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PRESENTACIÓN
Este número 7 da Revista da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia (Rexuga) está
integrado por artigos doutrinais de diferentes materias, pero todos eles de grande
actualidade e feitos con gran rigor técnico-xurídico. Certo é que o eixe vertebrador desta
edición son as novidades máis significativas da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, como as notificacións
electrónicas, as especialidades do procedemento sancionador e de responsabilidade
patrimonial, aínda que tamén se inclúen traballos sobre o novo recurso de casación
contencioso-administrativo, a remunicipalización dos servizos públicos, a análise da
implementación dos plans de prevención de riscos penais no sector público autonómico ou
o artigo sobre a regulación das denominacións de orixe. Neste número da revista
participan non só letrados e letradas da Xunta de Galicia, compañeiros nosos, senón que
entre os autores contamos con colegas maxistrados, profesores universitarios e
compañeiros do corpo superior da Administración xeral. Grazas a todos pola vosa
colaboración.
A Rexuga levaba uns anos sen publicarse, polo que é para min unha honra
participar no rexurdimento de tan interesante proxecto cando se cumpriron no pasado ano
2016 vinte e cinco anos da creación da escala de letrados da Xunta de Galicia e agora teño
a responsabilidade de asumir a presidencia da Asociación Profesional de Letrados da
Xunta de Galicia.
O propósito desta edición da Rexuga é que sexa unha ferramenta práctica para
todos os compañeiros empregados públicos e para todos os operadores xurídicos que no
seu día a día teñen que mergullarse na esfera do dereito público, un dereito sempre
cambiante. Nesta nebulosa do dereito público agora máis ca nunca os xuristas temos que ir
da man dos informáticos, dos técnicos, precisamos das súas aplicacións que farán posible a
implantación decidida -e que xa non ten marcha atrás- dunha Administración electrónica
na cal se faga realidade unha Administración sen papel no ano 2018.
Este número da revista vai dedicado ás vodas de prata -en 2016- da creación da
escala de letrados da Xunta de Galicia, un ano certamente especial para os letrados da
Xunta xa que nel se cumpriron vinte e cinco anos da creación -no seo dunha recente
Administración autonómica galega- desta escala. No momento actual preséntanse novos
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retos futuros que pasan por “recoñecer e pór en valor a importancia das nosas funcións
exclusivas. Os letrados temos encomendada a dobre función de asesoramento xurídico da
Administración e a súa defensa en xuízo en todas as ordes xurisdicionais”, colaborando e
axudando ao bo goberno dunha Administración autonómica xa consolidada.
É importante incidir en que a función dos letrados da Xunta de Galicia ten como
finalidade asegurar o sometemento da actuación administrativa á legalidade e á defensa
dos intereses da propia Comunidade Autónoma, o que redunda en favor da cidadanía, que
é, en definitiva, a destinataria da nosa actividade.
A Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia está hoxe regulada pola Lei 4/2016, do 4
de abril, de ordenación da asistencia xurídica da Administración. Esta lei supón un fito
relevante para todos os letrados, xa que esta nova regulación legal da nosa profesión
pretende acadar a extensión da asistencia xurídica non só á Administración xeral, senón a
todas e cada unha das entidades que conforman o sector público autonómico, o que sen
dúbida é un reto que xa asumimos de bo grao en garantía do control regular e coordinado
de todo o sector público.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2017
Patricia Iglesias Rey
Xefa do Gabinete de Estudos e
Dereito Comunitario da Asesoría Xurídica Xeral
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OS PLANS DE PREVENCIÓN DE RISCOS PENAIS NO SECTOR PÚBLICO
AUTONÓMICO
PATRICIA IGLESIAS REY
Letrada da Xunta de Galicia

SUMARIO: I.- INTRODUCIÓN. II.- PRESUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE
PENAL DAS PERSOAS XURÍDICAS. III.- RESPONSABILIDADE PENAL DAS
PERSOAS XURÍDICAS PÚBLICAS. IV.- LEXISLACIÓN AUTONÓMICA DE
RELEVANCIA NA PREVENCIÓN DE RISCOS PENAIS NO SECTOR PÚBLICO
AUTONÓMICO. V.- ANÁLISE DA FIGURA DO COMPLIANCE OFFICER E O PAPEL
DO LETRADO DA XUNTA EX ARTIGO 32 DA LEI 4/2016, DE ORDENACIÓN DA
ASISTENCIA XURÍDICA.

I.-INTRODUCIÓN.
A Lei orgánica 5/2010, do 22 de xuño, supuxo por vez primeira a introdución dos
entes colectivos no noso ordenamento xurídico penal e, consecuentemente, a extinción do
tradicional societas delinquere non potest. A modificación do Código penal de 2010
obviou calquera alusión normativa en canto ao ámbito procesual da persoa xurídica, o cal
orixinou que, por primeira vez, se regulase na Lei de axuizamento criminal (LACr) o
estatuto procesual da persoa xurídica, e iso grazas á introdución da Lei 37/2011, do 10 de
outubro, de medidas de axilización procesual, modificadora daquela. Atribuíase, pois, un
conglomerado de dereitos, obrigacións e garantías á persoa xurídica investigada,
inexistentes ata a data.
No entanto, a dita modificación da LACr foi obxecto de infinidade de críticas por
parte da doutrina, en primeiro lugar, pola súa escasa regulación e, en segundo lugar, como
consecuencia da súa tardía entrada en vigor (case un ano logo da reforma do CP 2010).
No medio dese prolongado espazo temporal de inseguridade xurídica mencionado, a
Fiscalía Xeral do Estado, na súa Circular 1/2011, relativa á responsabilidade penal das
persoas xurídicas conforme a reforma do Código penal, efectuada pola Lei orgánica
5/2010, redactou unha serie de pautas que deberán seguir os membros da Fiscalía para así
homoxeneizar criterios de investigación fronte ás persoas xurídicas que incorresen en
responsabilidade criminal.
A dita circular conseguiu, pois, mitigar parte da mencionada deficiencia de
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regulación procesual patente no noso sistema procesual penal.
A exposición de motivos da LO 5/2010, do 23 de xuño, de modificación do Código
penal, fai unha moi vaga alusión ás motivacións que levaron o lexislador español a
introducir no noso ordenamento un sistema de responsabilidade penal das persoas
xurídicas, limitándose a unha remisión xenérica aos instrumentos xurídicos internacionais
que demandan unha resposta penal clara para as persoas xurídicas1.
De entre tales instrumentos, destacan diversas decisións marco e directivas
europeas que exixían a introdución de sancións ás persoas xurídicas en relación con
determinados delitos, aínda que é certo que ningún de tales instrumentos requiría que tales
sancións fosen de carácter penal, polo que o lexislador español pode limitarse a optar por
un sistema sancionador de carácter administrativo.
No momento actual ampliáronse os dereitos e as garantías dos entes colectivos grazas a:
(i) A Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo (pola que se modifica a LO 10/1995, do
23 de novembro), do Código penal (CP 2015), pola que se introduce o artigo 31 bis.
A dicción do artigo é a seguinte:
“1. Nos supostos previstos neste código, as persoas xurídicas serán penalmente
responsables:
a) Dos delitos cometidos en nome ou por conta delas e, no seu beneficio directo ou
indirecto, polos seus representantes legais ou por aqueles que, actuando individualmente ou como
integrantes dun órgano da persoa xurídica, están autorizados para tomar decisións en nome da
persoa xurídica ou teñen facultades de organización e control dentro dela.
b) Dos delitos cometidos, no exercicio de actividades sociais e por conta e en beneficio
directo ou indirecto delas, polos que, estando sometidos á autoridade das persoas físicas
mencionadas no parágrafo anterior, puideron realizar os feitos por ter aqueles incumprido
gravemente os deberes de supervisión, vixilancia e control da súa actividade, atendendo ás
circunstancias concretas do caso.
2. Se o delito for cometido polas persoas indicadas na alínea a) do número anterior, a
persoa xurídica quedará exenta de responsabilidade se se cumpren as seguintes condicións:
1.ª O órgano de administración adoptou e executou con eficacia, antes da comisión do
delito, modelos de organización e xestión que inclúen as medidas de vixilancia e control idóneas
1Son numerosos os autores que se mostran partidarios destes modelos. Véxanse, entre outros, Silvina
BACIGALUPO SAGESSE «Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos
y de sus órganos de gobierno (arts. 31 bis (La Ley 3996/1995) e 129 CP (La Ley 3996/1995))», Diario La
Ley núm. 7541, do 5 de xaneiro de 2011; José Miguel ZUGALDÍA ESPINAR, «Societas delinquere potest
(Análisis de la reforma operada en el Código penal español por la O. 5/2010, de 22 de junio (La Ley
13038/2010))», La Ley penal, núm. 76, novembro 2010. Sobre os déficits destas formulacións véxase
extensamente Bernardo FEIJOO en: Miguel BAJO; Bernardo FEIJOO e Carlos GÓMEZ-JARA, Tratado de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012; páx. 76 e ss. con amplas referencias.
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para previr delitos da mesma natureza ou para reducir de forma significativa o risco da súa
comisión;
2.ª A supervisión do funcionamento e do cumprimento do modelo de prevención
implantado foi confiada a un órgano da persoa xurídica con poderes autónomos de iniciativa e de
control ou que teña encomendada legalmente a función de supervisar a eficacia dos controis
internos da persoa xurídica;
3.ª Os autores individuais cometeron o delito eludindo fraudulentamente os modelos de
organización e de prevención e
4.ª Non se produciu unha omisión ou un exercicio insuficiente das súas funcións de
supervisión, vixilancia e control por parte do órgano a que se refire a condición 2ª.
Nos casos en que as anteriores circunstancias só poidan ser obxecto de acreditación
parcial, esta circunstancia será valorada para os efectos de atenuación da pena.
3. Nas persoas xurídicas de pequenas dimensións, as funcións de supervisión a que se
refire a condición 2.ª do número 2 poderán ser asumidas directamente polo órgano de
administración. Para estes efectos, son persoas xurídicas de pequenas dimensións aquelas que,
segundo a lexislación aplicable, estean autorizadas a presentar conta de perdas e ganancias
abreviada.
4. Se o delito for cometido polas persoas indicadas na alínea b) do número 1, a persoa
xurídica quedará exenta de responsabilidade se, antes da comisión do delito, adoptou e executou
eficazmente un modelo de organización e xestión que resulte adecuado para previr delitos da
natureza do que foi cometido ou para reducir de forma significativa o risco da súa comisión.
Neste caso resultará igualmente aplicable a atenuación prevista no paragrafo segundo do
número 2 deste artigo.
5. Os modelos de organización e xestión a que se refiren a condición 1.ª do número 2 e o
número anterior deberán cumprir os seguintes requisitos:
1.º Identificarán as actividades en cuxo ámbito poidan ser cometidos os delitos que deben
ser previdos.
2.º Establecerán os protocolos ou procedementos que concreten o proceso de formación
da vontade da persoa xurídica, de adopción de decisións e de execución destas con relación a
aqueles.
3.º Disporán de modelos de xestión dos recursos financeiros adecuados para impedir a
comisión dos delitos que deben ser previdos.
4.º Imporán a obrigación de informar de posibles riscos e incumprimentos o organismo
encargado de vixiar o funcionamento e observancia do modelo de prevención.
5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente o incumprimento
das medidas que estableza o modelo.
6.º Realizarán unha verificación periódica do modelo e da súa eventual modificación
cando se poñan de manifesto infraccións relevantes das súas disposicións, ou cando se produzan
cambios na organización, na estrutura de control ou na actividade desenvolvida que os fagan
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necesarios.”

(ii) A Lei orgánica 13/2015, do 5 de outubro, de modificación da Lei de
axuizamento criminal para o fortalecemento das garantías procesuais e a regulación das
medidas de investigación tecnolóxica.
(iii) A Lei 41/2015, do 5 de outubro, de modificación da Lei de axuizamento
criminal para a axilización da xustiza penal e o fortalecemento das garantías procesuais.
(iv) Meses máis tarde, concretamente o 22 de xaneiro de 2016, publicouse a
Circular 1/2016 da Fiscalía Xeral do Estado (Circular 1/2016 sobre a responsabilidade
penal das persoas xurídicas)2 que, na nosa opinión, suple as carencias regulatorias aínda
existentes tras as últimas modificacións do CP e LACr operadas en 2015.

II.- PRESUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE PENAL DAS PERSOAS
XURÍDICAS.

O lexislador, na reforma do CP operada pola LO 1/2015, do 30 de marzo, non
estableceu unha definición de "persoa xurídica" penalmente sancionable, polo que,
remitíndonos á lexislación civil e mercantil, debemos concluír que se refire a calquera
empresa, entidade ou agrupación de persoas que teñan personalidade xurídica. Polo que
respecta ás entidades estranxeiras, dado que se rexen pola súa lei nacional, terá que se
observar a dita lei para determinar se teñen personalidade xurídica e poden, xa que logo,
ser susceptibles de sanción penal.
O dereito comunitario é moi preciso cando nas diferentes decisións marco e
directivas que introducen a previsión de responsabilidade das persoas xurídicas
expresamente establece que a dita responsabilidade “entenderase sen prexuízo das accións
penais que puideren emprenderse contra as persoas físicas3”.
En coherencia con estes principios, o art. 31 do CP deixa clara a compatibilidade e
autonomía entre a sanción da persoa xurídica e a da persoa física responsable, cuxa
2https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones
3Decisión marco 2008/841/JAI do Consello, do 24 de outubro de 2008, relativa á loita contra a delincuencia
organizada (DO L 300, do 11 de novembro de 2008; páx. 42).
Decisión marco 2003/568/JAI (La Ley 8456/2003) do Consello, do 22 de xullo de 2003, relativa á loita
contra a corrupción no sector privado (DO L 192, do 31 de xullo de 2003; páx. 54).
Decisión marco 2002/475/JAI (La Ley 8400/2002) do Consello, do 13 de xuño de 2002, sobre a loita contra
o terrorismo (DO L 164, do 22 de xuño de 2002; páx. 3).

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 16

efectiva punición non é requisito necesario da responsabilidade da entidade. Este réxime
de compatibilidade non entraña que, cumpridos os criterios legais de transferencia, a
responsabilidade da persoa xurídica deveña inevitable.
Xunto ás sociedades que operan con normalidade no tráfico xurídico mercantil e en
cuxo seo se poden producir comportamentos delituosos, existen outras estruturas
societarias cuxa finalidade exclusiva ou principal é precisamente a comisión de delitos.
O réxime de responsabilidade das persoas xurídicas non está realmente deseñado
para elas (supervisión dos subordinados, programas de cumprimento normativo, réxime de
atenuantes), de tal modo que a exclusiva sanción dos individuos que as dirixen
frecuentemente colmará todo o reproche punitivo da conduta, que poderá, de ser o caso,
completarse con outros instrumentos como o comiso ou as medidas cautelares reais.
Enténdese así que as sociedades instrumentais, aínda que formalmente sexan persoas
xurídicas, materialmente carecen do suficiente desenvolvemento organizativo para que lles
sexa de aplicación o art. 31 bis, especialmente tras a completa regulación dos programas
de cumprimento normativo.
Desde o punto de vista da súa responsabilidade organizativa, segundo a Circular 1/2016,
da Fiscalía Xeral do Estado, xurdirían así tres categorías de persoas xurídicas:
1. Aquelas que operan con normalidade no mercado e ás cales propia e
exclusivamente se dirixen as disposicións sobre os modelos de organización e xestión dos
números 2 a 5 do art. 31 bis do CP. Mellor ou peor organizadas, son penalmente
imputables.
2. As sociedades que desenvolven unha certa actividade, na súa maior parte ilegal.
Un exemplo deste tipo de sociedades son as utilizadas habitualmente en esquemas de
branqueo de capitais ou financiamento do terrorismo como instrumento para colocar
fondos na actividade legal da sociedade, simulando que é maior da que realmente ten. Na
maioría dos casos mestúranse fondos de orixe lícita e ilícita, normalmente incrementando
de xeito gradual os fondos de orixe ilícita.
3. Finalmente, só terán a consideración de persoas xurídicas inimputables aquelas
sociedades cuxo “carácter instrumental exceda do referido, é dicir, que o sexan
totalmente, sen ningunha outra clase de actividade legal ou que o sexan só simplemente
residual e aparente para os propios propósitos delituosos” (Auto do TS do 19 de maio de
2014, cit.).
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Trátase daqueles supostos en que existe unha identidade absoluta e substancial
entre o xestor e a persoa xurídica, de maneira que as súas vontades aparecen na práctica
totalmente solapadas ou en que resulta irrelevante a personalidade xurídica na concreta
figura delituosa, evitando así unha dobre incriminación que resultaría contraria á realidade
das cousas e podería vulnerar o principio non bis in idem.
Polo que respecta ás empresas, entidades ou agrupacións que carezan de
personalidade xurídica (por exemplo, as comunidades de bens), o lexislador estableceu
que se lle poidan aplicar as consecuencias accesorias do art. 129 CP, que inclúe a maior
parte de sancións que están previstas no art. 33.7 CP para as persoas xurídicas.
Existen entidades que, pola súa particularidade, xeran dúbidas verbo de se poden
ser sancionadas penalmente como persoas xurídicas. Referímonos, por exemplo, ás
sociedades secretas reguladas no art. 1669 CC, ás cales, por careceren de personalidade
xurídica mentres se manteñen en segredo, só se lles poderán aplicar as consecuencias
accesorias do art. 129 CP. Xorden dúbidas tamén respecto das sociedades mercantís en
formación e das sociedades irregulares; en ambos os casos, a Circular 1/2011, da Fiscalía
Xeral do Estado, sostén que si son de aplicación as previsións en materia de
responsabilidade penal das persoas xurídicas. Finalmente, a mesma circular entende que
non lles será de aplicación o réxime de responsabilidade penal do art. 31 bis CP ás unións
temporais de empresas (UTE), sen prexuízo de que as sociedades que as integran,
individualmente consideradas, si poidan ser penalmente responsables.

III.- RESPONSABILIDADE PENAL DAS PERSOAS XURÍDICAS
PÚBLICAS
A cuestión da responsabilidade penal das persoas xurídicas públicas é tratada no
vixente artigo 31 quinquies do CP e no ordinal cuarto da Circular 1/2006 da Fiscalía Xeral
do Estado.
O vixente artigo 31 quinquies do CP establece que:
1. As disposicións relativas á responsabilidade penal das persoas xurídicas non serán aplicables ao
Estado, ás administracións públicas territoriais e institucionais, aos organismos reguladores, ás
axencias e entidades públicas empresariais, ás organizacións internacionais de dereito público, nin
a aquelas outras que exerzan potestades públicas de soberanía ou administrativas.
2. No caso das sociedades mercantís públicas que executen políticas públicas ou presten servizos
de interese económico xeral, soamente lles poderán ser impostas as penas previstas nas alíneas a) e
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g) do número 7 do artigo 33. Esta limitación non será aplicable cando o xuíz ou tribunal aprecie
que se trata dunha forma xurídica creada polos seus promotores, fundadores, administradores ou
representantes co propósito de eludir unha eventual responsabilidade penal.

Respecto á evolución nesta materia, cómpre incidir en que a Circular 1/2011 da
Fiscalía Xeral do Estado, relativa á responsabilidade penal das persoas xurídicas públicas,
realizaba unha interpretación teleolóxica deste precepto entendendo que a exclusión non
afecta as organizacións en todo caso, senón "exclusivamente no marco da súa actividade
no exercicio das funcións de soberanía ou administrativas" e que, xa que logo, non se
pode considerar excluída con carácter xeral a responsabilidade penal dos colexios
profesionais e as demais corporacións de dereito público, senón que haberá que efectuar
unha valoración xurídica casuística, postura que non comparte un sector da doutrina4.
Polo que respecta ás sociedades públicas estatais, a mesma circular de 2011
considera que non bastará con que cumpran o requisito de ter participación pública
maioritaria, senón que deberán executar políticas públicas ou prestar servizos de interese
económico xeral, polo que de novo haberá que atender ao suposto concreto para concluír
se as sociedades públicas se poden considerar suxeitos excluídos ou non da
responsabilidade penal da persoa xurídica. Finalmente, ante o esquecemento do lexislador
respecto das sociedades públicas autonómicas, provinciais e locais (o precepto só
menciona as sociedades estatais), a mesma circular interpreta que se deben considerar
igualmente excluídas ao entender que, tanto a comunidade autónoma coma a provincial e o
municipio, forman parte do concepto Estado.
Logo da Circular da Fiscalía de 2011, a primeira modificación neste eido procede
da LO 7/2012, do 27 de decembro, que reformou o Código penal en materia de
transparencia e loita contra a fraude fiscal e na Seguridade Social, e foi aproveitada na súa
tramitación parlamentaria para eliminar da listaxe de suxeitos excluídos os partidos
políticos e os sindicatos. Polo tanto, a contrario sensu, no momento actual tanto os
sindicatos coma os partidos políticos están incluídos no ámbito subxectivo da
responsabilidade penal da persoa xurídica.
Aínda que a exclusión do réxime de responsabilidade penal proclamada só dous
anos antes podía xustificarse en atención ás funcións que a Constitución lles recoñece aos
partidos políticos e aos sindicatos nos seus artigos 6 e 7, tamén é certo que as asociacións
4Véxase, en xeral, JOSÉ ESTEVE PARDO, Autorregulación: Génesis y efectos, 2002; Merce
DARNACULLETA I GARDELLA, Autorregulación y derecho público: la autorregulación regulada, 2005.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 19

empresariais son obxecto, neste segundo precepto, de idéntico tratamento que os
sindicatos, sen que por iso se declarasen daquela exentas de responsabilidade penal.
O preámbulo da LO 7/2012 explicaba sucintamente a repentina atribución de
responsabilidade penal a partidos políticos e sindicatos asegurando que, deste xeito, se
supera a percepción de impunidade destes dous actores da vida política.
Con idéntico réxime de responsabilidade penal que calquera sociedade mercantil,
as singularidades de partidos políticos e sindicatos determinan, no entanto, que os seus
modelos de organización e xestión se deban acomodar ás súas especiais características
(participación cidadá e democracia interna) e riscos. En canto a estes, parece claro que os
programas de prevención atenderán especialmente ás condutas de financiamento ilegal.
Debe destacarse que, a diferenza doutras persoas xurídicas, en principio non
obrigadas a establecer programas de prevención, o art. 9 bis da LO 8/2007, introducido
pola LO 3/2015, expresamente obriga os partidos políticos a “adoptar nas súas normas
internas un sistema de prevención de condutas contrarias ao ordenamento xurídico e de
supervisión, para os efectos previstos no artigo 31 bis do Código penal.”
En relación coas penas de disolución e suspensión xudicial, cómpre ter en conta o
disposto no capítulo III da LO 6/2002, do 27 de xuño, de partidos políticos (modificada
pola LO 3/2015), que regula as causas de disolución do partido político, que alcanza
supostos non recollidos no Código penal [letras b) e c) do número 2 do art. 10 da LO], o
procedemento para instar a súa declaración de ilegalidade e consecuente disolución en
tales supostos, e os efectos da disolución xudicial. En canto á suspensión xudicial dun
partido político, esta só procederá nos supostos previstos no Código penal, sendo posible
acordar a suspensión como medida cautelar, tanto conforme as disposicións da LACr coma
conforme o art. 8 da LO (art. 10.3).
Non obstante, a actual redacción do artigo art. 31 quinquies do CP (arriba
transcrito) utiliza unha terminoloxía que non sempre se acomoda ás correspondentes
clasificacións administrativas, por outra banda cambiantes, que configuran o sector
público, formado por tres sectores: o sector público administrativo, o sector público
empresarial e o sector público fundacional.
No sector público administrativo encádranse, ademais das administracións territoriais
(Estado, CC.AA. e entidades locais), os organismos autónomos, as entidades estatais de
dereito público (entre elas, algúns dos chamados “organismos reguladores”) e os
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consorcios, conforme se establece na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do
sector público (LRXSP), en vigor desde o 2 de outubro de 2016, e que derroga a Lei
6/1997, do 14 de abril, de organización e funcionamento da Administración xeral do
Estado (Lofaxe). A clasificación estatal da Lei 40/2015, do 1 de outubro, está en
consonancia coas entidades públicas instrumentais do artigo 45.1a) da Lei 16/2010, do 17
de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
público autonómico de Galicia (Lofaxga), é dicir, organismos autónomos, axencias
públicas autonómicas, entidades públicas empresariais e os consorcios autonómicos.
A referencia legal do art. 31 quinquies do CP a “aqueloutras (organizacións) que
exerzan potestades públicas de soberanía ou administrativas” permite incluír cunha
cláusula de numerus apertus todo o sector público administrativo.
En canto ao sector público empresarial, as sociedades mercantís estatais son mencionadas
no primitivo art. 31 bis 5º do CP (antes da reforma da Lei orgánica 1/2015, do 30 de
marzo), e xa naquel momento foran obxecto de especial controversia.
A Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE),
no informe adoptado polo grupo de traballo en 2012 5, mostraba a súa preocupación
por que as sociedades públicas estatais puidesen eludir o réxime de
responsabilidade das persoas xurídicas. Esta organización chamaba especialmente
a atención sobre a titularidade pública das accións das entidades financeiras
rescatadas polo Estado a través do FROB, alertando de que " en España, a
exclusión da responsabilidade penal destas sociedades é aínda máis preocupante
polo feito de que en moitos casos están controladas por gobernos rexionais" e
concluía o seu informe recomendando unha reforma do Código penal español que
aclarase que as sociedades estatais eran penalmente responsables do delito.
Atendendo a esta recomendación, a reforma do CP pola dita LO 1/2015 recoñece a
responsabilidade penal das sociedades mercantís públicas, ás cales dedica o
número 2 do art. 31 quinquies), aínda que limita as penas que lles poden ser
impostas ás previstas nas alíneas a) e g) do art. 33.7 CP, isto é, á multa e á
intervención xudicial.
Ao referirse ás sociedades mercantís públicas, quedan tamén claramente incluídas
as constituídas polas comunidades autónomas, é dicir, as sociedades mercantís
5http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/declaraciondelgrupodetrabajodelaocdesobrelacorrupcionenes
paa.htm
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autonómicas do artigo 45.1 b) da Lofaxga e tamén as sociedades públicas das
entidades locais.
Para que sexa aplicable esta cláusula limitativa das penas ás sociedades mercantís
públicas é necesario que estas “executen políticas públicas ou presten servizos de
interese económico xeral”. Aínda que a execución e prestación de tales políticas e
servizos debería atribuírse, de xeito ordinario, no ámbito estatal, aos organismos
autónomos, aos consorcios, ás axencias públicas ou ás entidades públicas
empresariais (todas elas con personificacións xurídico- públicas), non resulta
infrecuente que as sociedades de capital exclusivo público presten servizos
públicos de interese económico xeral (SIEX), será finalmente a análise do concreto
fin público que desenvolve cada sociedade o que determine a cualificación e
relevancia do servizo prestado, pois o concepto de servizo público, desde unha
perspectiva funcional do patrimonio público, non se debe entender ligado por
categorías administrativas, como interpreta a máis recente xurisprudencia en
relación co subtipo agravado do vixente art. 432.3 a) CP (STS nº 277/2015, do 3 de
xuño).6
O último inciso do parágrafo segundo do art. 31 quinquies establece unha
excepción ao réxime de exclusión das sociedades mercantís públicas, que se refire
ás estruturas xurídicas creadas polos seus promotores, fundadores, administradores
ou representantes co propósito de eludir unha eventual responsabilidade penal. Esta
excepción, que se estendía no anterior art. 31 bis 5º a todas as persoas xurídicas
públicas, queda restrinxida, tras a reforma, ás sociedades mercantís públicas.
Esta limitación, en principio, non producirá lagoas punitivas porque se trata dunha
conduta difícil de imaxinar nos organismos, entidades e organizacións
mencionadas no número 1 do art. 31 quinquies, agás, talvez, algunhas entidades
públicas empresariais, de natureza máis próxima ás sociedades mercantís públicas.
Finalmente, respecto ao sector público fundacional, cómpre pór de manifesto que as
fundacións do sector público non aparecen expresamente mencionadas no artigo 31
6http://supremo.vlex.es/vid/576045950. FD Quincuaxésimo primeiro: “(…) O concurso entre prevaricación
e malversación está recollido na STS 18/2014, do 23 de xaneiro. Cando a malversación vai rodeada de actos
administrativos inxustos, detéctase un plus de antixuricidade: á acción afectante do patrimonio público únese
outra que lesiona a confianza nas resolucións administrativas. Malversar conferindo ao acto aparencia de
legalidade mediante espurias resolucións administrativas é máis grave que a simple malversación (véxanse
STS 149/2015, do 11 de marzo, ou STS 394/2014, do 7 de maio.”.
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quinquies do CP, aínda que, segundo a Circular 1/2016 da Fiscalía Xeral do Estado, se
poden considerar igualmente exentas de responsabilidade penal as fundacións públicas que
integren o sector público fundacional (estatal, autonómico e local), pero baixo
determinadas condicións, que se sitúan, por semellanza coas sociedades mercantís
públicas, na análise da actividade fundacional; quedan excluídas as fundacións da
responsabilidade penal cando estas atenden nos seus fins necesidades de interese xeral.
Neste caso, será considerada un organismo de dereito público para os efectos de que opere
a excepción penal7 .
Deste xeito, por canto a actividade da fundación “pública” se someta ao dereito
administrativo por estar relacionada co ámbito competencial das entidades do
sector público fundadoras, sen que iso supoña a asunción de competencias propias
(art. 128 da Lei 40/2015 en consonancia co artigo 115 da Lofaxga), poderá operar a
exención de responsabilidade do artigo 31 quinquies do CP; a título de exemplo: na
elaboración dos seus orzamentos, no control da súa contabilidade, na auditoría de
contas, na selección de persoal,

no seu réxime de contratación, ao seren

consideradas poderes adxudicadores ao abeiro do artigo 3.3.1 h) do Real decreto
lexislativo 3/2011 polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do
sector público (TRLCSP).
O dito réxime de exención de responsabilidade penal é extensible ás fundacións do
sector público autonómico (artigos 45.1 b e 113 e seguintes da Lofaxga); aínda que
a constitución de fundacións locais é unha posibilidade non prevista expresamente
na lexislación local, resulta inherente á libre organización dos servizos públicos
locais.
Segundo a Instrución da Avogacía do Estado 5/2008, do 5 de febreiro, sobre a
contratación do sector público estatal8, as fundacións que integran o sector público
estatal por seren entidades creadas sen ánimo de lucro polos seus fundadores e
teren afectado o patrimonio fundacional a fins de interese xeral (art. 34 CE, artigo
2 da Lei 50/2002, do 26 de decembro, de fundacións), non realizan actividades de
carácter mercantil e industrial e realizan actividades para a satisfacción de fins de
interese xeral ou público.
7Sentenza TXCE, do 10 de abril de 2008; asunto C-393/06.
8http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organigrama/abogacia-generalestado/instrucciones-direccion
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Tras a reforma legal de 2015 subsisten as dúbidas respecto dos colexios
profesionais.
A Circular 1/2011 entendeu que a súa responsabilidade penal non podía
considerarse excluída con carácter xeral “por canto constitúen corpos intermedios de
configuración bifronte que teñen entre os seus fins primordiais a defensa de intereses
privados, aínda que comúns, aos membros dun determinado sector económico ou
profesional, de modo que participan en tarefas de natureza pública en maior ou menor
medida, cun grao variable de asimilación dos seus actos ao réxime administrativo, o que
aconsella efectuar neste sentido unha valoración xurídica casuística.”
Porén, tras a inclusión dos partidos políticos e dos sindicatos no réxime de
responsabilidade penal, débese rectificar este criterio. Os colexios profesionais non
encaixan en ningunha das categorías mencionadas no art. 31 quinquies, sen que caiba
neste caso facer unha interpretación claramente extensiva das persoas xurídicas excluídas.
Débese entender que o exercicio de potestades públicas de soberanía ou administrativas,
polo seu teor literal, resulta aplicable só ás administracións públicas e non a entes de
natureza asociativa privada, como os colexios profesionais, as cámaras de comercio, os
sindicatos ou os propios partidos políticos. Esta interpretación restritiva é plenamente
conforme con todas as decisións marco e directivas sectoriais que só exclúen do concepto
de persoa xurídica responsable os Estados, os organismos públicos no exercicio da súa
potestade pública e as organizacións internacionais públicas.9
Deste xeito, a modo de conclusión, están excluídas do réxime de responsabilidade
penal as seguintes entidades de dereito público:
7

O Estado e as administracións públicas territoriais e institucionais: nas cales se
encontra a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ao abeiro do
artigo 2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (en diante, Lofaxga),
así como entidades locais.

Os organismos reguladores como, por exemplo, a Comisión Nacional do Mercado de
Valores, a Comisión Nacional da Enerxía ou a Comisión Nacional da Competencia.
As axencias estatais e entidades públicas empresariais; no sector público autonómico faise
9Carlos GÓMEZ-JARA DÍEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público:
hacia los compliance programs anti-corrupción como exigencias legales de contratación pública, en
PALOMAR OLMEDA, Alberto e GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario (coords.), La gestión de los fondos
públicos. Control y responsabilidades, 2013; páxs. 1235 a 1251.
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extensible ás entidades públicas instrumentais ex artigo 45.1 a) da Lofaxga, é dicir,
organismos autónomos, axencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariais e
os consorcios.
As organizacións internacionais de dereito público.
Outras entidades que exerzan potestades públicas de soberanía, administrativas.
Cando se trate de sociedades mercantís públicas, estarán exentas de responsabilidade penal
se executan políticas públicas ou prestan servizos de interese económico xeral.
Ademais, aínda que non aparecen expresamente mencionadas no artigo 31 quinquies do
CP, segundo a Circular da Fiscalía 1/2016, poderán estar exentas de responsabilidade
penal as fundacións do sector público autonómico coas condicións expresadas no punto
precedente ao analizar a clasificación do sector público fundacional, é dicir, se a entidade
fundacional foi creada para satisfacer fins de interese xeral ou públicos.
Non obstante, esta casuística e interpretación teleolóxica permite concluír que a
exclusión non afecta as organizacións “públicas” en todo caso, senón exclusivamente
aquelas que no marco da súa actividade exerzan funcións de soberanía, administrativas,
de interese xeral ou presten servizos de interese económico xeral.
Esta cuestión será obxecto de estudo no número 3.2 destas directrices ao tratar o
ámbito de aplicación subxectivo.

IV.- LEXISLACIÓN AUTONÓMICA DE RELEVANCIA NA PREVENCIÓN
DE RISCOS PENAIS NO SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO.

Mediante a Lei 8/2015, do 7 de agosto, reformáronse a Lei 6/1985, do 24 de xuño,
do Consello de Contas, e o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, para a prevención da
corrupción.
Na exposición de motivos desta lei establece que:
“O Consello de Contas asume a responsabilidade de colaborar coas administracións suxeitas ao
seu ámbito de actuación e facerlles propostas na elaboración de manuais de xestión de riscos, de
comprobar os sistemas de prevención da corrupción que se poñan en marcha, de asesorar sobre os
instrumentos normativos máis axeitados para previr e reprimir a corrupción e de fomentar na
sociedade civil, particularmente no ámbito empresarial, a transparencia e o comportamento ético
nas súas relacións co sector público. Créase para iso unha nova sección no Consello de Contas, a
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de Prevención da Corrupción, que estará presidida polo conselleiro ou conselleira maior e asistida
por todo o persoal do Consello”.

Paralelamente, e como parte dos mecanismos preventivos, o Consello de Contas
asume a competencia de fiscalizar e controlar a actividade económico-financeira das
formacións políticas que perciban subvencións da Comunidade Autónoma, no marco
establecido na normativa do Estado, e a evolución dos bens patrimoniais das persoas que
ocupen altos cargos no sector público autonómico. Así mesmo, establécese un novo
mecanismo de inicio dos procedementos de fiscalización a través de denuncias remitidas
pola cidadanía ou asociacións con personalidade xurídica co fin de fomentar a
participación cidadá na prevención e represión da corrupción.
Deste xeito, introdúcese o artigo 5 bis, intitulado “Prevención da corrupción”, coa seguinte
redacción:
“O Consello de Contas desempeña as seguintes competencias en materia de prevención da
corrupción:
a) Colaborar coas administracións suxeitas ao ámbito de actuación do Consello de Contas e
facerlles propostas na elaboración de códigos de conduta e manuais internos de xestión de riscos
que permitan garantir o comportamento ético dos xestores públicos.
b) Solicitar información ás administracións relativas aos seus sistemas de prevención da
corrupción, comprobando o axeitado deseño e implantación das políticas de integridade e
propondo melloras que garantan a transparencia e reduzan as oportunidades de fraude.
Neste sentido, deberá avaliar de xeito sistemático os plans de prevención de riscos da corrupción
que realicen as institucións e entes do sector público da Comunidade Autónoma, nos cales deberán
analizar as actividades nas que se constate unha maior incidencia de risco.
c) Asesorar o Parlamento, a Administración autonómica e as administracións suxeitas ao ámbito
de actuación do Consello de Contas sobre os instrumentos normativos ou internos de prevención e
represión da corrupción.
d) Fomentar a conciencia e participación cidadá a favor da transparencia e o comportamento ético
no sector público e impulsar dentro do sector privado o establecemento de mecanismos de
autorregulación co fin de evitar prácticas irregulares, en particular nas empresas licitadoras e
adxudicatarias de contratos, concesionarias de servizos públicos e beneficiarias de subvencións e
axudas públicas.»

Deste xeito, desde a entrada en vigor do artigo 5 bis pola Lei 8/2015, do 7 de
agosto, pola que se reformou a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, todas
as sociedades e fundacións que integran o sector público autonómico poderán solicitar ao
Consello de Contas colaboración cando se implanten códigos de conduta e manuais
internos de xestión de riscos no seo da súa organización que permitan garantir o
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comportamento ético dos xestores públicos.
O segundo fito legal importante neste eido constitúeo a Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, de transparencia e bo goberno.
O título II da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, centra a súa atención nos mecanismos
de bo goberno e control da actividade das persoas que ocupan altos cargos no sector
público autonómico. En concreto, o capítulo I deste título regula con precisión, en
primeiro lugar, o repertorio de persoas que teñen a consideración de alto cargo e, a seguir,
as obrigacións que as acompañan no exercicio desa responsabilidade, dando rango legal á
necesaria existencia dun código ético institucional no eido do sector público autonómico10.
No tocante ás incompatibilidades, partindo do principio xeral de dedicación
exclusiva, establece as oportunas, razoables e limitadas excepcións a esta e pasa, a seguir,
a potenciar o control sobre os eventuais conflitos de intereses que poidan xurdir no
exercicio do seu cargo. Así, establécese como principal novidade respecto da lexislación
vixente a obrigación de absterse na toma de decisións relativas a persoas xurídicas ou
entidades privadas nas cales o alto cargo tivese tido parte na súa dirección, asesoramento
ou administración nos dous anos anteriores ao nomeamento.
Xunto con este exemplo, o control sobre os eventuais conflitos de intereses das
persoas que ocupan altos cargos vese ampliado tamén pola introdución da obrigación para
estas persoas de ter que informar a Oficina de Incompatibilidades, durante os dous anos
seguintes ao seu cesamento, daquelas actividades que vaian realizar, para que a dita oficina
poida emitir informe sobre a súa compatibilidade.
Finalmente, o control da actividade das persoas que ocupan altos cargos non se
circunscribe unicamente ao ámbito interno, senón que se fai público a través da
publicidade da información recollida nas declaracións de actividades e bens destas
persoas.
O título III establece o réxime sancionador derivado dos incumprimentos en
materia de incompatibilidades e conflitos de intereses. Así mesmo, en desenvolvemento
das infraccións en xestión económico-orzamentaria e das infraccións disciplinarias
reguladas pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, precísase o seu procedemento sancionador, ademais de incorporar
ao catálogo de infraccións disciplinarias dispostas pola lei básica aqueloutras derivadas do
10Pódese consultar o código ético:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_gl.html).
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incumprimento das obrigacións de transparencia previstas nesta lei.
Finalmente, non podemos deixar de facer mención á Lei 4/2016, do 4 de abril, de
ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia e do seu sector público.
No artigo 32. Prevención da corrupción establece que:
“A Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia participará na elaboración dos plans de
prevención de riscos de corrupción que elabore o sector público autonómico. En particular, deberá
emitir informe sobre a súa adecuación aos requirimentos establecidos no artigo 31 bis do Código
penal con carácter previo á súa remisión ao Consello de Contas de Galicia. Así mesmo, coñecerá
dos resultados das avaliacións que este órgano faga sobre os devanditos plans.
Sen prexuízo das funcións dos órganos encargados da supervisión do funcionamento e do
cumprimento dos modelos de prevención que se implanten, a Asesoría Xurídica Xeral exercerá as
funcións de control de legalidade nos procedementos de formación da vontade das entidades do
sector público que se determinen nos plans indicados, conforme, se é o caso, o que se dispoña nos
acordos de asistencia xurídica previstos no artigo 2 desta lei. No marco destas funcións, informará
os organismos encargados de vixiar o funcionamento e observancia do modelo de prevención dos
incumprimentos que observe e asesoraraos en dereito cando así o soliciten.”

As diferenzas da figura do “oficial de cumprimento” (compliance officer) e o papel
do letrado da Xunta de Galicia ex artigo 32 da Lei 4/2016, de ordenación da asistencia
xurídica, tratarase no seguinte punto. Non obstante, cabe pór de manifesto que na Lei
4/2016, do 4 de abril, se optou por darlle un papel activo e de colaboración á Asesoría
Xurídica Xeral da Xunta (AXX) na elaboración dos plans de prevención de riscos de
corrupción que elabore o sector público autonómico.
Ademais, en particular a AXX deberá emitir informe xurídico sobre a adecuación
dos plans de prevención de riscos aos requirimentos establecidos no artigo 31 bis do
Código penal con carácter previo á súa remisión ao Consello de Contas de Galicia. Así
mesmo, coñecerá dos resultados das avaliacións que este órgano faga sobre os devanditos
plans.

V.- ANÁLISE DA FIGURA DO COMPLIANCE OFFICER E O PAPEL DO
LETRADO DA XUNTA EX ARTIGO 32 DA LEI 4/2016, DE ORDENACIÓN DA
ASISTENCIA XURÍDICA.

A irrupción do compliance en todo tipo de entidades e sectores estase facendo de
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forma moi diversa a nivel organizativo dependendo do volume, actividade, sector de cada
empresa, e máis aínda no seo do sector público, onde a inxerencia do dereito público e a
satisfacción do interese xeral é transversal e común denominador normativo nas
competencias da Administración pública, considerada en global, ao estar esta ao servizo
dos cidadáns e obrigada a servir con obxectividade aos intereses xerais (artigos 9.2, 103
da CE), fan esta cuestión, sen dúbida, máis complexa.
En termos xerais, por unha banda, a área de compliance adoita ser unha área
independente da área legal de asesoramento da entidade, normalmente máis vinculada á
auditoría interna, control interno ou xestión de riscos, e ata integrada nas áreas de
responsabilidade de ética e responsabilidade social corporativa11.
Por outra banda, resulta evidente que existe certa confluencia de funcións entre a
asesoría xurídica e a figura do “oficial de cumprimento” xa que, efectivamente, uns e
outros tratan de facer cumprir as leis, pero non só leis, porque dentro da función de
compliance podemos atopar distintas competencias para controlar o cumprimento de
normativas internas, código de conduta, códigos de autorregulación sectorial, obrigacións
voluntarias derivadas da contratación e relación con terceiros.
Non obstante, podemos dicir que existen diferenzas entre o compliance e as
funcións que tradicionalmente veñen realizando as asesorías xurídicas (extensible tamén
aos letrados da Xunta de Galicia nas súa funcións de asesoramento e defensa en xuízo dos
entes que integran o sector público autonómico) e que, en síntese, son as seguintes:
•

O plan de prevención de delitos implica a implantación de controis internos

nos procedementos relacionados coas actividades particulares de cada entidade (por
exemplo: información de publicidade e transparencia na web para os usuarios, sinatura de
aceptación de políticas de autorregulación ou códigos éticos para todos os empregados,
implantación dunha canle de denuncia interna, uso de sinatura electrónica corporativa,
intervención de diferentes unidades na toma de decisións, medidas de seguridade).
•

O compliance son normas cuxo cumprimento normalmente está sometido a

algún tipo de auditoría: porque a propia lei específica sectorial o prevé (por exemplo:
protección de datos, prevención de branqueo de capitais), ou porque a revisión do seu
cumprimento adoita englobarse no alcance doutras auditorías (por exemplo: bo goberno
11“Compliance. Cómo gestionar los riesgos normativos en la empresa”. Editorial THOMSON REUTERS
PROVIEW. Coordinador: CARLOS ALBERTO SÁIZ PEÑA. Bloque III: Fases de implantación de un
programa de compliance 1 Definición del ámbito, materias incluidas y alcance del compliance programa.
JAVIER GÓMEZ GÓMEZ Avogado da área Risk.
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corporativo, control interno financeiro das contas), ou porque se inclúen no cumprimento
de estándares internacionais, códigos de conduta ou compromisos contractuais nas súas
relacións con terceiros ou provedores,

normas

ISO 27000 sobre seguridade da

información, ISO 9000 sobre calidade, ISO 14000 sobre ambiente, etc.
Así mesmo, existen dúas características que de novo se poderían considerar como
diferentes á habitual función da Asesoría Xurídica dunha entidade. Son estas:
•

O carácter autónomo e independente da área de compliance.

