzo simétrico ao que a
Asociación de Avogados do Estado levou a cabo en 1999, ao aprobar, na súa Asemblea
Nacional, os catro relatorios que definen o seu proxecto de servizo xurídico do Estado.
Aínda que boa parte de tal proxecto espera aínda materializarse, trazouse dese modo o
marco das iniciativas orientadas a mellorar o dito servizo xurídico. Os logros obtidos
poden, por iso, ser contemplados como realizacións parciais dun proxecto global.

A aludida carencia dificulta unha valoración global do papel desempeñado pola
Asociación de Letrados desde a súa refundación, pois impide medir a distancia entre os
(indefinidos) obxectivos propostos e as metas alcanzadas. Creo, por iso, que urxe remediar
esta ausencia formulando e dando a coñecer un proxecto corporativo sobre o servizo
xurídico da Xunta.

Ao mesmo tempo, é incuestionable que a Asociación (quen, se non) debe asumir
unha permanente reivindicación da singular valía e posición dos letrados da Xunta. Nos
seus actos débese manifestar o lexítimo orgullo do pasado e do presente da escala. Á
Asociación incúmbelle ser, en suma, a súa memoria viva. Non podo, por isto, ocultar unha
certa decepción polo feito de que a importante efeméride que, ao meu xuízo, constituíu o
ano 2006 para os letrados pasase enteiramente inadvertida para a súa organización
corporativa. A solemnidade e a proxección pública dos actos conmemorativos do 125
aniversario do corpo de avogados do Estado, celebrados este mesmo ano e cuxa
organización correu a cargo da súa propia asociación, constitúen, por iso (e de novo), un
doloroso contrapunto.

Non quero, por isto, deixar de sinalar, para pór fin a estas páxinas, que aínda que a
Lei de creación da escala de letrados foi promulgada o 28 decembro de 1992, a súa entrada
en vigor esperaría ata o 1 de xaneiro do seguinte ano. E isto quere ser tanto un recordatorio
como unha suxestión.
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GARCÍA RUIZ, ENCARNACIÓN: LA NUEVA SOCIEDAD ANÓNIMA PÚBLICA.
EDITORIAL MARCIAL PONS, MADRID-BARCELONA, 2006.

DIANA SANTIAGO IGLESIA.
Área de Dereito Administrativo.
da Facultade de Dereito
Universidade de Santiago de Compostela.

Foron moitos os estudos sobre o réxime da empresa pública e das súas distintas
modalidades, pero só nas últimas décadas se abordou esta cuestión como un fenómeno
interdisciplinar, observado desde distintas ópticas e non só desde a do dereito
administrativo.

O recurso cada vez máis frecuente ao dereito privado e á técnica empresarial como
instrumento de xestión de servizos e prestacións públicas, a busca dun maior rendemento
económico e de eficacia na xestión son algunhas das razóns que determinan a proliferación
de empresas públicas, en cuxo réxime xurídico inciden normas de natureza xurídicoprivada e administrativa. Así, xorde a necesidade dun estudo clarificador sobre o seu
marco normativo, ofrecéndonos este libro un punto de partida neste arduo labor.

Centrou os seus esforzos a autora no estudo específico da sociedade anónima
pública, por ser unha das fórmulas máis utilizadas no proceso privatizador que na
actualidade vive a Administración. O obxectivo do seu traballo é o estudo das
especialidades, introducidas fundamentalmente por normas de dereito administrativo, que
o réxime xurídico das sociedades anónimas públicas (en diante SAP) presenta en relación
co réxime xeral das sociedades anónimas.

A estrutura do libro componse dunha introdución xeral e cinco capítulos,
correspondéndose o primeiro coa introdución ao réxime xurídico das SAP. Tal e como
indica o profesor Adolfo SEQUEIRA MARTÍN no prólogo que redactou para esta obra,
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durante o tempo de elaboración dela producíronse cambios ideolóxicos que afectaron o
peso específico do público no marco económico-social de cada país. A eles fai referencia
GARCÍA RUIZ, tanto na introdución xeral da obra como no seu capítulo primeiro.

Durante a citada introdución, a autora formúlase cuestións de diversa índole, como
a importancia do sector público no modelo constitucional do Estado social democrático e
de dereito e a posibilidade de utilización de fórmulas organizativas xurídico-privadas nel.
A tendencia actual é a privatización do sector público, necesaria para actuar de maneira
competitiva no mercado segundo a opinión dalgúns autores. Con este fin, a empresa
pública adopta a forma dunha sociedade mercantil que, tal e como xa se adiantou en liñas
anteriores, non se poderá rexer exclusivamente polo dereito privado, sendo moitas as
normas administrativas que incidirán no seu réxime xurídico. A presenza dunha
Administración pública nunha sociedade determina que o interese público prevaleza sobre
o interese social, de tal maneira que se formula a cuestión de se se debe crear un réxime
xurídico especial ou ben unha nova figura destinada á actuación da Administración na
esfera económico-privada. En realidade, desde a perspectiva do dereito administrativo, non
sería necesaria a creación da nova figura á que antes se facía referencia, xa que o
ordenamento prevé, para que unha Administración poida actuar no mercado, a creación de
entidades públicas empresariais. Así, cando unha Administración acode a unha forma
societaria faino co obxectivo de fuxir do dereito administrativo e non por carecer dunha
figura apropiada para ese tipo de actuación.