•

O carácter máis preventivo e asociado á análise e á xestión de riscos.

Mentres que en moitas entidades o papel da Asesoría Xurídica é en moitos casos
consultivo e despois contencioso, a función de compliance realiza unha análise de riscos,
avaliacións de impacto de novos requisitos normativos, estudo do retorno antes de
acometer un proxecto de cumprimento normativo, medición dos niveis de cumprimento
ante unha norma, etc.
•

O plan de prevención comporta unha capacidade de investigación interna

ante, por exemplo, unha denuncia interna, co obxectivo de esclarecer os feitos acaecidos e
avaliar se estes supoñen un quebrantamento das normas ou políticas de prevención da
entidade, así como os riscos que estes supoñen para ela.
Polo que respecta á diferenciación de funcións do compliance officer e do letrado
da Xunta de Galicia, ademais do dito, esta aparece claramente no derradeiro parágrafo do
artigo 32 Lei 4/2016, do 4 de abril, xa transcrito, ao establecer que:
(...) “sen prexuízo das funcións dos órganos encargados da supervisión do funcionamento e do
cumprimento dos modelos de prevención que se implanten, a Asesoría Xurídica Xeral exercerá as
funcións de control de legalidade nos procedementos de formación da vontade das entidades do
sector público que se determinen nos plans indicados, conforme, se é o caso, o que se dispoña nos
acordos de asistencia xurídica previstos no artigo 2 desta lei. No marco destas funcións, informará
os organismos encargados de vixiar o funcionamento e observancia do modelo de prevención dos
incumprimentos que observe e asesoraraos en dereito cando así o soliciten.”

Deste xeito, no seo do sector público autonómico cada entidade, ao implementar o
plan de prevención de delitos penais, deberá designar cales van ser os órganos encargados
do cumprimento dos modelos de prevención e cales van ser as súas funcións segundo
vimos expondo, que serán diferentes, aínda que complementarias, coas funcións asignadas
aos letrados da Xunta na Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público.
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Así, a segunda condición que o número 2 do art. 31 bis do CP atribúe á supervisión
do modelo de prevención de delitos implantado no seo da organización é que exista un
órgano específico na persoa xurídica con poderes autónomos de iniciativa e de control, que
deberá ser creado especificamente para asumir a función de verificación e control interno
de riscos da persoa xurídica, entre os cales se encontra a prevención de delito, salvo
naquelas entidades en que xa estea previsto ese órgano de cumprimento.
Nun e noutro suposto (coa función máis limitada de prevención de delitos ou coa
máis ampla de control interno), a norma estase referindo a un órgano de cumprimento
(oficial de cumprimento ou compliance officer) que, dependendo do tamaño da persoa
xurídica, poderá estar constituído por unha ou por varias persoas, coa suficiente formación
e autoridade.
O texto do CP non establece o contido das funcións de supervisión do oficial de
cumprimento. Aínda que seguindo neste punto a Circular 1/2016 da FXE (número 5.2),
establece que “o oficial de cumprimento deberá participar na elaboración dos modelos de
organización e xestión de riscos e asegurar o seu bo funcionamento, establecendo sistemas
apropiados de auditoría, vixilancia e control para verificar, polo menos, a observancia dos
requisitos que establece o número 5 do artigo 31 bis do CP, pois un exercicio insuficiente
das súas funcións impedirá apreciar a exención da persoa xurídica como establece a cuarta
e última condición do número 2 do citado artigo 31 bis.
Para iso, deberá contar con persoal cos coñecementos e experiencia profesional
suficientes, dispor dos medios técnicos adecuados e ter acceso aos procesos internos,
información necesaria e actividades das entidades para garantir unha ampla cobertura da
función que se lle encomenda.
Pode resultar ilustrativa para definir o contido da función de cumprimento
normativo a norma 5ª das citadas circulares nº 6/2009 e 1/2014 da Comisión Nacional do
Mercado de Valores (CNMV)12, que establece de forma pormenorizada o contido de tal
función, a primeira para sociedades xestoras de institucións de investimento colectivo e
sociedades de investimento, e a segunda para as entidades que prestan servizos de
investimento, que se aplica tanto a empresas de investimento coma de crédito.
O oficial de cumprimento debe necesariamente ser un órgano da persoa xurídica, o
que facilitará o contacto diario co funcionamento da propia entidade. Iso non implica que
12http://www.cnmv.es/Portal/Gpage.
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este órgano deba desempeñar por si mesmo todas as tarefas que configuran a función de
cumprimento normativo, que poden ser realizadas por outros órganos ou unidades distintos
ao específico de cumprimento normativo, como a unidade de riscos, a asesoría xurídica, a
unidade de control interno, o servizo de prevención de riscos laborais ou os órganos
encargados do control financeiro e auditoría interna.
Se trasladamos os parámetros apuntados á designación do “oficial de
cumprimento” nos plans de prevención de delitos do sector público autonómico, cómpre
pór de manifesto que, dentro da liberdade de elección que se lles recoñece aos órganos
decisores nos consellos de administración ou padroados das sociedades e fundacións,
respectivamente, este centro directivo entende que se presentan tres posibilidades ou
opcións para a designación do órgano encargado da supervisión e eficacia dos plans de
prevención de riscos penais que se aproben:
1. Designación das funcións do compliance officer ao órgano administrativo da
consellería de adscrición que teña encomendada a tutela funcional da sociedade mercantil
autonómica ou ao departamento da Xunta de Galicia que exerza as competencias de
protectorado correspondentes aos fins da fundación do sector público, ao abeiro dos
artigos 56, 107 e 115.2 da Lofaxga.
2. Asignación das funcións de oficial de cumprimento a un órgano ou área
departamental que forme parte da propia organización interna da sociedade ou fundacións
do sector público; neste suposto, tanto os estatutos sociais coma os fundacionais deberán
ser modificados para recoñecerlle ao dito órgano a competencia de supervisión do
funcionamento e do cumprimento do modelo de prevención de delitos implantado.
3. Contratación externa de certos contidos do compliance, extensible ás funcións
asignadas ao oficial de cumprimento. Certo é que non existe un obstáculo legal para que
unha entidade do sector público autonómico poida recorrer á contratación externa das
distintas actividades que implica a función de cumprimento normativo. Ademais, os
programas de prevención de riscos poden ser máis eficaces se existe certo nivel de
externalización; así, algúns dos contidos dos programas de compliance, como a
identificación de riscos específicos para cada entidade en atención á súa actividade, a
formación de directivos e empregados, ou coas canles de denuncias, poden ser máis
utilizados e efectivos cando son xestionados por unha empresa externa que pode garantir
maiores niveis de independencia e confidencialidade.
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 32

En calquera caso, a Asesoría Xurídica Xeral, co fin de velar pola unidade de
doutrina dentro do sector público autonómico e de coordinación, debería poder supervisar
e prestar asistencia no proceso de contratación externa e na execución das prestacións que
sexan obxecto de contratación na elaboración dos plans de prevención de delitos. Para
estes efectos, ademais do informe previo exixido no artigo 32 da Lei de ordenación da
asistencia xurídica, darase traslado á Asesoría Xurídica Xeral dos informes, ditames e
demais actuacións que resulten dos contratos de asesoramento externo sobre o compliance,
e esta poderá manifestar razoadamente, nun prazo de dez días, a súa discrepancia cos
criterios emitidos, para os efectos da súa ponderación polo órgano competente (ex artigo 5
in fine da Lei 4/2016, do 4 de abril).
Por outra banda, non se pode deixar de mencionar que, sen prexuízo das funcións
propias do oficial de cumprimento, sempre corresponderá ao órgano de Administración
xeral da Comunidade Autónoma galega establecer a política de control e xestión de riscos
das entidades que integran o sector público autonómico, así como a súa supervisión.
Precisamente por iso, malia que se pretende que o oficial de cumprimento sexa o máis
independente posible, ao ser un órgano da persoa xurídica designado polo órgano de
administración, ao cal, así mesmo, debe vixiar, dificilmente gozará de plena autonomía na
súa función dentro dun organigrama xerárquico como é o dunha Administración pública.
Para conseguir os máximos niveis de autonomía, os modelos deben prever os mecanismos
para a adecuada xestión de calquera conflito de interese que poida ocasionar o
desenvolvemento das funcións do oficial de cumprimento, garantindo que haxa unha
separación operacional e funcional entre o órgano de administración (consellos de
administración e padroados) e os integrantes do órgano de control, que preferentemente
non deben ser administradores ou non o deben ser na súa totalidade.
É preciso realizar, para rematar este punto, unha breve referencia á posición do
oficial de cumprimento en relación coa súa responsabilidade penal e a da persoa xurídica:
O oficial de cumprimento pode, coa súa actuación delituosa, transferir a
responsabilidade penal á persoa xurídica a través da letra a), posto que, como se dixo, está
incluído entre as persoas que teñen as facultades de organización e control dentro dela.
Doutra banda, pode ser unha das persoas da letra a) que, ao omitir gravemente o control do
subordinado, permite a transferencia de responsabilidade á persoa xurídica. Neste suposto,
a omisión pode levalo a ser el mesmo penalmente responsable do delito cometido polo
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subordinado. Finalmente, de o oficial de cumprimento omitir as súas obrigacións de
control, a persoa xurídica en ningún caso quedará exenta de responsabilidade penal
(condición 4ª do art. 31 bis 2 do CP).
De conformidade con esta formulación, a exposición persoal ao risco penal do
oficial de cumprimento non é superior á doutros directivos da persoa xurídica.
Comparativamente, o seu maior risco penal só pode ter a súa orixe en que, pola súa
posición e funcións, pode acceder máis frecuentemente ao coñecemento da comisión de
feitos delituosos, especialmente dada a súa responsabilidade en relación coa xestión da
canle de denuncias e sempre que a denuncia se refira a feitos que se están cometendo e
que, xa que logo, o oficial de cumprimento poida impedir coa súa actuación.
Con independencia de todo o anterior, como xa indicamos, os/as letrados/as da
Xunta continuarán exercendo as funcións de control de legalidade nos procedementos de
formación da vontade das entidades do sector público que se determinen nos plans
indicados, de conformidade, se é o caso, co que se dispoña nos acordos de asistencia
xurídica previstos no artigo 2.3 da Lei 4/2016, do 4 de abril.
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SUMARIO: I. INTRODUCIÓN. II. O USO DAS DENOMINACIÓNS XEOGRÁFICAS
PARA

DIFERENCIAR

PRODUTOS

NO

MERCADO.

III.
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COMUNITARIA SOBRE OS RÉXIMES DE CALIDADE DOS PRODUTOS
AGRÍCOLAS E ALIMENTICIOS. IV. SITUACIÓNS DE CONFLITO ENTRE
INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS E MARCAS: PERSPECTIVA XERAL. V. UN
ASPECTO PARTICULAR: CONFLITO ENTRE UNHA MARCA SOLICITADA E
UNHA INDICACIÓN

XEOGRÁFICA PROTEXIDA.

VI.

AS

INDICACIÓNS

XEOGRÁFICAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

RESUMO: no presente traballo preténdese unha aproximación a unha complexa
realidade: a conflitiva convivencia no mercado de denominacións ou signos xeográficos
para diferenciar os produtos pola súa orixe empresarial, a título de marca, e pola súa orixe
xeográfica, a título de denominación de orixe protexida ou indicación xeográfica
protexida.
A regulación comunitaria das DOP/IXP, uniforme para todos os países membros da
Unión Europea, amósase como unha alternativa eficaz nun mercado global no cal países
de relevante proxección económica internacional non apostan por unha protección rigorosa
das DOP/IXP.
Abordamos o estudo dun caso específico de conflito entre marcas e DOP/IXP: a
marca que pretende rexistrarse con posterioridade ao recoñecemento administrativo dunha
DOP/IXP.
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Tamén formulamos algunhas consideracións sobre as medidas lexislativas e
administrativas tomadas pola Xunta de Galicia respecto da protección das nosas
indicacións xeográficas.

PALABRAS CLAVE: dereito da propiedade industrial, signos distintivos, marcas,
denominacións de orixe e indicacións xeográficas, denominacións de calidade dos
produtos agroalimantarios.

I.- INTRODUCIÓN.
As indicacións xeográficas dos produtos constitúen un elemento moi valioso tanto
para os consumidores, na medida en que lles facilitan unha información moi relevante para
adoptar as súas decisións de compra, como para os empresarios da rexión ou localidade
designada con esa indicación xeográfica, xa que dota os seus produtos dun valor engadido
en relación con outros produtos que compiten no mesmo sector do mercado pero que
carecen desa concreta vinculación xeográfica que aprecian os consumidores como algo
asociado ás especiais características ou calidades do produto así designado.
Desde esta perspectiva, debemos subliñar que o dereito a utilizar unha indicación
xeográfica corresponde, con carácter xeral, a todos os produtores ou empresarios da rexión
ou localidade referida, aínda que a utilización por un empresario do nome que constitúe a
denominación de orixe protexida ou a indicación xeográfica protexida queda condicionada
a que os seus produtos cumpran as prescricións establecidas polo prego de condicións da
DOP/IXP13. Así as cousas, o valor engadido que pode xerar unha indicación xeográfica
beneficia o colectivo de empresarios ou produtores, polo que é indubidable que, baixo as
condicións axeitadas, a utilización de indicacións xeográficas para produtos agrícolas e
alimentarios contribúe ao desenvolvemento das zonas rurais.
A este respecto, a utilización dunha indicación xeográfica achega un sobreprezo
aos produtos, contribúe á creación de emprego na rexión e, en último termo, axuda a fixar
poboación no rural. Por outra parte, os produtos con indicación xeográfica protexida
achegan outros beneficios secundarios asociados á gastronomía da rexión ou localidade, e
13Debemos facer aquí unha puntualización terminolóxica. Aínda que existan diferenzas conceptuais entre as
denominacións de orixe protexidas e as indicacións xeográficas protexidas, non obstante, o réxime xurídico
aplicable no ámbito comunitario (que é o que estudaremos fundamentalmente neste traballo) é o mesmo,
polo que a partir de agora utilizaremos o termo de indicación xeográfica como omnicomprensivo de ambos
os supostos e, en abreviatura, IX. Unicamente utilizaremos as abreviaturas IXP ou DOP cando nos refiramos
a unha concreta delas, por exemplo a DOP “Ribeiro” ou a IXP “Pan de Cea”.
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con relevantes implicacións no sector turístico14. Non debe esquecerse que poden achegar
valor a unha rexión, non só en canto ao emprego e maiores ingresos, senón tamén pola
promoción da rexión como un todo, poden contribuír de xeito relevante á imaxe de marca
da rexión.
Pois ben, un dos principais problemas con que se pode atopar a efectiva protección
dunha indicación xeográfica estriba na posibilidade de que na realidade do mercado os
empresarios utilicen marcas para distinguir produtos non amparados pola IX e nas cales
figuren denominacións ou signos xeográficos que, pola súa identidade, semellanza ou
poder evocativo, se vinculen ao nome que constitúe a indicación xeográfica, o que
determinará que os consumidores tomen erroneamente as súas decisións de compra, con
grave prexuízo dos empresarios lexitimados para o uso da indicación xeográfica e para os
propios consumidores.15
O obxecto deste traballo é ofrecer algúns perfís da complexa problemática que se
reflicte nos conflitos entre marcas e indicacións xeográficas de produtos. Neste sentido,
logo da breve introdución dos parágrafos anteriores, estruturamos este estudo nos puntos
que indicamos no sumario.16

14Esta recíproca influencia entre as diversas actividades económicas asociadas ao territorio dunha indicación
xeográfica poden apreciarse, por exemplo, na DOP “Ribeira Sacra”, recoñecida desde 1997. En relación con
esta DOP abonda con consultar o buscador de marcas da Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM)
para comprobar que o nome de Ribeira Sacra aparece como elemento denominativo na composición de
marcas rexistradas para servizos de lecer ou deportivos, e outros relacionados co sector turístico. Trátase
dunha denominación máis ben histórica que xeográfica, cunha indubidable forza suxestiva (“selling power”)
pero nacida dunha casualidade: un erro de interpretación dun texto medieval, pois en realidade parece ser
que a expresión “Rovoyra Sacra” utilizada nun documento de 1124 alude a un “Carballo Sagrado” e non a
unha “Ribeira Sacra”. En todo caso, hai que subliñar o seu valor evocativo, pois o seu carácter histórico non
fai máis que acentuar a pegada do tempo, as tradicións, o que é propio da esencia mesma dunha indicación
xeográfica. Non hai máis que ler os pregos de condicións das IX para comprobar, na descrición dos
precedentes, a importancia do aspecto histórico no recoñecemento dunha indicación xeográfica.
15Con independencia destas relacións conflitivas entre indicación xeográfica e marcas, o certo é que
constitúe unha práctica xeneralizada que o consello regulador dunha indicación xeográfica rexistre como
marca o nome da indicación xeográfica e tamén un logotipo, que adoita converterse nun signo cunha
relevante forza distintiva para os produtos amparados.
16Entre as obras que tratan dunha maneira xeral a materia que é obxecto deste traballo cómpre citar as
seguintes: FERNÁNDEZ-NÓVOA, La protección internacional de las denominaciones geográficas de los
productos, Tecnos, Madrid, 1970; BOTANA AGRA, Las denominaciones de origen, Marcial Pons, Madrid,
2001, e MAROÑO GARGALLO, La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos
español y comunitario, Marcial Pons, Madrid, 2002.
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II.- O USO DAS DENOMINACIÓNS XEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR
PRODUTOS NO MERCADO.
No tráfico económico é moi habitual o emprego de nomes xeográficos para
diferenciar produtos ou servizos. Así as cousas, a utilización dun nome xeográfico por un
empresario para distinguir os seus produtos no mercado pode realizarse a título de marca
ou como unha indicación de procedencia xeográfica dos seus produtos. A través dunha
marca indícase a orixe empresarial dun produto, mentres que cando se emprega na etiqueta
dun produto unha indicación de procedencia xeográfica estase aludindo á orixe dese
produto nun determinado espazo xeográfico designado a través dese nome (un país, rexión
ou localidade).17
En relación coas indicacións sobre a orixe xeográfica dos produtos, cómpre
distinguir entre as indicacións de procedencia en sentido estrito, que se limitan a informar
sobre a orixe xeográfica dun produto (por exemplo, a expresión de “made in Portugal”
incorporada a un produto elaborado en Portugal), e as indicacións xeográficas, que
achegan unha información complementaria aos consumidores. En efecto, as IX non se
limitan a indicar a orixe xeográfica senón que indican tamén a presenza de determinadas
calidades ou propiedades singulares nos produtos, debidas principal ou substancialmente
aos factores naturais e/ou humanos existentes no espazo xeográfico designado por esa
indicación xeográfica. As indicacións de procedencia son nomes ou signos xeográficos que
poden ser utilizados polos empresarios radicados no territorio designado e para calquera
produto orixinario dese territorio e, non obstante, as indicacións xeográficas só poderán ser
17A este respecto, aínda que se configuren como marcas, a marca colectiva e a marca de garantía presentan,
porén, uns perfís máis próximos ás indicacións xeográficas que os que corresponden ás marcas individuais.
A marca colectiva indica a orixe empresarial dos produtos ou servizos das empresas que se integran na
entidade titular da marca (asociacións de produtores ou fabricantes) para diferenciar estes produtos dos
procedentes de empresas alleas á entidade. Pode consistir en signos ou indicacións da procedencia
xeográfica dos produtos. A marca de garantía, pola súa parte, permite certificar que os produtos ou servizos
de determinadas empresas autorizadas e controladas polo titular da marca de garantía presentan todos eles,
con independencia da súa orixe empresarial, unhas características comúns e uniformes, en especial, no que
se refire á súa calidade, compoñentes, orixe xeográfica, condicións técnicas ou modo de elaboración. Pode
ser utilizada por todo aquel a quen o titular da marca de garantía lle certifique que os seus produtos cumpren
con esas condicións, e pode estar constituída por unha denominación ou signo xeográfico. A marca de
garantía ou de certificación constituída desta maneira é a figura que máis se pode aproximar ás indicacións
xeográficas e, de feito, nos países anglosaxóns as IX adoitan protexerse baixo esta modalidade. En Galicia
cómpre citar o distintivo de “Galicia Calidade” como marca de garantía, aplicable a unha gama indefinida de
produtos ou servizos cuxa titularidade corresponde a unha sociedade mercantil do sector público
autonómico. Tamén pode citarse a marca de garantía “Galega 100 %”, cuxo titular é a Asociación
Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, para as empresas que elaboren leite e produtos
lácteos e que desexen garantir aos consumidores que a materia prima dedicada á elaboración de leite e
produtos lácteos procede exclusivamente de explotacións inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de
Calidade Diferenciada.
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utilizadas polos empresarios do territorio designado que produzan, elaboren ou
comercialicen os concretos produtos amparados, e que se definen por características ou
calidades singulares. Outra diferenza importante entre as indicacións de procedencia e as
indicacións xeográficas é que aquelas poden estar constituídas por unha denominación
xeográfica ou por un signo non denominativo (debuxo, imaxe, símbolo) que sirva para
individualizar un determinado espazo xeográfico, mentres que as IX están formadas
necesariamente por un nome xeográfico.18
Na realidade do mercado é moi frecuente que os empresarios elixan como
distintivo de marca un nome ou signo xeográfico cuxa retención polo consumidor é
relativamente sinxela en comparación coas denominacións caprichosas ou de fantasía,
polo que requiren un menor esforzo publicitario. En todo caso, a razón principal desta
elección estriba en que o público dos consumidores destinatario dos produtos pode asociar
ese nome ou signo cunha mellor calidade dos produtos.19 Na maioría dos casos o uso dun
nome ou signo xeográfico como marca para diferenciar produtos no mercado vaise
interpretar polo público dos consumidores como unha referencia á orixe xeográfica dos
produtos20.

18Non obstante, o nome dunha indicación xeográfica pode non ter carácter xeográfico, aínda que sirva para
delimitar un determinado territorio de elaboración ou fabricación dos produtos diferenciados por esa
indicación xeográfica. É o caso, por exemplo, das denominacións “Queixo Tetilla” ou “Cava”, ou a de
“Vinho Verde”. Nalgúns casos, como a DOP “Ribeira Sacra”, non se trata dun nome xeográfico en sentido
estrito, ou ben ten uns contornos que exceden do sentido xeográfico orixinario, como é o caso da DOP “Rías
Baixas”.
19Non sempre a elección como marca dun signo ou nome xeográfico pretende denotar unha determinada
orixe xeográfica do produto. En ocasións trátase dun signo absolutamente arbitrario, por exemplo, un nome
xeográfico como é o de Ibiza ou Málaga, para un determinado modelo de automóbil. Noutras ocasións
trataríase dun nome evocativo ou alusivo a unha característica principal do produto, como sería o caso da
marca Alaska para xeados, aínda que ninguén o interprete como unha alusión á orixe xeográfica do produto.
O problema maniféstase cando ese signo ou denominación xeográfica que se elixe como marca non ten un
carácter arbitrario, como nos dous casos anteriores, senón que, en relación cos produtos que distingue,
denota unha determinada orixe xeográfica.
20Non todo nome xeográfico polo mero feito de que figure nun dicionario ou nun atlas xeográfico ten o
mesmo efecto obstativo sobre o rexistro dunha marca, pois noutro caso faríase practicamente imposible
rexistrar calquera denominación como marca xa que o normal sería que coincidise con algún topónimo
español ou estranxeiro. En efecto, tanto na doutrina como na xurisprudencia, así como na praxe das oficinas
nacional e comunitaria de marcas, constitúe unha tese consolidada que para que un nome xeográfico teña
esta virtualidade obstativa é necesario que o nome xeográfico o asocie a ese produto o público dos
consumidores a que vai destinado. En consecuencia, un nome xeográfico dun lugar descoñecido non
implicaría esta vinculación de orixe. Exíxese, polo tanto, que o público destinatario o entenda como un nome
xeográfico, e que presente actualmente un vínculo con eses produtos, ou ben é razoable que ese vínculo
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Así as cousas, a normativa sobre marcas establece diversas cautelas que
dificultan o rexistro como marca dun nome ou signo xeográfico. En efecto,
no artigo 5 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, e baixo a rúbrica
de “Prohibicións absolutas” indícase expresamente: “1. Non poderán
rexistrarse como marca os signos seguintes: … c) Os que se compoñan
exclusivamente de signos ou indicacións que poidan servir no comercio
para designar a especie, a calidade, a cantidade, o destino, o valor, a
procedencia xeográfica, a época de obtención do produto ou da prestación
do servizo ou outras características do produto ou do servizo; … g) Os que
poidan inducir o público a erro, por exemplo sobre a natureza, a calidade
ou a procedencia xeográfica do produto ou servizo.”
Nesta norma recóllense dous supostos obstativos ao rexistro como marca dun nome
ou signo xeográfico, ben sexa polo seu carácter descritivo (letra c) ou ben polo seu
carácter enganoso (letra g). No primeiro suposto estaríamos ante o caso de que un nome ou
signo que describe a orixe xeográfica dun produto debe ser de uso común para todo o
colectivo de empresarios do territorio descrito; -aténdese aquí, polo tanto, de maneira
primordial, á defensa do círculo dos empresarios interesados. No segundo caso trataríase
de impedir o rexistro de marcas enganosas ou “deceptivas”, polo que cobra aquí singular
relevancia o interese do público dos consumidores a non sufrir erro ou engano sobre a
orixe xeográfica dos produtos21.
poida establecerse no futuro. Por exemplo, o topónimo de “Malpica” pode vincularse sen dúbida a conservas
de peixe, mesmo é razoable que se poida vincular tamén a produtos lácteos, pero non sería razoable
vinculalo como procedencia ou orixe xeográfica de xoguetes. Este criterio aplícase tanto a nomes nacionais
como estranxeiros (vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, La adopción de un nombre geográfico extranjero como
marca, Actas de Derecho Industrial, 1975, pp. 347-368).
Por outra parte, e trátase dun tema especialmente relevante en materia de indicacións de procedencia e
xeográficas, pode ocorrer que un nome que, inicialmente, ten un significado xeográfico, non obstante chegue
a converterse nunha denominación xenérica ou descritiva para determinado tipo de produtos, perdendo para
o público dos consumidores esa inicial conexión co lugar de procedencia. Así ocorre, por exemplo, coa
denominación “auga de colonia” para perfumes, ou as denominacións Emmental, Cheddar ou Gouda, para
queixos. Nestes casos, pódese utilizar esa denominación por calquera empresario ou produtor para ese tipo
de perfume ou de queixos, con independencia do lugar en que se produzan.
21Por exemplo, unha empresa chacineira do Carballiño non podería rexistrar como marca para os seus
embutidos un distintivo composto exclusivamente polo nome deste concello de Ourense, pero si podería
incluír este nome xeográfico na súa marca, xunto con outros elementos denominativos e/ou gráficos, de xeito
que o conxunto da marca teña forza distintiva para indicar a orixe empresarial dos seus produtos. En
definitiva, nunca podería reivindicar en exclusiva o uso do nome xeográfico, polo que esa parte da súa marca
quedaría de libre uso para outros produtores de embutidos dese concello. Por outra parte, a un empresario de
Vilalba, ou de calquera outro lugar que non sexa O Carballiño, estaríalle vetado o emprego como marca
deste nome xeográfico, illadamente ou xunto con outros elementos marcarios, porque se provocaría un erro
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Pero ademais do previsto nas subepígrafes das letras c) e g) do artigo 5.1 da Lei
17/2001, de marcas, existe un obstáculo máis ao rexistro como marca dun nome ou signo
xeográfico, de carácter aínda máis rigoroso que o exposto anteriormente. Estamos a falar
do que constitúe o tema principal deste traballo: o efecto obstativo derivado da existencia
dunha denominación de orixe protexida ou dunha indicación xeográfica protexida para o
rexistro como marca dun distintivo que consista, conteña ou evoque o nome que constitúe
a DOP/IXP22.

III.- NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE OS RÉXIMES DE CALIDADE DOS
PRODUTOS AGRÍCOLAS E ALIMENTICIOS.
Unha vez expostas estas liñas xerais sobre o uso como marca dunha denominación
ou signo xeográfico, cómpre agora delimitar conceptualmente as indicacións xeográficas,
ou engano sobre a orixe xeográfica do produto.

22No artigo 5 da vixente Lei 17/2001, de marcas, non aparece unha prohibición absoluta, en termos xerais,
referida ás indicacións xeográficas, pero debemos subliñar que os regulamentos comunitarios relativos ás
indicacións xeográficas, aos cales nos referiremos seguidamente, son de aplicación directa en España, e a
Oficina Española de Patentes e Marcas considera as IX como un suposto máis de prohibición absoluta e,
polo tanto, aplicable ex oficio (véxase a Guía de exame de prohibicións de rexistro na páxina web da
OEPM).
En relación cos viños e bebidas espirituosas é certo, non obstante, que se prevé no artigo 5.1.letra h) da LM
unha prohibición absoluta de rexistro nos seguintes termos: “Non poderán rexistrarse como marca os signos
seguintes: … h) Os que aplicados a identificar viños ou bebidas espirituosas conteñan ou consistan en
indicacións de procedencia xeográfica que identifiquen viños ou bebidas espirituosas que non teñan esa
procedencia, mesmo cando se indique a verdadeira orixe do produto ou se utilice a indicación xeográfica
traducida ou acompañada de expresións tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» ou outras
análogas.” Esta norma, ao noso modo de ver, resulta menos tuitiva coas IX que a norma comunitaria
correspondente, na medida en que a expresión “conteñan ou consistan” difícilmente pode considerarse
como comprensiva dos supostos de evocación do nome dunha indicación xeográfica, e entendemos que o
lexitimamente interesado na defensa dunha indicación xeográfica de viños ou bebidas espirituosas podería
invocar como motivo de denegación dunha marca a norma comunitaria por seren de aplicación directa, e
resultar máis favorable á protección da indicación xeográfica.
En todo caso, coa recente Directiva (UE) 2015/2436, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados
membros en materia de marcas, deberase incluír na lei española de marcas unha prohibición de carácter xeral
para as indicacións xeográficas. No artigo 4.1.letra i) establécese expresamente como unha prohibición
absoluta o seguinte: “as marcas excluídas de rexistro en virtude do dereito da Unión, ou do dereito nacional
do Estado membro de que se trate, ou dos acordos internacionais en que sexa parte a Unión ou o Estado
membro de que se trate, que confiran protección a denominacións de orixe e indicacións xeográficas”, polo
que nun futuro próximo esta debería ser a única norma de referencia para o tema que nos ocupa e, ademais,
parécenos unha solución moi acertada en canto a que pola súa remisión xenérica á normativa vixente en
materia de protección de indicación xeográfica ten vocación de permanencia. Polo demais, cómpre subliñar
que a referencia aos dereitos nacionais remite aos supostos de indicacións xeográficas aplicables a produtos
non recollidos nos regulamentos comunitarios sobre IX, pero si nalgunhas lexislacións estatais como ocorre
con algúns produtos artesanais.
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termo que comprende tanto as denominacións de orixe protexidas como as indicacións
xeográficas protexidas, e que é o que se usa no ámbito da OMC e, presumiblemente, nun
futuro próximo tamén na UE.
Neste sentido, os diferentes sistemas de protección para as denominacións de
calidade dos produtos agroalimentarios dos Estados membros da Unión Europea
substituíronse (en gran parte xa desde 1992) por un réxime uniforme para todos os países
membros, establecido polos regulamentos comunitarios que, polo tanto, teñen un carácter
exhaustivo recoñecido pola xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.23
Debemos subliñar que a Unión Europea conta cun sistema de protección de
denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) que
se articula arredor de catro regulamentos que se corresponden coas catro categorías de
produtos sobre as que, actualmente, é posible obter protección: 1) Determinados produtos
alimenticios e produtos agrícolas non alimenticios (actualmente, en virtude do
Regulamento n° 1151/2012); 2) Viños e viños espumosos (Regulamento n° 1308/2013); 3)
Bebidas espirituosas (Regulamento n° 110/2008), e 4) Produtos vitivinícolas aromatizados

23Antes da implantación do Rexistro Comunitario para Indicacións Xeográficas, que polo que se refire a
produtos alimenticios xa tivo lugar desde a aprobación do Regulamento CEE nº 2081/1992, moitos Estados
membros contaban co seu propio sistema de protección nacional de IX. Por este motivo, os primeiros
regulamentos que articularon o sistema de protección a nivel comunitario prevían un mecanismo de
transición que permitía a inscrición no rexistro comunitario daquelas indicacións xeográficas que ata o
momento gozaban de protección nacional. Transcorrido este período, a protección comunitaria debía obterse
a través dun procedemento de rexistro do propio sistema comunitario. Pero, non tardou en presentarse un
dilema en relación con aquelas IX que non foron inscritas no período transitorio nin posteriormente
rexistradas ex novo no rexistro comunitario: podían subsistir acollidas a un réxime de protección nacional e
convivir coas indicacións xeográficas protexidas a nivel comunitario?
A este respecto, nunha cuestión pre-xudicial formulada ao TXUE preguntábaselle se o Regulamento
510/2006 (que foi o que modificou o anterior Regulamento de 1992) tiña “carácter exhaustivo”, e a resposta
que tivo lugar na Sentenza da Gran Sala do 8 de setembro de 2009, no asunto C-478/07 (‘Bud’) foi moi
clara: o Regulamento 510/2006 tiña carácter exhaustivo e, polo tanto, “o dito regulamento oponse á
aplicación dun réxime de protección (…) que atribúe a unha denominación, recoñecida como denominación
de orixe segundo o dereito dun Estado membro, unha protección noutro Estado membro en que tal
protección se reclama dun modo efectivo, cando a referida denominación de orixe non fose obxecto dunha
solicitude de rexistro ao abeiro do mencionado regulamento”. Nun dos considerandos máis convincentes
sinalábase que o denominado procedemento de rexistro simplificado previsto para o réxime transitorio
indicado anteriormente “non tería sentido se os Estados membros puidesen conservar en todo caso os seus
propios réximes de protección”. Ademais, a sentenza nega expresamente que a finalidade do Regulamento
510/2006 (que era o vixente no momento de ditarse a sentenza) sexa a de establecer “xunto a normas
nacionais que poden continuar existindo, un réxime complementario de protección das indicacións
xeográficas cualificadas”, senón que a súa finalidade é “prever un réxime de protección uniforme e
exhaustivo para tales indicacións”.
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(Regulamento nº 251/2014).24A partir de agora faremos referencia unicamente ao
Regulamento 1151/2012, en canto que o contido substancial do tema que concretamente
nos ocupa é o mesmo nos regulamentos citados.
A este respecto, o procedemento de recoñecemento das indicacións xeográficas, en
calquera dos rexistros comunitarios existentes ata o momento, non constitúe o obxecto
deste traballo, polo que simplemente debemos subliñar que hai unha fase inicial no ámbito
nacional, que se desenvolve no Estado membro do territorio designado pola indicación
xeográfica (en España asume un papel protagonista a comunidade autónoma
correspondente) e unha fase final no ámbito comunitario. Unha vez inscrita unha
indicación xeográfica no rexistro comunitario, obtén protección para todos os países
membros da UE. Debemos destacar, por outra parte, que non só pode acceder ao rexistro
comunitario unha DOP ou IXP dun país membro da Unión Europea, senón tamén de
terceiros países. Así, no artigo 11.2 do vixente Regulamento (UE) nº 1151/2012 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de novembro de 2012, sobre os réximes de
calidade dos produtos agrícolas e alimenticios indícase expresamente que: “Neste rexistro
poderán inscribirse as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas de produtos
de terceiros países que estean protexidas na Unión en virtude dun acordo internacional de
que esta sexa parte.”25
Pois ben, tomando como referencia o Regulamento n° 1151/2012 enténdese como
"denominación de orixe" un nome que identifique un produto: a) orixinario dun lugar
determinado, unha rexión ou, excepcionalmente, un país; b) cuxa calidade ou
características se deban fundamental ou exclusivamente a un medio xeográfico particular,
cos factores naturais e humanos inherentes a el, e c) cuxas fases de produción teñan lugar
na súa totalidade na zona xeográfica definida. Por outra parte, entenderase por "indicación
24Na axenda lexislativa da Unión Europea atópase un proxecto de simplificación do sistema de protección
que reúne nun mesmo instrumento lexislativo a regulación das indicacións xeográficas das diversas
categorías de produtos. A este respecto, cómpre subliñar que ata 2008 a normativa comunitaria non recollía
un título unitario de protección para as indicacións xeográficas de produtos vitivinícolas, xa que as
competencias para recoñecer IX neste sector dos produtos vitivinícolas seguía estando reservada aos Estados
membros, aínda que esas competencias debían axustarse ao dereito comunitario.
25A EUIPO mantén unha base de datos pública en que se inclúe información sobre DOP/IXP de terceiros
países protexidas na UE en virtude de acordos internacionais. Esta base de datos pode consultarse en:
https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geo
graphical_indications/geographical_indications.xls
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xeográfica" un nome que identifique un produto: a) orixinario dun lugar determinado,
unha rexión ou un país; b) que posúa unha calidade determinada, unha reputación ou outra
característica que poida esencialmente atribuírse á súa orixe xeográfica, e c) cuxas fases de
produción, unha cando menos, teñan lugar na zona xeográfica definida.

Unha simple ollada aos termos en que se definen ambas as figuras reflicte
claramente as súas diferenzas conceptuais, que poden resumirse na idea dunha vinculación
á orixe xeográfica moito máis acusada nas DOP que nas IXP. Porén o certo é que o seu
réxime xurídico é o mesmo, polo que non entraremos nunha análise comparativa de
ambas.
Por outra parte, en relación cos produtos que poden ampararse cun rexistro
comunitario ao abeiro do Regulamento 1151/2012, cómpre subliñar que no seu artigo 2 se
indica expresamente que: “O presente regulamento aplícase aos produtos agrícolas
destinados ao consumo humano que se enumeran no anexo I do Tratado, así como a
outros produtos agrícolas e alimenticios enumerados no anexo I deste regulamento.” 26

IV.- SITUACIÓNS DE CONFLITO ENTRE INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS E
MARCAS: PERSPECTIVA XERAL.

Unha simple lectura dos artigos que o Regulamento 1151/2012 dedica ás relacións
entre indicacións xeográficas e marcas (en particular os artigos 6.4, 13 e 14) revela as
dificultades de atopar un equilibrio entre unha axeitada protección e valorización das
26No anexo 1 do TFUE enumérase unha ampla relación de produtos, en que tamén entran produtos agrícolas
non destinados ao consumo humano que non poderían ampararse a través de indicacións xeográficas. En
todo caso, por expresa disposición do regulamento e aínda que estean incluídos nesta lista, quedan fóra do
ámbito de aplicación do Regulamento 1151/2012 as bebidas espirituosas, os viños aromatizados e os
produtos vitícolas, a excepción dos vinagres de viño. As indicacións xeográficas destes produtos, como
vemos, son obxecto de regulación noutras normas comunitarias paralelas ao regulamento citado. Pola súa
parte, tamén poden ser designados a través de indicación xeográfica os produtos sinalados no anexo 1 do
Regulamento 1151/2012, algúns deles produtos alimenticios, e outros produtos agrícolas non destinados ao
consumo humano, como é o caso, entre outros, de cortiza, algodón, la, vimbio, peles, etc. No mesmo artigo 2
do Regulamento 1151/2012 establécese que en atención a compromisos internacionais ou novos métodos de
produción ou novas materias, a Comisión estará facultada para completar a lista de produtos incluída no
anexo I do regulamento, sempre que estes produtos estean estreitamente vinculados con produtos agrícolas
ou coa economía rural.
Por outra parte, na axenda lexislativa da Unión Europea recóllese a extensión desta protección a produtos
artesanais. A este respecto, nunha Resolución do Parlamento Europeo do 6 de outubro de 2015 considérase
que debe establecerse un instrumento de protección a escala europea, como parte dunha estratexia máis
ampla de valorización dos produtos de calidade da UE, que permita valorizar a produción industrial e
artesanal local.
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indicacións xeográficas, que implicaría necesariamente a imposibilidade de que un
empresario se apropie en exclusiva do nome dunha indicación xeográfica a través dunha
marca, e as exixencias do mercado, que se traducirían na necesidade de non limitar
excesivamente a aplicación das normas do dereito de marcas máis alá do que sexa razoable
para a protección das indicacións xeográficas. En definitiva, un primeiro exame destas
normas lévanos a definir esas relacións, cando menos, como conflitivas.
Podería dicirse a este respecto que, con carácter xeral, no dereito de marcas en caso
de conflito entre signos distintivos prevalece o principio de prioridade temporal, non
obstante, cando se trata de conflitos entre indicacións xeográficas e marcas entran en xogo
outros criterios que atemperan ese principio xeral. Abonda con subliñar, a este respecto,
que a existencia dunha marca anterior á indicación xeográfica só pode vetar o rexistro
desta no caso de tratarse dunha marca notoria (artigo 6.4 citado), pois de non darse esta
circunstancia a normativa comunitaria establece un réxime de coexistencia (artigo 14.2)
entre marca anterior e indicación xeográfica, non exento de dificultades para equilibrar
axeitadamente ambos os dereitos e no cal creba ese principio de prioridade temporal. Non
obstante, no caso dunha marca solicitada con posterioridade ao recoñecemento (ou
solicitude) de indicación xeográfica, o artigo 14.1 en combinación co artigo 13.1 establece
un réxime rigoroso para o rexistro da marca27.
En relación coas situacións de conflito que poidan xurdir no mercado entre as
marcas e as indicacións xeográficas, o vixente Regulamento nº 1151/2012 no seu artigo 14
(intitulado “Relacións entre marcas, denominacións de orixe e indicacións xeográficas”),
establece o seguinte:
27A solución deste conflito, en realidade, formúlase máis ben no plano político que no xurídico, pois trátase
dunha materia en que pode haber serias contraposicións de intereses entre os diversos países. A este respecto,
non é casual que a Unión Europea optase por un sistema de enérxica protección das indicacións xeográficas,
xa que na maioría dos países comunitarios existen tradicións moi arraigadas sobre o uso destas indicacións
de calidade dos produtos, mentres que noutros países estas tradicións son alleas ao seu devir histórico, polo
que postulan que estas indicacións se protexan a través do dereito de marcas, ou mesmo consideran que os
nomes destas IX se converteron en denominacións xenéricas para eses produtos. Así, no seo da OMC existe
un claro enfrontamento entre a postura da Unión Europea sobre este tema e a presentada por países como
Estados Unidos, Australia e Canadá. Os emigrantes que, procedentes de Europa, chegaron a estes países a
mediados do século XIX “viaxaron” tamén con algunhas indicacións xeográficas que axiña converteron en
marcas. En Canadá existe a marca “Parma” para produtos cárnicos, concretamente xamón, e o caso máis
famoso é o da marca americana de cervexa “Budweiser” creada en 1876 en Sant-Louis por un emigrante
alemán, e que deriva do nome xeográfico dunha cidade checa České Budějovice (Budweis, en alemán), que
orixinou o conflito mercantil máis antigo aínda por resolver hoxe en día, e polo que pasaron varías xeracións
de cervexeiros, xuíces e avogados en máis de 40 preitos que comezaron en 1880.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 46

“1. Cando unha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica estea rexistrada en
virtude do presente regulamento, o rexistro dunha marca cuxo uso infrinxa o artigo 13,
epígrafe 1, e que se refira a un produto do mesmo tipo que a denominación de orixe ou a
indicación xeográfica será denegado se a solicitude de rexistro da marca se presenta con
posterioridade á data de presentación á Comisión da solicitude de rexistro da
denominación de orixe ou a indicación xeográfica. Anularase calquera marca que se
rexistre en contra do disposto no parágrafo primeiro. Esta epígrafe será de aplicación
non obstante o disposto na Directiva 2008/95/CE.
2. Sin prexuízo do disposto no artigo 6, punto 4, toda marca cuxo uso infrinxa o artigo 13,
punto 1, pero que fose solicitada, rexistrada ou establecida polo uso —se tal posibilidade
está prevista na lexislación de que se trate— de boa fe dentro do territorio da Unión antes
da data en que se presentase á Comisión a solicitude de protección dunha denominación
de orixe ou dunha indicación xeográfica, poderá seguir utilizándose e renovándose a
pesar do rexistro desa denominación ou indicación, sempre que non exista ningún motivo
para a súa anulación ou revogación en virtude do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do
Consello, do 26 de febreiro de 2009, sobre a marca comunitaria [22], ou en virtude da
Directiva 2008/95/CE. Nestes casos, permitirase o uso conxunto da denominación de
orixe protexida ou da indicación xeográfica protexida e da marca correspondente.”
A situación descrita no punto 1 do artigo 14 refírese á confrontación entre unha
indicación xeográfica xa recoñecida ou, cando menos, obxecto de protección pola
presentación da solicitude de rexistro ante a Comisión, e unha marca simplemente
solicitada. No punto 2 deste artigo a confrontación prodúcese entre unha marca xa
rexistrada e unha indicación xeográfica que pretende acceder ao rexistro comunitario. Esta
última situación presenta, porén, dúas variantes con significativas diferenzas no seu
réxime xurídico. Así, no caso de que a marca anterior á indicación xeográfica adquirise
reputación e notoriedade entre o público dos consumidores podería impedir o rexistro dun
nome xeográfico cando o seu recoñecemento como indicación xeográfica poida inducir a
erro o consumidor en canto á verdadeira identidade do produto (suposto recollido no artigo
6.4). Non obstante, no caso de que a marca anterior non tivese ese carácter de notoria, non
só non podería obstaculizar o rexistro da indicación xeográfica senón que, ademais, esa
necesaria coexistencia que establece o Regulamento 1151/2012 condicionaríase, polo que
respecta á marca, a que o seu rexistro ou uso anterior fose de boa fe e a que non exista
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ningún motivo de nulidade ou caducidade da marca.
O obxecto do presente estudo é o de apuntar os supostos en que o rexistro dunha
marca se considera incompatible cunha indicación xeográfica anterior, polo que esta é a
parte das complexas relacións entre marcas e IX que nos interesa destacar, e deixamos de
lado, por obvias razóns de espazo e aínda que tamén teñen relevancia, as outras dúas
situacións mencionadas: o conflito entre a marca anteriormente rexistrada e a nova
indicación xeográfica, e a relevancia da notoriedade da marca anterior que pode
determinar a denegación da indicación xeográfica solicitada posteriormente. Por outra
parte, debemos subliñar que as previsións do artigo 14 se refiren tanto á denegación dunha
solicitude de rexistro dunha marca como á anulación dunha marca rexistrada pero que
incorre nos presupostos legais do artigo citado.

V.- UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLITO ENTRE UNHA MARCA
SOLICITADA E UNHA INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA.

Este situación abórdase no número 1 do artigo 14, antes transcrito. A este respecto,
a denegación do rexistro dunha marca como consecuencia da aplicación do artigo 14.1 do
Regulamento 1151/2012 exixe que se cumpran tres condicións acumulativas: que a
indicación xeográfica se atope inscrita no rexistro comunitario, que o uso da marca
solicitada infrinxa algún dos supostos previstos no artigo 13.1 do Regulamento 1151/2012
e que a solicitude da marca inclúa produtos que sexan idénticos ou comparables aos
produtos amparados pola indicación xeográfica.

A) A indicación xeográfica debe estar rexistrada.
En relación coa primeira condición, cómpre subliñar que non é necesario que a indicación
xeográfica estea rexistrada senón que abonda con que a solicitude de rexistro da marca se
presente con posterioridade á data de presentación á Comisión da solicitude de rexistro da
indicación xeográfica. Agora ben, se no procedemento de rexistro da marca o solicitante
indica que a indicación xeográfica aínda non foi obxecto de rexistro, a Oficina de Marcas
(que, no ámbito comunitario, sería a denominada, desde a reforma operada polo
Regulamento 2424/2015, a Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea, que
designaremos co seu acrónimo EUIPO, e que anteriormente se denominaba Oficina de
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Harmonización do Mercado Interior, OAMI; e no ámbito estatal, a Oficina Española de
Patentes e Marcas, OEPM) suspenderá o procedemento mentres non resolva o Rexistro
comunitario sobre o recoñecemento ou non da indicación xeográfica pois, de ser negativa
a resolución, non podería manterse a obxección baseada na IX.
B) O uso da marca solicitada debe responder a algunha das situacións de conflito
entre marcas e indicacións xeográficas descritas no punto 1 do artigo 13 do Regulamento
1151/2012.
No artigo 13.1 descríbese o contido do ius prohibendi que corresponde ao titular
dunha indicación xeográfica. Trátase da faceta negativa do dereito de exclusiva que
outorga a indicación xeográfica xa que determina os casos en que pode oporse á
utilización por un terceiro do nome ou denominación que a constitúe e, polo tanto, os
casos en que vetaría o rexistro dunha marca.
A este respecto, no artigo 13.1 indícase expresamente o seguinte: “1. Os nomes
rexistrados estarán protexidos contra:
a) Calquera uso comercial directo ou indirecto dun nome rexistrado en produtos non
amparados polo rexistro, cando os ditos produtos sexan comparables cos produtos
rexistrados con ese nome ou cando o uso do nome se aproveite da reputación do nome
protexido, incluso cando eses produtos se utilicen como ingredientes;
b) Calquera uso indebido, imitación ou evocación, incluso se se indica a verdadeira
orixe dos produtos ou servizos ou se o nome protexido se traduce ou se acompaña de
expresións tales como "”estilo”, “tipo", "”método", "”producido como en"”,
"”imitación" ou expresións similares, incluso cando eses produtos se utilicen como
ingredientes;
c) Calquera outro tipo de indicación falsa ou falaz en canto á procedencia, a orixe, a
natureza ou as características esenciais dos produtos, que se empregue no envase ou na
embalaxe, na publicidade ou nos documentos relativos aos produtos de que se trate, así
como a utilización de envases que polas súas características poidan crear unha impresión
errónea acerca da súa orixe;
d) Calquera outra práctica que poida inducir a erro o consumidor sobre a verdadeira
orixe do produto.
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Cando unha denominación de orixe protexida ou unha indicación xeográfica
protexida conteña ela mesma o nome dun produto considerado xenérico, o uso de tal
nome xenérico non se considerará contrario ao disposto nas letras a) e b) do parágrafo
primeiro.”
A simple lectura deste precepto suxire un sistema de protección amplo e extensivo,
pero tamén é certo que as diversas situacións se describen dun xeito algo confuso e
reiterativo polo que nos parece oportuno tentar de facer unha síntese das diversas
situacións ou supostos en que unha indicación xeográfica pode constituír un obstáculo para
o rexistro dunha marca.
Nesta exposición seguiremos unha orde decrecente, de maior a menor risco de
incompatibilidade ente a indicación xeográfica e a marca. Neste sentido, a marca pode
consistir unicamente no nome da IX, pode conter este nome xunto con outros elementos
denominativos ou figurativos, pode consistir nunha imitación ou evocación dunha IX, ou
ben pode constituír unha indicación falsa ou enganosa.
A continuación faremos unha exposición destas diferentes situacións, para o que
botaremos man de exemplos da práctica rexistral das oficinas de marcas, e tamén de
resolucións xudiciais tanto de tribunais nacionais como da xurisprudencia do TXUE. En
todo caso, debemos subliñar que se trata dunha materia en que os matices de cada caso
xogan un importante papel, e na cal non é doado establecer regras xerais. Flexibilidade e
casuismo son dúas improntas do dereito de signos distintivos.

1. A marca consiste unicamente no nome dunha indicación xeográfica.
A marca así configurada podería denegarse por constituír un suposto de uso directo
dun nome rexistrado como indicación xeográfica. Tamén se podería impedir o rexistro
desa marca na medida en que sería descritiva da orixe xeográfica dos produtos, atendendo
ao artigo 5.1.c) da Lei 21/2007, de marcas, xa transcrito anteriormente, que coincide co
artigo 7, punto 1, letra c), do Regulamento da marca da Unión Europea (na súa nova
redacción tras a modificación operada polo recente Regulamento (UE) 2015/2424 que
modifica o anterior Regulamento (CE) no 207/2009 sobre a marca comunitaria). Estas
normas establecen como prohibición absoluta de rexistro as marcas compostas
exclusivamente por signos ou por indicacións que poidan servir no comercio para designar
a procedencia xeográfica do produto.
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Neste caso, non obstante, se o solicitante da marca restrinxe os produtos que
pretende distinguir aos produtos amparados pola indicación xeográfica, a denegación do
rexistro opera só sobre a base do seu carácter descritivo. Desta maneira, non se produciría
un risco de erro ou engano sobre a orixe xeográfica dos produtos, pero a marca sería
inapropiada por si soa para indicar a orixe empresarial xa que se trata dun nome
xeográfico que pode ser utilizado por todo o colectivo de empresarios do territorio da
indicación xeográfica, cuxos produtos cumpran as prescricións do prego de condicións.

Desde outra perspectiva, pode xurdir un problema coas indicacións xeográficas en
que o nome rexistrado non é unicamente o xeográfico, senón que se trata dun nome
composto. Para estes casos a propia norma comunitaria do artigo 13.1 indica que “Cando
unha denominación de orixe protexida ou unha indicación xeográfica protexida conteña
ela mesma o nome dun produto considerado xenérico, o uso de tal nome xenérico non se
considerará contrario ao disposto nas letras a) e b) do parágrafo primeiro”, polo que se
debe entender que respecto destes elementos xenéricos non pode exercerse un ius
prohibendi. 28
2. A marca solicitada contén o nome dunha indicación xeográfica, ademais
doutros elementos denominativos ou figurativos.
Neste caso debe denegarse o seu rexistro por aplicación do citado artigo 13 do
Regulamento 1151/2012, ao ser neste sentido irrelevante que os outros elementos
denominativos ou figurativos doten ou non a marca de carácter distintivo. O motivo de
denegación fundaméntase en que a presenza na composición da marca da denominación
que constitúe a indicación xeográfica induciría a erro os consumidores que entenderían

28Neste sentido, hai denominacións xenéricas xa en orixe (como sería o caso do termo “tarta” para produtos
de pastelaría, e que se inclúe no nome de IXP “Tarta de Santiago”) e outras denominacións que
orixinalmente eran indicadoras dunha determinada procedencia xeográfica pero que se converteron en
xenéricas para determinados produtos, como ocorre en relación cos queixos coas denominacións
Camembert, Edam, Gouda, Cheddar, Emmental ou Brie. En consecuencia, ese tipo de denominacións
xenéricas pode incluírse no nome dunha indicación xeográfica, pero non impedirían que un empresario
rexistre unha marca en cuxa composición entrase esa denominación. Por exemplo, podería rexistrarse como
IXP “Brie du Provence” ou “Brie de Celanova” (aínda que Brie é unha rexión francesa situada na parte leste
da rexión da “Ille de France”, entre os vales dos ríos Marne e Sena) pero calquera empresario podería incluír
na súa marca a denominación de “Brie” porque non é indicativa de orixe xeográfica senón dun tipo de
queixo. En relación co carácter xenérico dun nome xeográfico, cómpre subliñar que no artigo 13.2 do
Regulamento 1151/2012 establécese expresamente que: “As denominacións de orixe protexidas e as
indicacións xeográficas protexidas non poderán facerse xenéricas.”
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que esa marca distingue unicamente produtos amparados pola IX. Non obstante, se o
solicitante da marca restrinxe os produtos aos amparados pola indicación xeográfica
podería ter acceso ao rexistro unha marca en que figurase o nome da IX xunto con outros
elemento denominativos ou gráficos que a doten de forza distintiva.

Cómpre subliñar neste punto que na praxe da EUIPO (e consideramos que esta
pauta sería trasladable tamén á OEPM) considérase que para que a denominación que
constitúe unha indicación xeográfica poida vetar o rexistro dunha marca é necesario que
exista unha separación lóxica entre a IX e o resto da denominación que constitúe a marca,
para que esta sexa identificable e, polo tanto, poida constituír un obstáculo para o rexistro
da marca. Trátase dunha situación con matices moi difíciles de precisar. En xeral, podería
tratarse daqueles supostos en que a marca contén unha indicación xeográfica como parte
dun elemento denominativo e que non se suscite na mente do consumidor a idea de que o
produto se beneficia da denominación da IX. Este suposto en que a denominación da
indicación xeográfica non despregaría a súa eficacia obstativa para o rexistro da marca
estaría moi próximo, porén, ao suposto dos signos ou denominacións evocadores da IX
que, non obstante, como veremos no número seguinte, non poderían rexistrarse como
marcas. Un criterio favorable para o rexistro da marca sería o de que a denominación
marcaria tivese un significado conceptual.29
3. A marca solicitada contén ou consiste nunha imitación ou unha evocación
dunha indicación xeográfica.
29Por exemplo, malia que existe unha DOP coa denominación “Tierras de León” e unha IXP co nome
“Castilla y León” que amparan viños do territorio desa comunidade autónoma, probablemente podería
rexistrarse a marca “Camaleón” para viños en xeral (que utilizamos para efectos puramente dialécticos, pois
non parece unha marca moi suxestiva para viños) sen necesidade de restrinxirse aos viños amparados pola
DOP e a IXP, dado o evidente significado conceptual da denominación marcaria que fai pensar en que para o
público dos consumidores non debería asociarse ao territorio designado pola DOP e a IXP. Os matices de
cada caso poden inclinar a balanza dun lado ou doutro. Na praxe da EUIPO enténdese que é improbable que
unha marca en que figure un apelido coincidente co nome dunha indicación xeográfica, e usado en
combinación con outros elementos, lle lembre ao consumidor o produto amparado pola IX. Por exemplo, e
seguindo co caso anterior, sinala a EUIPO que o termo de “León”combinado cun nome de pía, é máis
probable que se perciba como un apelido que como unha indicación xeográfica e, en consecuencia, a EUIPO
admitiu a marca MICHEL LEÓN, para viños, e denegou a marca FRAY LEÓN (como podemos ver a liña de
separación é moi tenue). Estas coincidencias entre topónimo e apelidos son moi frecuentes. Non deixa de ser
curioso que a denominación “salchichas de Frankfurt” non garde relación coa cidade alemá de Frankfurt
senón cun carniceiro apelidado “Frankfurter” e, do mesmo xeito, a denominación “salchicha de Viena” non
ten nada que ver coa capital austríaca senón cun carniceiro berlinés apelidado “Wiener”.
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O Regulamento 1151/2012 non contén unha definición dos termos de «imitación» e
«evocación». En gran medida, trátase de nocións estreitamente relacionadas, de xeito que,
en principio, o concepto de imitación da denominación protexida pola indicación
xeográfica (ou o uso indirecto do nome da IX a que se refire a subalínea a) parece aludir
ao emprego como marca dunha denominación que, pola súa semellanza ou parecido co
nome da indicación xeográfica, poida suscitar na mente dos consumidores a falsa crenza
de que a marca se refire a un produto amparado pola IX. O concepto de evocación, pola
súa parte, máis que ao risco de confusión refírese ao risco de asociación para os
consumidores, en canto que a marca poida evocar o nome da indicación xeográfica. Dos
supostos mencionados anteriormente, o que entraña maiores dificultades de interpretación
é o de “evocación”30.
30A este respecto, o TXUE xa ten manifestado no caso “Gorgonzola/Cambozola” (Sentenza do 4.3.1999,
asunto C-87/97) que a «evocación» alude a «unha situación en que o termo utilizado para designar un
produto incorpora parte dunha denominación protexida, de modo que, ao ver o nome do produto, o
consumidor pensa, como imaxe de referencia, no produto que se beneficia da denominación». En relación
tamén coa DOP de Gorgonzola, que ampara queixos, o Tribunal Comercial de Turín, na data do 2-7-2014,
ditou sentenza pola que se invalidou a marca "Gorgo-Capra" porque evocaba a DOP indicada. É interesante
destacar que nestas dúas resolución xudiciais se aprecia a evocación tomando, porén, como elemento
comparativo diferentes partes do nome protexido como DOP, nun caso “Gorgo” e noutro “Zola”.
Nunha recente Sentenza do 21.1.2016 (asunto C-75/15) emitida sobre varias cuestión pre-xudiciais remitidas
por un tribunal finlandés, o TXUE analizou se a marca "Verlados", para distinguir unha augardente de sidra
de Finlandia, podía ser evocadora da IXP "Calvados", que designa un produto idéntico orixinario da rexión
francesa de Normandía. As autoridades finlandesas manifestaron que a bebida espirituosa denominada
"Verlados" era un produto local cuxo nome facía referencia directamente ao lugar de fabricación, a
localidade de Verla. Tamén se alegaba que as denominacións "Calvados" e "Verlados" só tiñan en común a
última sílaba. Pola súa parte, nas súas observacións o Goberno francés indicaba que o produto «Verlados» se
denominaba inicialmente «Verla», e que o sufixo «dos» foi engadido despois, logo dun significativo aumento
das exportacións de «Calvados» a Finlandia, e que, ademais, a sílaba «dos» non ten un significado específico
na lingua finesa. Pois ben, o tribunal sinalou, en particular, que a apreciación da existencia dunha evocación
non require que os nomes en conflito sexan foneticamente e visualmente idénticos xa que este é só un dos
factores que poderían dar lugar á evocación; que pode haber evocación mesmo se a verdadeira orixe do
produto está indicada, e que é irrelevante que “Verlados” se venda a nivel local e en pequenas cantidades.
Sinala o TXUE ao interpretar o Regulamento que “… para apreciar se a denominación «Verlados» constitúe
unha «evocación», a que se refire esa disposición, da indicación xeográfica protexida «Calvados» para
produtos análogos, o tribunal remitente debe considerar a semellanza fonética e visual entre esas
denominacións e os posibles factores que indicasen que esa semellanza non é froito de circunstancias
fortuítas, a fin de comprobar se se leva o consumidor europeo medio normalmente informado e
razoablemente atento e coidadoso, á vista do nome do produto, a pensar, como imaxe de referencia, no
produto que se beneficia da indicación xeográfica protexida …»
En relación co concepto de evocación, aínda que non se analizaba o rexistro dunha marca, cómpre subliñar
aquí unha recente Sentenza da Sección 1ª da Audiencia Provincial de Pontevedra do 22.12016 que afecta a
DOP “Mexillón de Galicia”. No caso xulgado tratábase da utilización duns envases para conservas de
mexillóns en que figuraba o nome ou razón social da empresa e expresións como: «das rías galegas»,
«fabricado en Galicia» e «envasado en Galicia», para conservas elaboradas cunha especie de mexillón que
non cumpría coas exixencias do prego de condicións da DOP. Sinala o tribunal que «supón unha evocación
da denominación protexida, ao utilizar unha denominación fonética e visual similar, que fai expresa
mención á orixe xeográfica do produto para produtos diferentes, producindo a asociación entre tales
especies e a zona xeográfica de Galicia ou das rías galegas”. A sentenza do tribunal galego invoca, a este
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Na praxe da Oficina Europea enténdese que existe evocación ou imitación dunha
indicación xeográfica cando a marca incorpora a parte xeograficamente significativa (non
un elemento xenérico) da indicación xeográfica, ou tamén unha raíz ou terminación
características. Tamén se considera que hai evocación ou imitación cando a marca contén
un adxectivo ou substantivo equivalente que indica a mesma orixe xeográfica 31, ou ben
cando se trata dunha tradución da totalidade ou de parte do nome xeográfico da IXP.
Debemos subliñar que en todos os supostos que mencionamos se mantén a eficacia
obstativa da indicación xeográfica para o rexistro da marca, aínda que esta inclúa unha
expresión «deslocalizadora», ademais dos elementos que imitan ou evocan o nome
xeográfico da IX, como sería o uso de expresións tales como “xénero”, “tipo”, “método”,
“estilo”, “imitación” ou expresións similares.

4. A marca solicitada constitúe unha indicación falsa ou enganosa.
O artigo 13, número 1, letras c) e d), do Regulamento 1151/2012 protexe as
indicacións xeográficas fronte ás marcas que conteñan indicacións falsas ou enganosas
sobre a orixe, a natureza ou as calidades esenciais do produto de que se trate. É moi difícil
establecer criterios de validez xeral para determinar cando unha marca pode constituír
unha indicación falsa ou enganosa en relación co nome dunha IX.

A este respecto, pode considerarse enganosa cando, por exemplo, conteña
elementos figurativos que adoiten asociarse coa zona xeográfica (como monumentos
históricos ou accidentes xeográficos sobradamente coñecidos), ou cando reproduza unha
respecto, a xurisprudencia do TXUE sobre o concepto de «evocación», e recorda que a protección non se
limita aos supostos en que poida existir risco de confusión no consumidor, polo que “resulta irrelevante que
na etiquetaxe dos produtos da demandada se indique a orixe e o tipo de produto e se respecte a normativa
sobre etiquetaxe, porque o regulamento dispensa protección incluso se se indica a verdadeira orixe dos
produtos, e porque «o respecto ás disposicións sobre etiquetaxe non exclúe posibles infraccións dos dereitos
de propiedade industrial”.
31Desde esta perspectiva, podería pensarse que non sería posible rexistrar a marca “Tarta de Compostela” ou
“Tarta compostelana” para produtos de repostaría, por evocar a IXP “Tarta de Santiago”. O certo é que na
OEPM existen unhas 200 marcas nas cales se integra a palabra “Compostela” ou “Compostelana”, para unha
inmensa variedade de produtos e servizos, entre eles produtos de repostaría e especificamente tartas. Estes
distintivos normalmente acompáñanse doutros elementos denominativos ou gráficos que probablemente
eviten o risco de confusión. Así, aparecen as marcas de “Caprichos de Compostela”, “Perlas de
Compostela”, ou outras expresións como “Berenguelas”, “Pecados” ou “Ramones”, unidas ao topónimo
“Compostela”. Tamén aparece, porén, a marca “Santiago” rexistrada por un empresario madrileño para
produtos de repostaría en 1976, e renovada en 2016, que si podería ter unha convivencia problemática coa
IXP “Tarta de Santiago”.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 54

forma específica do produto.32 Porén, o criterio apuntado debe interpretarse dun xeito
restritivo. Debemos estar ante unha imaxe singular e recoñecida que se toma de maneira
habitual como símbolo do lugar de orixe específica dos produtos amparados pola
indicación xeográfica, ou unha forma singular do produto que se describe no prego de
condicións.

Debemos traer aquí tamén a colación un aspecto aínda non comentado. As
situacións ata o momento descritas de conflitos entre marcas e indicacións xeográficas
poden e deben ser sinaladas de oficio pola OEPM (ou a EUIPO) na medida en que se trata
de prohibicións de rexistro de carácter absoluto e, ademais, a súa apreciación está ao
alcance das oficinas de marcas, na medida en que existen bases de datos en que se dispón
dos nomes xeográficos protexidos como indicación xeográfica33, pero tendo en conta a
dificultade intrínseca de identificar elementos figurativos evocadores, sobre todo nos casos
menos obvios, a OEPM (ou EUIPO) fundamentará as súas decisións neste tipo de
situacións nas observacións formuladas por terceiros, e polos lexitimamente autorizados
para formular oposición sobre a base dunha IX..
C) A marca solicitada debe referirse a produtos comparables ou do mesmo tipo
que os produtos amparados pola indicación xeográfica.
O efecto obstativo dunha indicación xeográfica para o rexistro dunha marca
unicamente se produce cando a marca pretende distinguir produtos que sexan idénticos ou
32Non é nada fácil determinar en que casos se produce este engano e, polo tanto, quedaría vetado o rexistro
da marca. Por exemplo, entendemos que o efecto obstativo unicamente o produciría unha imaxe ou forma
que evocase de inmediato o nome xeográfico, e que non fose empregada usualmente no mercado na
presentación ou etiquetaxe dos produtos; é dicir, que non se convertese en habitual o uso desa imaxe ou
forma no ámbito comercial. Desde esta perspectiva, consideramos que non debería rexistrarse para queixos
unha marca tridimensional coa forma característica, definida nos correspondentes pregos de condicións,
propia das DOP de “Queixo Tetilla” , de “Queixo de San Simón da Costa”, ou de “Queixo do Cebreiro”. Non
obstante, sería dubidoso que se puidese impedir o rexistro, como elemento gráfico dunha marca complexa,
da imaxe da fachada da Catedral de Santiago para distinguir produtos de repostaría, polo feito de que exista a
IXP “Tarta de Santiago”.
33Para as indicacións xeográficas de viños, a base de datos «E-Bacchus» mantida pola Comisión
(http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=ES). Para
as indicacións xeográficas de bebidas espirituosas (http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32012R0164&from=EN), e tamén existe outra base de datos, denominada «E-Spirit-Drinks»
(http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/). Pode atoparse información sobre indicacións xeográficas de
produtos agrícolas e alimenticios en http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.
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comparables aos amparados pola IX e, polo tanto, non operaría para o caso de produtos
distintos34.
Neste sentido, quizais unha das cuestións máis complexas que presentan estes
conflitos entre marcas e indicacións xeográficas sexa a de determinar se nos atopamos ou
non ante produtos comparables35. Non abonda con esta dificultade senón que o
regulamento comunitario engade outra máis. Así, aínda que sería posible o rexistro do
nome xeográfico (como elemento que forma parte da composición dunha marca) para
produtos non comparables, porén, estaría vetado o rexistro como marca mesmo para
produtos non comparables “cando o uso do nome se aproveite da reputación do nome
protexido” (artigo 13.1. a) in fine). Desde logo que non resulta doado precisar cando existe
un “aproveitamento” e cando estamos ante un caso de “reputación do nome”.
En xeral, considérase que o concepto de produtos comparables debe interpretarse
34A este respecto, pode subliñarse que unha indicación xeográfica pode chegar a vetar o rexistro dunha
marca de servizos, aínda que en relación con este tema poden atoparse decisións contraditorias. Así, a
EUIPO en febreiro de 2015 denegou a marca “COLOMBUENO” para “servizos de restauración” pola
existencia da IXP “Café de Colombia”, considerando que os consumidores, ante un establecemento
denominado “COLOMBUENO”, poden pensar que nel se serve café amparado pola citada IXP, e que a
protección da IXP fronte a servizos opera non só en casos de utilización directa do nome xeográfico
protexido, senón tamén en casos de evocación deste. Non obstante, esa mesma oficina de marcas estimou
que podía rexistrarse a marca "COLOMBIANO COFFEE HOUSE" para servizos de restauración, e en
setembro de 2015 o Tribunal Xeral da UE pronunciouse sobre este último caso afirmando que foi correcta a
decisión sobre o caso “COLOMBUENO”e indicando que a EUIPO debería reconsiderar a súa decisión no
caso "COLOMBIANO COFFEE HOUSE", argumentando, ademais, que o rexistro de marcas en conflito
cunha indicación xeográfica solicitadas para produtos non comparables (servizos incluídos) deberá
denegarse se o uso da marca se aproveita da reputación da IX.
35BOTANA AGRA (vid. Las denominaciones de origen, p. 205) considera que a expresión comparables
debe interpretarse como equivalente a produtos da mesma natureza ou especie, polo que non poderá
invocarse a prohibición do artigo 13.1.a) para impedir a utilización do nome dunha indicación xeográfica
(por exemplo, reservada para a designación de queixos) na comercialización doutro produto de distinto
xénero (por exemplo, lentellas ou arroz). Seguindo con este exemplo entendemos que esa IX si vetaría o
rexistro dunha marca para iogures, manteiga ou requeixo. En relación, por exemplo, coa DOP Ribeiro para
viños, podemos citar algúns distintivos que aparecen usando o buscador de marcas da OEPM: a marca
“Donribeiro” para embutidos, ou a marca “Finca El Ribeiro” para legumes secos e cocidos.
En relación coa apreciación do que debe entenderse por produto comparable, cómpre subliñar que existen
diferenzas entre os distintos regulamentos comunitarios que regulan as indicacións xeográficas. En efecto,
no Regulamento 1151/2012 non se especifican os produtos comparables. Non obstante, no regulamento
referido aos viños, limítase a denegación de marcas aos produtos consignados nun anexo. Polo que se refire
aos produtos vitivinícolas aromatizados, o regulamento limita a denegación ás marcas comerciais
relacionadas cun produto vitivinícola aromatizado. Finalmente, en relación coas bebidas espirituosas, o
regulamento non contén ningunha especificación, polo que semella que deberán terse en conta as mesmas
pautas que se aplican no Regulamento 1151/2012.
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restritivamente e de xeito independente dos criterios que para a aplicación da regra da
especialidade (determinar a similitude de produtos) se manexan en dereito de marcas. A
este respecto, por exemplo, na medida en que unha indicación xeográfica serve para
indicar a orixe xeográfica e as calidades particulares dun produto, criterios como a
natureza do produto ou a súa composición adquiren unha especial relevancia. Respecto ao
significado do termo “comparable”, o TXCE, nun caso referido a bebidas espirituosas36
admitiu, por exemplo que, no caso destas bebidas, poida ser considerado como produto
“comparable” calquera outra bebida espirituosa, baseando o seu carácter comparable sobre
os criterios de identidade nas ocasións de consumo e nas canles de distribución dos
produtos confrontados.

Por outra parte, debemos destacar que nas subalíneas a) e b) do artigo 13.1
amplíase, expresamente, o ámbito de protección dunha indicación xeográfica rexistrada
para un determinado produto “… incluso cando eses produtos se utilicen como
ingredientes.” En efecto, se os produtos amparados pola IX poden utilizarse como
ingredientes comercialmente relevantes (no sentido de que poden determinar a elección do
produto principal) de calquera dos produtos incluídos na solicitude de marca, requirirase
unha restrición de produtos, non así cando se trate dun ingrediente simplemente
secundario.37

Como xa indicamos anteriormente pode estenderse a protección da indicación
xeográfica a produtos non comparables cos produtos amparados “cando o uso do nome se
aproveite da reputación do nome protexido”. Non é doado na realidade práctica

36Vid. Sentenza do TXUE 14.7.2011, asuntos acumulados C-4/10 e C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484.
Así, nun dos puntos desta resolución xudicial indícase expresamente que “En efecto, as bebidas
espirituosas, independentemente das distintas categorías en que se agrupan, abarcan bebidas que teñen
características obxectivas comúns e, desde o punto de vista do público interesado, corresponden a ocasións
de consumo en gran medida idénticas. Ademais, distribúense frecuentemente a través das mesmas redes e
están suxeitas a normas de comercialización similares”.
37Así, froitas frescas e marmeladas non serían, en principio, produtos comparables, pero tendo en conta que
a froita é o ingrediente fundamental das marmeladas non sería posible, por exemplo, rexistrar unha marca en
que se incluíse o nome de “Calanda” para distinguir marmeladas en xeral, senón que habería que restrinxir a
lista de produtos da marca a marmeladas de melocotón conformes co prego de condicións da DOP
“Melocotón de Calanda”. Non obstante, a marca que inclúa un nome protexido por unha indicación
xeográfica para aceite pode rexistrarse para pasteis en xeral, porque o aceite é un ingrediente secundario non
relevante comercialmente.
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determinar cando se produce esta situación38. A este respecto, entendemos que o
aproveitamento da reputación dunha indicación xeográfica a través dunha marca que
consista, imite ou evoque o seu nome pode acabar debilitando a súa reputación e
contribuíndo a unha progresiva disolución da percepción polo público dos consumidores
das calidades do produto vinculado ao nome da indicación xeográfica.

Pero este concepto do aproveitamento da reputación que permitiría estender a
protección da IX a produtos non comparables non debe ser obxecto dunha interpretación
moi ampla, polo que se debería considerar ilícito só e exclusivamente aquel uso ou
evocación do seu nome que non teña outro motivo que o de “subir ao tren” da indicación
xeográfica.39
38Como indica BOTANA AGRA (ob. cit. p. 205), “esta condición encerra un amplo grao de vaguidade,
porque se impreciso é determinar cando existe un “aproveitamento”, non o é menos establecer a vinculación
deste coa “reputación” da denominación protexida en cuestión. Haberá, pois, que atender ao conxunto de
circunstancias de cada caso para poder valorar se concorre ou non a condición examinada” .
39Esta dificultade para delimitar o concepto de produto comparable ou para definir o ámbito de produtos en
que se podería invocar o aproveitamento da reputación dunha indicación xeográfica para impedir o rexistro
dunha marca non existe para o caso das IX de produtos vitícolas, na medida en que no artigo 102 do
Regulamento 1308/2013, sobre indicacións xeográficas para viños e viños espumosos, se indica
expresamente que se denegará: “O rexistro dunha marca que conteña ou consista nunha denominación de
orixe ou nunha indicación xeográfica protexida que non se axuste á especificación do produto en cuestión,
ou cuxa utilización se recolla no artigo 103, punto 2, e se refira a un dos produtos enumerados na parte II
do anexo VII”. Neste caso, existe unha predeterminación legal sobre os produtos comparables: produtos
comparables son só os que figuran no anexo citado, e trátase só de bebidas alcohólicas vitícolas e tamén
vinagre de viño. Neste sentido, non se podería estender a protección da indicación xeográfica a outros
produtos que non fosen os recollidos no anexo, aínda que puidese apreciarse un aproveitamento da
reputación da IX.
En relación con esta problemática, como sinala acertadamente MAROÑO GARGALLO (ob. cit. p. 204),
respecto desta restrición do regulamento comunitario sobre os produtos comparables cos viños “tería sido
positivo que o lexislador comunitario previse unha protección no suposto de que o emprego da
denominación en produtos doutra natureza implique un aproveitamento indebido da súa reputación”.
A este respecto, a solución que, en liña coa opinión doutrinal indicada, entendemos que é máis acertada (que
sería a de protexer a indicación xeográfica no caso de apreciarse aproveitamento da reputación fóra do
reducido círculo do anexo citado) proponse nas directrices da EUIPO no ámbito das marcas da Unión
Europea. En efecto, entende a oficina comunitaria que o actual Regulamento (UE) 2015/2424 da marca da
Unión Europea (RMUE) (que reformou substancialmente o anterior Regulamento da marca comunitaria)
permitiría, a través do seu artigo 8.4 bis, invocar, por vía de oposición de persoa interesada, unha indicación
xeográfica fronte a produtos e servizos que non xustificarían ningunha obxección ex officio en virtude dos
motivos de denegación absolutos (sería o caso comentado de produtos non recollidos no citado anexo)
sempre que se demostre que se trata dunha indicación xeográfica de renome na UE e que a utilización da
marca impugnada en relación cos produtos e servizos en conflito prexudicaría o renome da IX. No ámbito
das marcas nacionais, a nova Directiva (UE) 2015/2436, relativa á aproximación das lexislacións dos
Estados membros en materia de marcas, contén esa mesma norma (artigo 5.3.c), que sería de aplicación
directa, de non haber transposición anterior, na data do 14.1.2019.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 58

VI.- AS INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE
GALICIA
Por evidentes razóns de espazo non podemos ocuparnos aquí do tema competencial
en materia de indicacións xeográficas, abonda con indicar que na relevante Sentenza do
Tribunal constitucional nº 211/1990, do 20 de decembro, sobre a Lei 9/1985, do 30 de
xullo, do Parlamento de Galicia, de protección das pedras ornamentais, se abordou esta
materia de xeito favorable ás competencias da nosa comunidade autónoma en materia de
denominacións de orixe40.
No que se refire á normativa autonómica en materia de indicacións xeográficas,
cómpre sinalar a Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade
alimentaria galega, e o Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento das denominacións xeográficas de calidade do sector
alimentario e os seus consellos reguladores. Tamén cómpre facer referencia ao Decreto
124/2010, do 15 de xullo, polo que se regulan as mencións relativas á orixe ou
procedencia galega na etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios.
A Lei 2/2005 regula no capítulo II do título III, e baixo a rúbrica de
“Denominacións xeográficas de calidade” (artigos 7 a 21), materias como a protección dos
nomes das indicacións xeográficas, o procedemento para o seu recoñecemento, os
regulamentos e os consellos reguladores. No que se refire á materia de marcas debe
40Na nosa comunidade autónoma Galega e a día de hoxe atópanse protexidas un total de 31 DOP/IXP:
Para carnes frescas: Ternera Gallega (IXP). Actualmente en tramitación a indicación xeográfica “Capón de
Vilalba” e “Vaca e Boi de Galicia”
Para produtos cárnicos: Lacón Gallego (IXP)
Para queixos: Arzúa-Ulloa (DOP), San Simón da Costa (DOP), Cebreiro (DOP) e Queixo Tetilla (DOP).
Para outros produtos de orixe animal: Mel de Galicia (IXP).
Para froitas e hortalizas: Pemento de Herbón (DOP), Pemento de Arnoia (IXP), Pemento do Couto (IXP),
Pemento de Mougán (IXP), Pemento de Oímbra (IXP), Grelos de Galicia (IXP), Castañas de Galicia (IXP),
Pataca de Galicia (IXP) e Faba de Lourenzá (IXP).
Pescado e mariscos: Mexillón-Mejillón de Galicia (DOP).
Produtos de panadaría, pastelaría e repostaría: Pan de Cea (IXP) e Tarta de Santiago (IXP). Actualmente en
tramitación como IXP Pan Galego/Pan Gallego.
Para viños: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras, todas elas DOP, e Barbanza e Iria,
Betanzos e Val do Miño-Ourense, protexidas como IXP. Actualmente en tramitación a IXP Viños do
Morrazo.
- Para bebidas espirituosas: Orujo de Galicia/Augardente de Galicia, Licor Café de Galicia, Licor de Herbas
de Galicia e Aguardente de Herbas de Galicia, todas elas como IXP.
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subliñarse a previsión do artigo 941. O Decreto 4/2007 trata, basicamente, do procedemento
de recoñecemento das indicacións xeográficas, e do réxime xurídico dos seus órganos de
xestión. No Decreto 124/2010 interesa destacar as normas que dedica ao uso das mencións
de procedencia en relación cos produtos con indicación xeográfica.
Por outra parte, parécenos apropiado incluír neste traballo as medidas adoptadas
polas administracións con competencias sobre a protección das indicacións xeográficas, en
particular no que se refire á nosa Comunidade Autónoma; a esta medidas alude o artigo
13.3 do Regulamento 1151/201242.
Desde esta perspectiva, debemos destacar que na Dirección Xeral de Gandaría,
Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural da Xunta de
Galicia existe unha Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, a quen
lle compete, como unha das súas áreas de actuación, a promoción da produción e o
consumo dos produtos galegos e, particularmente, aqueles acollidos a algún indicativo de
calidade e, en particular, a xestión e a elaboración dos programas de promoción e fomento
dos produtos agroalimentarios galegos, así como as propostas de recoñecemento das
denominacións de calidade, para o que conta cun Servizo de Promoción da Calidade
4129 Respecto do contido deste artigo 9, interésanos destacar en particular os puntos seguintes:
“ … 5. No caso de que unha mesma marca, nome comercial ou razón social sexa utilizada para a
comercialización dun produto con denominación xeográfica de calidade e outro ou outros de similar especie
que carezan da devandita denominación de calidade, deberanse introducir na etiquetaxe, na presentación e
na publicidade destes produtos elementos abondos que permitan diferenciar de maneira clara e sinxela o
produto con denominación do que non a ten, para evitar, en todo caso, a confusión nos consumidores.
6. Sen prexuízo do que dispón o número anterior, a normativa propia de cada denominación xeográfica de
calidade poderá exixir que as marcas comerciais que se utilicen nos produtos por ela amparados non sexan
utilizadas noutros de similar especie que non estean acollidos á súa protección.”
A este respecto, parécenos moi atinada a previsión do número 5, pero en relación co previsto no número 6,
que figura na maioría dos regulamentos das nosas indicacións xeográficas entendemos que choca con
normas de dereito comunitario do propio Tratado de funcionamento da Unión Europea, relativas á libre
circulación de mercadorías e de servizos, e tamén coa Directiva comunitaria de marcas, polo que tanto a
norma legal autonómica como os regulamentos de IX resultarían inaplicables neste caso polo principio de
primacía do dereito comunitario. A este respecto, cómpre subliñar que a medida recollida supón unha
restrición do dereito de marca que non resulta proporcional pois vai máis alá do estritamente necesario para
protexer o consumidor fronte ao risco de engano ou erro sobre a orixe xeográfica dos produtos.