Outra cuestión tratada nesta parte da obra, de grande importancia e á que dedica a
autora varias páxinas, é a relativa á quebra dos criterios tradicionais para a cualificación da
empresa pública. Tras unha breve enumeración descritiva deles mesmos, procédese a
analizar, con maior vagar, o que se converteu en novo elemento de referencia para a
determinación do concepto de empresa pública, a noción de “control efectivo”.

O certo é que esta nova noción de referencia se caracteriza pola súa amplitude e
xeneralidade. Así, nalgúns casos, serán as propias normas as que establezan aqueles
supostos nos cales se presuma a “influencia dominante”, mentres que noutros será a análise
casuística o método utilizado, sen que por iso se deixe de considerar o criterio do “control
efectivo” como o máis apropiado para determinar cando unha empresa é pública.
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É o capítulo segundo o lugar no cal podemos encontrar un tratamento
pormenorizado das principais especialidades que presentan as SAP no seu réxime xurídico,
comezado loxicamente polo estudo do proceso fundacional. As normas aplicables á
fundación de sociedades anónimas son plenamente aplicables ás SAP, aínda que se
cuestionou a súa orixe negocial, dada a situación predominante e imperativa que ten nelas
a Administración.

Nas seguintes páxinas deste libro, a autora analiza os distintos elementos que
interveñen no proceso fundacional, tales como o consentimento, a causa ou as achegas dos
socios.

Con respecto ao primeiro deles, GARCÍA RUIZ detense en dous aspectos básicos,
como son, por un lado, a formación da vontade de constituír dun ente público, para o cal
será necesario un procedemento administrativo que culminará coa correspondente
autorización, e por outro, o outorgamento do consentimento dun ente público para
constituír unha sociedade anónima, que se debe formalizar en escritura pública e inscribir
no Rexistro Mercantil, sendo necesario, para que produza os efectos pretendidos, que
exista concordancia entre a vontade do ente que autoriza e a vontade emitida polo ente en
calidade de socio fundador.

En canto á causa, esta debe aparecer expresamente mencionada no expediente
administrativo de autorización. Esta mención, tal e como indica a propia autora, non é máis
que unha manifestación clara da ausencia da autonomía de vontade fundadora, substituída
neste tipo de sociedades polo principio de legalidade.

As SAP utilizan un tipo negocial que habitualmente se corresponde cunha
finalidade lucrativa para perseguir un interese público alleo á propia sociedade, o que
levou a que, baseándose na ausencia de tipicidade da causa, parte da doutrina negue o
status de empresario a estas sociedades, por non existir nelas ánimo de lucro.

En relación co exposto encóntrase a cuestión da utilización de SAP como medio
para a prestación de servizos públicos. O que se expón é se abondaría que o Estado
garantise a prestación do servizo público sen importar como o fixese, ou ben se ademais
sería necesario que garantise a súa prestación en condicións de igualdade para todos os
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consumidores e ao prezo máis baixo posible. Como é sabido, a Unión Europea
experimentou nas últimas décadas un proceso de liberalización económica e de
privatización de actividades públicas. Porén, este feito non deu lugar, como vaticinaran
algúns autores, á morte do servizo público, senón simplemente a unha concepción distinta
del. O dereito da Unión Europea utiliza dous termos de gran relevancia ao falar de servizo
público, cuxa distinción é transcendental. Así, fálase de obrigas de servizo público para
referirse a unha serie de deberes impostos polos poderes públicos ao prestador do servizo,
coa finalidade de garantir determinados obxectivos de interese público, utilizándose, en
cambio, o termo servizo universal para aludir a aquelas prestacións básicas que deben ser
aseguradas en todo caso e para calquera usuario polos prestadores do servizo, mesmo nos
casos en que este se preste en réxime de libre competencia175. Así, segundo o visto, se un
servizo ou actividade economicamente rendible é prestado por unha empresa privada, unha
SAP ou unha sociedade de capital mixto, os poderes públicos deberán garantir a
satisfacción das necesidades esenciais dos cidadáns e a satisfacción de determinados
obxectivos de interese público, polo que non só abondará coa existencia do servizo, senón
que dependendo de que servizo se trate será necesario ademais prestalo en determinadas
condicións. En conclusión, dará igual a fórmula que se utilice, sempre que se garantan os
extremos que máis arriba se indicaron.

As achegas in natura dos socios son obxecto dun tratamento máis detido pola
autora dadas as súas características especiais. Unha Administración poderá ser titular de
bens demaniais e patrimoniais, sendo os primeiros merecedores dunha especial atención.
Cando se trate de bens demaniais afectos a un fin ou uso público, o paso previo
imprescindible para que poidan ser obxecto de achega a unha sociedade é a súa
desafectación, pois en caso contrario o negocio de achega será nulo por falta de obxecto.

Non obstante, cando se trata de bens demaniais por natureza a cuestión presenta
máis dúbidas. Este tipo de bens nunca poderán cambiar o seu destino nin ser desafectados.
Ademais, ao ser bens de difícil valoración económica e non cumprir, debido á súa
natureza, a función esencial de garantía dos acredores, por non poder estes acceder a eles,
non parece aconsellable a súa achega como obxecto do negocio xurídico de fundación da
sociedade. A pesar de todo, non é difícil encontrar sociedades anónimas con achegas de
175
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bens demaniais por natureza inscritas nos rexistros españois, posto que non existe unha
prohibición legal expresa desta práctica.

Outra forma de achega, tratada neste capítulo, é aquela cuxo obxecto son as
concesións administrativas. GARCÍA RUIZ, tras unha clara exposición da normativa
aplicable a estes supostos, conclúe que, a pesar de que a falta de claridade legal permite a
realización destas achegas na práctica, por razóns de seguridade xurídica, tanto os bens
demaniais por natureza e os non desafectados como as concesións administrativas de obras
ou servizos non deberían ser admitidos como obxecto de achega.

Non merecen un especial detemento as achegas consistentes en bens patrimoniais,
xa que non presentan ningunha particularidade, á parte da necesidade de declaración de
alienabilidade e do correspondente expediente de alleamento co fin de poder ser obxecto
do tráfico xurídico.

Tras o estudo da forma e a publicidade das SAP, iníciase o capítulo terceiro, cuxo
obxecto son as especialidades estatutarias daquelas.

Unha das peculiaridades máis significativas que presentan as cláusulas estatutarias
das SAP é que para a súa modificación será necesaria unha nova autorización
administrativa, non sendo aplicable neste aspecto o réxime xeral das sociedades anónimas
baseado no acordo maioritario.

De grande interese é a existencia de sociedades anónimas públicas sometidas a un
réxime xurídico especial en materia de accións, cuestión que é obxecto de tratamento nun
dos subpuntos deste capítulo titulado da mesma forma.

Moitas SAP teñen por obxecto a realización de actividades de interese xeral ou a
prestación de servizos públicos, o cal comporta a exixencia de medidas de control que
garantan o desenvolvemento normal da actividade. Co fin de conseguir este obxectivo,
utilízanse distintos procedementos de reserva de dereitos especiais, de tal maneira que a
sociedade se vería obrigada a pedir o consentimento do titular desa acción privilexiada ou
acción de ouro para poder tomar decisións que afectasen o interese xeral que se pretende
protexer. A autora analiza este fenómeno desde a perspectiva do dereito comparado, onde
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existen figuras análogas á acción de ouro española, como a golden share inglesa ou a
action spécifique francesa.

Comeza o capítulo cuarto coa distinción entre as dúas etapas, de signo contrario,
que existen á hora de falar de transmisión de participacións de capital público. Unha delas,
a intervencionista, caracterizaríase pola ausencia de vontade de transmisión, mentres que o
trazo definitorio da etapa privatizadora sería a libre vontade de transmitir.

Con respecto ao réxime xurídico de transmisión de accións de capital público na
etapa intervencionista, cabe sinalar a necesidade de acordo do Consello de Ministros para a
adquisición ou perda da posición maioritaria do Estado ou dos seus organismos autónomos
nunha sociedade. Este réxime de autorización parecería restrinxir a transmisión de accións
titularidade do Estado e, a pesar de poder ser contrario á LSA (texto refundido da Lei de
sociedades anónimas aprobado polo Real decreto lexislativo 1564/1982, do 22 de
decembro), por non respectar o principio de libre transmisión de accións, só obedecería á
natureza especial do socio público, obrigado a someter a súa actuación ao principio de
legalidade, tal e como explica detidamente GARCÍA RUIZ, que alude ademais aos
problemas que este feito xera nas, cada vez máis frecuentes, sociedades de economía
mixta. Neste tipo de sociedades, a xunta xeral podería introducir determinadas cláusulas
estatutarias protectoras do socio público e xeradoras de desigualdades entre os demais
socios.