4230 Sinala esta norma comunitaria que: "Os Estados membros adoptarán as medidas administrativas e
xudiciais pertinentes para, en aplicación do punto 1, previr ou deter calquera uso ilegal de denominacións
de orixe protexidas e de indicacións xeográficas protexidas, producidas ou comercializadas no Estado
membro de que se trate. Con tal fin, os Estados membros designarán as autoridades competentes para
adoptar as ditas medidas, de conformidade cos procedementos establecidos por cada Estado membro. Estas
autoridades deberán ofrecer as adecuadas garantías de obxectividade e imparcialidade, e dispoñer do
persoal cualificado e dos recursos necesarios para desempeñar as súas funcións."
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Agroalimentaria.
Neste sentido, un dos aspectos principais da actividade deste servizo é a xestión de
axudas para apoiar a produción e comercialización dos produtos de calidade. Entre estas
axudas cómpre sinalar as seguintes: as axudas para gastos de funcionamento dos consellos
reguladores, as axudas a produtores que participan en programas de produción e mellora
dos produtos agroalimentarios galegos con calidade diferenciada, as axudas para
agrupacións de produtores para actividades de información e promoción dos produtos
agroalimentarios galegos con calidade diferenciada (axudas promoción), e as axudas para
os programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de
calidade agroalimentarias.
Tamén cómpre referirse ás accións directas de promoción en que participa a propia
consellería, referidas basicamente a catas dos viños de Galicia e das augardentes e licores
tradicionais de Galicia, e tamén catas de queixos das diversas DOP de Galicia e de mel da
IXP Mel de Galicia. Debemos destacar, a este respecto, a asistencia por parte da
consellería a importantes feiras e foros nacionais e internacionais. Non debe esquecerse, a
este respecto, a relevante proxección económica do noso sector de produtos
agroalimentarios con DOP/IXP.
Neste sentido, cómpre subliñar que no ano 2015, e segundo datos facilitados pola
Consellería do Medio Rural 43, o volume total comercializado de produtos galegos con
DOP/IXP foi duns 370 millóns de euros, aos cales debemos engadir 19 millóns de euros
referidos á DOP Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia, polo que o total das
denominacións de calidade sería de 389 millóns de euros. Destacan dentro das producións
de calidade as cinco denominacións de orixe vitivinícolas, cun valor do viño
comercializado en 2015 estimado nuns 180 millóns de euros, o que supón case un 37 % do
valor total das producións de calidade, e dentro delas sobresae particularmente a D.O. Rías
Baixas, cun valor da produción comercializada en 2015 duns 102 millóns de euros. A outra
gran denominación de calidade galega en termos económicos é a IXP Ternera Gallega,
cunha produción que acadou en 2015 o valor de 112 millóns de euros. Podemos subliñar
43Queremos facer constar o noso agradecemento á valiosa información facilitada por Ricardo Rivas Barros,
subdirector xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, tanto no que se refire aos datos económicos
expostos como, singularmente, respecto das diversas actuacións da Administración autonómica neste ámbito,
e sobre a variedade e complexidade dos problemas que xorden na realidade práctica en relación coa
protección das nosas denominacións xeográficas e DOP/IXP. No que se refire a algúns datos comparativos
con outras CC. AA. tivemos en conta a información facilitada pola Secretaría Xeral de Agricultura e
Alimentación - Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
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tamén que o sector de queixos con DOP/IXP facturou en 2015 un total de 33 millóns de
euros (neste volume comercial corresponde o 60 % á DOP Arzúa-Ulloa). Por outra parte,
outros sectores relevantes son os correspondentes á IXP Pataca de Galicia, cuns 3,5
millóns de euros (moi inferior aos 9 millóns de euros de 2014, sen dúbida por unha baixa
colleita en 2015) e a IXP Mel de Galicia con case 2,5 millóns de euros. Tamén cómpre
destacar o sector das bebidas espirituosas que acadou un total de 3 millóns de euros,
correspondendo o 42 % á IXP Licor de Herbas de Galicia. En relación cos produtos de
panadaría e repostaría cómpre subliñar que a IXP Pan de Cea tivo un volume comercial
duns 860.000 euros, e a IXP de Tarta de Santiago, uns 625.000 euros.
En termos comparativos coas DOP/IXP doutras comunidades autónomas podemos
subliñar que a DOP Queixo Arzúa-Ulloa é no seu sector a segunda no territorio español,
tras a DOP Queso Manchego. Pola súa parte, a IXP “Ternera Gallega” é a primeira no
sector de carnes frescas de vacún, cunha porcentaxe do 57 % na produción total española.
A mesma posición e a mesma porcentaxe ocupa a IXP “Mel de Galicia”. Por outra parte,
no sector das hortalizas a IXP “Pataca de Galicia” ocupa tamén a primeira posición.
En relación coas actuacións da Consellería do Medio Rural cómpre subliñar tamén
outra importante actividade que hai que desenvolver dentro da área de promoción da
calidade agroalimentaria constituída pola preparación da documentación necesaria para o
rexistro de novas DOP/IXP e a súa posta en marcha, así como realizar as modificacións
que resulten pertinentes co paso do tempo en que se atopan xa inscritas.
Tamén podemos subliñar que na Lei 2/2005 se crea o Instituto Galego da Calidade
Alimentaria, cuxo regulamento se aproba mediante Decreto 259/2006, do 28 de decembro.
Entre as súas función cómpre destacar, polo que atinxe ás indicacións xeográficas, as
seguintes: actuacións de control e certificación dos produtos acollidos ás distintas figuras
de protección da calidade alimentaria do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia;
promoción e defensa da calidade dos devanditos produtos e prestación de todo tipo de
servizos de asesoramento e xestión aos consellos reguladores das denominacións
xeográficas de calidade e aos órganos de xestión doutras figuras de protección da calidade
alimentaria.
Finalmente, interésanos destacar, ao fío do presente traballo, as actuacións que leva
a cabo a Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria en relación coas
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solicitudes de rexistro na OEPM de marcas para produtos agroalimentarios (incluíndo os
produtos vitivinícolas) en cuxos distintivos se inclúan denominacións xeográficas do
territorio da nosa comunidade autónoma, tanto as que constitúen o nome dunha DOP/IXP
como outros nomes xeográficos en xeral.
Estas actuacións concrétanse, logo dun seguimento diario das solicitudes de marcas
en determinadas clases do Nomenclátor nas cales se inclúen estes produtos ou similares,
na presentación de obxeccións ao rexistro dunha marca baixo a fórmula de “observacións
de terceiros”, prevista no artigo 19 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas 44.
A este respecto, as observacións que presenta a Administración autonómica, a
través da Consellería do Medio Rural, refírense non só aos casos de identidade entre a
denominación que se solicita como marca e a denominación xeográfica ou indicación
xeográfica que se pretende protexer, senón tamén aos supostos de semellanza de
distintivos; en definitiva, preténdese evitar que se produza un risco de confusión ou de
eventual engano ou erro para o público dos consumidores. Neste sentido, o obxectivo
destas observacións presentadas pola Administración autonómica é a protección do
público dos consumidores, impedindo o acceso ao Rexistro de marcas enganosas sobre a
orixe xeográfica (e tamén as características e calidades singulares no caso do nome dunha
indicación xeográfica).
44A través desta figura das observacións de terceiros, que tamén se recolle no artigo 41 do RMUE, trátase
de fortalecer a eficacia obstativa das prohibicións absolutas para o rexistro dunha marca (as previstas no
artigo 5 da Lei de marcas de 2001). A este respecto, no número 3 do artigo 19 da vixente Lei de marcas
establécese expresamente que: “Os órganos das administracións públicas e as asociacións e organizacións
de ámbito nacional ou autonómico que, segundo os seus estatutos, teñan por finalidade a protección do
consumidor, poderán dirixir á Oficina Española de Patentes e Marcas, no prazo previsto no punto anterior,
observacións escritas, sinalando as prohibicións do artigo 5, en virtude das cales procedería denegar de
oficio o rexistro da marca. Estes órganos e asociacións non adquirirán a calidade de partes no
procedemento, pero as súas observacións notificaránselle ao solicitante da marca e resolveranse conforme o
previsto no artigo 22.”
Estas observacións deberán remitirse á OEPM no prazo dos dous meses posteriores á publicación da
solicitude no Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, e o escrito das observacións de terceiros deberá
axustarse ao previsto para o escrito de oposición no artigo 17.2 do Regulamento da Lei de marcas. Por outra
parte, no artigo 21, baixo a rúbrica de “Suspensión da solicitude” indícase expresamente que: “Se
comunicarán ao solicitante as oposicións ou observacións formuladas e os reparos sinalados de oficio para
que, no prazo que regulamentariamente se determine, presente as súas alegacións.” Finalmente, no artigo
22 sinálase expresamente que: “1. Transcorrido o prazo fixado para a contestación ao suspenso, contestase
ou non o solicitante, a Oficina Española de Patentes e Marcas acordará a concesión ou denegación do
rexistro da marca especificándose, sucintamente, neste último caso, os motivos e dereitos anteriores
causantes dela. 2. Se a causa de denegación do rexistro da marca só existe para parte dos produtos ou
servizos, a denegación do rexistro limitarase aos produtos ou servizos de que se trate...”.
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Neste sentido, desde a perspectiva de evitar o risco de engano para os
consumidores cómpre subliñar que nas observacións formuladas pola Administración
autonómica ás marcas nas cales figura un nome xeográfico do territorio da nosa
Comunidade Autónoma e para distinguir uns produtos en xeral, sen restrinxilos aos de
orixe galega, alúdese ao citado artigo 5.1. letra g), da vixente Lei de marcas, que prohíbe
as marcas enganosas. Tamén se alega o artigo 7.1. letra a), do Regulamento (UE) nº
1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre a
información alimentaria facilitada ao consumidor. Nesta norma comunitaria establécese
expresamente que: “A información alimentaria non inducirá a erro, en particular: a)
sobre as características do alimento e, en particular, sobre a natureza, identidade,
calidades, composición, cantidade, duración, país de orixe ou lugar de procedencia, e
modo de fabricación ou de obtención”. Tamén se trae a colación nestas observacións
formuladas pola Administración autonómica o Decreto da Xunta de Galicia 124/2010, do
15 de xullo, polo que se regulan as mencións relativas á orixe ou procedencia galega na
etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios.
Así as cousas, cómpre sinalar que para evitar que existan no mercado produtos
cunha marca na cal se inclúa un nome xeográfico galego pero que non sexan orixinarios
do noso territorio e, polo tanto, impedir o engano aos consumidores, sería suficiente a
observación baseada no artigo 5.1. letra g), da Lei de marcas e nas outras normas citadas.
Non obstante, as observacións de terceiros pódense referir, en xeral, ás prohibicións
absolutas recollidas no citado artigo 5.1, e hai outra prohibición de rexistro incluída nesta
norma que podería tamén fundamentar unha observación da Administración autonómica.
Trátase da prohibición de rexistro establecida no artigo 5.1. letra c) referida aos signos
descritivos, neste caso sobre a procedencia xeográfica dos produtos que pretende distinguir
a marca. Neste sentido, aínda que se restrinxan os produtos polo solicitante da marca aos
orixinarios do territorio galego designado por ese nome xeográfico, entendemos que tamén
debe valorarse o interese público de impedir o acceso ao rexistro dunha marca que consista
unicamente (ou acompañada de elementos xenéricos ou puramente descritivos) nun nome
xeográfico galego, na medida en que afecta o libre uso dese nome polo colectivo de
empresarios do territorio designado e, polo tanto, o principio de libre concorrencia no
mercado. É certo que sempre se pode anular o rexistro desa marca, pero entendemos que
sería preferible formular tamén neste caso unha observación pola Administración
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autonómica. Entendemos que pode haber unha razón de peso para esta postura, na medida
en que no artigo 5.2 se indica que: “O disposto nas letras b), c) e d) do punto 1 non se
aplicará cando a marca adquirise, para os produtos ou servizos para os cales se solicite o
rexistro, un carácter distintivo como consecuencia do uso que se fixese dela.” En efecto,
pode ocorrer que unha marca inicialmente descritiva, que mesmo consista unicamente no
nome que designa a orixe xeográfica do produto, adquira por consecuencia do seu uso un
segundo significado (secondary meaning) distintivo, o que impediría posteriormente a
anulación do seu rexistro.
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LEIS 39/2015 E 40/2015. ASPECTOS SUBSTANTIVOS
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SUMARIO: I. INTRODUCIÓN. II. AVANCE DA LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DO
PROCEDEMENTO

ADMINISTRATIVO

COMÚN

DAS

ADMINISTRACIÓNS

PÚBLICAS- 1. Exposición de motivos: xustificación da reforma.- 2. Derrogación
normativa.- 3. Ámbito subxectivo da lei.- 4. Recursos de inconstitucionalidade. III.
AVANCE DA LEI 40/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DE RÉXIME XURÍDICO DO SECTOR
PÚBLICO. IV. CARACTERES DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NA NOVA
LEXISLACIÓN-

1.

Responsabilidade

xeral-

2.

Responsabilidade

directa.-

3.

Responsabilidade obxectiva?. V. O DANO COMO PRESUPOSTO OBXECTIVO POR
EXCELENCIA

DA

RESPONSABILIDADE

PATRIMONIAL:

NOVIDADES

LEXISLATIVAS- 1. Dano antixurídico.- 2. Cumprimento dunha obrigación legal.Responsabilidade do Estado lexislador.- 2.1 Norma con rango de lei declarada
inconstitucional.- 2.2 Norma declarada contraria ao dereito da Unión Europea.- 3. Demais
requisitos do dano.

RESUMO. Este traballo non pretende recoller un estudo completo do instituto da
responsabilidade patrimonial, senón ofrecer uns apuntamentos sobre as novidades
lexislativas que introduciron as leis 39/2015 e 40/2015 nesta materia, con especial referencia
ás que afectan aspectos de carácter substantivo cuxo coñecemento pode ser de utilidade a
aqueles que nos enfrontamos á súa aplicación diaria no noso labor profesional. Sen máis
ambición que cumprir con este obxectivo, veremos como coas novas leis se produce un
proceso de administrativización da actividade das administracións públicas cando actúan a
través de entidades de dereito privado en relacións desta natureza, ou como se puxo cuño
legal aos requisitos para exixir a responsabilidade do Estado lexislador, apartándose a Lei
40/2015 do criterio que viñan seguindo os tribunais de xustiza.
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PALABRAS CLAVE: Lei 39/2015. Lei 40/2015. Responsabilidade patrimonial.
Administración

pública.

Funcionamento

normal

ou

anormal.

Dano

antixurídico.

Responsabilidade do Estado lexislador.

I.- INTRODUCIÓN

Un Estado de dereito aséntase sobre varios principios e garantías, entre as cales se
inclúe a garantía patrimonial. Esta garantía ten o seu reflexo no artigo 106.2 CE, segundo o
cal “Os particulares, nos termos establecidos pola lei, terán dereito a seren indemnizados
por toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza
maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento dos servizos públicos”.

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante,
LRXSP), non fixo máis que continuar cunha regulación da responsabilidade patrimonial da
Administración pública deseñada na lei como unha responsabilidade xeral e directa que entra
en xogo sempre que se cumpran os requisitos que exixe a norma1, e se siga o procedemento
previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas (en diante, LPAC)2 .

Ambas as leis, LRXSP e LPAC, entraron en vigor o día 2 de outubro de 2016
(disposición derradeira sétima) -salvo nalgunhas previsións3-, tras un período de vacatio
legis dun ano.
Desde o punto de vista sistemático, a principal novidade que tivo lugar coa entrada
en vigor das dúas normas, consiste en que a regulación da responsabilidade patrimonial

1Requisitos que coinciden substancialmente cos xa previstos na lei anterior, Lei 30/9292, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
2Cuxos trámites tamén coinciden substancialmente cos previstos na xa derrogada LRXAP-PAC.
3Entre outras, destacamos as relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro
de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único
electrónico, que producirán efectos aos dous anos da entrada en vigor o día 2 de outubro de 2017.
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queda dividida entre elas. Por unha parte, a LPAC (relacións ad extra4) regula o
procedemento, e, por outra, a LRXSP (relacións ad intra) regula os principios sobre os cales
se asenta a dita institución, e demais cuestións de carácter substantivo que afectan a
indemnización, a responsabilidade do Estado lexislador e a responsabilidade concorrente das
administracións públicas.

II.- AVANCE DA LEI 39/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DO PROCEDEMENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS.

O título IV da LPAC «Disposicións sobre o procedemento administrativo común»
estrutúrase en sete capítulos e entre as súas principais novidades destaca que os anteriores
procedementos especiais sobre potestade sancionadora e responsabilidade patrimonial, que a
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común (en diante, Lei 30/92), regulaba en títulos separados5, se
integran agora como especialidades do procedemento administrativo común.

1.- Exposición de motivos: xustificación da reforma
O lexislador trata de xustificar esta técnica lexislativa na necesidade de cumprir un
dos obxectivos que persegue a lei, a saber: “a simplificación dos procedementos
administrativos e a súa integración como especialidades no procedemento administrativo
común, contribuíndo así a aumentar a seguridade xurídica”. De acordo coa sistemática
seguida, os principios xerais da responsabilidade patrimonial das administracións públicas,
en canto afectan aspectos máis orgánicos que procedementais, regúlanse na LRXSP.
4Segundo a exposicion de motivos da LRXSP “Resulta, por tanto evidente, a necesidade de dotar o noso
sistema legal dun dereito administrativo sistemático, coherente e ordenado, de acordo co proxecto xeral de
mellora da calidade normativa que inspira todo o informe aprobado pola CORA. Nel previuse a
elaboración de dúas leis: unha, reguladora do procedemento administrativo, que integraría as normas que
rexen a relación dos cidadáns coas administraciones; outra, comprensiva do réxime xurídico das
administracións públicas, onde se incluirían as disposicións que disciplinan o sector público institucional.
Con isto, abórdase unha reforma integral da organización e funcionamento das administracións articulada
en dous eixes fundamentais: a ordenación das relacións ad extra das administracións cos cidadáns e
empresas, e a regulación ad intra do funcionamento interno de cada Administración e das relacións entre
elas”.
5A responsabilidade das administracións públicas e das súas autoridades e demais persoal ao seu servizo
regulábase no título X, artigos 139-146.
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Esta aseveración, recollida da exposición de motivos da LPAC, non se axusta
exactamente á realidade, pois a LRXSP vai máis alá dunha regulación orgánica do sector
público e dunha regulación substantiva do instituto da responsabilidade patrimonial, ao
conter regulación que tamén afecta o procedemento de exixencia da responsabilidade
patrimonial. Así sucede, por exemplo, co artigo 33.4, que regula o trámite de consulta ás
restantes

administracións

implicadas,

en

procedementos

nos

cales

exista

unha

responsabilidade concorrente de varias administracións públicas, ou co artigo 36.4, que
regula os trámites do procedemento para a exixencia da responsabilidade patrimonial das
autoridades e persoal ao servizo das administracións públicas, trámites que antes se recollían
nunha norma regulamentaria, o Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento

dos

procedementos

das

administracións

públicas

en

materia

de

responsabilidade patrimonial.
2.- Derrogación normativa
A LPAC derroga todas as normas de igual ou inferior rango que contradigan ou se
opoñan a ela (disposición derrogatoria primeira). En particular, derroga de forma expresa
(disposición derrogatoria segunda) as seguintes disposicións, que afectaban a materia que
estamos tratando:
- Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
- Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos
procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade patrimonial.
- Real decreto 772/1999, do 7 de maio, polo que se regula a presentación de
solicitudes, escritos e comunicacións ante a Administración xeral do Estado, a expedición de
copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro.
O artigo 142.3 da derrogada Lei 30/92 demandaba unha colaboración
regulamentaria para regular tanto o procedemento xeral para a determinación da
responsabilidade patrimonial como o procedemento abreviado.
Nin a LRXSP nin a LPAC conteñen unha previsión semellante, pois a primeira xa
recolle as especialidades procedementais no seo do procedemento administrativo común para
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a exixencia da dita responsabilidade e encárgase de regular o procedemento abreviado6.
Mesmo a LRXSP, no seu artigo 32.9, remítese á LPAC en canto ao procedemento
para determinar a responsabilidade das administracións públicas polos danos e perdas
causados a terceiros durante a execución de contratos cando sexan consecuencia dunha orde
inmediata e directa da Administración ou dos vicios do proxecto elaborado por ela mesma.
Agora ben, con tales previsións legais non queda esgotada toda a regulación da
responsabilidade patrimonial. A disposición derradeira décimo quinta da LPAC faculta o
Consello de Ministros e os ministros de Presidencia e de Facenda e Administracións
Públicas, no ámbito das súas competencias, para ditaren cantas disposicións regulamentarias
sexan necesarias para o seu desenvolvemento.
Coa derrogación expresa da Lei 30/92, todas as referencias que as distintas normas
fagan a ela se entenderán feitas á LRXSP ou á LPAC, segundo corresponda (disposición
derradeira cuarta).
Consonte a disposición derradeira quinta da LPAC, no prazo dun ano a partir da
súa entrada en vigor deberanse adecuar a esta lei as normas reguladoras estatais, autonómicas
e locais dos distintos procedementos normativos que sexan incompatibles co previsto nela.

3.- Ámbito subxectivo da lei
Consonte o disposto no artigo 2, a LPAC aplícase a todo o sector público.
O sector público comprende:
a) As administracións públicas de base territorial (Administración xeral do Estado,
as administracións das comunidades autónomas, as entidades que integran a
Administración local).
b) A Administración institucional (calquera organismo público e entidade de
dereito público vinculados ou dependentes das administracións públicas).
c) As entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das administracións
públicas, que quedarán suxeitas ao disposto nas normas desta lei que especificamente se
refiran a elas e, en todo caso, cando exerzan potestades administrativas.
6Capítulo VI «Da tramitación simplificada do procedemento administrativo común». Artigo 96.
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d) As universidades públicas, que se rexerán pola súa normativa específica e
supletoriamente polas previsións da LPAC.
Isto significa que toda reclamación de responsabilidade patrimonial que se presente
fronte a estas administracións e entidades públicas se tramitará polas canles previstas na
LPAC, e os actos que poñan fin a estes procedementos terán a consideración de actos
administrativos suxeitos ao control da xurisdición contencioso-administrativa (artigos 1 e 2
e) da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa; (en diante, LXCA).
No caso das entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das
administracións públicas -personificacións xurídico-privadas do sector público, como son as
sociedades públicas mercantís ou as fundacións públicas-, quedan sometidas ás normas da
LPAC cando estas normas se refiran especificamente a elas e, en todo caso, cando exerzan
potestades administrativas.
Non deixa de chamar a atención esta última previsión legal –que se repite no artigo
2.2 b) da LRXSP-, tendo en conta que o lexislador sempre quixo evitar a atribución de
potestades públicas ás personificacións xurídico-privadas do sector público. A xustificación
presentábase sinxela: non teñen a consideración de Administración pública. O seu persoal é
laboral e, conforme o disposto no artigo 9.2 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado
público, o exercicio das funcións que impliquen a participación directa ou indirecta no
exercicio das potestades públicas corresponde exclusivamente aos funcionarios públicos.
A disposición adicional décimo segunda da Lei 6/1997, do 14 de abril, de
organización e funcionamento da Administración xeral do Estado (derrogada pola LRXSP),
dispoñía que “As sociedades mercantís estatais (…) en ningún caso poderán dispoñer de
facultades que impliquen o exercicio de autoridade pública”. Do mesmo modo, a Lei
50/2002, do 26 de decembro, de fundacións, dispoñía no seu artigo 46 (derrogado pola
LRXSP) que “As fundacións do sector público estatal (…) Non poderán exercer potestades
públicas”.
No ámbito autonómico galego, a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización
e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no seu
artigo 103.2, dispón que “As sociedades mercantís autonómicas en ningún caso dispoñerán
de facultades que impliquen o exercicio de potestades administrativas”, e o artigo 115.1, que
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“as fundacións do sector público da Comunidade Autónoma non poderán exercer potestades
públicas”.
Non obstante, coas leis LRXSP e LPAC experiméntase o proceso inverso ao
fenómeno que coñecemos como de fuxida do dereito administrativo, o cal caracterizou esta
rama do ordenamento xurídico durante a segunda metade do século XX.
Unha manifestación deste proceso inverso encontrámola igualmente na LRXSP,
cuxo artigo 113, ao regular o réxime xurídico das sociedades mercantís estatais, establece
que “En ningún caso poderán dispoñer de facultades que impliquen o exercicio de autoridade
pública, sen prexuízo de que excepcionalmente a lei poida atribuírlle o exercicio de
potestades administrativas”.7
Respecto das universidades públicas, aínda que non se inclúan no número 3 do
artigo 2 da LPAC (consideración de administracións públicas), o que non merece ningunha
discusión é que se trata de institucións públicas creadas polos órganos lexislativos, dotadas
de personalidade xurídica e que prestan un servizo público aínda que desenvolvan as súas
funcións en réxime de autonomía (Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades; en diante, LOU). De conformidade co disposto no artigo 6.4 da LOU, as
resolucións do reitor e os acordos do Consello Social, do Consello de Goberno e do Claustro
Universitario esgotan a vía administrativa e serán impugnables directamente perante a
xurisdición contencioso-administrativa, de acordo co establecido na Lei 30/1992 (referencia
que se debe entender realizada á LPAC de conformidade co disposto na disposición
derradeira cuarta).
Podemos recordar, respecto das corporacións de dereito público, que, mesmo sendo
asociacións de base privada que actúan en defensa de intereses profesionais e económicos
comúns, se lles encomendan determinadas funcións públicas de maneira que, se no exercicio
desas funcións causan danos, a responsabilidade patrimonial se exixirá polas canles previstas
na LPAC e a resolución que poña fin a este procedemento será fiscalizable pola xurisdición
contencioso-administrativa8.
Non podemos finalizar este punto sen facer referencia novamente á actividade
privada da Administración, isto é, á actividade desenvolvida polas administracións públicas
7Francisco Velasco denomínao proceso de readministrativización das entidades privadas vinculadas ou
dependentes. Blog do Instituto de Dereito Local da Universidade Autónoma de Madrid: www.idluam.org
8Artigo 2 c) da LXCA.
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nas súas relacións de dereito privado, e ao réxime de responsabilidade dimanante.
Nestes casos, ben actúen directamente, ben o fagan a través dunha entidade de
dereito privado (en réxime de contratación ou de concesión administrativa, ou a través dunha
sociedade pública ou calquera outra entidade de dereito privado vinculada ou dependente), a
responsabilidade exixirase de conformidade co previsto nos artigos 32 e seguintes da
LRXSP. Polo tanto, unha vez presentada a reclamación de responsabilidade patrimonial,
tramitarase polas canles previstas na LPAC e resolverase de acordo cos principios previstos
na LRXSP.
É así como o artigo 35 da LRXSP «Responsabilidade de dereito privado» establece
que “Cando as administracións públicas actúen, directamente ou a través dunha entidade de
dereito privado, en relacións desta natureza, a súa responsabilidade exixirase de
conformidade co previsto nos artigos 32 e seguintes, mesmo cando concorra con suxeitos de
dereito privado ou a responsabilidade se exixa directamente á entidade de dereito privado a
través da cal actúe a Administración ou á entidade que cubra a súa responsabilidade”.
Este precepto non representa ningunha novidade respecto da normativa anterior,
pois mantén o réxime de responsabilidade que xa se recollía no artigo 144 da derrogada Lei
30/92, na redacción dada pola Lei 4/1999.
O artigo 35 da LRXSP mantén o réxime de responsabilidade das administracións
públicas no que se refire ao carácter directo polos danos e perdas causados polo persoal ao
seu servizo, mesmo cando actúe en relacións de dereito privado, e no que se refire á
exixencia desa responsabilidade conforme os principios da responsabilidade patrimonial,
antes recollidos no artigo 139 da Lei 30/92, e agora no artigo 32 da LRXSP.
O que engade a nova lei é a extensión deste réxime aos casos en que a
Administración actúe en relacións de dereito privado, non a través do persoal ao seu servizo
(que tamén, e así se recollía na lei anterior) senón a través dunha entidade de dereito privado,
e mesmo cando concorra con suxeitos de dereito privado ou a responsabilidade se exixa
directamente á entidade de dereito privado a través da cal actúe a Administración ou á
entidade que cubra a súa responsabilidade. Este último engadido aseméllase ao introducido
no artigo 2 e) da LXCA pola LO 19/2003, do 23 de decembro, nun afán de conseguir a
unidade xurisdicional cando se trata de reclamacións de responsabilidade patrimonial das
administracións públicas, calquera que sexa a natureza da actividade ou o tipo de relación de
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que derive, que non poderán ser demandadas por este motivo ante as ordes xurisdicionais
civil ou social “mesmo cando na produción do dano concorran con particulares ou conten
cun seguro de responsabilidade”.
No ámbito autonómico galego, o artigo 37.2 da Lei 1/2015, do 1 de abril, de
garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración (en diante, Lei galega
1/2015), establece que “Nos casos de xestión directa do servizo a través doutras entidades
instrumentais do sector público diferentes das expresadas no punto anterior (en alusión aos
prestados a través de entidades privadas instrumentais) e nos casos de xestión indirecta do
servizo, as relacións das persoas usuarias co prestador do servizo terán natureza xurídicoprivada (…).
Malia dotar estas relacións dunha natureza xurídico-privada, a lei galega somete ao
dereito administrativo -como o fai agora o artigo 35 da LRXSP- o réxime de
responsabilidade derivada da prestación dos servizos públicos. O artigo 40.1 da Lei galega
1/2015 permite ao usuario dirixir directamente a súa reclamación á Administración
autonómica titular do servizo público, de acordo co establecido na lexislación básica estatal9,
sen prexuízo do dereito a reclamar contra o prestador do servizo na vía xurisdicional que
corresponda nos casos en que non se pretenda a exixencia de responsabilidade patrimonial da
Administración10.
4.- Recursos de inconstitucionalidade
O Pleno do Tribunal Constitucional, por providencias do 19 de xullo de 2016 11
acordou admitir a trámite os recursos de inconstitucionalidade núm. 3628-2016 e 3865-2016,
promovidos polo Goberno de Cataluña e polo Goberno de Canarias, respectivamente, contra
os artigos 1, número 2; 6, número 4, parágrafo segundo; 9, número 3; 13 a); 44; 53, número
1 a), parágrafo segundo; e 127 a 133; disposicións adicionais segunda e terceira, e
disposición derradeira primeira, números 1 e 2; e artigos 1, en conexión co título VI (artigos
127-133), tamén respectivamente, da LPAC.
Os recursos presentados xiran principalmente sobre a afectación directa dos
9En referencia á Lei 30/92, e agora ás leis LRXSP e LPAC.
10Con esta previsión evítase que o prexudicado acuda á xurisdición contencioso-administrativa demandando
unicamente á entidade de dereito privado, que non é Administración pública e evítase que o prexudicado
demande a Administración pública ante a xurisdición civil, o cal non sería posible a teor do disposto no
artigo 2 e) da LXCA.
11Publicadas no BOE do 1 de agosto de 2016.
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preceptos impugnados á autonomía política das CC.AA., condicionando o exercicio da súa
potestade lexislativa e privándoos da súa lexítima opción para adoptar a disposición
normativa que crea máis conveniente para regular trámites distintos aos recollidos na lei12.
III. AVANCE DA LEI 40/2015, DO 1 DE OUTUBRO, DE RÉXIME XURÍDICO DO
SECTOR PÚBLICO.
A lei comeza establecendo nas súas disposicións xerais (título preliminar) os
principios de actuación e de funcionamento do sector público español.
Tamén se incorporan neste título os principios relativos ao exercicio da potestade
sancionadora e os que rexen a responsabilidade patrimonial das administracións públicas.
A responsabilidade patrimonial das administracións públicas regúlase no capítulo
IV, que se compón de dúas seccións: a sección primeira «Responsabilidade patrimonial das
administracións públicas» (artigos 32-35), e a sección segunda «Responsabilidade das
autoridades e persoal ao servizo das administracións públicas» (artigos 36 e 37), seguindo a
mesma estrutura da derrogada Lei 30/92.
A LRXSP apenas introduce reformas no instituto da responsabilidade patrimonial,
o cal foi criticado por algúns autores que viron nesta lei a oportunidade de corrixir carencias
da lexislación vixente e reducir a inseguridade xurídica e o protagonismo xudicial na
aplicación do sistema13.
Entre as novidades máis salientables neste ámbito, merecen especial atención os
cambios introducidos na regulación da responsabilidade patrimonial do Estado lexislador
polas lesións que sufran os particulares nos seus bens e dereitos derivadas de leis declaradas
inconstitucionais ou contrarias ao dereito da Unión Europea, aos cales me referirei en
próximas epígrafes.
O mesmo que na LPAC, a disposición derradeira décimo terceira da LRXSP
establece que as referencias feitas á Lei 30/1992 se entenderán feitas ás leis LRXSP ou
LPAC, segundo corresponda. Así como, de conformidade coa disposición derradeira décimo
12Os recursos de inconstitucionalidade tomaron como base boa parte do contido dos ditames emitidos polos
órganos consultivos das comunidades autónomas catalá e canaria: o Ditame 23/2015, do 17 de decembro, do
Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya (CGEC), e o Ditame 266/2016, do 9 de setembro, do
Consello Consultivo de Canarias.
13Rafael PIZARRO NEVADO “Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del
sector público”, en El nuevo régimen jurídico del sector público. Humberto Gonsálbez Pequeño (dir.) El
consultor de los Ayuntamientos. Madrid, 2016, pp. 102.
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sétima, no prazo dun ano a partir da súa entrada en vigor deberanse adecuar a esta as normas
estatais ou autonómicas que sexan incompatibles co previsto nela.
Por último, cómpre dicir que o Pleno do Tribunal Constitucional, nas providencias
do 19 de xullo de 201614 antes citadas, acordou admitir a trámite os recursos de
inconstitucionalidade núm. 3774-2016 e 3903-2016, promovidos polo Goberno de Cataluña
e o Goberno de Canarias, respectivamente, contra os artigos 39; 49 h), parágrafo segundo, e
por conexión, a disposición adicional oitava, 1; 52.2 desde «tendo en conta» ata o final do
punto; 81.3; 83.2.c e, por conexión, a disposición adicional oitava, 2; 120.2; 121; 122; 126;
129.2; 157.3, último parágrafo, e, por conexión cos citados preceptos, a disposición
derradeira décimo cuarta; e contra os artigos 50.2 d), 48.8 e disposicións adicionais sétima e
oitava, tamén respectivamente, da LRXSP.
Neste caso, os recursos presentados xiran principalmente sobre a limitación de
competencias autonómicas con motivo da ampliación das normas básicas e, polo tanto, sobre
a posible infracción da orde constitucional de distribución de competencias.
IV. CARACTERES DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL NA NOVA
LEXISLACIÓN
A continuación expoñerei brevemente as notas que caracterizan a responsabilidade
patrimonial:
1.- Carácter xeral
A Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954 implantou un sistema de
responsabilidade administrativa xeral, directa e non subsidiaria, de carácter obxectivo.
O carácter xeral da responsabilidade patrimonial quedou reflectido igualmente na
Lei 30/1992, e así se mantén na actual LRXSP.
2.- Carácter directo
Manifestacións do carácter directo da responsabilidade da Administración pública
encontrámolas ao longo do articulado da LRXSP, comezando polo artigo 36 «Exixencia da
responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das administracións
públicas» e continuando por outros preceptos, como o artigo 97 «Liquidación e extinción de
organismos públicos estatais», o artigo 115 «Réxime de responsabilidade aplicable aos
14Publicadas no BOE do 1 de agosto de 2016.
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membros dos consellos de administración das sociedades mercantís estatais designados pola
Administración xeral do Estado», ou o artigo 135 «Estrutura organizativa das fundacións».
O carácter directo da responsabilidade da Administración pública, fortalecido na
nova lei, estendeuse recentemente a outros ámbitos, como ao da actuación de xuíces e
maxistrados15.
Se acudimos a outras normas, e en particular no ámbito autonómico galego, a Lei
galega 1/2015, no seu artigo 40 «Responsabilidade patrimonial derivada da prestación dos
servizos públicos de titularidade autonómica», tamén establece o carácter directo da
responsabilidade patrimonial derivada da prestación dos servizos públicos.
3.- Carácter obxectivo
Este

principio

significa

que

a

responsabilidade

se

debe

recoñecer

independentemente do compoñente de culpa ou neglixencia que puido intervir na actuación
administrativa e, polo tanto, independentemente de que o dano dimane dun funcionamento
normal ou anormal dos servizos públicos, como rezaban os artigos 121.1 da LEF e 139.1 da
Lei 30/92, e agora o artigo 32.1 da LRXSP.
Non obstante, non se pode comprender a responsabilidade patrimonial da
Administración cun carácter absolutamente obxectivo, de maneira que a mera causación do
dano constitúa título xurídico suficiente para a obtención do resarcimento. Desprazouse a
ratio eficiendi da responsabilidade patrimonial desde a antixuridicidade da acción á do
resultado, o cal significa que só se poderán indemnizar os danos que o administrado non teña
o deber de soportar.
Cada vez existen máis ámbitos da actuación administrativa en que se prescinde do
modelo de responsabilidade obxectiva para dar paso a un sistema de responsabilidade
“anormal”16.
15Con este propósito, a LO 7/2015, do 21 de xullo, modificou o artigo 296.1 da LOPX de maneira que a
partir desta norma os danos e perdas causados polos xuíces e maxistrados no exercicio das súas funcións
darán lugar, se é o caso, á responsabilidade do Estado por erro xudicial ou por funcionamento anormal da
Administración de xustiza sen que, en ningún caso, os prexudicados poidan dirixirse directamente contra
aqueles.
16Así, no ámbito da Administración de xustiza, o artigo 292.1 da LOPX. Así mesmo, cando se trata de
reclamacións derivadas da actuación médica ou sanitaria, a xurisprudencia vén declarando que non resulta
suficiente a existencia dunha lesión (que levaría a responsabilidade obxectiva máis alá dos límites do
razoable), senón que é preciso acudir ao criterio da lex artis como modo de determinar cal é a actuación
médica correcta (STS do 21 de decembro de 2012 -Recurso: 4229/2011 Aranzadi ROJ: STS 8548/2012, STS
do 4 de xullo de 2013 –Recurso 2197/2010), STS do 19 de maio de 2015 –Recurso 4397/2010 Aranzadi
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Unha manifestación de responsabilidade por culpa, e non obxectiva, encontrámola
na propia LRXSP cando no artigo 32.8 establece que “O Consello de Ministros fixará o
importe das indemnizacións que proceda aboar cando o Tribunal Constitucional declarase,
por instancia de parte interesada, a existencia dun funcionamento anormal na tramitación
dos recursos de amparo ou das cuestións de inconstitucionalidade”.

V. O DANO COMO PRESUPOSTO OBXECTIVO POR EXCELENCIA DA
RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL: NOVIDADES LEXISLATIVAS
1.- Dano antixurídico
Os presupostos básicos da responsabilidade administrativa recóllense no artigo 32
da LRXSP, en termos semellantes a como se facía no artigo 139 da derrogada Lei 30/92:
“Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas administracións públicas
correspondentes de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, sempre que
a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos,
salvo nos casos de forza maior ou de danos que o particular teña o deber xurídico de
soportar de acordo coa lei”.
Non todo dano ou prexuízo que se sufra con motivo dunha actuación da
Administración pública é indemnizable, senón que debe cumprir os requisitos que se recollen
no artigo 32 da LRXSP, idénticos aos que se recollían na Lei 30/92.
A LRXSP exixe, nos seus artigos 32.1 e 34, que quede constatada a existencia de
un dano (debe ser efectivo), que este sexa avaliable economicamente e individualizado con
relación a unha persoa ou grupo de persoas, e ademais que sexa antixurídico por non ter o
particular a obriga de soportalo.
O dano antixurídico identifícase como o dano que quen o sofre non ten obriga de
soportalo.
O artigo 141.1 Lei 30/92, ao regular a indemnización, dispoñía que “Só serán
indemnizables as lesións producidas ao particular provenientes de danos que este non teña o
deber xurídico de soportar de acordo coa lei. Non serán indemnizables os danos que deriven
ROJ: STS 2494/2015, entre outras moitas).
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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 produción daqueles, todo
isto sen prexuízo das prestacións asistenciais ou económicas que as leis poidan establecer
para estes casos”.
A mesma previsión recóllese no artigo 34.1 da LRXSP, só que esta norma quixo
salientar a importancia do requisito da antixuridicidade do dano, incorporándoo ao artigo 32
xunto cos principios da responsabilidade patrimonial17.
2.- Cumprimento dunha obrigación legal. Responsabilidade do Estado
lexislador
Existe obrigación de soportar o dano cando se produza en cumprimento dunha
obrigación legal: se a lei impón ao administrado o deber de soportar o dano, non nace o
dereito á indemnización.
O artigo 32.3 da LRXSP18 establece o seguinte:
“Así mesmo, os particulares terán dereito a ser indemnizados polas administracións
públicas de toda lesión que sufran nos seus bens e dereitos como consecuencia da
aplicación de actos lexislativos de natureza non expropiatoria de dereitos que non teñan o
deber xurídico de soportar, cando así se estableza nos propios actos lexislativos e nos
termos que neles se especifiquen”.
Este precepto recolle a posibilidade de que unha lei non declarada inconstitucional
nin contraria á normativa comunitaria prevexa a indemnización de danos e perdas que se
ocasionen con motivo da súa aplicación por entender que quen os sofre non ten o deber
xurídico de soportalo; neste caso, será indemnizado nos termos que se especifiquen nesa
lei19.
17Recordemos que existe obrigación de soportar o dano, con carácter xeral, cando o prexudicado se encontra
vinculado coa Administración nunha situación especial de suxeición, cando o dano naza dun acto o contrato
axustado á lei, cando na causación do dano intervén a conduta do prexudicado, cando este voluntariamente
se coloca nunha situación de risco ou cando a Administración, aplicando o principio de precaución, adopta
medidas de protección que supoñen un sacrificio para un particular que desenvolve unha actividade da cal a
Administración ten, a través da ciencia e de certas investigacións, serias dúbidas sobre a súa inocuidade
(STS 22/01/2014, Recurso 407/2010, Roj SAN 109/2014), etc.
18Artigo 139.3 da derrogada Lei 30/92.
19Como xa se recolle no traballo de Miguel Angel RUIZ LÓPEZ “Retrospectiva y alcance actual de la
responsabilidad patrimonial del Estado-legislador”, a xurisprudencia do Tribunal Supremo durante os
últimos doce anos flexibilizou as marxes do antigo artigo 139.3 da Lei 30/92, recoñecendo a
responsabilidade patrimonial do Estado-lexislador mesmo nos casos en que as disposicións legais causantes
dos prexuízos omiten calquera alusión á posible indemnización (STS do 29 de febreiro de 2000, Rec.
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Pero que sucede cando a lei é declarada inconstitucional, é dicir, contraria ao
dereito da Unión Europea.
Como se di na exposición de motivos da LRXSP, a nova regulación da
responsabilidade do Estado lexislador polas lesións que sufran os particulares nos seus bens
e dereitos derivadas de leis declaradas inconstitucionais ou contrarias ao dereito da Unión
Europea constitúe unha das novidades máis salientables no ámbito da responsabilidade
patrimonial, concretándose as condicións que se deben dar para que se poida proceder, se é o
caso, á indemnización que corresponda.
Cómpre distinguir segundo nos encontremos ante unha norma con rango de lei
declarada inconstitucional (número 4 do artigo 32), ou ante unha norma declarada contraria
ao dereito da Unión Europea (número 5 do artigo 32).
2.1.- Norma con rango de lei declarada inconstitucional
“Se a lesión é consecuencia da aplicación dunha norma con rango de lei declarada
inconstitucional, procederá a súa indemnización cando o particular obtivese, en calquera
instancia, sentenza firme desestimatoria dun recurso contra a actuación administrativa que
ocasionou o dano, sempre que se alegase a inconstitucionalidade posteriormente
declarada”.
Vemos como a nova regulación introduce un dobre requisito, moi criticado,20 xa
que a procedencia da indemnización se somete a exixencias e condicionantes que supoñen un
importante obstáculo para conseguir o éxito dunha pretensión indemnizatoria.
Con carácter previo á presentación da reclamación de responsabilidade patrimonial,
o prexudicado debe cumprir este dobre requisito:
En primeiro lugar, ter obtido en calquera instancia sentenza firme desestimatoria
49/1998). E engade que a xurisprudencia se refire a un «núcleo indispoñible» para o lexislador, de maneira
que a ausencia de regulación legal non enerva o dereito a exixir responsabilidade polos danos ocasionados
polos poderes públicos [SSTS do 26 e 27 de novembro de 2009 (Rec. 585/2008 e 603/2007), e do 30 de
novembro de 2010 (Rec. 824/2009). E polo tanto, a ausencia na norma con rango de lei que o recoñeza e
especifique non exclúe o dereito á indemnización cando o órgano xurisdicional, indagando na vontade tácita
a ratio legis do lexislador, deduce do acto lexislativo, cando menos de modo presunto, un propósito
indemnizatorio ao constatar a produción dunha lesión ou dano real e efectivo nos bens ou dereitos dos
particulares á marxe da potestade expropiatoria (STS do 18 de outubro de 2001 e 17 de xuño de 2009,
ditadas, respectivamente, nos recursos 447/1998 e 944/2005).
20Exixencias que para algúns autores non se deducen da xurisprudencia en que se inspira a nova lei. Rafael
PIZARRO NEVADO “Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector
público”, en El nuevo régimen jurídico del sector público. Humberto Gonsálbez Pequeño (dir.) El consultor
de los ayuntamientos. Madrid, 2016, pp. 102.
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dun recurso contra a actuación administrativa que ocasionou o dano.
En segundo lugar, ter alegado a inconstitucionalidade posteriormente declarada.
O cal se traduce nos seguintes pasos:
a) esgotar a vía administrativa e xudicial en impugnación da actuación
administrativa causante do dano.
b) que no curso do procedemento xudicial se alegase a inconstitucionalidade da
norma con rango de lei en que se amparou a actuación administrativa impugnada.
c) que se obteña unha sentenza firme desestimatoria do recurso.
d) que a norma con rango de lei sexa declarada inconstitucional.
Con esta nova regulación péchase o paso a aquelas persoas que sufriron un dano
con motivo da aplicación dunha norma declarada inconstitucional pero que non impugnaron
previamente a actuación administrativa que a aplica, e a aqueles que, téndoa impugnado, non
invocasen a inconstitucionalidade da norma legal en que se ampara, co cal as posibilidades
de resarcimento son agora más limitadas e se afastan do criterio que viña sostendo o Tribunal
Supremo, en cuxas sentenzas só exixía o último dos catro pasos e non que o demandante
esgotase previamente todas as vías de recurso fronte á actuación administrativa21.
A isto engádese un segundo requisito, que é que no procedemento xudicial que o
particular debe seguir en impugnación da actuación administrativa ten que alegar a
inconstitucionalidade da norma.
Serán as normas procesuais as que respondan o interrogante de se isto se debe facer
necesariamente na demanda ou se se pode facer en trámites posteriores, como é o trámite de
conclusións. Recordemos que, conforme o disposto no artigo 65.1 da LXCA, no acto da vista
ou no escrito de conclusións non se poden formular cuestións que non fosen suscitadas nos
escritos de demanda e contestación. Mesmo podería descartarse a posibilidade de alegar no
escrito de conclusións a inconstitucionalidade da norma, ou a infracción da normativa
comunitaria, nos casos en que no momento da entrada en vigor da LRXSP (2 de outubro de
2016) os procedementos xudiciais nos cales se impugnan actuacións administrativas
amparadas nas ditas normas se encontrasen nunha fase posterior á de formalización da
21Distinguindo entre a exixencia de responsabilidade, por unha parte, e a validez e eficacia do acto
administrativo, por outra, de maneira que cabe exixir a primeira sen eludir a segunda (STS do 13 de
novembro de 2006, Recurso: 55/2005. Aranzadi ROJ: STS 6733/2006).
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demanda, pois non se pode eludir o dato de que a LRXSP estivo en período de vacatio legis
durante un ano.
En calquera caso, a exixencia de alegar no procedemento xudicial a
inconstitucionalidade da norma en que se amparou a actuación administrativa impugnada
dará lugar a que se multipliquen as alegacións de inconstitucionalidade, aínda que o sexa ad
cautelam por temor a pechar o paso a unha futura reclamación de responsabilidade
patrimonial para o caso de que a norma se acabe declarando inconstitucional.