Non obstante, é posible encontrar cláusulas estatutarias que restrinxirían de maneira
efectiva e real a transmisión de accións, e que polo tanto poderían considerarse contrarias á
LSA. Trataríase de cláusulas nas cales se establecese, por exemplo, o carácter
necesariamente público do capital social. A pesar de todo, dependendo da política do
momento, poderían chegar a xustificarse acudindo a argumentos baseados no carácter de
dereito necesario que teñen certas normas de dereito administrativo.

O tratamento do réxime xurídico da etapa privatizadora exixe a descrición das súas
distintas fases, a institucional e a técnico-xurídica. Feito isto, procédese ao estudo detido
das técnicas de alleamento de accións de titularidade pública, que serán dúas basicamente:
a través do mercado de valores, ou ben mediante unha oferta pública de venda.

262

Por último, o capítulo quinto contén as peculiaridades da estrutura orgánica dunha
SAP. Para isto, analízase cada un dos seus órganos, comezando pola xunta xeral de
accionistas. Formalmente non existe ningunha peculiaridade nas SAP en canto ao seu
réxime de funcionamento. Porén, na práctica era frecuente que, debido a que é o Goberno
quen como Administración pública controla as SAP, se instrumentalizasen politicamente
en detrimento da eficacia empresarial buscada por unha sociedade anónima. Para evitar
esta situación creouse a SEPI (Sociedade Estatal de Participacións Industriais), co
obxectivo fundamental de conseguir, a través de distintos mecanismos, que a participación
do socio público na xunta xeral sexa igual á de calquera accionista privado.

O Consello de Administración dunha SAP ten unha estrutura piramidal,
encontrándose no cumio un presidente executivo, encargado da administración e da
dirección da sociedade. Os sistemas de nomeamento de administradores utilizados poden
ser os previstos na LSA ou ben outros distintos, como o nomeamento directo pola
Administración do Estado, sendo frecuente acudir á LSA cando a actividade da sociedade
se realiza en réxime de mercado e a outros sistemas cando se desenvolven actividades de
prestación de servizos públicos.

Non é posible falar do órgano de administración sen facer referencia ao artigo
173.2 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas
(LPAP), que transcribo a continuación: “O Ministerio de Facenda, por medio da dita
dirección xeral, poderá darlles aos representantes do capital estatal nos consellos de
administración das ditas empresas as instrucións que considere oportunas para o adecuado
exercicio dos dereitos inherentes á titularidade das accións.” A interpretación literal deste
artigo levou a certo sector doutrinal a afirmar que a xunta xeral é un órgano innecesario
nas SAP, dada a existencia dunha relación directa entre os socios e os representantes do
consello de administración. Non obstante, a interpretación acertada deste artigo, segundo
GARCÍA RUIZ, partiría da distinción entre os dereitos societarios de natureza privada e
aqueloutros que as normas administrativas lle outorgan ao socio público, encamiñados ao
cumprimento das súas obrigas legais. Así, só existiría esa relación directa no segundo dos
supostos, mentres que no primeiro as instrucións dirixidas aos administradores deberán ser
dadas necesariamente a través da xunta xeral.
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Unha cuestión importante coa que se cerra esta monografía é a relativa á
responsabilidade dos administradores nunha SAP. O artigo 133.1 LSA establece que “os
administradores responderán fronte á sociedade, fronte aos accionistas e fronte aos
acredores sociais do dano que causen por actos ou omisións contrarios á lei ou aos
estatutos ou polos realizados incumprindo os deberes inherentes ao desempeño do cargo.”

A pesar de que a simple vista non parecen existir especialidades con respecto ao
réxime xeral, preséntase unha cuestión problemática. Nunha SAP, así como nunha
sociedade de capital mixto, existen unha serie de facultades de natureza xurídicoadministrativa de obrigado cumprimento para os conselleiros, cuxa inobservancia podería
dar lugar ademais a sancións administrativas. Estas facultades parecen recaer
exclusivamente sobre o presidente do Consello, nunha delegación permanente de funcións
cuxo alcance e límites fixarán os propios estatutos. Así, a responsabilidade dos conselleiros
virá determinada polo citado artigo 133 LSA , o mesmo que a do consello, como órgano
colexiado, mentres que o seu presidente será responsable tamén do incumprimento das
funcións de natureza xurídico-administrativa.

Xa non admite dúbida ningunha o feito de que a sociedade anónima pública se
converteu nun dos principais instrumentos do Estado para intervir no tráfico económico e,
por iso, a existencia de estudos clarificadores do seu réxime xurídico faise imprescindible
para calquera xurista. Esta monografía recolle o réxime xurídico destas sociedades desde
unha perspectiva interdisciplinar, deténdose de maneira especial nas especialidades que as
normas administrativas introducen no réxime xeral de sociedades. Todo isto a converte
nunha obra de referencia e nun valioso instrumento de traballo para todo aquel interesado
na materia.
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