2.2.- Norma declarada contraria ao dereito da Unión Europea
“Se a lesión é consecuencia da aplicación dunha norma declarada contraria ao dereito da
Unión Europea, procederá a súa indemnización cando o particular obtivese, en calquera
instancia, sentenza firme desestimatoria dun recurso contra a actuación administrativa que
ocasionou o dano, sempre que se alegase a infracción do dereito da Unión Europea
posteriormente declarada. Así mesmo, deberanse cumprir todos os requisitos seguintes:
a) A norma debe ter por obxecto conferir dereitos aos particulares.
b) O incumprimento debe estar suficientemente caracterizado.
c) Debe existir unha relación de causalidade directa entre o incumprimento da obrigación
imposta á Administración responsable polo dereito da Unión Europea e o dano sufrido polos
particulares.”
Aos supostos de normas declaradas contrarias ao dereito da Unión Europea
entendo que se poden engadir os de normas que non fosen traspostas ao ordenamento
xurídico interno22 ou os daquelas que o fosen pero incorrectamente23.
A nova regulación tamén exixe ao prexudicado cumprir un dobre requisito antes de
presentar a reclamación de responsabilidade patrimonial:
a) ter obtido, en calquera instancia, sentenza firme desestimatoria dun recurso contra a
actuación administrativa que ocasionou o dano.

22
23Esta posibilidade non se recolle na lei malia ter recibido o informe do Consello de Estado no seu Ditame
275/2015, do 29 de abril.
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b) ter alegado a infracción do dereito da Unión Europea posteriormente declarada.
Tamén aquí se pecha o paso a aqueles que sufriron un dano con motivo dunha
actuación administrativa amparada nunha norma contraria ao dereito da Unión Europea pero
que non a impugnasen previamente, e a aqueles que, téndoa impugnado, non alegasen a
infracción do dereito comunitario.
Respecto do primeiro requisito, cabe dicir que o Tribunal Supremo, nas sentenzas
do 29 de xaneiro de 2004 e 24 de maio de 2005, aplicaba distinta doutrina aos supostos de
reclamación de responsabilidade patrimonial do Estado lexislador cando se fundaban en
actos administrativos ditados en aplicación dunha lei declarada inconstitucional, que a
aqueles que se fundaban en aplicación dunha norma declarada contraria ao dereito
comunitario, pois só no primeiro caso non exixía que o demandante esgotase previamente
todas as vías de recurso internas dirixidas a impugnar a validez do acto administrativo lesivo
ditado sobre a base dunha lei declarada inconstitucional, e si no segundo. Esta diferenza de
trato foi corrixida polo Tribunal Supremo na Sentenza do 17 de setembro de 2010 (Sección
6ª, Rec. 153/2007), despois de que o Tribunal de Xustiza da Unión Europa, na súa Sentenza
do 26 de xaneiro de 2010 (Asunto C-118/08), resolvese sobre o alcance do feito de que o
reclamante non esgotase os recursos administrativos ou xurisdicionais contra unha actuación
administrativa practicada, para a ruptura do nexo causal entre a infracción da obrigación que
incumbe ao Estado e o dano sufrido polo particular, resolvendo que o dereito da Unión se
opón á aplicación dunha regra dun Estado membro en virtude da cal unha reclamación de
responsabilidade patrimonial do Estado baseada nunha infracción do dito dereito por unha lei
nacional declarada mediante sentenza do Tribunal de Xustiza ditada de acordo co artigo 226
CE só se pode estimar se o demandante esgotou previamente todas as vías de recurso
internas dirixidas a impugnar a validez do acto administrativo lesivo ditado sobre a base da
dita lei, mentres que tal regra non é de aplicación a unha reclamación de responsabilidade
patrimonial do Estado fundamentada na infracción da Constitución pola mesma lei declarada
polo órgano xurisdicional competente.
Respecto do segundo requisito, tamén provocará o efecto multiplicador das
alegacións ad cautelam de infracción do dereito da Unión Europea24.
24Forzando o cidadán a impugnacións prospectivas e cautelares, non vaia ser que no futuro a norma (…)
sexa declarada contraria ao ordenamento da Unión Europea (voto particular á STS do 16 de novembro de
2016 -Recurso 1590/2015-).
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Ata aquí os requisitos engadidos na nova lei que se igualan aos exixidos para
reclamar danos derivados da aplicación dunha norma con rango de lei declarada
inconstitucional.
Pero, cando se trata de danos derivados dunha actuación administrativa amparada
nunha norma contraria ao dereito da Unión Europea, engádense tres condicionantes máis,
que xa exixía a xurisprudencia do TXUE25:
a) que a norma teña por obxecto conferir dereitos aos particulares.
b) que o incumprimento estea suficientemente caracterizado.
c) que exista unha relación de causalidade directa entre o incumprimento da obrigación
imposta á Administración responsable polo dereito da Unión Europea e o dano sufrido polos
particulares.
Por último, e común a ambos os supostos (norma con rango de lei declarada
inconstitucional e norma declarada contraria ao dereito da Unión Europea), o ordinal sexto
do artigo 32 da LRXSP establece que “A sentenza que declare a inconstitucionalidade da
norma con rango de lei ou declare o carácter de norma contraria ao dereito da Unión
Europea producirá efectos desde a data da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado»
ou no «Diario Oficial de la Unión Europea», segundo o caso, salvo que nela se estableza
outra cosa”.
Polo tanto, será a partir desa data cando se comece a computar o prazo para a
presentación da reclamación de responsabilidade patrimonial.
Este prazo de prescrición para reclamar pola vía da responsabilidade patrimonial
debe poñerse en conexión co prazo ao cal se debe retrotraer a determinación dos danos polos
cales se reclama, que o artigo 34.1, parágrafo segundo, da LRXSP limita aos cinco anos
anteriores á data da publicación da sentenza que declare a inconstitucionalidade da norma
25STS do 24 de febreiro de 2016 (Recurso 251/2015) Aranzadi ROJ: STS 697/2016: o nacemento da
responsabilidade do Estado lexislador nestes casos, e o conseguinte dereito á indemnización, debe atender á
natureza da violación do dereito da Unión Europea. Recordemos que o TXUE recoñece este dereito á
indemnización cando, ante o incumprimento do dereito comunitario (Sentenza caso Francovich e Bonifaci
do 19 de novembro de 1991), concorre un estándar mínimo que se concreta nos tres requisitos seguintes.
Primeiro, que a norma infrinxida teña por obxecto conferir dereitos a particulares. Segundo, que a violación
estea suficientemente caracterizada. E terceiro, que medie relación de causalidade entre a infracción e o dano
sufrido.
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con rango de lei ou o carácter de norma contraria ao dereito da Unión Europea, de maneira
que só serán indemnizables os danos producidos durante ese prazo de cinco anos, salvo que a
sentenza dispoña outra cosa, di a lei.
Se a nova regulación da responsabilidade do Estado lexislador é susceptible de
reproche polas razóns ata agora expostas, tamén o é en canto á limitación temporal recollida
no citado precepto, tendo en conta a dilación que supón estar á espera dun pronunciamento
xudicial, ben de inconstitucionalidade dunha norma con rango de lei, ben de infracción do
dereito da Unión Europea. Esta dilación pode implicar que cando teña lugar esa declaración
xa cesasen os danos, ou que os acaecidos durante o período de cinco anos previsto no artigo
34.1 da LRXSP non sexan da mesma intensidade que aqueles que provocaron a impugnación
da actuación administrativa que os produciu.
Por último, cómpre dicir que, conforme a disposición transitoria quinta da LPAC,
os procedementos administrativos de responsabilidade patrimonial derivados da declaración
de inconstitucionalidade dunha norma ou o seu carácter contrario ao dereito da Unión
Europea, iniciados con anterioridade á entrada en vigor desta lei, se resolverán de acordo coa
normativa vixente no momento da súa iniciación.

3.- Demais requisitos do dano
Os demais requisitos que debe cumprir o dano para que sexa indemnizable,
recóllense no artigo 32.2 da LRXSP, equivalente ao 139.2 da derrogada Lei 30/92: o dano
alegado deberá ser efectivo, avaliable economicamente e individualizado con relación a unha
persoa ou grupo de persoas.
Mantense o requisito da efectividade e certeza do dano, o cal non impide que se
poida reclamar unha indemnización por danos futuros, cuxa indemnización é posible se os
danos son certos e indubidables.
Este criterio é seguido polos tribunais26 e ten o seu recoñecemento na Lei 35/2015,
do 22 de setembro (entrada en vigor o 1 de xaneiro de 2016), pola que se aproba o novo
baremo de indemnizacións por accidentes de tráfico27.
26Por exemplo, SAN 3/10/16 (Recurso 279/2015) Aranzadi ROJ: SAN 3773/2016.
27Modifica o texto refundido da Lei sobre responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos de
motor, aprobado polo Real decreto lexislativo 8/2004, do 29 de outubro.
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A Lei 40/2015 remítese ao baremo indemnizatorio dos danos e perdas para
accidentes de tráfico desde o momento en que o artigo 34.2 establece que “Nos casos de
morte ou lesións corporais poderase tomar como referencia a valoración incluída nos
baremos da normativa vixente en materia de seguros obrigatorios e da Seguridade Social”.
Pois ben, un dos principios sobre os cales se asenta o novo baremo é o de
reparación íntegra do dano, que inspirou o lexislador para reforzar a protección das vítimas
mediante a previsión indemnizatoria de importes médicos futuros, de custos de mobilidade
do lesionado, de necesidades de recambio de próteses, do lucro cesante (perda de ganancia
por parte da vítima), recollendo a norma os ingresos netos da vítima e tamén valora o
traballo non remunerado como as tarefas do fogar ou a perda de capacidade de traballo futura
de menores e estudantes, dos prexuízos extrapatrimoniais ou morais, de danos emerxentes
relacionados coas diferentes partidas de gastos asistenciais futuros, etc.
Aínda que a redacción do artigo 34.2 da LRXSP outorga ao baremo un carácter
orientativo -como tamén o é para os tribunais-, a súa importancia, ao dotar o sistema de
seguridade xurídica, ponse de manifesto na disposición adicional terceira da Lei 35/2015,
que prevé unha futura regulación do baremo indemnizatorio dos danos e perdas sobrevidos
con ocasión da actividade sanitaria, establecendo que o sistema de valoración regulado nela
servirá como referencia para a futura regulación.
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MATERIA DE REVISIÓN DE OFICIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Carmen Mª Salgueiro Moreira
Letrada da Xunta de Galicia

SUMARIO: I. INTRODUCIÓN. II. REVISIÓN DE OFICIO. 1. Revisión de oficio de
disposicións e actos nulos. 2. Declaración de lesividade de actos anulables. 3. Suspensión.
4. Revogación de actos e rectificación de erros. 5. Límites. 6. Competencia. III.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 1. Obxecto e clases de recursos. 2. Interposición. 3.
Inadmisión. 4. Suspensión da execución. 5. Audiencia. 6. Resolución. 7. Pluralidade de
recursos administrativos. 8. Regulación específica dos recursos administrativos. IV.
RÉXIME TRANSITORIO.

I. INTRODUCIÓN

A revisión de oficio, así como a regulación dos recursos administrativos, constitúen
temas clásicos no dereito administrativo, pero sempre están de permanente actualidade.
Baixo a rúbrica xeral Da revisión dos actos en vía administrativa, o título VII da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común –en diante, LRXPAC–, establecía a regulación dos
procedementos de revisión de oficio e dos recursos administrativos, regulación que traía
causa da reforma operada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que modificou
profundamente o réxime destes procedementos.
No novo contexto xurídico derivado da promulgación da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas –en diante,
LPACAP–, e da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público,
caracterizado polo desdobramento do contido da antiga LRXPAC en dous textos
normativos separados, o tema da revisión de oficio e da regulación dos recursos
administrativos quedou recollido na primeira das leis citadas. En concreto, a dita lei dedica
a esta materia o seu título V (artigos 106 a 126) e distingue, tal e como facía o seu
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antecedente normativo máis directo, entre a revisión de oficio (capítulo I) e os recursos
administrativos (capítulo II).
Como se indica na exposición de motivos da LPACAP, a nova lei mantén as
mesmas vías de revisión que a LRXPAC: a revisión de oficio e a tipoloxía de recursos
administrativos xa existentes (alzada, potestativo de reposición e extraordinario de
revisión). Esta exposición de motivos salienta a seguir a novidade consistente na
posibilidade de suspensión do prazo para resolver no caso de pluralidade de recursos
contra un mesmo acto (sobre a cal volveremos máis adiante). Agora ben, malia a primeira
impresión que poida dar a lectura da exposición de motivos da lei, o certo é que, ben que
non se pode dicir que esteamos ante unha materia que teña sido obxecto dunha profunda
modificación, non é aquela a única novidade na materia, pois a nova lei recolle diversas
modificacións respecto dos preceptos que integraban o título VII da LRXPAC, algunhas de
carácter simplemente técnico e outras cun determinado alcance material.
O obxecto deste artigo é o exame das ditas novidades, así como das principais
cuestións que aínda quedan sen resolver coa nova regulación.

II. REVISIÓN DE OFICIO

1. Revisión de oficio de disposicións e actos nulos
O artigo 106, que se titula Revisión de disposicións e actos nulos, recolle o
mecanismo de carácter excepcional a través do cal se materializa a potestade de revisión
de oficio das disposicións e dos actos administrativos nos supostos en que neles concorra
algún ou algúns dos vicios de nulidade de pleno dereito previstos no artigo 47 da LPACAP
(precepto que reproduce as causas de nulidade contidas no artigo 62 da LRXPAC).
O precepto da nova lei segue, en xeral, a estrutura e o contido do antigo artigo 102
da LRXPAC, e ten como única modificación substantiva na materia a consistente na
ampliación do prazo de resolución do procedemento, o cal pasa de tres a seis meses,
transcorrido o cal se producirá a caducidade do procedemento, no caso de se iniciar este de
oficio ou, no suposto de iniciación por solicitude de persoa interesada, esta poderá
entendela desestimada por silencio administrativo. Esta modificación, coherente co
establecido para a declaración de lesividade, cabe considerala, seguindo o manifestado
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polo Consello Xeral do Poder Xudicial no seu informe sobre o anteproxecto de lei28, como
favorable, ao tratarse en ambos os casos de mecanismos encadrados dentro da potestade de
revisión da Administración.
Salvo a dita novidade, en todo o demais, o precepto mantén, en esencia, a
redacción do artigo 102 da LRXPAC.
Así, no caso de actos administrativos, mantense a posibilidade de que a potestade
revisora poida ser exercida por iniciativa propia da Administración ou por solicitude de
persoa interesada, a diferenza da revisión de oficio de disposicións de carácter xeral,
respecto da cal, como facía a regulación anterior, só cabe a iniciación de oficio do
procedemento.
A iniciación de oficio require a adopción do correspondente acordo de incoación,
que pode partir da petición razoada doutro órgano. En relación con esta cuestión, procede
traer a colación o disposto no artigo 39.5 da lei, a teor do cal:
“Cando unha Administración pública teña que ditar, no ámbito das súas competencias, un
acto que necesariamente teña por base outro ditado por unha Administración pública
distinta e aquela entenda que é ilegal, poderá requirir a esta previamente para que anule
ou revise o acto de acordo co disposto no artigo 44 da Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e de rexeitar o requirimento
poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo. Nestes casos, quedará suspendido
o procedemento para ditar resolución.” (Trátase dun suposto de suspensión automática do
prazo para resolver, previsto no artigo 22.2 a) da lei).
Por outra banda, no caso de revisión de oficio de actos administrativos, debe
tratarse de actos que puxesen fin á vía administrativa (artigo 114 da LPACAP) ou que non
se recorrese contra eles en prazo. O lexislador podería ter aproveitado a ocasión para
aclarar se cabe ou non a revisión de oficio de actos contra os cales pende recurso
contencioso-administrativo, ao tratarse dunha materia en que non existe unanimidade na
doutrina consultiva, ben que procede sinalar que a postura actual do Consello Consultivo
de Galicia é a de que en tales casos non operaría a litispendencia, polo que a pendencia do
recurso contencioso-administrativo non sería obstáculo para a revisión de oficio (así, por
exemplo, o ditame do Consello Consultivo de Galicia 79/2010). Agora ben, debe terse
presente que diferente sería o caso en que se tivese ditado xa sentenza firme sobre a
28Informe aprobado por acordo do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial na súa reunión do 5 de marzo
de 2015.
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conformidade co dereito dun acto administrativo, suposto en que non cabería a revisión de
oficio do dito acto, por efecto da cousa xulgada, e iso mesmo se os motivos en que se
pretenda basear a revisión de oficio fosen diferentes dos esgrimidos en sede de recurso
contencioso-administrativo (entre outros, o ditame do Consello Consultivo de Galicia
450/2015 e as SSTS do 18 de maio de 2010, rec. 3238/2007; do 12 de xullo de 2012, rec.
2358/2009; e do 7 de febreiro de 2013, rec. 563/2010).
Continuando coa regulación legal da revisión de oficio, segue sendo trámite
preceptivo para a revisión de oficio, tanto de actos como de disposicións, o ditame previo
favorable do Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da comunidade
autónoma, ben que, como na normativa anterior, queda en todo caso a salvo a facultade
que se atribúe ao órgano competente para a revisión de oficio de acordar motivadamente a
inadmisión a trámite das solicitudes de revisión de oficio de actos formuladas polas
persoas interesadas, sen necesidade de acadar o dito ditame, cando tales solicitudes non se
baseen nalgunha das causas de nulidade do artigo 47.1 da LPACAP29 ou carezan
manifestamente de fundamento, así como se se tivesen desestimado en canto ao fondo
outras solicitudes substancialmente iguais. Contra a inadmisión a trámite dunha solicitude
de revisión de oficio poderá interpoñerse recurso e débese ter presente que, segundo a
doutrina xurisprudencial consolidada, da que é claro exemplo a STS do 13 de outubro de
2004 (rec. 3983/2002): "se, xa sexa de xeito expreso ou presunto, a Administración
denega a apertura do expediente de revisión (...), o procedente será que se acuda á
xurisdición contenciosa para que ordene á Administración que inicie o trámite
correspondente á segunda fase e se pronuncie expresamente sobre se realmente existe a
nulidade pretendida. O que non é posible é instar na xurisdición un pronunciamento
directo sobre a nulidade do acto cuxa revisión se pretende na vía administrativa. Esta é a
doutrina en xeral aplicable á interposición dos recursos contra a negativa a iniciar o
expediente de revisión, aínda que sen negar a existencia de supostos moi especiais (...)
nos cales a evidencia «prima facie» dunha causa de nulidade radical e absoluta poida
aconsellar, en prol do principio de economía procesual, que o tribunal se pronuncie
directamente sobre a validez ou nulidade do acto impugnado."
Xunto co anterior, debe terse en conta que o dito ditame constitúe un trámite de
29Ben que se debe ter en conta que, como ten entendido a xurisprudencia, a ausencia de invocación formal
da causa non pode ser motivo de inadmisión se do contido da solicitude se desprende con claridade a causa
concreta en que se pretende basear.
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carácter esencial, preceptivo e vinculante, pois a lei mantén a exixencia de “ditame
favorable”. Ademais, coa nova lei, a solicitude de ditame segue sen constituír un suposto
de suspensión automática do prazo para resolver, senón potestativa (artigo 22.1.d), polo
que segue sendo preciso o acordo expreso de suspensión e a comunicación ás persoas
interesadas, tanto da petición de ditame como da recepción deste. No que atinxe ao
cómputo do prazo de suspensión, deberá tomarse como dies a quo o da petición
(entendendo por tal a data de rexistro de saída desta, cando sexa distinta da data en que se
acorde tal petición) e como dies ad quem a data de recepción (por todos, o ditame do
Consello Consultivo de Galicia 179/2015 e os ditames e as sentenzas que nel se citan).
Polo demais, a regulación procedemental do procedemento de revisión de oficio
segue a ser bastante parca, sen que nin sequera se teña aproveitado a nova lei para incluír
unha referencia expresa ao trámite de audiencia, como se fai para a declaración de
lesividade. A pesar desta omisión, e conforme a reiterada doutrina consultiva e
xurisprudencial, o dito trámite débese considerar como preceptivo, co fin de evitar
indefensión.
Para rematar co precepto, procede apuntar que podería terse precisado na nova lei a
redacción do número 5 do artigo 106, de xeito que onde di: “sen ditarse resolución”,
dixese: “sen ditarse e notificarse resolución”; quedaría así claro que se segue a regra xeral
do actual artigo 21, tal e como tivo ocasión de indicar o Tribunal Supremo, respecto da
idéntica redacción do artigo 102.5 da LRXPAC, por exemplo, na Sentenza do 4 de
decembro de 2012, rec. 804/2012, a teor da cal:
“Pois ben, a data computable para os presentes efectos non debe ser a establecida no seo
do procedemento pola Administración sen coñecemento do seu destinatario, senón
precisamente, a pesar de que o teor literal da disposición non o exixa, a de notificación da
resolución do expediente, e iso é así por evidentes razóns de seguridade xurídica dunha
actuación que require do seu coñecemento por parte do seu destinatario, de maneira que
é unánime a xurisprudencia que identifica a notificación da resolución que pon fin ao
expediente como o dies ad quem do cumprimento da obriga da súa resolución e, polo
tanto, da data final para o cómputo da caducidade do procedemento (...). Á luz das
anteriores consideracións cabe concluír que a previsión de que o procedemento de
revisión de actos nulos iniciado de oficio caduca no suposto de non se ditar resolución
unha vez transcorridos tres meses desde o seu inicio, non pode entenderse fóra da lóxica
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do réxime común do procedemento administrativo, que determina que é a data de
notificación da resolución, e non a desta, a que fai derivar os efectos do incumprimento
da obriga de resolver".

2. Declaración de lesividade de actos anulables
A nova lei dedica á declaración de lesividade o seu artigo 107. A novidade que
destacar nesta materia estriba na inclusión, no segundo parágrafo do número 2 do
precepto, dunha referencia expresa á configuración da declaración de lesividade como
presuposto procesual de admisibilidade da acción e como acto administrativo non
susceptible de recurso. Non se trata esta dunha novidade substancial, senón da plasmación
normativa do criterio seguido desde hai tempo polos tribunais. Así, como sinalou o
Consello Xeral do Poder Xudicial no seu informe sobre o anteproxecto de lei 30, a
puntualización recollida no dito parágrafo responde e explícase pola significación que deu
a xurisprudencia á declaración de lesividade, que constitúe un presuposto procesual ou
requisito desta natureza que toda Administración ten que cumprir cando pretenda iniciar
un proceso xurisdicional co fin de obter a anulación dun acto ditado por ela mesma. Polo
tanto, só ten como efecto permitir á Administración instar a impugnación xurisdicional
dun acto favorable ditado por ela mesma e é nese procedemento xudicial onde poderá
cuestionarse a validez do acto ditado, onde os interesados farán valer todo aquilo que
consideren conveniente en contra desa declaración de lesividade, sen prexuízo de seren
oídos no procedemento de declaración de lesividade, tal e como prevé o artigo 107.2 da lei
(entre outras, as SSTS do 22 de abril de 2002, rec. 3799/1997, e do 23 de abril de 2004,
rec. 8044/1998; STSX de Cataluña 137/2010, do 18 de febreiro, rec. 40/2009, e STSX de
Castilla y León 1051/2015, do 2 de xuño, rec. 479/2014).
Ben que o recoñecemento legal expreso deste criterio xurisprudencial merece
favorable acollida, ao eliminar calquera dúbida ao respecto, a redacción do parágrafo ten
sido obxecto de críticas pola doutrina nun dobre sentido. Por unha banda, pola
configuración da notificación da declaración de lesividade aos interesados como
potestativa (“poderá notificarse”). Neste sentido, xa no ditame do Consello de Estado
sobre o anteproxecto de lei31 se indicou ao respecto que: “Na medida en que os
interesados son as persoas favorecidas polo acto que se pretende declarar lesivo, a
30Cit. supra.
31Ditame 275/2015, do 29 de abril.
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notificación da declaración non se debe configurar como potestativa, senón como
obrigatoria”. E, na mesma liña, a xuízo de Santamaría Pastor32: “cando o beneficiario
dun acto administrativo se ve incurso nunha declaración de lesividade, o correcto non é
que a Administración poida notificarlle tal declaración, senón que deba facelo, sen que
teña que esperar, para ter noticia diso, á comunicación que o emprace para comparecer
como demandado no proceso contencioso; se debe ser oído previamente no procedemento
de declaración de lesividade, como dispón o parágrafo primeiro do artigo 107.2, non ten
sentido que non se lle notifique o acto que pon fin a este."
Por outra banda, o precepto alude a un exame xudicial da declaración de lesividade
como “presuposto procesual de admisibilidade da acción”, o que tamén ten sido criticado
pola doutrina ao considerar que o lexislador debería ter sido máis concluínte respecto do
alcance do control xudicial da dita declaración que, conforme reiterada xurisprudencia,
non se debe limitar só a un control formal da dita declaración senón tamén substantivo ou
material. Neste sentido, apunta Santamaría Pastor33: “Non cabe dúbida de que o xuíz
contencioso pode controlar a existencia mesma da declaración de lesividade (declarando
inadmisible a demanda se non fose adoptada en absoluto), así como a súa validez formal
(p. ex., se se ditase sen audiencia previa dos interesados ou fóra dos prazos preclusivos de
catro anos e seis meses que prevén os números 2 e 3 do artigo 107). Pero o seu exame
debe estenderse tamén a un control substancial da declaración de cara a fiscalizar a
existencia efectiva da lesión ao interese público declarada pola Administración (STS
23.2.2002)."
Salvo a novidade apuntada, polo demais, o precepto reproduce en esencia o disposto no
seu antecedente inmediato: o artigo 103 da LRXPAC.

3. Suspensión
O artigo 108 da nova lei, relativo á suspensión, despexa as dúbidas hermenéuticas
que podía suscitar a redacción do artigo 104 da LRXPAC, ao sinalar expresamente que a
facultade de suspensión da execución do acto é aplicable tanto no caso de revisión de
oficio en sentido estrito como de declaración de lesividade, ao recoller unha remisión
expresa aos artigos 106 e 107. A extensión de tal facultade expresamente á declaración de
32SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. El «nuevo» régimen de la revisión de oficio y de los recursos
administrativos, R.V.A.P. núm. 105. Maio-agosto 2016, páxs. 247-273.
33Cit. supra.
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lesividade foi obxecto de análise por parte do Consello de Estado no seu ditame sobre o
anteproxecto de lei34. O dito órgano consultivo considerou que “non é correcto estender a
este tipo de procedemento a facultade de suspender o acto obxecto del. Iso é porque se
trata dun procedemento no cal a intervención da Administración se limita precisamente a
efectuar tal declaración, que se configura como requisito previo necesario para proceder
á ulterior impugnación do acto declarado lesivo na vía contencioso-administrativa.
Trátase, polo tanto, dun procedemento peculiar que se articula en dúas fases: unha
administrativa, orientada exclusivamente a que a Administración efectúe a declaración de
lesividade, e outra xurisdicional, na vía contencioso-administrativa, encamiñada a obter
un pronunciamento xudicial de anulación do acto que se declarou lesivo. Deste xeito, a
Administración actúa desprovista das súas habituais facultades resolutorias, pois en
puridade non adopta ningunha decisión eficaz por si mesma, senón que se limita a
efectuar unha determinada declaración co fin de cumprir un requisito procesual
imprescindible para obter a anulación, cuestión sobre a cal só se pode pronunciar e
decidir o órgano xurisdicional. En consecuencia, se a Administración desexa cancelar a
suspensión da eficacia do acto declarado lesivo cuxa anulación pretende, terá que
solicitar tal suspensión á autoridade xudicial, por ser esta a única que pode resolver o
fondo do asunto. Pois, en efecto, sendo o órgano xurisdicional o que debe decidir sobre a
eliminación ou non do acto de que se trate, é tamén o único que se pode pronunciar sobre
a suspensión dese acto (STS 2.11.2004, RX 41/1992)."
Pese ao indicado no dito ditame, a observación non foi finalmente atendida.
Polo demais, o presuposto necesario para a suspensión (que só poderá acordarse
unha vez iniciado o procedemento) segue sendo evitar a causación de prexuízos de
imposible ou de difícil reparación. Sería desexable unha regulación máis extensa da
materia (por exemplo, de aspectos como a posibilidade de establecemento de garantías
para compensarlle os posibles prexuízos á persoa beneficiada polo acto ou a duración
máxima da suspensión).

4. Revogación de actos e rectificación de erros
O artigo 109, relativo á revogación de actos e á rectificación de erros, recolle como
novidade o establecemento dunha limitación temporal ao exercicio da potestade
34Cit. supra.
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de

revogación de actos. Así, fronte á referencia a “en calquera momento”, contida no artigo
105 da LRXPAC, o artigo 109.1 da nova lei admite a revogación “mentres non
transcorrese o prazo de prescrición”.
A razón do establecemento dunha limitación temporal parece estar relacionada coa
suxestión formulada polo Consello de Estado no ditame sobre o anteproxecto de lei de
modificación da LRXPAC35, no cal se indicou:
" O feito de que se trate de actos de gravame ou desfavorables non xustifica
suficientemente que, a diferenza dos actos favorables, a posibilidade da Administración
de revogar tales actos non quede sometida a ningún prazo e se poida exercer en calquera
momento. Sería preferible, en prol da seguridade xurídica e da estabilidade das situacións
xurídicas, incluír expresamente na lei o límite dos catro anos. Aínda que o exercicio da
facultade de revogación está tamén sometido ao establecido no artigo 106 da Lei
30/1992, de modo que unha das circunstancias que se deberá ponderar na súa aplicación
-atendendo ao fundamento desta- será " o tempo transcorrido", para impedir o seu
exercicio intempestivo, reforza, como se dixo, a seguridade xurídica establecer un prazo
determinado para o seu exercicio."
Ora ben, o certo é que, en lugar de fixar a nova lei un prazo concreto de exercicio,
emprega unha fórmula imprecisa, sen que, nin dos antecedentes de elaboración da norma
que nos ocupa nin da análise da nova lei efectuada polo de agora pola doutrina, poida
determinarse con precisión a que prazo de prescrición alude o dito precepto. E iso a pesar
de que o Consello de Estado, no seu ditame sobre o anteproxecto de lei 36, puxo
expresamente de manifesto as dúbidas xeradas pola dita expresión, ao sinalar:
" A novidade radica na substitución das palabras " en calquera momento" polo inciso "
mentres non transcorra o prazo de prescrición" , expresión esta sobre a cal non hai
ningunha explicación no expediente, pero que indubidablemente constitúe un límite
temporal ao exercicio da potestade de revogación. Trátase dun límite que carece dunha
configuración adecuada no precepto proxectado, de cuxo teor non cabe inferir cal é ese
prazo de prescrición cuxo transcurso impide que a revogación poida ter lugar.
Á marxe de cal poida ser o sentido da devandita expresión, non se debe esquecer que a
revogación xurdiu como técnica revisora que lle permite á Administración proceder á
retirada do mundo xurídico dos actos de gravame sen suxeición a límite temporal ningún.
35Ditame 5356/1997, do 22 de xaneiro de 1998.
36Cit. supra.
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Trátase dunha facultade discrecional cuxo exercicio, polo demais, non se limita aos
supostos en que concorran razóns de legalidade, pois pode, así mesmo, empregarse por
motivos de oportunidade (STS do 31 de maio de 2012, recurso nº 1429/2010). O que
realmente define a revogación é a súa conveniencia ao interese público, non só no
momento de ditarse o acto, senón en calquera momento posterior e sempre que concorra
o devandito interese. De aí que, ante a ausencia no expediente de argumentos que
xustifiquen a dita limitación e mentres non se aclare o seu significado, se considere
preferible manter o teor literal do artigo 105 da Lei 30/1992 vixente."
Pola súa banda, Santamaría Pastor37 tamén se refire a que tal restrición “non me
parece afortunada. Non o é, en primeiro lugar, polo incerto da referencia a un prazo de
prescrición de non se sabe que. Dado que estamos a falar de actos de gravame ou
desfavorables, a prescrición a que se alude só se podería referir á de dereitos subxectivos
que a Administración posúa fronte a un interesado, sobre a base dos cales se ditase un
acto da natureza indicada; pero tales dereitos non existen, sinxelamente, na maior parte
dos actos desfavorables (nas sancións, como caso típico: as administracións non teñen un
«dereito» a sancionar os infractores; exercen unha potestade de exercicio obrigatorio); e,
alí onde existan, a precisión é totalmente superflua, xa que, se o dereito da
Administración prescribiu, o acto de gravame que pretende exercelo será simplemente
ilegal. En tales actos, os dereitos encóntranse do lado do particular afectado polo acto:
en concreto, o dereito a que a Administración non exerza o seu dereito prescrito, pero tal
dereito non se encontra suxeito a prescrición; sexa cal for o momento en que a
Administración pretenda facer uso do seu dereito, o particular poderá opor a prescrición
deste."
Semella, pois, que o debate continuará aberto e que a resposta a esta cuestión se
deberá acometer en cada caso concreto.
Salvo a novidade apuntada, no demais, a regulación tanto da revogación de actos
como da rectificación de erros segue a liña do artigo 105 da LRXPAC.

5. Límites
O artigo 110 regula os límites da revisión de oficio e deixa claro, fronte á redacción
do antigo artigo 106 da LRXPAC, o que xa se viña entendendo na práctica: que os ditos
37Cit. supra.
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límites son aplicables ás “facultades de revisión establecidas neste capítulo”, polo tanto,
non só á revisión de oficio en sentido estrito.
Polo demais, os ditos límites (que reproducen os previstos no artigo 106 da
LRXPAC) seguen fundamentándose no principio de seguridade xurídica que, en
determinadas circunstancias, debe prevalecer sobre o de legalidade, ben que o carácter
xenérico de tales límites impón a necesidade de atender ás circunstancias de cada caso
concreto e de realizar unha ponderación adecuada dos intereses en xogo.

6. Competencia
O capítulo da nova lei relativo á revisión de oficio péchase cun precepto, o artigo
111, relativo á competencia para a revisión de oficio no ámbito da Administración xeral do
Estado, que segue a liña da disposición adicional décimo sexta da Lei 6/1997, do 14 de
abril, de organización e funcionamento da Administración xeral do Estado (en diante,
Lofaxe), lei derrogada pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público.
Respecto da actuación administrativa dos órganos constitucionais do Estado e dos
órganos lexislativos e de control autonómicos, debe terse en conta que a disposición
adicional quinta da LPACAP remite ao disposto na normativa específica, no marco dos
principios que inspiran a actuación administrativa de acordo coa dita lei.
No que atinxe ao ámbito do sector público autonómico, sen prexuízo da posible
existencia de normas específicas na materia, cabe citar as regras competenciais previstas
na Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de
Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
E, no que se refire ao ámbito local, deberanse observar fundamentalmente as regras
contidas na Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (en diante,
LBRL). Así, a declaración de lesividade dos actos do concello e da deputación
corresponde ao Pleno correspondente (artigos 22.2.k) e 33.2.j) da LBRL e 107.5 da
LPACAP). En canto á competencia para a revisión de oficio, esta está expresamente
prevista para o caso de municipios de gran poboación nos artigos 123.1.l), 124.4.m) e
127.1.k) da LBRL, pero nada se indica sobre a revisión de oficio dos actos dos municipios
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que non estean suxeitos a tal regulamentación específica. Sobre esta cuestión cabe sinalar
que, fronte á postura mantida por certo sector doutrinal consistente na aplicación analóxica
da regra contida no artigo 110.1 da LBRL (precepto que atribúe ao Pleno a competencia
para a revisión de actos de natureza tributaria), a postura sostida polo Consello Consultivo
de Galicia estriba en que a competencia lle corresponde ao mesmo órgano que ditou o
acto, sobre a base: 1) da inexistencia dunha propia relación de xerarquía ou tutela entre os
distintos órganos da Administración local; 2) do singular sistema de funcionamento dos
distintos órganos locais e 3) da integración da lagoa existente mediante o recurso á
analoxía co réxime previsto para os municipios de gran poboación nos artigos 123.1.l),
124.4 m) e 127.1 k) da LBRL, que atribúen a cada órgano municipal (Pleno, Alcaldía e
Xunta de Goberno) a competencia para revisar de oficio os seus propios actos (neste
sentido, os ditames do Consello Consultivo de Galicia 886/2007, 39/2012, 40/2012,
184/2014, 600/2014, 665/2014 ou 692/2014; o ditame do Consello Consultivo de La Rioja
96/2010; o ditame do Consello Consultivo de Extremadura 268/2012, así como a STSXG
81/2013, do 4 de febreiro, rec. 4534/2012).

III. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

O capítulo II do título V da LPACAP contén a regulación dos recursos
administrativos cunha estrutura e contido similar, en termos xerais, á do capítulo II do
título VII da LRXPAC, e distingue, en diferentes seccións, uns principios xerais aplicables
a todos os recursos e logo a regulación específica de cada recurso, en particular.
1. Obxecto e clases de recursos
A nova lei mantén a mesma tipoloxía de recursos administrativos que recollía a
LRXPAC. Isto é:
-

Recurso de alzada, contra resolucións e actos que non poñan fin á vía

administrativa, ante o órgano superior xerárquico daquel que os ditou (artigos 121
e 122 da LPACAP).
Recurso potestativo de reposición, contra resolucións e actos que poñan fin
á vía administrativa, ante o mesmo órgano que os ditou, de carácter previo e
alternativo ao recurso contencioso-administrativo (artigos 123 e 124 da LPACAP).
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-

Recurso extraordinario de revisión, contra actos firmes en

vía

administrativa e con fundamento nalgunha das circunstancias excepcionais do
artigo 125.1 da LPACAP (artigos 113, 125 e 126 da LPACAP).
Ademais, o artigo 112.2 da lei segue prevendo, nos mesmos termos ca a lei
anterior, a posibilidade de que as leis sectoriais substitúan os recursos de alzada ou de
reposición (respectando, neste último caso, o seu carácter potestativo) por outros
procedementos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación e arbitraxe, ante
órganos colexiados ou comisións específicas non sometidas a instrucións xerárquicas, con
respecto aos principios, garantías e prazos que a LPACAP recoñece a persoas e
interesados.
No que atinxe aos recursos administrativos ordinarios, como acontecía na
regulación anterior, cabe recurso administrativo de alzada ou potestativo de reposición
contra as resolucións e os actos de trámite cualificados (isto é, os que decidan directa ou
indirectamente sobre o fondo do asunto, determinen a imposibilidade de continuar o
procedemento ou causen indefensión ou prexuízo irreparable a dereitos e intereses
lexítimos). Os ditos recursos deben basearse nos motivos de nulidade ou anulabilidade dos
artigos 47 e 48 da LPACAP38. Os restantes actos de trámite non son susceptibles de
impugnación autónoma, ben que os interesados poderán alegar a oposición a estes para a
súa consideración na resolución que poña fin ao procedemento (artigo 112.1 da LPACAP).
Por outra banda, para os efectos de determinar o recurso administrativo ordinario
procedente, debe terse en conta se nos atopamos ou non ante resolucións ou actos que
poñan fin á vía administrativa. Esta materia é abordada polo artigo 114 da nova lei, o cal,
no seu número 1, reproduce a lista do artigo 109 da LRXPAC e engade a referencia á
resolución dos procedementos de responsabilidade patrimonial (previsión que xa contiña o
artigo 142.6 da LRXPAC) e á resolución dos procedementos complementarios en materia
sancionadora a que se refire o artigo 90.4 (previsión que contiña o artigo 22 do
Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora39, derrogado
pola LPACAP, regra que, coa nova regulación, adquire o carácter de norma integrante do
procedemento administrativo común, a través da súa incorporación expresa á LPACAP).
Polo demais, cabe indicar que o artigo 114.2 da LPACAP establece os actos e as
38Estes preceptos reproducen as causas contidas nos antigos artigos 62 e 63 da LRXPAC, respectivamente.
39Aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.
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resolucións que poñen fin á vía administrativa no ámbito estatal (substitúe así a derrogada
disposición adicional décimo quinta da Lofaxe). No ámbito autonómico, sen prexuízo da
existencia de normas específicas, deben terse en conta as regras contidas na Lei 6/2001, do
29 de abril, antes citada e, no ámbito local, o artigo 52.2 da LBRL.
Contra as disposicións de carácter xeral segue sen caber recurso administrativo, sen
prexuízo da posibilidade de formular o denominado recurso indirecto ou “per saltum”,
isto é, o recurso contra un acto administrativo baseado unicamente na nulidade dunha
disposición de carácter xeral (artigo 112.3 da LPACAP). A nova lei mantén a regulación
anterior do dito recurso e prevé que se poida interpoñer ante o órgano autor do
regulamento. Agora ben, segue sen resolverse a cuestión relativa á inviabilidade de
presentar o dito recurso ante o órgano autor da disposición de carácter xeral cando o dito
órgano pertenza a unha Administración distinta da que ditou o acto, pois estamos ante un
recurso contra un acto administrativo en que a dita Administración non tería competencia
para pronunciarse sobre a legalidade dese acto administrativo non ditado por ela.

2. Interposición
En canto á interposición do recurso, o artigo 115 reproduce en esencia a redacción
do artigo 110 da LRXPAC e introduce dúas únicas novidades. Por unha banda, a
exixencia, como parte do contido do escrito de interposición, da inclusión da referencia ao
código de identificación do órgano, centro ou unidade administrativa a que se dirixe o
recurso. Ao respecto, debe terse en conta que, conforme o artigo 66.1 in fine da LPACAP,
as oficinas de asistencia en materia de rexistros están obrigadas a facilitarlles aos
interesados o código de identificación, se o interesado o descoñece, e as administracións
públicas deberán manter e actualizar na sede electrónica unha listaxe cos códigos de
identificación vixentes.
A outra novidade estriba na equiparación da ausencia de cualificación do recurso
ao suposto de erro na cualificación, tal e como se viña aceptando na práctica
administrativa. Polo tanto, a Administración debe considerar como recurso administrativo
calquera pretensión formulada por persoa lexitimada para iso que tenda a obter a expulsión
da vida xurídica dun acto administrativo que considere contrario ao dereito.
Polo demais, cómpre lembrar que a interposición de recursos segue sendo materia
na cal se exixe a acreditación da representación cando o recurso se interpoña en nome
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 105

doutra persoa (artigo 5.3 da LPACAP) e que constitúe un dos casos excepcionais que
habilita as administracións públicas para requirir o uso obrigatorio de sinatura (artigos
115.1.c) e 11 da LPACAP).40

3. Inadmisión
Unha das principais novidades da lei en materia de recursos administrativos vén
constituída pola inclusión dun precepto específico, o 116, relativo ás causas de inadmisión,
que carece de antecedente na LRXPAC.41
No dito artigo recóllense cinco causas de inadmisión de carácter xeral e de
aplicación a todos os recursos administrativos, ás cales haberá que engadir os supostos
específicos de inadmisión do recurso extraordinario de revisión contidos no artigo 126.1
da LPACAP.42
As causas de inadmisión xerais do artigo 116, inspiradas nas causas de
inadmisibilidade do recurso contencioso-administrativo previstas no artigo 69 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (salvo a
última delas, como logo se verá), son: incompetencia do órgano cando o competente
pertenza a outra Administración, falta de lexitimación do recorrente, acto non susceptible
de recurso, transcurso do prazo para recorrer e carencia manifesta de fundamento.
No que atinxe á incompetencia do órgano, o precepto indica expresamente que, en
tal caso e en cumprimento do artigo 14.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público, o recurso deberá remitirse ao órgano competente. Esta causa de
inadmisión non se recolle coa desexable completitude e claridade, pois, no caso de que o
órgano competente pertenza á mesma Administración, non queda claro se estaremos ante
unha causa de inadmisión ou, como parece desprenderse da literalidade do precepto, a
sensu contrario, se a súa única consecuencia será remitilo ao órgano competente. Por outra
banda, non recolle o precepto ningunha regra en relación coa preservación ou non da data
de interposición do recurso nestes casos.43
40Respecto da regulación da representación e da sinatura remitímonos, por exceder o obxecto do presente
artigo, ao disposto nos artigos 5 e 10 da LPACAP.
41A dita lei só aludía brevemente á inadmisión no seu artigo 113.1, in fine, relativo á resolución, e no artigo
119.1, en sede de recurso extraordinario de revisión.
42Este precepto reproduce as causas de inadmisión contidas no artigo 119.1 da LRXPAC, relativas a non se
basear o recurso, dado o seu carácter extraordinario, nalgunha das causas legalmente taxadas, así como en se
teren desestimado, en canto ao fondo, outros recursos substancialmente iguais.
43Como sinala Santamaría Pastor, cit. supra, sería máis sinxelo “suprimir esta causa de inadmisión e
dispoñer, no lugar correspondente, que, cando o recurso se dirixe a un órgano que carece de competencia
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En canto á ausencia de lexitimación, nada se indica na LPACAP respecto da
lexitimación para interpoñer recurso administrativo, ben que se debe ter en conta a
interpretación ampla de tal concepto mantida polos tribunais. En todo caso, trátase dunha
causa de inadmisión incompleta, pois non só deberían incluírse os supostos de falta de
lexitimación, senón tamén de ausencia de capacidade de obrar e de defecto de
representación (logo de requirimento de emenda neste último caso).
Mención especial merece a causa de inadmisión consistente en carecer o recurso
manifestamente de fundamento. Sorprende a súa inclusión (non contida no artigo 69 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, como causa de inadmisión do recurso contenciosoadministrativo), que semella traída da regulación da revisión de oficio.44 En todo caso,
parece conveniente ter presente, na súa aplicación, a doutrina consultiva sobre esta causa
de inadmisión no caso de revisión de oficio no sentido de exixir claridade, evidencia,
notoriedade e certeza na súa percepción, sen necesidade de valoración de fondo.
Precisamente nesta liña, o Consello Xeral do Poder Xudicial, no seu informe sobre o
anteproxecto de lei45, advertiu de que "en vía de recurso, e en transo de decidir sobre a
súa admisibilidade, imponse un pronunciamento restrinxido de cara á apreciación das
causas de inadmisión, sobre todo a referida á carencia manifesta de fundamento que,
como o seu nome indica, debe ser patente e evidente, sen que poida ser utilizada fóra
deses termos como mecanismo de desestimación anticipada do fondo, pois o contrario
sería prexulgar os elementos de xuízo que se poden achegar no procedemento, cando,
lonxe diso, se debe propiciar un criterio pro actione que supere interpretacións
formalistas dos motivos de inadmisión, como así declarou con reiteración o Tribunal
Constitucional e se desprende da propia lei, que establece a posibilidade de emenda e
mellora de solicitudes defectuosas, así como a recualificación do recurso, conforme o
establecido no artigo 115.2."
Para rematar coa referencia á inadmisión, procede recordar que o artigo 35.1.b) da
LPACAP cita expresamente, como actos que deben ser motivados, os que declaren a
para resolvelo, este remitirao ao que considere competente, pertenza ou non á mesma Administración; e
que, en tal caso, o recurso se entenderá interposto na data en que tivo entrada no rexistro do órgano
incompetente.”
44Santamaría Pastor, cit. supra, cualifica a inclusión da dita causa de inadmisión de “notable erro técnico”
xa que logo “a carencia de fundamento, manifesta ou non, é sempre e por natureza un motivo de
desestimación, de fondo [agás, quizá, os supostos excepcionais de ausencia total e absoluta de calquera tipo
de motivo de impugnación no recurso, que se podería cualificar como un defecto de forma por infracción do
deber de facer constar no recurso a «razón da súa impugnación: art. 115.1.b)].”
45Cit. supra.
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inadmisión de recursos administrativos, o que exixirá non só a invocación da concreta
causa de inadmisión, senón tamén das razóns que conducen á súa apreciación no caso
concreto. Nótese, neste punto, que a declaración de inadmisión do recurso constitúe un dos
posibles contidos da resolución (artigo 119.1 in fine), que é susceptible, en consecuencia,
de impugnación xurisdicional.

4. Suspensión da execución
O artigo 117 da nova lei regula a suspensión da execución do acto obxecto dun
recurso administrativo e mantén substancialmente a liña do artigo 111 da LRXPAC no
sentido de que a regra xeral segue a ser a non suspensión da execución do acto como
consecuencia da interposición de recurso administrativo contra este, salvo que unha
disposición estableza o contrario, tendo en conta a presunción de validez dos actos
administrativos e da súa executoriedade (artigos 38, 39 e 98 da LPACAP). Como
especialidade a esta regra xeral e como acontecía na regulación anterior en materia
sancionadora, a resolución que poña fin ao procedemento só será executiva cando non
caiba contra ela ningún recurso ordinario en vía administrativa (artigo 90.3 da LPACAP).
Malia aquela regra xeral, prevese a posibilidade de suspensión da execución do
acto obxecto do recurso, ben de oficio ou ben por instancia do recorrente, nos mesmos
termos previstos no antigo artigo 111 da LRXPAC, coas seguintes excepcións:
a) A nova lei recolle unha mínima alteración terminolóxica no prazo para resolver sobre a
suspensión, que se fixa agora nun mes, prazo sensiblemente máis breve ca o anterior, de
trinta días hábiles. Ademais, coa nova redacción precísase que ese prazo é para ditar e
notificar a resolución expresa sobre a suspensión; o dito prazo contará desde a entrada da
solicitude no rexistro electrónico da Administración ou organismo competente para decidir
sobre ela. Non se inclúe, porén, a regra sentada pola STS do 5 de xuño de 2006, rec.
1483/2001, respecto do alcance da expresión “entenderase suspendida”, conforme a cal
“hai que interpretar que o lexislador quixo reforzar a obriga de resolver as peticións de
suspensión administrativa coa previsión de que, transcorrido o prazo para resolver sobre
ela, (...) se produce automaticamente o silencio positivo, sen necesidade de solicitar
ningunha certificación sobre este” e sen que, en consecuencia, a Administración poida
resolver ulteriormente e denegar a suspensión. Sobre esta cuestión entendemos que, pese á
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falta de incorporación expresa desta regra na nova lei, tal regra segue rexendo.46
b) Precísase que a suspensión “se prolongará” despois de esgotada a vía administrativa se
o solicita previamente o interesado (enténdese que debe solicitar expresamente na vía
administrativa a prolongación da suspensión), se existe medida cautelar e se os seus
efectos se estenden á vía contencioso-administrativa. Polo tanto, se se dan estes requisitos,
a decisión xa non é potestativa da Administración senón que se impón a esta en termos
imperativos.

5. Audiencia
O artigo 118 prevé a necesidade de garantir a audiencia aos interesados con ocasión
da tramitación dun recurso. O precepto reproduce o indicado no artigo 112 da LRXPAC,
ben que engade a precisión de que non se pode, en fase de recurso, solicitar a práctica de
probas cando a súa falta de realización no procedemento fose imputable ao interesado.
Engádese, pois, unha restrición a maiores coa finalidade de que non se utilice a vía de
recurso como remedio para emendar a falta de acreditación de feitos que deberon e
puideron terse probado no momento procedemental oportuno. Con todo, a denegación da
práctica de proba en fase de recurso deberá ser adecuadamente motivada.
Por outra banda, cómpre aludir a que o precepto segue mantendo a previsión de
que non terán carácter de documentos novos os informes, e iso pese á advertencia expresa
formulada sobre este particular polo Consello de Estado no seu ditame sobre o
anteproxecto de lei47, a teor do cal:
" Cabe suxerir que se valore a posibilidade de modificalo, xa que a falta de traslado ao
recorrente dos informes que con carácter ex novo incorpore o órgano instrutor en vía de
recurso pode determinar, nos casos en que tales informes poidan ser relevantes, cando
non determinantes, para a resolución que se dite, a indefensión do recorrente. É criterio
xurisprudencial consolidado que nos casos en que se incorporen ao expediente de recurso
documentos ou informes que, non constando no expediente orixinal, acheguen datos
novos, resulta preceptivo abrir un trámite de audiencia (STS do 16 de maio de 2012,
recurso 3325/2011). Trátase dunha exixencia lóxica, xa que a resolución final non pode en
ningún caso basearse en feitos ou datos respecto dos cales non se puidese producir o
necesario debate contraditorio, baixo o risco de vulnerar as posibilidades de defensa do
46No mesmo sentido se pronuncia Santamaría Pastor, cit. supra.
47Cit. supra.
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recorrente causándolle indefensión.
Atendendo ao anterior, suxírese que se modifique a regulación proxectada neste punto, co
fin de garantir a audiencia ao interesado naqueles casos en que se incorporen ao
procedemento impugnatorio informes distintos dos tidos en conta no expediente de orixe e
relevantes para a resolución do recurso, que se trasladarán ao recorrente no trámite
correspondente."
Non obstante o mantemento da regra, na súa aplicación deberá poñerse especial
cautela e atender ao indicado polo Consello de Estado. Isto é, no caso de que os informes
non consten no expediente orixinal e acheguen datos novos, deberase dar traslado deles ao
recorrente, co fin de evitarlle a este a causación de indefensión.

6. Resolución
O artigo 119, referido á resolución do recurso, reproduce o contido do antigo artigo
113 da LRXPAC. Como única novidade está a introdución dunha mellora técnica no
último inciso do número 2, no que atinxe aos efectos da resolución pola que se aprecia a
existencia dun vicio de forma determinante da retroacción do procedemento, que deixa a
salvo a eventualidade de que o órgano competente para iso poida acordar a validación de
actuacións, de acordo co disposto no artigo 52. Aclárase, así, a remisión que o artigo 113.2
da LRXPAC facía ao seu artigo 67.

7. Pluralidade de recursos administrativos
O artigo 120 da nova lei recolle unha das principais novidades en materia de
recursos administrativos, expresamente anunciada, como se apuntou máis arriba, na súa
exposición de motivos. O precepto prevé que, nos supostos en que exista unha pluralidade
de recursos administrativos que traian causa nun mesmo acto administrativo e se
interpuxese recurso xudicial contra unha resolución administrativa ou o correspondente
acto presunto desestimatorio, poderá acordarse a suspensión do prazo para resolver os
recursos administrativos pendentes ata que se dite o pronunciamento xudicial.
Semella que a finalidade do precepto é a de evitar a existencia de contradición
entre a resolución que se poida ditar na vía xurisdicional e as que se produzan na vía
administrativa. Agora ben, o certo é que o precepto só exixe que se trate da existencia de
varios recursos administrativos que traian causa dun mesmo acto, pero non que a causa de
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pedir ou a pretensión sexa similar en todos eles. Segundo Santamaría Pastor 48 debería terse
precisado que os recursos tivesen o mesmo obxecto pero o certo é que o precepto, na súa
redacción literal, non o exixe, como tampouco impón a exixencia de que o
pronunciamento xudicial sexa firme.
Xunto co anterior, debe advertirse tamén sobre o impreciso da expresión “...se
tiver interposto un recurso xudicial contra unha resolución administrativa ou ben contra o
correspondente acto presunto desestimatorio”. Para poder comprender o seu alcance cabe
acudir aos antecedentes da elaboración da norma. Así, na redacción do anteproxecto
sometida ao ditame do Consello de Estado aludíase á interposición dun recurso xudicial
“contra unha resolución administrativa pola que se resolva algún de tales recursos”,
redacción que foi modificada na versión definitiva do texto legal, probablemente en
atención ao indicado no ditame do Consello de Estado sobre o anteproxecto de lei49, a teor
do cal:
" O teor literal deste inciso, interpretado en sentido estrito, non dá cabida aos supostos
en que, sen se ditar resolución expresa, se impugnase o acto presunto desestimatorio,
cuestión que debería ter reflexo neste precepto.
Por outro lado, o anteproxecto parece estar a pensar en actos que non esgotan a vía
administrativa e que, como tales, se debe recorrer contra eles en alzada con carácter
previo á interposición do recurso contencioso-administrativo, así como en actos que
esgoten a dita vía e que fosen impugnados en reposición. Iso infírese do inciso " contra
unha resolución administrativa pola que se resolva algún de tales recursos". Esquece así
os actos contra os cales, sendo susceptibles de reposición, se recorrese directamente na
vía contencioso-administrativa. É posible que tales actos desen lugar a unha pluralidade
de recursos na vía administrativa -suposto regulado por este precepto-, pero que algún
dos destinatarios, en lugar de recorrer contra el en reposición, o impugnase ante a
xurisdición, eventualidade esta que, por un elemental principio de coherencia, debería
dar tamén lugar á aplicación da regra aquí recollida, pois tamén en tal caso se dará o
suposto de feito determinante da dita aplicación: que exista unha pluralidade de recursos
contra un mesmo acto que se encontre ligado a unha situación de litispendencia, que é o
que xustifica a posibilidade de suspender o prazo de resolución dos recursos aínda en
tramitación.
48Cit. supra.
49Cit. supra.
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Á vista de todo iso, débese modificar o primeiro punto, co fin de incluír nel todos os
posibles supostos que poden determinar a suspensión do prazo de resolución dos
correspondentes recursos. En todo caso, encarécese coidar a redacción empregada, que
deberá ser o máis clara e precisa posible."
Tendo en conta o anterior, semella que, baixo a expresión “...se tiver interposto un
recurso xudicial contra unha resolución administrativa ou ben contra o correspondente
acto presunto desestimatorio”, cabería entender incluídos non só os supostos de
interposición dun recurso xudicial contra a resolución expresa ou contra a desestimación
presunta dun dos recursos administrativos que traian causa dun mesmo acto, senón tamén
cando se trate da interposición de recurso xudicial directamente por algún interesado
contra un acto expreso ou contra unha desestimación presunta que poñan fin á vía
administrativa, cando existan pendentes de resolución recursos administrativos que traian
causa do mesmo acto.
Polo demais, trátase dunha suspensión potestativa (“poderá acordar a
suspensión”), non imperativa. No caso de acordarse, o acordo de suspensión debe
notificárselles aos interesados e é susceptible de recurso 50. Agora ben, ao configurarse a
suspensión como unha decisión discrecional, resulta difícil concretar os motivos en que se
poida basear o recurso51. En todo caso, debe terse en conta que o feito de que algún
interesado recorra contra o acordo de suspensión, isto non afectará os demais
procedementos de recurso que estean suspendidos; manterase, pois, a independencia dos
procedementos de recurso.
Por último, unha vez que se dite o pronunciamento xudicial, debe ser comunicado
aos interesados e poderá resolverse o recurso administrativo sen máis trámite adicional,
salvo o de audiencia, cando proceda.

8. Regulación específica dos recursos administrativos
Polo que respecta á regulación concreta dos recursos administrativos (artigos 121
ao 126), a principal novidade estriba na supresión do límite temporal preclusivo para a
interposición de recursos de alzada e reposición nos casos de silencio administrativo. Así,
50A referencia á posibilidade de recurso foi tamén unha observación recollida no ditame do Consello de
Estado sobre o anteproxecto de lei.
51 Santamaría Pastor, cit. supra, apunta como case único motivo que o recurso non teña identidade cos
restantes recursos pendentes.
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fronte ao prazo de tres meses fixado pola LRXPAC, coa nova regulación a posibilidade de
recorrer queda aberta “en calquera momento” a partir do día seguinte a aquel en que, de
acordo coa normativa específica, se produzan os efectos do silencio. Trátase, pois, de
permitir que o interesado poida despregar as súas facultades reactivas contra os efectos do
silencio en calquera momento anterior ao cumprimento por parte da Administración do seu
deber de resolver expresamente.
O lexislador faise así eco da doutrina do Tribunal Constitucional seguida pola
xurisprudencia ordinaria e plasmada en sentenzas como a STC 72/2008, do 23 de xuño, ou
a máis recente STC 52/2014, do 10 de abril. A este respecto, o Consello Xeral do Poder
Xudicial, ao emitir informe sobre o anteproxecto de lei 52, considerou expresamente que a
dita previsión, derivada do dereito á tutela xudicial efectiva (artigo 24 da Constitución
española) e formada inicialmente para o ámbito contencioso-administrativo, resultaba
perfectamente extensible ao ámbito dos recursos administrativos.53
52Cit. supra.
53En concreto, indicou sobre o particular no referido informe que: " a xurisprudencia constitucional (cfr.
SSTC 37/2012, 93/2012 e 98/2012, cit.) declarou que resultan contrarios ao artigo 24.1 da CE os
pronunciamentos xudiciais de inadmisión de recursos contencioso-administrativos por extemporaneidade
(por non se ter impugnado xudicialmente no seu día a desestimación presunta do recurso administrativo),
fundados en considerar a existencia dunha resolución administrativa expresa ditada fóra de prazo só como
un acto confirmatorio do xa resolto de xeito consentido e firme por silencio. A doutrina xurisprudencial
considera que tales decisións de inadmisión dos recursos co dito fundamento realizan unha interpretación
da norma irrazoable e contraria ao principio pro actione, ao deducir do comportamento pasivo de quen
recorre, derivado da propia inactividade da Administración, un consentimento co contido dun acto
administrativo que foi impugnado.
E a mesma xurisprudencia constitucional incide na inexistencia da firmeza do acto, por canto a resolución
obxecto dun recurso de alzada non alcanza firmeza ata que non se desestime este expresa e totalmente, pois
ata ese momento a Administración pode decidir cantas cuestións formule o recurso, tanto de forma como de
fondo, o que resulta incompatible coa nota de firmeza antes da resolución expresa do recurso, sen que, en
fin, o transcurso do prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo contra actos presuntos sen
facer uso deste permita loxicamente atribuír firmeza á resolución administrativa combatida no recurso de
alzada non resolto."
É por iso polo que no dito informe se advertiu de que: " estes argumentos, trasladados ao prazo de
interposición do recurso de alzada en casos de silencio negativo, deberían conducir, rectamente, a
considerar que para a interposición de recurso contra un acto non expreso de sentido negativo non existe
prazo de recurso, consideración esta que deriva da doutrina constitucional exposta, a cal tivo, polo demais,
reflexo na xurisprudencia do Tribunal Supremo (vid. STS do 19 de decembro de 2001, recurso 3348/1995),
que admitiu a presentación do recurso contencioso-administrativo antes de que se produza o silencio
administrativo desestimatorio do recurso de alzada. E tales criterios deberían, en coherencia xurídica,
cristalizarse positivamente e ter reflexo no texto da reforma, e incorporarse ao réxime dos prazos para
recorrer nos casos de silencio negativo.
É certo que a xurisprudencia precisou que o artigo 24.1 da CE establece o dereito á tutela efectiva como un
dereito que se debe facer valer en sede xudicial e que o prazo a que agora alude o artigo 149.1, segundo
parágrafo, é o previsto para interpoñer un recurso administrativo. Pero non menos certo é que a mesma
xurisprudencia admite unha determinada extensión na aplicación do artigo 24 da CE de forma que alcance
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Xunto coa anterior novidade, cómpre tamén apuntar outros dous aspectos:
1.

Respecto ao cómputo do prazo para interpor recursos administrativos contra
actos expresos, debe terse en conta a regra contida no artigo 30.4 da
LPACAP, na cal se eleva a rango legal a forma de cálculo do “dies ad
quem” recollida na doutrina xurisprudencial, conforme a cal, cando os
prazos se fixan en meses, rexe o principio de cómputo de “data a data” e
considérase que tales prazos conclúen no mesmo día en que se produciu a

-

notificación ou publicación.
O lexislador introduce unha precisión en relación co dobre silencio e a tramitación
dun recurso de alzada no último parágrafo do artigo 24.1. Así, conforme o dito
precepto, o sentido do silencio será desestimatorio nos procedementos de
impugnación de actos e disposicións. Non obstante, cando o recurso de alzada se
interpuxese contra a desestimación por silencio administrativo dunha solicitude
polo transcurso do prazo, entenderase estimado se, chegado o prazo de resolución,
o órgano administrativo competente non ditase e notificase resolución expresa,
“sempre que non se refira ás materias enumeradas no parágrafo anterior deste
punto.” Coa inclusión deste inciso séguese o criterio del Tribunal Supremo (STS
do 8 de xaneiro de 2013, rec. 3558/2010, e a máis recente STS 2060/2016, do 26
de setembro, rec. 351/2015), segundo o cal a regra estimatoria prevista para o caso
de dobre silencio non debe rexer nos casos de dereito de petición ou de
transferencia de facultades relativas ao dominio público ou ao servizo público, ben
que, como advertiu o Consello Xeral do Poder Xudicial no seu informe sobre o
anteproxecto de lei54, a nova lei vai máis aló daquela doutrina xurisprudencial e
exceptúa todos os supostos do segundo parágrafo do artigo 24.1.

IV. RÉXIME TRANSITORIO

Por último, procede indicar que, de acordo coa disposición transitoria terceira da
a actuación administrativa. Así sucede, sen dúbida, en materia sancionadora e, no que agora interesa,
tamén se admite cando se trata de aplicar os requisitos para recorrer en vía administrativa: se polo xeral
esta constitúe un paso previo forzoso para acudir á vía xudicial, de forma que sen ela non é posible esta,
débese convir que o artigo 24 da CE tamén debe producir os seus efectos en relación cos requisitos exixibles
para recorrer na vía administrativa (STS do 21 de xullo de 2000, recurso 397/2000)."
54Cit. supra.
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LPACAP, os procedementos de revisión de oficio iniciados despois da entrada en vigor da
nova lei se substanciarán polas normas establecidas nela, polo que os iniciados antes se
rexerán pola normativa anterior.
Pola súa banda, conforme a mesma disposición transitoria, os actos e as
resolucións ditados con posterioridade á entrada en vigor da nova lei rexeranse, en canto
ao réxime de recursos, polas disposicións desta. A contrario sensu, para os ditados con
anterioridade, seguirán rexendo, en relación co réxime de recursos, as previsións da
LRXPAC.
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O NOVO RÉXIME DAS NOTIFICACIÓNS NA LEI 39/2015
Natalia Solar Jimeno
Letrada da Xunta de Galicia

SUMARIO: I.-INTRODUCIÓN. II.-CUESTIÓNS XERAIS DAS NOTIFICACIÓNS
ADMINISTRATIVAS. A) O obxecto da notificación. B) Os requisitos de validez da
notificación. C) Elección do medio para practicar as notificacións. D) Elección do lugar
para practicar as notificacións. E) O rexeitamento da notificación. F) Dobre notificación.
III.- AS NOTIFICACIÓNS EN PAPEL. A) A dualidade da notificación en papel e
notificación electrónica. B) Práctica da notificación en papel. IV.- AS NOTIFICACIÓNS
ELECTRÓNICAS. A) Suxeitos obrigados. B) Modos. C) Aviso versus notificación. D)
Supostos excluídos. E) Práctica da notificación electrónica.

I.- INTRODUCIÓN
A LPACAP (Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas), en
diante, LPACAP, contén o novo réxime xurídico das notificacións administrativas nos seus
artigos 40 e seguintes. Este réxime xurídico conserva normas que proceden da anterior
LRX-PAC (Lei de réxime xurídico e do procedemento administrativo común), en diante,
LRX-PAC, mellora algunhas desas normas contidas na LRX-PAC e introduce toda a
normativa das famosas notificacións electrónicas que se ben estaban funcionando con
carácter facultativo ao abeiro da Lei 11/2007, agora teñen máis protagonismo ao
establecerse a súa obrigatoriedade para determinados colectivos como veremos a
continuación.

II.- CUESTIÓNS XERAIS DAS NOTIFICACIÓNS ADMINISTRATIVAS.

A) O obxecto da notificación.
O artigo 40 LPACAP comeza establecendo que é o que se debe notificar e cando se debe
facer a notificación. E así establécese, en primeiro lugar, que ten que ser obxecto de
notificación todo acto e resolución que afecte os dereitos e intereses das persoas
interesadas. En segundo lugar, indícase o tempo en que a notificación se debe practicar e
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establécese un prazo de dez días desde o ditado do acto ou resolución. En relación co
mencionado, prazo cabe indicar, tal e como o fai a xurisprudencia, que se trata dun prazo
cuxo incumprimento non afecta a validez do acto, pois este é cualificado como unha mera
irregularidade non invalidante.

B) Os requisitos de validez da notificación
A continuación, o artigo 40.2 establece cales son os cinco requisitos necesarios
para que a notificación sexa correcta. Estes requisitos son a inclusión do texto íntegro da
resolución, a indicación de se o acto pon fin ou non á vía administrativa, dos recursos que
procedan contra o acto tanto en vía administrativa como xudicial, do órgano ante o cal se
deba presentar o recurso e do prazo para a súa interposición. Destes cinco requisitos, o
primeiro, relativo ao texto íntegro da resolución, é un requisito imprescindible para que
unha notificación defectuosa poida ser obxecto de emenda. En efecto, de conformidade co
artigo 40.3, o texto íntegro da resolución devén imprescindible, pois a súa ausencia
determina a imposibilidade de emenda que prevé o artigo 40.3 en relación cunha
notificación defectuosa. Así pois, enténdense por notificación defectuosa toda aquela que
non teña os cinco requisitos establecidos no artigo 40.2 e só serán susceptibles de emenda
cando conteñan o texto íntegro da resolución. A posibilidade de emenda que prevé o artigo
40.3 pode realizarse a través de dúas maneiras, pola interposición de calquera recurso que
proceda ou pola realización de actuacións que supoñan o coñecemento e alcance da
resolución. Polo que se refire ao resto dos requisitos, cabe dicir que estes conforman o que
se denomina “pé de recurso”. Ao respecto, tan só hai que indicar dúas cuestións. A
primeira, que a mención aos recursos que procedan se entende feita aos recursos ordinarios
procedentes, non é

obrigatorio indicar a posibilidade de interpoñer recursos

extraordinarios. Neste sentido pronúnciase a Sentenza do Tribunal Supremo do 7 de
novembro de 2011. E a segunda, que é xurisprudencia consolidada a que establece que o
erro cometido pola Administración no pé de recurso, con carácter xeral, non pode
prexudicar o interesado.

C) Elección do medio para practicar as notificacións.
Por outro lado, o artigo 41.1 fai referencia os modelos normalizados que se deberán
cubrir cada vez que a persoa interesada cambie o medio en que quere que se lle practiquen
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as notificacións (sempre que non estea obrigado a recibilas electronicamente). O anterior
sistema establecido no xa citado Real decreto 1671/2009 só exixía un consentimento
expreso ou unha solicitude para poder optar ás notificacións electrónicas, o cal podía xerar
certo grao de inseguridade xurídica que, evidentemente, cos modelos normalizados se
soluciona. Exemplo desta inseguridade xurídica é a SAN do 25 de novembro de 2011,
onde admitindo como medio válido de notificación o fax, entendeu que non era válida a
dita notificación pois só constaba un consentimento tácito (citábase o número do fax no
membrete da mercantil).

D) Elección do lugar para practicar as notificacións.
Os puntos 3 e 4 deste artigo 41 precisan onde se debe practicar a notificación e
diferencian se o procedemento se iniciou a instancia de parte ou de oficio. En efecto, o
artigo 59.2 da LRX-PAC só establecía a posibilidade de designar domicilio para os efectos
de notificacións cando o procedemento se iniciaba por instancia de parte, o cal permitía
que nos procedementos iniciados de oficio fose a Administración a que determinase onde
deberían notificarse os actos, prescindindo das designacións de domicilio que os
particulares facían nos procedementos iniciados de oficio. Esta maneira de actuar chegou
ata o Tribunal Supremo que, na súa Sentenza do 3 de xullo de 2013, precisou: “Estas
circunstancias determinaban que o acto aprobatorio do deslinde se debe notificar á persoa
e domicilio designado para o efecto (ex artigo 59.2 da LRXPA (RCL 1992, 2512, 2775 e
RCL 1993, 246), coa consecuencia de que, ao non facelo, a notificación devén defectuosa
(ex artigo 58.3 da mesma LRXPA), co efecto de que o prazo de inicio do trámite do
recurso, administrativo e xudicial, se computa na forma prevista nese precepto "(...) a
partir da data en que o interesado realice actuacións que supoñan o coñecemento do
contido e alcance da resolución ou acto obxecto da notificación ou resolución, ou
interpoña calquera recurso que proceda".
A anterior conclusión non resulta impedida polo razoamento adicional que refire a
sala de instancia no sentido de que o deslinde é un procedemento de oficio e que a
notificación se realizou ao vicepresidente da comunidade e no seu domicilio pois, sen
dúbida, a sinalización polas persoas interesadas do domicilio onde desexan ser notificadas
é independente da forma en que o procedemento se inicia, de oficio ou por instancia de
parte, e é un dereito dos interesados no procedemento —tamén exercible nos
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procedementos incoados de oficio— e, desde logo, a designación de representante con
todas as garantías legais e dun domicilio específico para notificacións impide a validez das
notificacións efectuadas sen ter en conta tales designacións, que se converterían así en
inoperantes, pois unha interpretación contraria baleiraría de contido tanto a posibilidade de
designar representantes (ex artigo 32 da LRXPA) como a de designar domicilio para
efectos de notificacións.”
Pois ben, ante esta precisión xurisprudencial, agora xa se diferencia expresamente
entre os procedementos iniciados de oficio e por instancia de parte. Nestes últimos permite
a norma que o interesado determine o medio para realizar as notificacións. Para os
iniciados de oficio, prevese acudir ás bases de datos do Instituto Nacional de Estatística e
os datos sobre o domicilio do interesado recollidos no padrón municipal, pero só na súa
iniciación. Esta última precisión é totalmente acorde coa doutrina que acabamos de citar,
pois permite que, para a iniciación, onde o interesado aínda non coñece a existencia do
procedemento, a Administración determine un lugar de notificación pero, unha vez
iniciado, a norma está permitindo que o interesado determine onde e como quere ser
notificado (sempre que non estea obrigado a unha notificación electrónica pois, se está
obrigado, evidentemente non pode elixir o modo de notificación).

E) O rexeitamento da notificación.
O artigo 41.5 da LPACAP establece as consecuencias que derivan para os supostos
de rexeitamento das notificacións e precisa que se considerará efectuado o trámite e
continuará o procedemento. Polo que se refire ao rexeitamento das notificacións
electrónicas, hai que atender o establecido no artigo 43.2 segundo parágrafo, que precisa o
transcurso de dez días naturais sen acceder ao contido da notificación para entendela
rexeitada.

F) Dobre notificación.
Para terminar, o artigo 40.7 establece a prioridade da notificación realizada en
primeiro lugar, para o caso de que haxa varias notificacións, o cal ten moita relevancia,
sobre todo para o inicio do cómputo dos prazos de impugnación que se indiquen no pé de
recurso da notificación. Co criterio establecido, evidentemente óptase polo criterio máis
favorable para a Administración. Este criterio acollido pola LPACAP parece non reflectir
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os criterios xurisprudenciais que había coa anterior LRX-PAC. En efecto, existen
sentenzas, por exemplo, a Sentenza do Tribunal Supremo do 15 de novembro de 2012, que
analizan o caso no que unha resolución se notificaba tanto en forma persoal como a través
de publicación no diario oficial correspondente e, neste caso, a xurisprudencia establecía
que a data que había que ter en conta para o inicio do cómputo dos prazos de impugnación
indicados no pé de recurso era a última data, sexa a da publicación ou sexa a da
notificación persoal, pois esa última data é a máis favorable ao interesado e ao exercicio da
acción.

III.- AS NOTIFICACIÓNS EN PAPEL

A) A dualidade da notificación en papel e notificación electrónica

A LPACAP determina unha clara preferencia polas notificacións por medios
electrónicos, repregando a notificación en papel a un plano secundario. Mostra disto son o
apartado 1 e 3 do artigo 42. O primeiro establece como a notificación en papel non exclúe
a posta á súa disposición na sede electrónica da Administración ou organismo actuante,
agora ben, o acceso á notificación na sede electrónica será totalmente voluntaria para o
interesado. Unha vez que acceda de maneira voluntaria á notificación na sede electrónica,
isto non determina, de conformidade co artigo 42.3 que o resto das notificacións se
realicen por medios electrónicos, senón que se lle dará a oportunidade de realizar o resto
das notificacións por ese medio. Entendo que para que o resto de notificacións se realice
por medios electrónicos será preciso aplicar o artigo 41.1, no sentido de que a persoa
interesada deberá cubrir o modelo normalizado que se estableza para o efecto, pois é o
sistema establecido na lei para comunicar calquera cambio no modo de practicar as
notificacións, tal e como xa vimos.
Un problema que deriva deste sistema dual é o relativo a cando se entende feita a
notificación no caso no que haxa un acceso voluntario á sede electrónica cando tamén hai
unha notificación en papel por escollelo así expresamente o interesado persoa física non
obrigado a relacionarse coa Administración a través de medios electrónicos ao abeiro do
artigo 14.1 e 41.3. En efecto, do teor literal dos preceptos mencionados, pode darse o
suposto de que un acto ou resolución que se debe notificar en papel por solicitarse así
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conforme os artigos 14.1 e 41.3 se poña ao mesmo tempo á disposición do interesado na
sede electrónica. A persoa interesada voluntariamente accede o contido desa notificación
na sede electrónica antes de que chegue a notificación en papel. E resulta que este acceso
ao contido, de conformidade co artigo 43.2, supón a práctica da notificación por medios
electrónicos, pero non foi o medio elixido polo interesado para practicar a notificación.
Este acceso voluntario tamén resulta ser unha notificación válida ao abeiro do artigo 41.1
pois, como xa vimos, este artigo establece que, con independencia do medio utilizado, as
notificacións serán válidas sempre que permitan ter constancia do seu envío ou posta á
disposición, da recepción ou acceso polo interesado ou o seu representante, das súas datas
e horas, do contido íntegro, e da identidade fidedigna do remitente e destinatario. E, como
xa vimos tamén, de conformidade co artigo 41.7, cando o interesado fose notificado por
distintas canles, tomarase como data de notificación a daquela que se producise en
primeiro lugar. Á vista do anterior, a pregunta que xorde é se este acceso voluntario á sede
electrónica supón a práctica dunha notificación válida e, se o acceso é anterior á
notificación en papel, será este acceso o que marque a data de notificación. O mesmo
problema exponse cando hai un acceso voluntario á sede electrónica e non se recolle a
notificación en papel. Neste último suposto, xorde a dúbida de se hai que esgotar ou non
todo o proceso notificador, é dicir, a dúbida céntrase en determinar en se hai que facer o
dobre intento e posterior notificación por BOE ou dáse por notificación válida o acceso
voluntario á sede electrónica e, por tanto, non sería preciso esgotar o proceso notificador
en papel, a pesar de ser o medio expresamente elixido polo interesado para recibir as
notificacións. A maiores, se neste último caso se dá por válida a notificación a través do
acceso voluntario á sede electrónica sen recollerse a notificación en papel, podería
acontecer que a totalidade do procedemento fose notificada a través da sede electrónica
(acceso voluntario en todos os trámites pero sen cambiar o medio de notificación e sen
recoller a notificación en papel), sendo totalmente ineficaz a elección do modo papel que o
interesado elixiu expresamente. Nótese que, neste último suposto, a relevancia é maior,
pois a diferenza temporal entre o acceso voluntario á sede electrónica e a publicación no
BOE é moito maior que no primeiro caso, en que se reciben as dúas notificacións polo
interesado, pois, neste caso, a diferenza temporal apenas será duns días. Para a resposta,
haberá que esperar a como os tribunais van resolvendo toda esta problemática derivada do
acceso voluntario á sede electrónica da Administración, pero o que debe primar, desde o
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meu punto de vista, é que no acceso voluntario á sede electrónica o interesado ten acceso
ao acto que se pretende notificar e, por tanto, cúmprese coa función que pretende a
notificación, é dicir, o interesado non poderá alegar defectos formais cando tales
deficiencias non afectan a que o interesado coñeceu desde o momento en que accede á
sede electrónica o contido do acto, podendo, desde ese momento, exercitar o seu dereito de
defensa.

B) Práctica da notificación en papel
Centrándonos na práctica das notificacións en papel, hai que dicir que se permite
recoller a notificación no domicilio do interesado a calquera persoa maior de catorce anos
que se encontre alí e faga constar a súa identidade, sendo suficiente a mención de nome,
apelidos e DNI da persoa que recolle a notificación no domicilio do interesado, como
precisa a Sentenza do Tribunal Supremo do 20 de xullo de 2012.
O artigo 42.2 introduce unha novidade importante relativa ao horario en que se
debe practicar o segundo intento de notificación no domicilio do interesado cando o
primeiro non tivo éxito. Coa anterior LRX-PAC, esta segunda tentativa de notificación
debería realizarse dentro dos tres días seguintes e en hora distinta. Esta expresión de “hora
distinta” foi interpretada polo Tribunal Supremo na súa Sentenza do 28 de outubro de
2004, ditada en interese de lei, onde concluía que a expresión “hora distinta” debía ser
interpretada segundo o seu teor literal e por iso sentenciou que, para a validez do segundo
intento, sería preciso que entre o primeiro e o segundo intento mediase unha diferenza de
polo menos sesenta minutos. Pois ben, agora determínase que entre os dous intentos debe
mediar unha diferenza mínima de tres horas, así como operarse un cambio na franxa
horaria na se que realice o segundo intento, de maneira que, se o primeiro se fixo antes das
quince horas, o segundo debe realizarse despois das quince horas, e viceversa. En
definitiva, óptase por un sistema que garante que, se o primeiro intento de notificación se
realiza pola mañá, o segundo, se realizará pola tarde, e viceversa.
No suposto de que fracasen os intentos de notificación haberá, que completar o
proceso notificador co establecido no artigo 44 LPACAP, que exixe a inserción dun
anuncio no Boletín Oficial del Estado, con carácter obrigatorio, sen prexuízo de que
poidan facerse outros anuncios, pero de carácter facultativo e complementario.
O éxito da notificación por anuncios vai depender da dilixencia coa que actúe tanto
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o interesado como a Administración nas notificacións previas que non culminaron con
éxito, é dicir, é exixible ao interesado actuar coa dilixencia debida e boa fe para favorecer
a recepción do acto notificado, pero tamén é preciso que a Administración actúe coa
dilixencia debida e boa fe necesaria para que a práctica da notificación sexa correcta e
poder evitar, na medida do posible, acudir á notificación por anuncios. Polo tanto, a
notificación por anuncios só será válida se todo o proceso notificador anterior foi realizado
correctamente. Neste sentido, en relación coa boa fe exixible das persoas interesadas, e
seguindo a Sentenza do Tribunal Supremo do 12 de maio de 2011, podemos precisar: a)
que carece de transcendencia que a notificación sexa defectuosa se consta que o interesado
puido coñecer o acto ou resolución que se notificaba; b) que se o interesado incumpre coa
carga de comunicar o domicilio ou o

seu cambio, en principio e sempre que a

Administración demostrase a dilixencia e boa fe exixibles, debe pechar coas consecuencias
do dito incumprimento, e c) que non cabe que o interesado alegue que a notificación se
produciu nun lugar ou con persoa improcedente cando recibiu outras recollidas no mesmo
sitio ou pola mesma persoa. E polo que se refire á boa fe exixible á Administración, a
mesma sentenza xa citada establece expresamente: “esta boa fe obriga a Administración a
que, aínda cando os interesados non actuasen con toda a dilixencia debida na
comunicación do domicilio (ben porque non designaron un domicilio para os efectos de
notificacións, ben porque os intentos de notificación no indicado foron infrutuosos), antes
de acudir á notificación mediante edictos ou mediante comparecencia, intente a
notificación no domicilio idóneo, ben porque este consta no mesmo expediente [SSTC
76/2006, do 13 de marzo, FX 4; e 2/2008, do 14 de xaneiro, FX 3], ben porque a súa
localización resulta extraordinariamente sinxela, normalmente acudindo a oficinas ou
rexistros públicos (SSTC 135/2005, do 23 de maio)”.
Para rematar, procede facer unha mención especial ao artigo 40.4, no sentido de
analizar o inciso relativo a que se debe entender por “intento de notificación debidamente
acreditado” para os efectos de entender resoltos en prazo os procedementos
administrativos.
Para isto, debemos partir da doutrina legal fixada pola Sentenza do Tribunal
Supremo do 17 de novembro de 2003 que interpretou que ese “intento de notificación”
quedaba satisfeito “no momento en que a Administración reciba a devolución do envío,
por non lograrse practicar a notificación”. Estábase a tratar, maiormente, de como entender
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ese inciso de “intento de notificación debidamente acreditado”, para os efectos de
considerar cumprido o prazo para resolver, nos casos de notificación vía postal, onde a
notificación domiciliaria resultase infrutuosa. Polo tanto, para esa doutrina legal, dentro do
prazo había que resolver, facer os dous intentos de notificacións no domicilio e que a
Administración recibise a devolución do envío, de Correos, que é o medio máis utilizado.
Este aspecto de que dentro do prazo a Administración obtivese tamén a recepción da
devolución do xustificante por Correos era tremendamente problemático.
A Sentenza do Tribunal Supremo do 3 de decembro de 2013 corrixe esa necesidade
de obter no prazo para resolver esa devolución do xustificante de recepción para dicir que
basta con que nese prazo apareza o dobre intento de notificación, sendo indiferente o
momento en que recibe a Administración o xustificante de recepción cos dous intentos
infrutuosos.
Malia ser certo que esta doutrina legal o foi para o artigo 58.4 da LRX-PAC,
entendemos que esta é aplicable para o artigo que agora comentamos, en tanto que o teor
literal do artigo 40.4 é idéntico ao do anterior artigo 58.4 polo que, cando se aplique o
artigo 40.4, se debe ter en conta a doutrina que agora comentaremos, aínda que só para as
notificacións en papel, pois para as notificacións por medios electrónicos, como veremos a
continuación, a súa práctica faise de conformidade co artigo 43 e, en concreto, polo que se
refire ao cumprimento da obriga de notificar, o artigo 43.3 establece a especialidade de
que se entenderá cumprida coa posta á disposición da notificación na sede electrónica da
Administración ou organismo actuante ou no enderezo electrónico habilitado único.

IV.- AS NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS

A) Suxeitos obrigados

Hai que partir do artigo 14.2 da LPACAP que establece a obrigatoriedade das
notificacións electrónicas para as persoas xurídicas; as entidades sen personalidade
xurídica; os que exerzan unha actividade profesional para a que se requira colexiación
obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas en
exercicio da dita actividade —enténdense aquí incluídos os notarios e rexistradores da
propiedade e mercantís—; os que representen a un interesado que estea obrigado a
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relacionarse electronicamente coa Administración e os empregados das administracións
públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de
empregado público. Esta obrigatoriedade pode verse ampliada regulamentariamente tal e
como prevé o quinto punto do artigo 41.1.

B) Modos
A anterior normativa permitía a notificación electrónica a través de tres sistemas
diferenciados: mediante enderezo electrónico habilitado, mediante sistemas de correo
electrónico e mediante comparecencia electrónica na sede da Administración actuante.
Agora as notificacións electrónicas non se poden practicar mediante sistemas de correos
electrónicos, pois o artigo 43.1 da LPACAP determina como únicos sistemas factibles,
para a práctica das notificacións electrónicas, a comparecencia na sede electrónica da
Administración ou organismo actuante ou a través do enderezo electrónico habilitado
único.
C) Aviso versus notificación
A LPACAP establece o que a SAN do 19 de xullo de 2016 denomina “estrutura
bifásica” e diferencia entre aviso de notificación e notificación propiamente dita. En
efecto, o artigo 41.1 debe conectarse co establecido no artigo 41.6 da LPACAP. Así, a
persoa interesada poderá facilitar un dispositivo electrónico ou un enderezo de correo
electrónico para recibir o aviso da notificación. Mentres o aviso da notificación se recibe
no dispositivo electrónico ou enderezo de correo electrónico facilitado para o efecto,
nunca se poderá practicar unha notificación nin no dispositivo electrónico nin no enderezo
de correo electrónico facilitado, pois as notificacións electrónicas, como vimos, de
conformidade co artigo 43 da LPACAP só se poderán realizar, ou por comparecencia ante
a sede electrónica da Administración ou a través do enderezo electrónico habilitado único.
Por outro lado, mentres que a notificación é un requisito indispensable para a eficacia do
acto administrativo, a ausencia de aviso, de conformidade co artigo 41.6 da LPACAP, non
afecta a validez da notificación. Chama a atención esta ausencia de efectos xurídicos ante
a non práctica do aviso, pois o teor literal do artigo 41.6 da LPACAP semella establecer a
obriga de practicar o aviso sempre que o interesado comunicase un dispositivo electrónico
ou un enderezo de correo electrónico, pois os termos do artigo son imperativos
“enviarán”, co cal, non ten moito sentido que se estableza a obriga cando ningunha
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consecuencia xurídica xorde da súa ausencia. É dicir, pode ocorrer que a Administración
non mande o aviso por non dispor dos datos para envialo, xa que o artigo 41.1 establece só
a posibilidade, e non obrigatoriedade, de comunicar os datos para mandar o aviso. Nestes
casos de ausencia de datos, é evidente que a Administración non pode realizar o aviso e,
nestes casos, é evidente tamén que a ausencia de aviso non afecte a validez da
notificación. Pero, se a Administración ten o dato, o aviso tería que ser obrigatorio e así
parece entendelo o teor literal do artigo 41.6. No entanto, a lei non distingue os motivos en
virtude dos cales o aviso non se realizou e outorga a mesma consecuencia xurídica, dando
validez a toda notificación, con independencia de se houbo ou non aviso.
Neste sentido, compartimos as conclusións do profesor Tomás Ramón Fernández,
que explica que, se este aviso non ten ningunha virtualidade xurídica, a finalidade que se
pretende con el non se acadará. En efecto, a finalidade do aviso é, precisamente, pórlles de
manifesto aos administrados a existencia de notificacións pendentes, de xeito que, se non
existe tal aviso, estes non saberán, no caso de estaren obrigados a recibir a notificación
electrónica, se teñen algo pendente ou non por notificar, co cal obrígase a cidadanía a
consultar todos os días as diferentes sedes electrónicas das diferentes administracións por
se acaso ten algunha notificación que recibir.

D) Supostos excluídos
O artigo 41.2 establece dúas prohibicións para a realización das notificacións
electrónicas que abrangue os supostos en que o acto que hai que notificar conteña
elementos non susceptibles de converterse a formato electrónico e as que conteñan medios
de pagamento a favor dos obrigados, como pode ser un cheque. Polo contrario, o artigo
41.1, parágrafo segundo, establece a posibilidade de non practicar a notificación
electrónica cando a notificación se realice con ocasión da comparecencia espontánea do
interesado e solicite a comunicación ou notificación persoal nese momento e cando, para
asegurar a eficacia da actuación administrativa, resulte necesario practicar a notificación
por entrega directa dun empregado público da Administración notificante. En relación con
este segundo suposto, cabe dicir que deste xeito se introduce a figura do axente
notificador. Non obstante, a eficacia deste medio de notificación depende de que se
cumpran o resto dos requisitos establecidos para a validez das notificacións, é dicir, debe
quedar constancia do envío, da recepción, das súas datas e horas, do contido íntegro e da
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identidade fidedigna do remitente e destinatario. Á vista do anterior, non haberá problema
nestas notificacións cando as diferentes administracións conten cun corpo de axentes
notificadores, pero, para aqueloutras que non dispoñan deste corpo de axentes
notificadores, a recomendación é que a notificación sexa practicada por funcionarios que
teñan a condición de autoridade pública, xa que, de conformidade co artigo 77.5 da
LPACAP: “Os documentos formalizados polos funcionarios aos cales se recoñece a
condición de autoridade e nos cales, logo de observar os requisitos legais correspondentes,
se recollan os feitos constatados por aqueles, farán proba destes salvo que se acredite o
contrario.”

E) Práctica da notificación electrónica
Centrándonos xa na notificación propiamente dita, o artigo 43 xa aclara o que se
entende por tal ao establecer que é o acceso ao contido da notificación.
O artigo 43.2 diferencia cando hai ou non acceso ao contido da notificación. E así,
cando se accede ao contido da notificación, será ese momento o que se considere para os
efectos de considerar practicada a notificación. Polo contrario, cando non se acceda ao
contido da notificación, o citado artigo establece que se entenderá rexeitada unha vez
transcorran dez días naturais desde a posta á disposición. En relación co non acceso, hai
que facer dúas precisións. Primeira, destaca que os días son naturais e non hábiles, co cal
os sábados, domingos e festivos entran neste cómputo. Segunda, de conformidade co
artigo 43.3, entenderase cumprida a obriga de notificar no prazo máximo de duración dos
procedementos, coa posta á disposición da notificación na sede electrónica da
Administración ou no enderezo electrónico habilitado único, é dicir, habería que esperar os
dez días naturais para entender rexeitada a notificación, pero, unha vez que este
rexeitamento ten lugar, a eficacia e validez da notificación retrotráese ao momento en que
esta se puxo á disposición do administrado para os efectos mencionados.
Evidentemente, o cambio co anterior sistema é enorme, pois, no caso de
notificación electrónica, recae sobre o administrado a carga de acceder á sede electrónica
da Administración ou ao enderezo electrónico habilitado único. É certo, como xa vimos,
que pode existir un aviso previo, pero, mentres que a súa ausencia non priva de eficacia á
notificación, a ausencia do devandito aviso non garante a inexistencia de notificacións
pendentes de acceso. Isto debe conectarse co establecido no segundo punto do artigo 43.2
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 128

pois, transcorridos dez días naturais sen acceder ao contido da notificación, esta
entenderase rexeitada para os efectos previstos no artigo 41.5 da LPACAP, é dicir,
entenderase efectuado o trámite e continuará o procedemento, o que dará lugar a situacións
pouco desexadas para os administrados, como, por exemplo, que transcorran os prazos
para a interposición dos recursos administrativos ou contencioso-administrativo que
correspondan, co que queda o acto firme e consentido para todos os efectos.
Polo tanto,

compilando o xa mencionado para as notificacións electrónicas,

poderíase dar o suposto de que rematase un procedemento e que a dita resolución fose
notificada mediante a posta á disposición do administrado na sede electrónica da
Administración actuante pero sen aviso previo. Transcorren dez días naturais sen acceder
ao seu contido. A notificación é válida, considérase rexeitada e continúa o procedemento.
O procedemento enténdese rematado o día da posta á disposición e non o día en que
transcorren os dez días, é dicir, operaría a validez da notificación con efectos retroactivos,
pero neste punto xorde a pregunta de se se deben descontar estes dez días naturais para o
cómputo dos recursos procedentes. Por un lado, hai que precisar que o artigo 43.3
establece a consideración do día da posta á disposición como o día que hai que ter en conta
só para os efectos de entender realizada a notificación no prazo máximo de duración do
procedemento, polo tanto, non sería aplicable para o cómputo dos prazos dos recursos.
Pero, por outro lado, hai que advertir que no caso de notificacións electrónicas non
aceptadas o réxime xurídico que se aplica é o dunha notificación rexeitada e, como tal, non
se realizará ningún intento máis, nin debería haber notificación por anuncios, polo tanto,
para un único intento de notificación haberá que manexar dúas datas diferentes en función
de qué prazo se estea computando, pois, para o prazo máximo de notificación, será o día
da posta á disposición e, para o prazo de recursos, será o día no que transcorran os dez días
naturais. Isto non é o que acontecía coa LRX-PAC, pois non equiparaba o suposto de
rexeitamento e o suposto de non recollida, de maneira que había varios intentos e, por
tanto, varias datas para ter en conta segundo o prazo que se estaba a computar.
Un debate similar expúxose na STS do 14 de outubro de 2016. O suposto de
partida era que, despois de facer os dous intentos da notificación, o interesado recolleu a
dita notificación días máis tarde na oficina de Correos. O interesado recorreu o acto
partindo da data na que recolleu a notificación na oficina de Correos, no entanto a
Administración declarou extemporáneo o citado recurso, pois entendía que a data que
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había que ter en conta era a do segundo intento. O Supremo deu a razón ao recorrente e
dixo expresamente:
“Amparamos esta tese nos seguintes argumentos:
1. O precepto en cuestión refírese, cabalmente, ao momento en que se ten por cumprida a
obriga de notificar en prazo, que se fixa na data do intento de notificación debidamente
acreditado. Parece claro que se o lexislador quixese estar exclusivamente ao momento
concreto da notificación (cando, como é o caso, esta ten efectivamente lugar) así
estableceríao expresamente.
2. Acoller como data relevante, para efectos de caducidade, só a da notificación da
resolución ao interesado non só suporía inaplicar aquel precepto, senón privarlle da súa
finalidade, que non é outra cousa que a de equiparar á notificación ( aos sós efectos de
respectar o prazo de duración do procedemento) o intento validamente efectuado e
constatado no expediente.
3. Esta é a tese que se deriva da xurisprudencia desta Sala anterior e posterior á sentenza
do Pleno do 3 de decembro de 2013: o intento de notificación é o determinante para
entender cumprida a obriga de resolver en prazo, aínda que unha doutrina anterior a
aquela sentenza se refería á forma concreta de acreditar a realización do dito intento (a
constancia pola Administración do intento infrutuoso, situado entón como data
determinante para cumprir aquela obriga).
4. A interpretación anterior refírese, exclusivamente, ao suposto de feito que o artigo
86.4 da Lei 30/1992 contempla, isto é, para entender cumprido o deber de resolver os
procedementos en prazo. Distinto é o caso, como xa sinalou esta Sala, da eficacia do
acto notificado, que se desprega a partir da notificación, momento no que comeza a
correr os prazos de impugnación en sede administrativa ou en vía xudicial.”
Xa para rematar, outro debate que se expón céntrase en determinar se procede ou
non acudir á notificación mediante edictos nos casos das notificacións electrónicas, pois,
como xa vimos, se no prazo de dez días naturais, o interesado non accede ao contido da
notificación, esta entenderase rexeitada. E, de conformidade co artigo 41.5, se hai
rexeitamento da notificación, o trámite dáse por efectuado e continua o procedemento.
Parece que, facendo unha interpretación literal dos artigos mencionados, as notificacións
electrónicas están excluídas do ámbito de aplicación do artigo 44, o cal literalmente
menciona as notificacións intentadas, e ben que é certo que existen diferentes posturas
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doutrinais ao respecto, é preciso traer a colación a SAN do 19 de xullo de 2016, que
analizou un suposto moi similar ao debate que estamos analizando. En efecto, na sentenza
citada pártese dunha notificación electrónica realizada con todas as formalidades exixidas
(evidentemente, analiza a normativa da Lei 11/2007) pero que non foi aceptada no prazo
de dez días naturais, polo cal o trámite se considerou realizado e continuou o
procedemento. A parte demandante expoñía a necesidade de realizar dous intentos, non só
un , por aplicación do artigo 59.2 da Lei 30/1992, e a Sentenza contestou: “Pero estas
normas, non poden ser de aplicación no caso da notificación electrónica, non só polo
feito de que o lexislador establece un réxime xurídico distinto; senón tamén porque a dita
regulación non obedece a unha motivación arbitraria, lonxe diso, a diferenza no
tratamento xurídico é razoable. En efecto, non ten sentido acudir á vía mediante edictos,
pois a notificación se foi posible desde o momento en que se cumpriron todos os
requisitos exixidos pola norma. Tampouco ten sentido intentar unha segunda
notificación, pois a norma non a exixe, xa que se ten a certeza de que aquela se atopa á
disposición do solicitante. Outra cousa é que o destinatario non acceda ao seu contido en
prazo por causas a el non imputables, o que deberá alegar e xustificar.”. Á vista do
anterior e, tendo en conta a interpretación literal dos artigos citados, hai que considerar que
o artigo 44 non é de aplicación para as notificacións electrónicas.
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COMO CAUSA DE REINTEGRO. III.- A POSIBILIDADE DE COMPENSACIÓN
DE DÉBEDAS. IV.- TRATAMENTO DOS POSIBLES EMBARGOS.

RESUMO: A ausencia de débedas tributarias coa Seguridade Social e coa Administración
autonómica é un requisito presente na normativa de subvencións públicas e que se exixe
en dous momentos diferenciados. No presente traballo analizamos a incidencia de
eventuais descubertos na fase de

pagamento da subvención, centrándonos naqueles

supostos en que a actividade que xustifica o outorgamento da axuda foi plenamente
realizada.

PALABRAS CLAVE: subvencións, débedas, pagamento, xustificación, embargo

I.- INTRODUCIÓN

A crise económica provocou que a existencia de empresas que non atenden as súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social sexa cada vez máis habitual. Estes
incumprimentos teñen incidencia directa sobre dous dos principais campos de actuación
administrativa: a contratación e as subvencións públicas. En ambos os casos, aquelas
débedas comportan cadansúas prohibicións legais para adquirir a condición de contratista
ou de beneficiario, respectivamente.
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O texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado mediante o Real
decreto lexislativo, 3/2011, do 14 de novembro (TRLCSP no sucesivo), dispón, no seu
artigo 60.1.d), que non poderán contratar coas entidades que integran o sector público
aquelas persoas que, entre outros motivos, non se encontren ao corrente no cumprimento
das obrigas tributarias ou da Seguridade Social. Esta prohibición para contratar
apreciarana directamente os órganos de contratación e subsistirá mentres concorran as
circunstancias que en cada caso as determinan (artigo 61.1 do TRLCSP).

Paralelamente, o artigo 13.2.e) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións (LXS en diante) recolle que non poderán obter a condición de beneficiarios as
persoas ou entidades que non se encontren ao "corrente no cumprimento das obrigas
tributarias ou fronte á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, na forma
que se determine regulamentariamente". A dita prohibición, dispón o artigo 13.4 da LXS,
apreciarase de forma automática e subsistirá mentres concorra a circunstancia que a
determine. Encontramos previsións semellantes na normativa autonómica de subvencións.
O campo de aplicación das prohibicións analizadas serán os procedementos de
selección dos futuros contratistas e beneficiarios de axudas públicas. Así, unha das cargas
básicas dos interesados que participen nos ditos procesos será acreditar que non están
incursos na prohibición legal. Sen esa acreditación, a relación contractual ou subvencional
non chegará a nacer. Polo tanto, constatado o incumprimento deste requisito, a solución en
ambos os casos será a mesma: a exclusión do interesado afectado do procedemento.
Distinto escenario é que a existencia de descubertos sexa sobrevida, constatándose
durante a execución do contrato ou no momento de proceder ao

pagamento da

subvención. Respecto do primeiro caso, a posición de doutrina e xurisprudencia é
uniforme. O TRLCSP "non contén ningunha previsión en relación coa circunstancia de
que un contrato validamente adxudicado resultase posteriormente afectado por unha
causa que, en caso de ter concorrido antes da súa adxudicación, tería impedido a
adxudicación ou que, se tivese adxudicado, sería nulo" (artigo 60 en relación co artigo 32
do TRLCSP). Sobre esta base, conclúese que "cando a causa de prohibición de contratar
se produce unha vez perfeccionado o contrato, non invalida a adxudicación nin a
formalización, nin ten ningún efecto no contrato, salvo que o prego de cláusulas
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administrativas particulares dispoña expresamente outra cousa"1.

No entanto, en materia de subvencións públicas, a solución non pode ser a mesma.
Tanto o artigo 34.5 da LXS como o artigo 31.7 da LSX prevén que non se realice o
pagamento da subvención “se o beneficiario non está ao corrente no cumprimento das
súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social”. As consecuencias desta previsión
legal son especialmente problemáticas naqueles casos en que o beneficiario realizou e
xustificou plenamente a actividade subvencionada, e é unicamente a existencia destas
débedas a que impide o pagamento. Como continuamente nos lembra a xurisprudencia, "a
subvención comporta unha atribución en diñeiro ao beneficiario a cambio de adecuar a
súa actuación aos fins perseguidos coa indicada medida de fomento e que serven de base
para o seu outorgamento. A subvención non responde a unha causa donandi, senón á
finalidade de intervir a Administración, a través duns condicionamentos ou dun modus,
libremente aceptado polo beneficiario na actuación deste" (Sentenza do 19 de decembro
de 2014 do Tribunal Supremo, Recurso 5841/2011). É por iso que, téndose realizado a
actividade e cumpridos os fins perseguidos coa actividade de fomento, a imposibilidade de
proceder ao

pagamento da subvención pola falta de regularización das débedas do

beneficiario pode, de entrada, parecer desproporcionado.

A obriga de estar ao día de débedas na normativa de subvencións públicas
A LXS exixe en diferentes momentos da relación subvencional, que o interesado se
encontre ao día dos seus deberes tributarios ou fronte á Seguridade Social. O citado artigo
1Informe 14/2012, do 30 de novembro, da Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa da Generalitat de Catalunya (Comisión Permanente), sobre as
consecuencias da prohibición de contratar sobrevida con posterioridade á perfección dun
contrato. En idéntico sentido, o Informe 18/2011, do 6 de xullo, da Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Aragón, sobre as consecuencias
de que o licitador que presentou a oferta economicamente máis vantaxosa non cumpra
adecuadamente e en prazo o requirimento ao que se refire o artigo 135.2 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, e actuacións que debe seguir o órgano de
contratación se o licitador proposto como adxudicatario incorre nunha prohibición de
contratar sobrevida.
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13.2.e) da LXS recolle que non poderán obter a condición de beneficiarios as persoas ou
entidades que non se encontren ao “día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte
á Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes, na forma que se determine
regulamentariamente”. En consonancia co anterior, o artigo 14.1.e) da LXS introduce
como obriga propia dos beneficiarios:

Acreditar con anterioridade a se ditar a proposta de resolución de concesión
que se atopa ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á
Seguridade Social, na forma que se determine regulamentariamente, e sen
prexuízo do establecido na disposición adicional décimo oitava da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.
Este requisito volvémolo encontrar no capítulo V do título I da LXS, dedicado ao
procedemento de xestión orzamentaria. Así, o artigo 34.52 dispón:

Non se poderá realizar o pagamento da subvención en tanto o beneficiario
non se atope ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte
á Seguridade Social ou sexa debedor por resolución de orixe de reintegro.
O réxime xurídico exposto é moi semellante na normativa autonómica, na que nos
centraremos a partir deste punto. A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
(LSG en diante), no seu artigo 10.2.e), precisa que non poderán adquirir a condición de
beneficiarios as persoas ou entidades que non se encontren “ao día no cumprimento das
obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pagamento algunha
outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos termos que
regulamentariamente se determinen".” O beneficiario prescribe o artigo 11.2.e) da LSG,
está obrigado a:

Acreditar con anterioridade a se ditar a proposta de resolución de concesión
que se encontra ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e
2Esta norma non ten carácter básico, de conformidade coa disposición derradeira primeira
da LXS.
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fronte á Seguridade Social e que non ten pendente de pagamento algunha
outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma, na
forma que se determine regulamentariamente, e sen prexuízo do establecido
na disposición adicional décimo oitava da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
E, para finalizar, o artigo 31.7 LSG, baixo a rúbrica de "Procedemento de
aprobación do gasto e pagamento", recolle o seguinte:

Non se poderá realizar o pagamento da subvención en tanto o beneficiario
non se encontre ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e
fronte á Seguridade Social e non teña pendente de pagamento ningunha outra
débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou sexa
debedor por resolución de orixe de reintegro.
Como se pode observar con facilidade, a norma autonómica vai un pouco máis aló
que a normativa estatal e exixe a inexistencia de calquera tipo de débedas coa
Administración autonómica.
A normativa de subvencións transcrita refírese á necesidade de estar ao día de
débedas en dous momentos diferentes do procedemento. Inmediatamente antes de se ditar
a proposta de resolución de concesión, o solicitante da subvención deberá acreditar este
aspecto. Unha vez feito e ditada a resolución de concesión, o interesado adquire a
condición de beneficiario. A dita condición implica unha serie de deberes, sendo os
principais a realización da actividade que fundamenta a concesión e a posterior
xustificación perante o órgano concedente [artigo 11.a) e b) da LSG]. A falta de realización
de actividade ou a falta de xustificación

non implican a perda da condición de

beneficiario, senón a perda do dereito ao cobramento ou, no caso de ter percibido xa
algunha cantidade como anticipo ou pagamento á conta, o deber de reintegro.
No momento de proceder ao pagamento da subvención, o beneficiario deberá seguir ao
día no pagamento das súas débedas tributarias, de Seguridade Social e ante a
Administración autonómica. A doutrina insiste en que, aínda que o requisito sexa o
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mesmo, a súa finalidade é distinta nun e outro momento. En relación cos preceptos
equivalentes da normativa básica estatal, Del Barco Fernández-Molina precisa:

O fundamento do artigo 13 repousa en razóns de xustiza tributaria: ningún
cidadán se pode pretender beneficiar das prestacións proporcionadas con
cargo a fondos públicos se non contribúe previamente ao seu financiamento,
de acordo coa súa capacidade económica.
O fundamento do artigo 34.3 é diferente, e responde a razóns de tesouraría: a
Administración non debe aboar unhas cantidades a un acredor en concepto de
subvención en tanto que este non cumprise as súas obrigas previas (Del Barco
Fernández-Molina y otros, 2004, páx. 292).
Este razoamento vese reforzado se atendemos á situación dos artigos en cuestión. A
inexistencia de débedas no momento do pagamento regúlase nos preceptos dedicados á
xestión orzamentaria do gasto subvencional, fóra do marco relativo ás obrigas e
compromisos do beneficiario.
Como pon de manifesto Pascual García "o tesouro público soamente pode pagar obrigas
que fosen previamente recoñecidas como vencidas, líquidas e exixibles, mediante un acto
administrativo formal: o acto de recoñecemento da obrigación". De conformidade co
artigo 73 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia,
aprobado mediante o Decreto lexislativo 1/1999, o recoñecemento da obrigación é unha
fase do orzamento de gastos, que se define como “a operación de contraer en contas os
créditos exixibles contra a Comunidade de Galicia que se deban acreditar como
contraprestación económica derivada dos acordos, dos concertos ou das normas
resolutorias que determinen a disposición dun crédito, unha vez realizada e xustificada
adecuadamente a correspondente prestación e efectuada a pertinente liquidación”. En
materia de subvencións, insiste Pascual García, o recoñecemento da obrigación require o
cumprimento de dous requisitos:
-

Xustificación polo beneficiario da realización da actividade que fundamentou o
outorgamento da subvención, nos termos establecidos na normativa reguladora da
subvención.
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-

Que o beneficiario se encontre ao día de débedas.
Faltando algunha destas condicións, a Administración non podería recoñecer a

obrigación e, polo tanto, o beneficiario non tería un crédito vencido, líquido e exixible ante
o órgano concedente da subvención.
Exposto o anterior, preséntase o problema de como conceptuar a condición legal de
inexistencia de descubertos no momento do pagamento: unha obrigación para o
beneficiario cuxo incumprimento determina a perda de dereito ao cobramento, ou unha
simple condición, que afecta a exixibilidade pero non a existencia do dereito a percibir a
subvención.

A DEFINICIÓN REGULAMENTARIA DO REQUISITO
Os artigos 10.2.e) e 11.2.e) da LSG, á hora de definir o requisito de estar "ao día
no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de
pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade" remiten a
un posterior desenvolvemento regulamentario. Esa remisión, a día de hoxe, complétase co
artigo 8 do Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, aprobado mediante o Decreto
11/2009, do 8 de xaneiro (RSX en diante). Transcribimos, a continuación, o seu contido:

Para efectos do previsto no artigo 10.2º e) da Lei de subvencións de Galicia,
considerarase que os beneficiarios ou as entidades colaboradoras están ao
día nas obrigas coa Administración do Estado, a Seguridade Social e a
Administración pública da comunidade autónoma cando se verifique a
concorrencia das circunstancias previstas para o efecto pola normativa
tributaria e a normativa básica en materia de subvencións e, en todo caso, as
seguintes:
a) Non manter coa Administración pública da comunidade autónoma débedas
ou sancións tributarias en período executivo, salvo que se trate de débedas ou
sancións tributarias que estean aprazadas, fraccionadas ou cuxa execución
estivese suspendida.
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b) Non manter ningún tipo de débeda coa Administración pública da
comunidade autónoma de Galicia en vía executiva, salvo que estivesen en
situación de aprazamento, fraccionamento ou suspensión.
c) Non ter pendentes de ingreso cantidades en concepto de responsabilidades
civís derivadas de delito contra a Facenda pública declaradas por sentenza
firme.
O artigo 10.1 do RSG desenvolve o procedemento de acreditación deste punto. Así,
o seu punto primeiro, dispón:

O cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e de non ter
pendente de pagamento débedas coa Administración pública da comunidade
autónoma acreditarase mediante a presentación polo solicitante ante o órgano
concedente da subvención das certificacións que se regulan neste artigo.
A pesar de que o artigo 31 da LSG non remite a unha posterior definición
regulamentaria, consideramos que as circunstancias recollidas no artigo 8 do RSG son de
aplicación para apreciar a concorrencia do requisito e proceder ao recoñecemento da
obrigación de pagamento. En primeiro lugar, porque as expresións contidas nos artigos
10.2.e), 11.2.e) e 31.7 da LSG son substancialmente coincidentes. En segundo lugar,
porque o medio de acreditación documental da inexistencia de débedas pendentes de
pagamento será o mesmo que o empregado no momento de ditar a correspondente
resolución de concesión: a certificación recollida no artigo 10 do RSG. Iso resulta do
artigo 60.4 do RSG, que dispón o seguinte:

O

pagamento realizarase logo de verificación do órgano concedente do

cumprimento da obrigación de se atopar ao corrente no cumprimento das
obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de
pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da comunidade
autónoma nos termos previstos nos artigos 10º e 11º deste regulamento.
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Este mesmo esquema reprodúcese na normativa estatal, pero dunha forma máis
clara. Así, o Regulamento da Lei xeral de subvencións, aprobado mediante o Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, dispón no seu artigo 88.4 que "para os efectos previstos no
artigo 34.5 da Lei xeral de subvencións, a valoración do cumprimento polo beneficiario
das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e de que non é debedor por
resolución de orixe de reintegro, así como a súa forma de acreditación, se efectuará nos
mesmos termos previstos na sección 3.ª do capítulo III do título preliminar deste
regulamento sobre requisitos para obter a condición de beneficiario ou entidade
colaborador". Este precepto, a pesar de non ter carácter básico, de acordo coa disposición
derradeira primeira da LXS, é un argumento que reforza o exposto anteriormente.
O xogo das anteriores remisións legais e regulamentarias implica que tanto a definición do
requisito legal como a forma da súa acreditación serán idénticas nas fases de instrución e
de recoñecemento da obriga. Conclúese, por tanto, que o beneficiario se encontrará ao
corrente de débedas, para os efectos de proceder ao pagamento da subvención, cando non
manteña ningún tipo de débeda en vía executiva ou ben, estando xa na vía executiva,
cando a débeda se encontre en situación de aprazamento, fraccionamento ou suspensión.

II.- A EXISTENCIA DE DESCUBERTOS COMO CAUSA DE REINTEGRO

De conformidade co artigo 61 do RSG, “producirase a perda do dereito ao
cobramento total ou parcial da subvención no suposto de falta de xustificación ou de
concorrencia dalgunha das causas previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de
Galicia”. O procedemento para declarar a perda do dereito de cobramento, preceptúa o
regulamento, será o establecido no artigo 38 da LSG, isto é, o procedemento de reintegro.
As causas de perda do dereito ao cobramento, total ou parcial, da subvención e/ou de
reintegro están enumeradas no artigo 33 da LSG. Reproducímolo a continuación:

a) Obtención da subvención falseando as condicións requiridas para iso ou
ocultando aquelas que o impedirían.
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b) Incumprimento total ou parcial do obxectivo, da actividade ou do proxecto
ou non adopción do comportamento que fundamentan a concesión da
subvención.
c) Incumprimento da obriga de xustificación ou a xustificación insuficiente,
nos termos establecidos no artigo 28 da presente lei e, se é o caso, nas normas
reguladoras da subvención.
d) Incumprimento da obriga de adoptar as medidas de difusión contidas no
punto 3 do artigo 15 da presente lei.
e) Resistencia, escusa, obstrución ou negativa ás actuacións de comprobación
e control financeiro previstas nos artigos 11 e 12 da presente lei, así como o
incumprimento das obrigas contables, rexistrais ou de conservación de
documentos cando diso se derive a imposibilidade de verificar o emprego
dado aos fondos percibidos, o cumprimento do obxectivo, a realidade e
regularidade das actividades subvencionadas, ou a concorrencia de
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade,
procedentes de calquera Administración ou entes públicos ou privados,
estatais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
f) Incumprimento das obrigas impostas pola Administración ás entidades
colaboradoras e beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos,
con motivo da concesión da subvención, sempre que afecten ou se refiran ao
modo en que se conseguen os obxectivos, se realiza a actividade, se executa o
proxecto ou se adopta o comportamento que fundamenta a concesión da
subvención.
g) Incumprimento das obrigas impostas pola Administración ás entidades
colaboradoras e beneficiarios, así como dos compromisos por estes asumidos,
con motivo da concesión da subvención, distintos dos anteriores, cando diso
se derive a imposibilidade de verificar o emprego dado aos fondos percibidos,
o cumprimento do obxectivo, a realidade e regularidade das actividades
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subvencionadas, ou a concorrencia de subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera Administración ou
entes públicos ou privados, estatais, da Unión Europea ou de organismos
internacionais.
h) Adopción, en virtude do establecido nos artigos 87 a 89 do Tratado da
Unión Europea, dunha decisión da cal se derive unha necesidade de reintegro.
i) Nos demais supostos recollidos na normativa reguladora da subvención.
A existencia de débedas tributarias, de Seguridade Social ou coa Administración
autonómica non se recolle expresamente na anterior enumeración. Poderíase considerar
que a acreditación deste punto está implícita na propia obrigación de xustificación que
incumbe ao beneficiario1. Agora ben, o artigo 31.5 da LSG dispón:

O pagamento da subvención realizarao, logo de xustificación, o beneficiario
da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou adopción do
comportamento para o cal se concedeu nos termos establecidos na normativa
reguladora da subvención.
Producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención
no suposto de falta de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas
previstas no artigo 33 da presente lei.
Parece, en consecuencia, que o deber de xustificación se vincula á realización da
actividade obxecto de subvención e non tanto ao cumprimento da obrigas tributarias e de
Seguridade Social. Esta interpretación literal é a seguida, entre outras, pola Sentenza
178/2015, do 30 de abril, do Xulgado do Contencioso-Administrativo número 1 de Lleida
(procedemento ordinario 586/2012):
1De acordo co artigo 11.b) da LSG é obrigación do beneficiario "xustificar ante o órgano
concedente ou a entidade colaboradora, se é o caso, o cumprimento dos requisitos e
condicións, así como a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que
determinen a concesión ou desfrute da subvención”.
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Un dos fundamentos da revogación da subvención do Decreto número 3236,
parte de que a entidade beneficiaria non se encontraba ao día no
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social.
Pero, en primeiro lugar, hai que observar que este motivo aducido non forma
parte das causas de reintegro da subvención prevista no artigo 37 da LXS. O
feito de non estar ao día das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade
Social está previsto como unha causa impeditiva que se proxecta sobre o
pagamento da subvención, pero non se converte nunha causa de reintegro.
Así, non procede a tramitación dun procedemento de reintegro se non
concorren as causas específicas previstas no artigo 37 da LXT […]
En primeiro lugar, que a falta de pagamento das obrigas tributarias non
xustifica a revogación da subvención ao non ser unha das causas enumeradas
no artigo 37 da LXS […]
Por outra parte, débese valorar que todos os depoñentes no acto de proba
recoñeceron a existencia dunha débeda sen pagar fronte á AEAT e á TXSS.
Corolario do anterior, non se pode entender acreditado que a Unión
Deportiva Lleida estea ao día das súas obrigas tributarias e sociais ou
nalgúns dos casos previstos nos artigos 18 e 19 do RXS. Por este motivo,
aínda que corresponde a anulación dos decretos impugnados polas razóns que
se explicitan nos fundamentos precedentes, non resulta procedente condenar a
Deputación de Lleida e o Padroado de Turismo ao pagamento da cantidade
reclamada.
No entanto, estas consideracións levan a unha situación estraña, pois non procedería a
declaración da perda ao dereito ao cobramento pero tampouco o pagamento. Temos que
recoñecer que o exemplo analizado constitúe unha excepción. Desde o punto de vista
xurisprudencial, podemos observar unha certa tendencia a considerar que constitúe un
deber esencial do beneficiario da subvención manterse ao día, tanto no momento de
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concesión da subvención como, posteriormente, no momento de proceder ao pagamento.
Polo tanto, o incumprimento deste deber abriría a vía de declarar a perda do dereito ao
cobramento. Tal é o caso, por exemplo, da Sentenza número 291/2012 , do 22 de febreiro
(Recurso número 388/2010), do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, onde se afirma
expresamente que "non é suficiente que estas obrigas estean cumpridas no momento da
solicitude, senón que a situación de cumprimento se debe manter durante a tramitación de
procedemento, de sorte que, se o posible beneficiario incorre nun incumprimento das súas
obrigas, tal incumprimento leva unida a denegación da axuda e, se é o caso, a súa
revogación"2. Máis recentemente, a Sentenza 324/2016, do 29 abril (recurso 84/2016), do
Tribunal Superior de Xustiza do Principado de Asturias, concluíu que: "...a obrigación de
estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social trátase dunha
condición ou requisito que se debe de cumprir no momento da concesión da subvención,
senón que se debe de manter ao momento do cobramento desta, pois así resulta do
contido dos artigos 13.2 e ), 14.1 e ) e 34.5 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións". Agora ben, o que non resolven sempre as sentenzas citadas é en que causa
concreta do artigo 33 da LSG debe ampararse o órgano concedente.
Cada vez son máis habituais as bases reguladoras que definen expresamente como causa
de perda de dereito ao cobramento a existencia de débedas no momento do proceder ao
pagamento da subvención. A solución estaría clara nestes supostos. Nos casos en que as
bases garden silencio e, con base na doutrina xurisprudencial exposta, tería sentido
considerar que a obrigación de xustificación do beneficiario alcanza a acreditación de
inexistencia de descubertos.
Agora ben, visto o consenso en redirixir a situación examinada aos supostos de perda do
dereito ao cobramento, queda pendente determinar cal debe ser o proceder do órgano
concedente da subvención cando constate o incumprimento do requisito legal: cabe
declarar sen máis a perda do dereito ao cobramento?
2No mesmo sentido temos a Sentenza 564/2011, do 25 de maio (Recurso número
886/2008), do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Conclusión parecida tamén alcanza
o Tribunal Superior de Xustiza de Madrid, que chega a manifestar que, con independencia
de se é

un requisito razoable ou lóxico, é

unha condición exixida pola lei e, en

consecuencia, debe ser respectada (Sentenza 836/2012, do 26 de setembro, Recurso
número 796/2009).
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Para Sesma Sánchez, a acreditación deste requisito non é unha falta emendable. "Poderá
selo -afirma a autora- a presentación fóra de prazo do certificado de acreditación de estar
ao corrente destas obrigas pero non o incumprimento en si mesmo, de modo que, na data
do recoñecemento da obrigación, se o beneficiario non está ao día destas obrigas, non
será posible recoñecer a dita obrigación nin, polo tanto, pagar a subvención, aínda que,
con posterioridade, -por exemplo, na fase de control- se alegue o cumprimento deste
requisito para tal data posterior". Polo tanto, constatada a existencia de débedas,
procedería tramitar a perda do dereito ao cobramento a través do procedemento de
reintegro, con base no artigo 61 do RSG, xa citado.
No entanto, podemos encontrar pronunciamentos xudiciais que consideran que estamos
ante un requisito emendable. É destacable a posición da Audiencia Nacional que, na súa
Sentenza do 15 de abril de 2015 (Recurso 109/2014), insiste en que se debe conceder
necesariamente un prazo para que o beneficiario poida regularizar a súa situación 3. De
asumir esta postura, o seu tratamento poderíase reconducir aos supostos de ampliación do
prazo de xustificación, previsto no artigo 45.3 do RSG) ou, se iso non é posible por ter xa
finalizado o prazo orixinal, á figura de emenda da xustificación, recollida no artigo 46 do
RSG.

III.- A POSIBILIDADE DE COMPENSACIÓN DE DÉBEDAS

Cabe pensar que a imposibilidade de pagamento da subvención obedeza a débedas
que o beneficiario mantén, por outros motivos, co propio órgano concedente. En tal
suposto preséntase a admisibilidade da compensación de débedas como mecanismo para
resolver a situación. A única referencia na normativa autonómica encontrámola no artigo
40 da LSG, no marco do procedemento de reintegro, que dispón:

Nos supostos e cos requisitos que se establezan regulamentariamente,
poderanse extinguir total ou parcialmente por compensación as débedas de
natureza pública a favor da Facenda da comunidade autónoma que se

3En termos similares temos a Sentenza da Audiencia Nacional do 21 de maio de 2008
(Recurso 168/2007).
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encontren en fase de xestión recadatoria, tanto voluntaria como executiva, cos
créditos recoñecidos por esta en favor do debedor.
Con carácter xeral, o artigo 55 do Regulamento xeral de recadación (RXR no sucesivo),
aprobado mediante o Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, dispón que "as débedas de
natureza pública a favor da Facenda pública, tanto en período voluntario como en
executivo, se poderán extinguir total ou parcialmente por compensación cos créditos
recoñecidos por aquela a favor do debedor en virtude dun acto administrativo". Así
mesmo, en relación coa compensación de oficio (artigo 57 para entidades públicas e artigo
58 para outros acredores), o RXR insiste na necesidade de "débedas vencidas, líquidas e
exixibles", "créditos de natureza tributaria recoñecidos" e de "crédito recoñecido".
Partindo do teor literal dos artigos citados, suscítanse dúbidas sobre a admisibilidade da
compensación. O seu presuposto base é a existencia dun crédito recoñecido a favor do
debedor. No entanto, nos casos analizados, a Administración non pode recoñecer a
obrigación como consecuencia das débedas preexistentes do beneficiario. En
consecuencia, non se pode considerar que teña un crédito recoñecido nin unha débeda
vencida, líquida e exixible. A situación á que se chega é absurda: o beneficiario non pode
cobrar a subvención porque ten débedas previas coa Administración autonómica e a
Administración non pode compensar porque aquelas débedas impiden recoñecer a
obrigación derivada da subvención.
Como apuntamos con anterioridade, para a doutrina o requisito imposto polo artigo 31.7
da LSX responde a razóns de tesouraría. Desde esta perspectiva, a compensación
preséntase como un instrumento idóneo para que o acredor da subvención regularice as
débedas que xurdan con posterioridade á resolución de concesión. Precisamente, para Del
Barco Fernández-Molina, a compensación sería admisible. Agora ben, habería unha
excepción: "se o importe da débeda tributaria fose superior ao importe da subvención, a
compensación non cumpriría co establecido na LXS en tanto que se estaría pagando a
subvención sen que o beneficiario se puxese ao día no cumprimento das súas obrigas. En
consecuencia, cabería entender que a LXS non permite a compensación parcial cando o
importe da subvención sexa inferior ao da débeda do beneficiario coa Facenda pública".
En sentido parecido pronúnciase a profesora Begoña Sesma Sánchez:
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Ao meu xuízo, salvo unha ríxida interpretación do requisito de que, para
acceder ao pagamento, é necesario acreditar estar ao corrente das obrigas
tributarias, nada impide acudir á compensación por instancia de parte ou de
oficio para saldar o pagamento dunha subvención pendente de recibir cunha
débeda tributaria pendente de ingresar, sempre que o importe da subvención
supere o importe da débeda tributaria e se cumpran o resto de requisitos
formais e materiais exixidos ao acordo ou solicitude de compensación. O
artigo 221 da Lei foral xeral de subvencións da Comunidade Navarra admite,
expresamente, que «no suposto de que o beneficiario dunha subvención sexa
debedor da Facenda pública de Navarra, o seu pagamento se poderá efectuar
mediante compensación coas débedas contraídas con aquela, na forma que
regulamentariamente se determine». Ademais, a LXS dunha forma implícita
dá cabida ao mecanismo da compensación cando no artigo 34.5 da LXS
recolle a suspensión do dereito ao cobramento da subvención cando o
beneficiario sexa debedor tributario ou por débedas de Seguridade Social ou
debedor dun procedemento de reintegro. Ao meu xuízo, tal suspensión do
pagamento recóllese na lei na idea de habilitar a compensación da
subvención coas débedas pendentes do beneficiario.
Igualmente, Amparo Navarro Faure sostén:

Nin a LXS nin o RXS previron a posibilidade de compensación do pagamento
das subvencións con débedas de natureza pública, tal como establece o artigo
55 do Regulamento xeral de recadación (RD 939/2005). Na miña opinión, non
habería impedimento, xa que o citado precepto do RXR establece que "”as
débedas de natureza pública a favor da Facenda pública, tanto en período
voluntario como executivo, se poderán extinguir total ou parcialmente por
1A referencia débese entender feita ao actual artigo 36 da Lei foral 11/2005, do 9 de
novembro, de subvencións, que admite, expresamente, que "no suposto de que o
beneficiario dunha subvención sexa debedor da Facenda pública de Navarra, o
pagamento da dita subvención poderase efectuar mediante compensación coas débedas
contraídas con aquela".
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compensación cos créditos recoñecidos por aquela a favor do debedor en
virtude dun acto administrativo".

Non estando prevista na LXS, tal

compensación realizaríase por instancia do beneficiario obrigado, pola súa
vez, ao

pagamento dunha obrigación a favor da Facenda pública. Non

obstante, non cabería a compensación parcial, xa que un dos requisitos para o
pagamento de subvencións é estar ao día das obrigas tributarias pendentes,
sen que puidese quedar un remanente desta sen ter sido satisfeita polo
obrigado tributario. Polo contrario, cando o importe da subvención fose
maior ao da obrigación do beneficiario, non habería inconveniente en que o
pagamento deste só o fose polo exceso. Obviamente, esta compensación
soamente se podería producir no mesmo ámbito de Facenda pública (Navarro
Faure, 2010).
Con carácter xeral, os autores citados admiten a posibilidade de acudir ao mecanismo de
compensación de débedas facendo unha interpretación teleolóxica e flexible do requisito
de estar ao corrente de débedas tributarias. Todos parten, como presuposto, da existencia
de débedas de natureza pública2 que impide o pagamento da subvención, encontrándose a
actividade subvencionada realizada e correctamente xustificada. Neste marco, a única
limitación é que a compensación deberá ser, en todo caso, total. En consecuencia, non
será admisible a compensación cando o importe da subvención sexa inferior á débeda do
beneficiario.
As consideracións expostas ata este punto son plenamente aplicables ao artigo 31.7 da
2A profesora Sesma Sánchez vai un pouco máis aló e considera aplicable o Instituto da
Compensación para calquera tipo de débeda, incluíndo as de dereito privado. Esta
interpretación encontra o seu apoio na sentenza da Audiencia Nacional do 17 de xaneiro de
2001 (Recurso 669/1999), onde se deu por válida a compensación dunha débeda de dereito
privado dun sindicato co importe dunha subvención da que era beneficiario. Non podemos
descoñocer que existen, paralelamente, pronunciamentos que negan esta posibilidade,
sobre a base de que non cabe compensar débedas ou créditos cuxa recadación estivese
sometida a réximes xurídicos de distinta natureza. Tal é o caso, por exemplo, da Sentenza
do 5 de xullo de 2001 do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (Recurso número
1313/1998).
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LSG. En consecuencia, naqueles casos en que o beneficiario, unha vez xustificada
correctamente a actividade subvencionada, teña algunha débeda coa Administración
autonómica, poderíase acudir ao Instituto da Compensación, sempre e cando o importe
daquela non superase a contía da subvención e que compensación e

pagamento se

tramiten nunha unidade de acto. Soamente deste modo se poderían cumprir
simultaneamente as previsións do Regulamento xeral de recadación e da normativa de
subvencións.

IV.- TRATAMENTO DOS POSIBLES EMBARGOS

Naqueles casos en que a situación de descuberto derive de débedas tributarias ou coa
Seguridade Social, cabe a posibilidade de que o órgano concedente reciba a comunicación
do embargo do importe derivado da subvención. O Regulamento xeral de recadación prevé
que, en caso de embargo de créditos, efectos e dereitos sen garantía, " se notificará a
dilixencia de embargo á persoa ou entidade debedora do obrigado ao

pagamento,

apercibíndoo de que, a partir deste momento, non terá carácter liberatorio o pagamento
efectuado ao obrigado. Cando o crédito ou dereito embargado venza, a persoa ou
entidade debedora do obrigado ao pagamento deberá ingresar no Tesouro o importe ata
cubrir a débeda. Noutro caso, o crédito quedará afectado á dita débeda ata o seu
vencemento, se antes non resulta pagada. Se o crédito ou dereito comporta a realización
de pagamentos sucesivos, ordenarase ao pagador ingresar no Tesouro os respectivos
importes ata o límite da cantidade debida, salvo que reciba notificación en contrario por
parte do órgano de recadación" [artigo 81.1.a), en relación co artigo 93 do RXR].
Como apuntamos, a existencia de débedas tributarias ou de Seguridade Social impide o
recoñecemento da obrigación e, en consecuencia, o beneficiario carece dun crédito
vencido, líquido e exixible ante a Administración outorgante, que se deberá axustar á
previsión do citado artigo 81 do RXR. Polo tanto, o crédito quedaría afectado á débeda
tributaria ata o seu vencemento, o cal terá lugar cando o beneficiario regularice a súa
situación. Agora ben, esa regularización non se debe entender no sentido de que pague as
súas débedas tributarias ou de Seguridade Social, senón que cumpra os requisitos do 8 do
Regulamento da Lei de subvencións de Galicia. En consecuencia, a existencia dun
aprazamento, fraccionamento ou suspensión da correspondente débeda permiten
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considerar que o beneficiario se encontra ao día débedas, para os efectos do artigo 31.7 da
LSG, e proceder ao pagamento da subvención.
É significativo sobre este aspecto que a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
permita expresamente o fraccionamento ou aprazamento das débedas que se encontren en
período executivo (artigo 65.1), sendo esta unha posible solución para desbloquear o
pagamento da subvención. O RXR concreta que se poderá solicitar en calquera momento
anterior ao da notificación do acordo de alleamento de bens [artigo 46.1.b)]. En todo caso,
nótese que o fraccionamento, aprazamento ou suspensión non comportan necesariamente a
desaparición do embargo. De non ser acordado expresamente o seu alzamento polo órgano
de recadación, o hipotético pagamento da subvención deberíase efectuar directamente á
Administración embargante, con base no artigo 81 do RXR.
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RESUMO: o traballo analiza a última reforma levada a cabo no ámbito da lexislación
local no que afecta un tipo de competencias municipais específico: as competencias
propias.
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competencias

I. INTRODUCIÓN

A aprobación da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración local (en diante, LRSAL), implicou a introdución de
importantes novidades no réxime xurídico aplicable, polo que agora importa, ás
competencias municipais. Cabería afirmar que, de entre todos os obxectivos perseguidos
coa reforma auspiciada por esta lei, o relativo á "clarificación", "depuración" ou
"reconfiguración" das competencias municipais era o máis relevante. De feito, é o
primeiro que se menciona no preámbulo da norma ao identificar os propósitos que con
ela se buscaban. Apréciase que o lexislador entendeu que a regulación ata entón vixente
desta materia favorecía disfuncións, o cal, ademais, afectaba negativamente a
consecución doutras das grandes aspiracións que se buscaba fomentar a través desta
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reforma, isto é, o respecto dos principios de eficiencia, estabilidade e sustentabilidade
financeira.

A formulación que sinalamos queda reflectida de forma meridiana nos parágrafos
iniciais do citado preámbulo cando se indica expresamente que busca "(...) clarificar as
competencias municipais para evitar duplicidades coas competencias doutras
administracións de forma que se faga efectivo o principio «unha Administración, unha
competencia»" (....) "Respecto ao obxectivo de clarificar as competencias locais (...),
trátase de evitar os problemas de solapamentos competenciais entre as administracións
ata agora existentes."

En efecto, a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
deseñou un modelo competencial que deu lugar a disfuncionalidades, o que xerou en
non poucos supostos

situacións

de concorrencia

competencial

entre varias

administracións públicas, duplicidade na prestación de servizos ou que os concellos
presten servizos sen un título competencial específico que os habilite e sen contar cos
recursos adecuados para iso, dando lugar ao exercicio de competencias que non teñen
legalmente atribuídas nin delegadas e á duplicidade de competencias entre
administracións. O sistema competencial dos municipios españois configúrase na praxe
como un modelo excesivamente complexo, do que derivan dúas consecuencias que
inciden sobre planos diferentes.

Por unha banda, este sistema competencial municipal fai que se esvaia a
responsabilidade dos gobernos locais no seu exercicio e se confunda cos ámbitos
competenciais propios doutras administracións públicas, o que xera, en non poucas
ocasións, o desconcerto dos cidadáns que descoñecen cal é a Administración
responsable dos servizos públicos.

Por outra banda, existe unha estreita vinculación entre a disfuncionalidade do
modelo competencial e as facendas locais. Nun momento en que o cumprimento dos
compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridade, a
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Administración local tamén debe contribuír a este obxectivo racionalizando a súa
estrutura, nalgunhas ocasións sobredimensionada, e garantindo a súa sustentabilidade
financeira".

En suma, para xustificar a adopción do groso dos cambios que efectúa, a LRASL
presenta como unha relación de causa-efecto a reformulación ou redefinición do ámbito
municipal de competencias e a mellora ou logro da tan ansiada materialización dos
mencionados principios de estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financeira e
eficiencia no uso dos recursos públicos locais.

Á vista do anterior, a través deste traballo búscase explicar as novidades máis
relevantes que en relación cun tipo de competencias municipais concreto, as
competencias municipais propias, supuxo a aprobación da LRSAL.

II. EN XERAL SOBRE AS COMPETENCIAS MUNICIPAIS PROPIAS

As chamadas competencias municipais propias correspóndense con aquelas que
un municipio exerce, a priori, con plena responsabilidade e autonomía. O emprego do
cualificativo "propio" para caracterizar este tipo de competencias busca contrapoñelas a
outras competencias que o municipio tamén desenvolve; esencialmente, as que atende por
delegación e, polo tanto, actuando baixo a dirección e control doutra Administración
pública.

O primeiro precepto que se debe tomar en consideración ao analizar as
competencias propias na lexislación local é o actual artigo 7 da LBRL que, tras enunciar
no seu punto primeiro as dúas clases básicas de competencias que poden desenvolver os
entes locais -as propias e as atribuídas por delegación-, dedica o seu punto segundo a
lembrar algunhas das características das primeiras, é dicir, que só poden ser determinadas
por lei e que, ao atribuírlles aos entes locais a titularidade sobre elas, estes as exercerán
en réxime de autonomía e baixo a súa propia responsabilidade, sen prexuízo de que se
deban coordinar no seu desempeño con outras administracións públicas. En termos
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esencialmente coincidentes se expresa en Galicia a Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora
da Administración local de Galicia (en diante, Lalga), no seu artigo 8, números 1 e 2.

A partir desta presentación básica das competencias municipais propias, as
indicacións de maior relevancia referidas a elas contéñense no artigo 25 da LBRL na súa
redacción xurdida da aprobación de LRSAL, así como no artigo 1 da Lei galega 5/2014,
do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27
de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, a través da
que se adapta a normativa autonómica neste punto á modificación abordada pola LRSAL.
Desta forma, polos cambios de regulación producidos, o réxime sobre as competencias
propias municipais previsto na Lalga, particularmente no seu artigo 80, quedou afectado
no que se opoña aos preceptos legais que se acaban de mencionar e que analizaremos nas
páxinas seguintes.

III. ALCANCE DO ARTIGO 25.1 DA LBRL: NEGACIÓN DO
RECOÑECEMENTO DUNHA CLÁUSULA UNIVERSAL ATRIBUTIVA DE
COMPETENCIAS AOS MUNICIPIOS

O artigo 25.1 da LBRL, na súa redacción vixente, determina que "o municipio,
para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, pode promover
actividades e prestar os servizos públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e
aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos neste artigo".

Unha primeira e rápida lectura do precepto reproducido podería inducir ao erro de
considerar que os cambios na súa literalidade respecto da redacción precedente non son
de fondo calado, cando, en realidade, polo menos no plano teórico, si o son. Ata a
modificación operada pola LRSAL, a redacción escollida para o artigo 25.1 da LBRL -o
mesmo que para o artigo 80.1 da Lalga- parecía enunciar o que se quixera ver como unha
cláusula que recoñecía unha "competencia universal" a favor dos municipios.
Determinaba que estes, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas
competencias, podían promover toda clase de actividades e prestar todos os servizos
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públicos que contribuísen a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade de
veciños. Conforme a interpretación maioritaria da doutrina española, viñérase entendendo
que o precepto lles atribuía aos municipios unha capacidade xenérica para impulsar
cantas actuacións considerasen precisas sempre que afectasen a súa comunidade, aínda
cando respecto destas non contasen cun título competencial específico derivado dunha lei
sectorial que os habilitase abertamente para iso. Considerábase, ademais, que esta
interpretación estaba en consonancia co contido do artigo 2 da LBRL, no cal se consagra
o interese local respectivo como o eixe vertebrador da asignación de competencias neste
ámbito. Certo é que a redacción deste último precepto xa parecía condicionar a dita
atribución a que a actuación correspondente se levase a cabo no marco das competencias
municipais. Non obstante, unha lectura textual do contido desta cláusula implicaría
practicamente o seu baleiramento pois, como indicou con acerto un sector da doutrina, se
toda actuación municipal se tivese que facer de conformidade coas competencias
previamente atribuídas pola lei, o artigo 25.1 non estaría a actuar máis que como unha
cláusula de remisión ás atribucións concretas que contivesen normas sectoriais,
resultando, polo tanto, superflua1. Descartando que o lexislador quixese concibir o
precepto como un simple recordatorio, no noso país avivouse durante bastante tempo un
acendido debate académico sobre o seu auténtico alcance. Como se avanzou, a postura
exexética que se podía considerar maioritaria era a mantida por un nutrido grupo de
importantes municipalistas que consideraban que non debía prevalecer unha
interpretación limitativa do precepto2. Pola contra, estimaban que procedía realizar unha
interpretación ampla que permitise actuar aos municipios non só no marco e de acordo
coas leis que lles atribúen competencias xerais ou específicas, senón sempre que unha
actuación contribuíse a satisfacer necesidades e aspiracións da comunidade veciñal de
1Cfr. FONT LLOVET, T.; Gobierno Local y Estado autonómico, Fundación Democracia y Gobierno Local,
serie Claves del gobierno local, 7; Barcelona-Madrid, 2008, páx. 43; igualmente SOSA WAGNER, F.;
Manual de Derecho Local, Thomson, 2005, pax. 60.
2Cfr. CARRO FERNÁNDEZ-VALMAYOR, J.L.; “El debate sobre la autonomía municipal”, Revista de
Administración Pública, nº 147, 1998, páxs. 59-96 (especialmente páx. 93) e “La cláusula general de
competencia municipal”, Anuario del Gobierno Local, nº 1, 2001, páxs. 37-60 (especialmente páxs. 48 a
54); ORTEGA ÁLVAREZ, L.; “Las competencias propias de las Corporaciones locales”, Tratado de
Derecho Municipal, vol. 1, (Dir. Santiago Muñoz Machado), 3ª ed., Iustel, Madrid, 2011, páx. 415; SOSA
WAGNER, F.; Manual de Derecho Local, Thomson Civitas, Cizur Menor, Navarra, 2005, páx. 61; BAÑO
LEÓN, J.M.; “La ordenación de las normas reguladoras del régimen local”, Tratado de Derecho municipal.
Tomo I (Dir. Santiago Muñoz Machado), 3ª ed., Iustel, Madrid, 2011, páxs. 667-668.
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que se tratase. Esta posición afunde as súas raíces no que acontece noutros sistemas
xurídicos, significativamente o alemán, no que a propia Constitución (artigo 28.2) garante
aos municipios o dereito a regular baixo a súa propia responsabilidade, dentro do marco
das leis, todos os asuntos da comunidade local. A partir de aí, o Tribunal Constitucional
alemán na súa coñecida Sentenza Rastede, do 23 de novembro de 1988, interpretou esta
cláusula no sentido de considerar que a dicción constitucional lle garante ao municipio a
capacidade para asumir, sen necesidade de contar con carácter previo cunha habilitación
competencial específica, calquera actuación, sempre que se cumpran dúas condicións3:
a) que as actividades desenvolvidas se poidan definir como asuntos en que haxa
un interese da comunidade local;
b) que tales actividades non estean atribuídas previamente a outras entidades
públicas.

Extrapolada esta formulación ao disposto na redacción orixinal do artigo 25.1 da
LBRL -e do aínda formalmente vixente artigo 80 da Lalga-, un municipio non só estaría
facultado para facer o que unha lei lle permitise tras a identificación previa dun interese
local que tivese servido para xustificar a pertinente asignación de competencias, senón
que podería desenvolver outras actuacións sobre a base do recoñecemento legal e
xenérico dunha "cláusula universal" atributiva de competencias no caso de que se
cumprisen os presupostos indicados. Neste sentido, cabería falar dun tipo de "cláusula
residual"4 ou dunha "vinculación competencial negativa"5. De acordo con ela, os
municipios terían atribuída non unha competencia plena ou ilimitada, senón unha
certamente ampla pero circunscrita a que a actuación que puidese querer desenvolver
estivese relacionada co feixe de intereses que o ente xestiona e non estivese atribuída
3Cfr. GRACIA RETORTILLO, R.; “La autonomía local en Alemania a los dos siglos de su nacimiento: su
posición jurídico-institucional”, REALA, nº 312, 2010, páx. 23; SCHOCH, F.; “En relación a la situación de
la autonomía local tras la “Sentencia-Rastede” del Tribunal Constitucional Federal”, Documentación
administrativa, nº 234, 1993 (exemplar dedicado a: El Derecho administrativo en Alemania: Tendencias
actuales (I)), páxs. 281-321.

4Cfr. FONT LLOVET, T.; Gobierno Local y Estado (…) opus cit., páx. 43.
5Cun matiz distinto pero tamén atinente ao ámbito local se referiu á vinculación negativa do principio de
legalidade que rexe neste nivel o profesor GALÁN GALÁN, A.; “La consolidación del principio de
vinculación negativa en el ámbito local”, Revista CEMCI, nº 8, 2010, páxs. 1-27. Cfr. tamén SOSA
WAGNER, F.; “Los principios del régimen local”, Tratado de Derecho municipal, tomo I (Dir. Santiago
Muñoz Machado), 3ª ed., Iustel, Madrid, 2011, páxs. 228 a 230.
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competencialmente a outra entidade. Interpretación que está moi na liña do que se
concibe como principio de subsidiariedade no ámbito local. Doutra parte, esta lectura
estaría en consonancia co que dispón o artigo 4 da Carta europea da autonomía local, que
establece que "as entidades locais teñen dentro do ámbito da lei liberdade plena para
exercer a súa iniciativa en toda materia que non estea excluída da súa competencia ou
atribuída a outra autoridade". A partir desta forma de concibir o significado da anterior
redacción do artigo 25.1 da LBRL, algunha lexislación local española sancionáraa
abertamente6.

Ora ben, outro sector doutrinal, encabezado polo profesor VELASCO
CABALEIRO7, xa puxera en dúbida que no noso dereito se puidese manter a existencia
de tal "cláusula de competencia xeral" equivalente á prevista na Constitución xermana.
Entendía que o artigo 137 CE-78, ben que sanciona institucionalmente a autonomía
funcional dos municipios, remite implicitamente ás leis (e aos estatutos de autonomía) a
configuración efectiva do que finalmente vaia ser o alcance competencial en que se
traduza. Isto non o leva a concluír que a autonomía local garantida pola Constitución sexa
allea á idea ou principio de "subsidiariedade"8, principio que na súa vertente organizativa
significaría a preferencia funcional da organización territorial máis próxima aos cidadáns,
pero non considera que isto supoña necesariamente a atribución dunha competencia
universal a favor dos municipios.

O feito é que a primeira interpretación expansiva que expuxemos era a maioritaria
e que sobre a base desta -así como ao abeiro da posibilidade de desenvolver competencias
complementarias que antes recollía o artigo 28 da LBRL, agora derrogado- os municipios
asumiron moitas competencias á marxe das expresamente atribuídas pola lexislación.
6É patente o caso do artigo 58.3 da Lei 22/1998, do 29 de decembro, da Carta municipal de Barcelona.

7Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Políticas y competencias locales sobre inmigración”, Inmigración y
gobiernos locales, Marcial Pons, Madrid, 2010, páxs. 77 e 78. Da mesma opinión é GARCÍA ROCA, J.;
“Un bloque constitucional local conforme al principio de subsidiariedad (Un desarrollo constitucional
pendiente)”; REALA, nº 294-295, 2004, páx. 45.
8Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Autonomía local y subsidiariedad en la reforma de los Estatutos de
Autonomía”, Anuario de Gobierno Local 2004, Institut de Dret Public, Barcelona, 2005, páx. 143 y “La
planta local de España: criterios para la toma de decisiones”, Anuario de Derecho Municipal 2010, nº 4,
Madrid, 2011, páx. 47.
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Estas competencias recibían coloquialmente o nome de "competencias impropias".

A nova redacción do artigo 25.1 da LBRL afástase da anteriormente vixente, que
falaba da posibilidade de promover "toda clase" de actividades e prestar "cantos servizos
públicos" contribuísen a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal,
sen máis condicionantes. Dunha banda, elimináronse estes dous elementos que
proporcionaban intensidade. Doutra, o precepto complétase agora coa locución "nos
termos previstos no artigo 25", precisión que ten importantes consecuencias.

Na práctica, no cambio de redacción enxérgase a intención clara de facer
desaparecer os alicerces nos que descansaba a posibilidade de recoñecer unha
habilitación xeral para que un municipio puidese prestar cantas actividades e servizos
considerase oportuno para satisfacer as necesidades e aspiracións dos seus veciños.
Avógase agora por unha limitación das competencias municipais, que por distintas razóns
se foron asumindo en épocas de bonanza económico-financeira, ao feixe de materias
fixado na propia lei9.

A pesar de que o precepto segue mencionando a satisfacción das "necesidades e
aspiracións da comunidade veciñal", xa non se alude aos dous elementos de intensidade
mencionados e, ademais, sinálase que a asunción só se poderá facer "nos termos previstos
neste artigo". Sucede que ese artigo se refire ás competencias propias, isto é, ás
expresamente atribuídas pola lei aos municipios. Desta forma, dilúese a marxe desde a
que antes se defendía a interpretación ampla do artigo 25.1, por canto no fondo se anula
calquera marxe de manobra fóra do que expresamente sancionen como competencias e
funcións propias as leis estatais e sectoriais. Logo veremos se só as leis sectoriais estatais
relacionadas coas materias mencionadas no artigo 25.2.

9Cfr. JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “El Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local: novedades más relevantes en relación con los borradores del ALRSAL y principales
enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados (PARTE I)”, Diario de Derecho Municipal, Iustel,
26/11/2013; DE DIEGO GÓMEZ; A.; “Las competencias municipales en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con especial referencia a las
competencias propias”, http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1503524, 04/07/2014.
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Hai que recoñecer que a redacción actual do artigo 25.1 da LBRL non é un
modelo de virtudes, pero o seu novo teor literal conduce a non poder ligar este punto co
recoñecemento dun feixe de posibles prestacións por parte do municipio que non
descansen na atención de competencias propias. É difícil soster xa que este punto
sancione unha cláusula xeral atributiva de competencias10. A súa nova redacción
deixaríao, agora si, baleiro de contido e, polo tanto, sen repercusión práctica ningunha. A
súa utilidade sería meramente conceptual-introdutoria, unha simple avanzada do contido
máis substancioso do artigo 25.2. En definitiva, o punto primeiro do artigo 25.1 da LBRL
estaría xa, agora si, ligado plenamente á idea de competencias propias en sentido
absolutamente estrito.

Á marxe da valoración que se entenda que se deba facer do precepto -aspecto non
menor-, a nova realidade do artigo 25.1, malia todo, non supón que desaparecese a
posibilidade de que os municipios promovan actividades e servizos que satisfán as
necesidades e aspiracións da comunidade veciñal repercutindo positivamente nela e que
non o fagan a partir de teren atribuídas competencias propias específicas. As
competencias "impropias" que antes se asumían ao abeiro da interpretación que se facía
da cláusula do 25.1, e en virtude do suprimido artigo 28 sobre "competencias
complementarias", teñen agora unha mención concreta no artigo 7.4 da LBRL e a súa
virtualidade rodeouse duns límites consistentes no cumprimento de certas prevencións
orzamentarias e económico-financeiras. A estas competencias "impropias" a LBRL
asígnalles agora un nome e apelidos identificativos, o de "competencias distintas das
propias e das exercidas por delegación", e os municipios poderanas asumir sempre que
pasen o filtro do control orzamentario e económico-financeiro que agora se prevé na
lexislación de réxime local estatal e autonómica.

10Ao respecto sinalou o Consello de Estado no seu Ditame 567/2013 que a LRSAL leva a cabo unha
redución do ámbito das chamadas "competencias propias", o que resulta non só da eliminación de diversas
materias ou ámbitos de actuación que antes correspondían ao municipio -como logo veremos ao analizar o
contido do artigo 25.2 da LBRL resultante da reforma, "senón tamén da nova redacción dada ao art. 25.1
nuns termos máis estritos que os que ata agora recollía a LBRL (...)". Cfr. pp. 23, 26 e 27 do ditame.
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IV. A LISTAXE DE COMPETENCIAS PROPIAS DO ACTUAL ARTIGO 25.2 DA
LBRL: UN ELENCO DE COMPETENCIAS PROPIAS MÍNIMAS. O XUÍZO DE
CONSTITUCIONALIDADE CONTIDO NAS SENTENZAS DO TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL 41/2016, DO 3 DE MARZO, E 111/2016, DO 9 DE XUÑO.

Vimos que o artigo 25.1 da LBRL indica que as competencias propias son as
atribuídas conforme ese precepto. Pois ben, o seu punto segundo enumera unha serie de
materias no marco das cales os municipios deberán desenvolvelas. Serán as lexislacións
do Estado e das comunidades autónomas as que concreten as que en cada caso sexan as
funcións que en relación con tales materias deban realizar os municipios. A nova
redacción do artigo 25.2, a través da técnica de agrupación de contidos, sistematiza o
ámbito material en que os municipios desenvolverán as súas competencias propias
mencionando as seguintes materias: a) urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina
urbanística. Protección e xestión do patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda
de protección pública con criterios de sustentabilidade financeira. Conservación e
rehabilitación da edificación; medio urbano: en particular, parques e xardíns públicos,
xestión dos residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica,
lumínica e atmosférica nas zonas urbanas; c) abastecemento de auga potable a domicilio
e evacuación e tratamento de augas residuais; d) infraestrutura viaria e outros
equipamentos da súa titularidade; e) avaliación e información de situacións de necesidade
social e a atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social; f)
policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios; g) tráfico,
estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano; h) información e
promoción da actividade turística de interese e ámbito local; i) feiras, abastos, mercados,
lonxas e comercio ambulante; j) protección da salubridade pública; k) cemiterios e
actividades funerarias; l) promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación
do tempo libre; m) promoción da cultura e equipamentos culturais; n) participación na
vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar coas administracións
educativas correspondentes na obtención dos predios necesarios para construír novos
centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade
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local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de
educación especial; e ñ) promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns
no uso eficiente e sustentable das tecnoloxías da información e as comunicacións.

Sen entrarmos nunha análise pormenorizada das diversas materias que se
mencionan na listaxe, que modifica substancialmente nalgún caso o previsto no seu
predecesor tanto na forma como no contido, si convén efectuar algunhas precisións
xerais. Por exemplo, é de destacar a incorporación ao elenco dalgunhas "materias novas"
tales como a "promoción da cultura", a "policía local" ou o "comercio ambulante". Así
mesmo, reformúlase en sentido limitativo o alcance dalgúns ámbitos materiais; así
acontece cos servizos sociais ou a educación. Finalmente, desaparecen da lista referencias
como o "turismo", a "defensa da competencia", a "defensa de usuarios e consumidores"
ou a "participación na xestión da atención primaria da saúde".

Pola súa banda, o artigo 80.2 da Lalga enumeraba un elenco de materias nas cales
a lexislación sectorial estatal e/ou autonómica -dependendo, pola súa vez, da repartición
de competencias entre os dous niveis territoriais- debía atribuír competencias "propias"
aos municipios. Este elenco era practicamente idéntico ao contido no artigo 25.2 da
LBRL antes da reforma, coa excepción feita da adición das súas dúas últimas letras -a o)
e a p)- referidas, respectivamente, á "execución de programas propios destinados á
infancia, mocidade, muller e terceira idade" e á "participación na formación de activos e
desempregados". Revelábase así un propósito claro de outorgarlles maior dimensión
social ás competencias dos concellos1.

En calquera caso, as novas previsións non alteran o espírito do sistema, que segue
articulándose a partir da atribución de competencias propias a favor dos municipios que
deben realizar as leis sectoriais estatais e autonómicas, so pena de non respectar o contido
esencial mínimo da autonomía local constitucionalmente garantido2. Isto é, se as leis
1Cfr. GÓNZÁLEZ MARIÑAS, P.; “Disposicións xerais. O municipio”, A Lei de Administración Local de
Galicia, Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela, 1998, páx. 28.

2Como expresa a STC 214/89: "a concreción última das competencias locais queda remitida -e non podía
ser doutro xeito- á correspondente lexislación sectorial, xa sexa estatal ou autonómica, segundo o sistema
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sectoriais nestas materias non atribuísen competencias aos municipios, a súa lexitimidade
sería cuestionable e, en consecuencia, cabería formularse a interposición dun recurso en
defensa da autonomía local3.

Advírtese sen dificultade que o elenco contido no artigo 25.2 LBRL non é de
competencias municipais, senón de materias en relación coas cales as leis -do Estado ou
das comunidades autónomas- deben atribuír competencias específicas aos municipios4.
De feito, o artigo 25.3 da LBRL segue aclarando que as verdadeiras competencias
municipais sobre as materias enunciadas serán determinadas pola respectiva lei sectorial,
estatal ou autonómica, segundo corresponda. En realidade, o artigo 25.2 da LBRL
enumera unha listaxe de ámbitos materiais no cal se entende que hai un interese
municipal e, en consecuencia, as leis sectoriais estatais ou autonómicas terían que atribuír
competencias aos municipios5. Isto é, configúrase unha folla de ruta que debe ter presente
o lexislador sectorial, ao identificar as competencias municipais6. Ao concretar tales
competencias propias, as leis estatais e autonómicas deberán garantir que non se produza
unha atribución simultánea da mesma competencia a outra Administración pública (ex
artigo 25.5 vixente da LBRL).

Doutra parte, tampouco cabe entender que respecto dos ámbitos materiais
enumerados no artigo 25.2 da LBRL as lexislacións sectoriais deban atribuír
competencias integrais á Administración local. A organización multinivel do noso país
favorece a concorrencia competencial que fai que outras administracións poidan e deban
constitucional de distribución de competencias entre o Estado e as comunidades autónomas".
3Cfr. RIVERO YSERN, J.L.; Manual de Derecho Local, 6ª edición, Civitas-Thomson Reuters, Cizur
Menor, Navarra, 2010, páx. 207.

4Cfr. tamén os artigos 2.1 e 25.3 da LBRL
5Só nunha interpretación ampla do artigo 25.2 da LBRL, que en ocasións si realizou a xurisprudencia
contenciosa –e que estaría en consonancia coa existencia dunha cláusula universal atributiva de
competencias– cabe entender que é un precepto atributivo de competencias que os habilita a actuar nos
casos en que unha norma sectorial non llelo prohibe en canto que dispoñan de recursos económicos. Cfr.
VELASCO CABALLERO, F.; “Duplicidades funcionales de Comunidades Autónomas y entidades
locales”; Anuario de Derecho Municipal 2011, nº 5, Madrid, 2012, páx. 46.
6Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Políticas y competencias locales sobre inmigración”, Inmigración y
gobiernos locales, Marcial Pons, Madrid, 2010, páx. 78; BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Á.; Manual de
Administración Local, 5ª edic., El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, La Ley, Madrid,
2006, páx. 636.
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asumir sobre as mesmas materias outras competencias, iso si, distintas das que asuman os
municipios. Así, aínda que o lexislador ordinario debe respectar o dereito dos municipios
a intervir nas materias citadas no artigo 25.2 na medida en que se entende que afectan o
círculo de intereses, as atribucións que recoñeza non terán que ser homoxéneas, senón
que se modularán na normativa sectorial á vista da natureza de cada materia e da
capacidade de xestión que teñan os municipios aos cales se recoñecen7.

Deixando á marxe a lexislación estatal, neste traballo é mester indicar que, polo
que á lexislación galega se refire, numerosas leis autonómicas recoñecen competencias
municipais que ata a data se dirían propias. Sen ánimo exhaustivo, pódense citar, entre
outras, a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais
de Galicia (art. 7); a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (art. 80); a Lei
13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (art. 60); a Lei 10/2008, do 3
de novembro, de residuos de Galicia (art. 5); a Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo
de Galicia (art. 5); a Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas
consumidoras e usuarias (art. 71); a Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia
(art. 34); a Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia (art. 8); ou a Lei 7/2012, do 28
de xuño, de montes de Galicia (art. 11), etc. 8. Algunha lei autonómica aprobada con
posterioridade á entrada en vigor da reforma operada pola LRSAL segue a mesma senda
que a norma previa materialmente equivalente. Así acontece no ámbito do patrimonio
cultural galego, por canto o artigo 3.2 da vixente Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio
cultural de Galicia, pode considerarse coincidente en canto a contido co seu predecesor, o
artigo 4 da derrogada Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

Ora ben, o lexislador estatal, ao reformular a nova listaxe de materias sobre a cal
se atribuirán competencias propias aos municipios, parece que quixo facelo fomentando a
interpretación que atribuiría á lista carácter pechado (numerus clausus). Esta
interpretación impediría que as leis autonómicas atribuísen aos municipios competencias
7Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “La planta local de España (…) opus cit., páx. 47.
8Un elenco máis amplo de leis galegas en que se recoñecen competencias municipais
pódese consultar en http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/index.5709.html
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en materias non mencionadas ou redefinidas na lista, mesmo cando sobre esas materias a
competencia autonómica fose a máis ampla. Isto sería especialmente evidente en relación
con materias como a saúde, a educación ou os servizos sociais 9. Algúns autores, mesmo,
resaltaron que o radicalmente innovador deste apartado é a aparente pretensión de que a
lexislación básica non actúe, como ata agora, como unha lexislación de mínimos, un
común denominador, senón que marque os máximos de atribución competencial a favor
dos municipios, promovendo unha uniformización do réxime local, o que se considerou
un exceso10. Por iso, o primeiro dos aspectos que se debe aclarar é se o catálogo que
enumera o artigo 25.2 da LBRL é de natureza aberta ou pechada.

Distintas razóns parecían invitar a entender que o lexislador estatal quixese
delinear unha lista de máximos e que, aínda que a referencia ao "en todo caso" que se
inclúe no apartado podería facer pensar que se contén unha enumeración de mínimos,
existían outras razóns de peso para considerar que non eran esa a intención última latente
no lexislador estatal. Os motivos principais que inducían a considerar que desde
instancias estatais se quixese debuxar a lista do 25.2 como unha lista de máximos eran os
seguintes11:
a) Salvo no punto segundo, no que se inclúe a referencia ao "en todo caso", o
resto dos puntos 3, 4 e 5 conteñen unha dicción restritiva que parece circunscribir todo ás
materias mencionadas no precepto.
b) Cando o artigo 36 da LBRL recolle as competencias provinciais propias, é
claro ao indicar que o serán tanto as que se lle atribúen polas leis do Estado como tamén
as que se lles poidan atribuír na lexislación das comunidades autónomas.
9Cfr. ALMEIDA CERREDA, M.; “La redelimitación de los municipios en materia de educación, sanidad,
salud y servicios sociales y su transferencia parcial a las Comunidades Autónomas”; La reforma del
régimen local. Comentario a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local; (dir.: Tomás Quintana López; coord. Ana Belén Casares Marcos); Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2014, páxs. 113-165.
10Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Nuevo régimen de competencias municipales en el Anteproyecto de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, Anuario de Derecho Municipal 2012, nº 6,
Madrid, 2013, páxs. 37-38; JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “El Proyecto de ley de Racionalización y (…)
(PARTE I), opus cit.; CASTILLO BLANCO, F.; “Una lectura de urgencia de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”, Diario de Derecho Municipal,
Iustel, (http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/), 02/01/2014.
11Cfr. DE DIEGO GÓMEZ; A.; “Las competencias municipales (…)” opus cit.
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c) Que a LRSAL non buscaba unha exexese aberta do precepto dedúcese tamén da
interpretación sensu contrario da súa DA 2ª, relativa ao Réxime aplicable á Comunidade
Foral de Navarra, cando no seu punto 2º afirma que esta comunidade poderá, no seu
ámbito competencial, atribuír competencias como propias aos municipios do seu
territorio, así como do resto das entidades locais de Navarra, con suxeición en todo caso
aos criterios sinalados nos números 3, 4 e 5 do artigo 25 da LBRL. A non referencia ao
punto 2 do artigo 25 en que se encontra o núcleo de materias sobre as cales se poden
recoñecer competencias propias permite entender que esta comunidade se pode afastar
deste elenco e sensu contrario non as demais. En suma, esta DA sanciona a posibilidade
de entender a listaxe do 25.2 como unha listaxe "numerus apertus" para esta comunidade.
Se esta fose a regra xeral do artigo 25.2, non tería sentido a referencia desta excepción.

d) En sede de tramitación parlamentaria introducírase un parágrafo 6 no artigo 25,
que recollía claramente unha consideración para entender que a lista do 25.2 era numerus
apertus. Non obstante, tal parágrafo foi finalmente suprimido no Senado.
e) Respecto de competencias ás cales afecta o actual 25.2, como a saúde e os
servizos sociais, as DT 1ª e 2ª da LRSAL, respectivamente, impoñían a asunción por
parte das comunidades autónomas das competencias propias que se lles puidesen ter
atribuído, enténdese, por lexislación autonómica. No caso da Comunidade galega, isto
afectaría esencialmente as competencias propias que lles atribúen aos municipios a Lei
8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (artigo 80), e a Lei 13/2008, do 3 de
decembro, de servizos sociais de Galicia (artigo 60).
f) Esta interpretación é a mantida polo Consello de Estado nos seus ditames
567/2013, do 26 de xuño, e 338/2014, do 22 de maio12.
g) A DT 9ª do anteproxecto da LRSAL acoutaba o concepto de competencia
"impropia" indicando que as competencias distintas das previstas nos artigos 25.2 e 27 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, que ata a entrada en vigor
desa lei viñesen exercendo os municipios, só poderán seguir exercéndoas se cumprían co
previsto no punto 4 do artigo 7 da Lei 7/1985. É dicir, todo o que non fosen competencias
delegadas ou competencias propias do 25.2 serían competencias "impropias".
12Cfr. JIMÉNEZ ASENSIO, R.; “El Proyecto de ley de Racionalización (…)” opus cit. (PARTE I).
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De prevalecer esta interpretación -a lista do artigo 25.2 da LBRL como unha lista
pechada ou de máximos- non significaría que os municipios non puidesen desenvolver
competencias en relación con materias non incluídas na lista do 25.2, pero en tal caso non
se entendería que as estivesen a desenvolver como competencias propias. Poderían
asumilas como "competencias delegadas"13 se llas delega o ente titular sobre a
competencia ou mesmo como "competencias distintas das propias e das exercidas por
delegación", amparándose no artigo 7.4 da LBRL.

Agora ben, certo é que o deseño dunha estrutura competencial "pechada" para os
municipios contrastaba radicalmente coa configuración "aberta" prevista para a das
provincias. Tanto é así que se percibiu como un atentado contra o respecto á autonomía
municipal, o que moveu algúns gobernos autonómicos a promover recursos de
inconstitucionalidade contra a reforma realizada neste punto pola LRSAL. E é que a
interpretación que parecía derivar da forma en que fixo a reforma o lexislador estatal
sería especialmente espiñenta nas comunidades autónomas que "blindaron" certa marxe
de competencias municipais propias nos seus estatutos de autonomía e que forman parte,
polo tanto, do "bloque da constitucionalidade" que debería respectar o lexislador básico
estatal.

Dous destes recursos foron xa resoltos polo TC nas súas sentenzas 41/2016, do 3
de marzo, e 111/2016, do 9 de xuño. En particular, polo que se refire ao aspecto que
agora comentamos, a primeira das sentenzas aclara nos seus f.x. 10 e 11 que se debe
excluír a interpretación de que os municipios só poden ter atribuídas competencias
propias nas materias enumeradas no artigo 25.2 da LBRL. Considera que se o Estado
quixese apoiarse no artigo 149.1.18 da CE para interferir de modo tan penetrante nas
competencias das comunidades autónomas (prohibindo con carácter xeral que estas
atribúan competencias propias aos municipios do seu ámbito territorial en calquera outra
materia), tería que telo establecido expresa ou inequivocamente. Pero o TC vai máis alá
ao indicar que mesmo se o Estado o tivese manifestado de forma tan tallante "semellante
13Cfr. VELASCO CABALLERO, F.; “Nuevo régimen de competencias municipales (…)” opus cit., páx.
28.
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prohibición, indiscriminada e xeral, sería manifestamente invasora das competencias
das comunidades autónomas". Por iso, o TC considera que, nos ámbitos materiais que
non se mencionan na listaxe do artigo 25.2 da LBRL, serán as comunidades autónomas as
que poidan decidir se, e ata que punto, os municipios deben ter competencias propias, iso
si, suxeitándose ás exixencias dos puntos 3, 4 e 5 do artigo 25 da LBRL, ademais de á
garantía de autonomía local prevista na Constitución e, de ser o caso, nos estatutos de
autonomía.

E para que non quede dúbida ningunha en relación con este tema, o TC realiza
outra precisión de calado. Explica que malia que o teor literal dos puntos 3 e 4 do artigo
25 da LBRL podería dar lugar a entender que as exixencias que conteñen operan só na
atribución de competencias propias reconducibles á listaxe de materias do punto 2, tanto
a voluntas legis coma a voluntas legislatoris son, claramente, que a atribución de TODAS
as competencias propias, tamén as relativas a outras materias que puidesen establecer as
comunidades autónomas e que non estivesen na listaxe, se debe axustar ás condicións que
aqueles puntos recollen. Isto é, 1) avaliación conforme os principios de descentralización,
eficiencia, estabilidade e sustentabilidade financeira; 2) análise do impacto sobre os
recursos financeiros das administracións públicas afectadas e o cumprimento dos
principios de estabilidade, sustentabilidade financeira e eficiencia do servizo ou a
actividade; 3) dotación de recursos necesarios para asegurar a suficiencia financeira do
ente local sen que supoña maior gasto das administracións públicas. Doutro modo
chegaríase ao absurdo de que o lexislador básico tería posto máis trabas á atribución de
competencias propias, dentro das materias que considera de claro interese municipal, que
á atribución de competencias propias nos demais ámbitos materiais, onde o interese local
pode ser baixo ou inexistente e o risco de desequilibrio orzamentario, quizais, máis
intenso.

Polo que se refire á desaparición, na nova redacción do artigo 25.2, dalgunhas
materias que se enumeraban na anterior versión da norma, o TC sinala que non é
contraria á garantía constitucional da autonomía local. Tales exclusións significan que, en
determinados ámbitos, o lexislador básico deixou de ampliar o mínimo de autonomía
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local que garante a Constitución e, polo tanto, que dentro deles a comunidade autónoma
ou o lexislador sectorial estatal poden atribuír competencias propias municipais, pero sen
estar obrigado a facelo "en todo caso".

Para rematar de explicar o pronunciamento sobre o artigo 25 que realiza o TC nas
dúas sentenzas mencionadas (SSTC 41/2016, do 3 de marzo, e 111/2016, do 9 de xuño),
débese sinalar que non encontra ningún viso inconstitucional na reforma que en relación
con este fixo o lexislador estatal a través da LRSAL14.

De calquera xeito, o que é certo é que antes xa de que o TC se pronunciase a
través das sentenzas referidas, algunhas comunidades autónomas15, destacadamente polo
que agora importa Galicia, xa desbotaran a interpretación restritiva do artigo 25.2 e
actuaran en consecuencia. En efecto, algunhas comunidades autónomas, entre elas
Galicia, pero tamén outras como Andalucía, Aragón, Castilla y León ou Cataluña,
mostráranse contrarias a entender que a nova redacción do artigo 25.2 da LBRL se tivese
que interpretar como un elenco de máximos. A través de distintos instrumentos buscaron
facer valer a súa consideración acerca de que o sistema de competencias materiais que
deriva do bloque da constitucionalidade impide ao Estado pechar a posibilidade de que as
comunidades autónomas incrementen a lista de competencias propias que nos seus
respectivos territorios as leis sectoriais poden atribuír aos municipios16.

Así se fixo en Galicia a través da antes citada Lei 5/2014, do 27 de maio. Tal se
14Cfr. en particular, o f.x. 12 da STC 41/2016, do 3 de marzo.

15Na Comunidade Autónoma de Andalucía ditouse unha proposta de interpretación da Lei 27/2013, do 27
de decembro, no que respecta á regulación das competencias municipais, contidas na modificación da Lei
reguladora das bases do réxime local do 16 de abril de 2014. Nela claramente se aposta por considerar
"competencias propias municipais todas as contidas no artigo 92 do Estatuto de autonomía para Andalucía,
no artigo 9 da Laula e nas normas sectoriais con rango de lei nas cales se atribúan competencias aos
municipios, así como as atribuídas pola lexislación estatal no ámbito material contido no artigo 25.2 da
LBR". É así que se entende que na medida en que o Estatuto andaluz e a Lei de réxime local andaluza
atribúen competencias aos municipios en xestión de servizos sociais comunitarios e esta atribución entra en
conflito coa supresión desas competencias por mor da DT 2ª LRSAL, un criterio aplicativo transitorio
sostible (á espera do pronunciamento do Tribunal Constitucional) sería a aplicación da primeira norma
considerando que é máis acorde coa garantía constitucional de autonomía local recollida no art. 137 da CE.
16Cfr. ZAFRA VÍCTOR, M.; “Sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013
(segunda parte)”, Diario del Derecho Local, Iustel, (http://www.iustel.com/diario_del_derecho_municipal/)
13/06/2014.
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deduce do razoamento do seu EM cando alude a que " (...) serán as leis sectoriais as que
concretarán as competencias locais segundo o sistema de distribución constitucional de
competencias entre o Estado e as comunidades autónomas, observando as directrices do
artigo 2.1 da Lei de bases,". Isto é, buscouse pór en valor o disposto no artigo 2.1 da
LBRL, do que se desprende que a efectividade da autonomía constitucionalmente
recoñecida ás entidades locais a deberá garantir a lexislación do Estado e a das
comunidades autónomas que regule os distintos sectores de acción pública, segundo a
distribución constitucional de competencias entre estes outros dous niveis territoriais,
atribuíndolles aos municipios as competencias que proceda en atención ás características
da actividade pública de que se trate e á capacidade de xestión da entidade local, de
conformidade cos principios de descentralización, proximidade, eficacia e eficiencia, e
con estrita suxeición á normativa de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira.

Ademais, no artigo 1 da Lei 5/2014 descríbense as liñas básicas de

procedemento que deberá respectar a tramitación de leis sectoriais que pretendan atribuír
competencias propias ás entidades locais no marco das materias de competencia
autonómicas.

Derívase tamén esta concepción do disposto no artigo 2 da mesma Lei galega
5/2014, sobre delegación de competencias, cando alude a que "a delegación poderá
alcanzar, entre outras, as competencias previstas no artigo 27 da Lei 7/1985, sempre que
as leis da Comunidade Autónoma non tivesen atribuída a súa titularidade aos municipios
como propias". E tamén do disposto na DA1ª cando se indica que "as competencias
atribuídas ás entidades locais pola lexislación autonómica anterior á entrada en vigor
da Lei 27/2013 continuarán exercéndoas elas, e réxense pola indicada lexislación ou, de
ser o caso, polo dereito estatal aplicable como supletorio, sen prexuízo do disposto nas
disposicións adicionais cuarta e quinta sobre a asunción por parte da Comunidade
Autónoma das competencias relativas á educación, saúde e servizos sociais"17.

E é que hai varias leis sectoriais galegas que atribúen competencias propias aos
17Pola mesma solución se opta tamén noutras comunidades autónomas; así, en Andalucía, pode verse no
artigo 1 do seu Decreto lei 7/2014, do 20 de maio, polo que se establecen medidas urxentes para a
aplicación da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración
local.
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municipios en materias que agora desaparecen ou se matizan na lista do 25.2. Xa se
mencionou antes a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia (artigo 80) e a Lei
13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia (artigo 60). Pero tamén outras,
por exemplo, en relación coa competencia agora desaparecida da lista do 25.2 sobre
"defensa de usuarios e consumidores", seguirían sendo propias as competencias que a Lei
2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias
recoñece aos municipios no artigo 71.

Unha mención especial debe facerse a certas competencias, non todas, pero si
algunhas relevantes que, en relación coa saúde e os servizos sociais, ata agora se
consideraban propias e coa reforma perden esa consideración18. Na LRSAL a súa DT 1ª
establecía que tras a súa entrada en vigor, de acordo coas normas reguladoras do sistema
de financiamento autonómico e das facendas locais, as comunidades autónomas asumirán
de forma progresiva, pero no prazo máximo de cinco anos, a titularidade das
competencias que se prevían como propias do municipio, relativas á participación na
xestión da atención primaria da saúde. Pola súa banda, a súa DT 2ª indicaba que con data
do 31 de decembro de 2015, nos termos previstos nas normas reguladoras do sistema de
financiamento autonómico e das facendas locais, as comunidades autónomas asumirán a
titularidade das competencias que se prevían como propias do municipio, relativas á
prestación dos servizos sociais e de promoción e reinserción social. E dicimos que esas
disposicións "establecían" e "indicaban", respectivamente, por canto ambas as dúas foron
declaradas inconstitucionais pola STC 41/2016, do 3 de marzo.

Tales disposicións non vedaban que os municipios puidesen prestar servizos no
marco das ditas materias, pero delas derivábase que, se é o caso, só puidesen prestalos
transitoriamente ou a través dunha delegación previa competencial por parte da
comunidade autónoma correspondente, isto é, non podían prestalas no exercicio de
competencias propias. A este respecto, o TC, no f.x. 13 da Sentenza 41/2016, considera
18Unha análise exhaustiva dos cambios que en relación coas competencias a que nos estamos a referir
deriva da entrada en vigor da LRSAL ofréceo ALMEIDA CERREDA, M.; “La redelimitación de los
municipios en materia de educación, sanidad, salud y servicios sociales (…)” opus cit. páxs. 113-165.
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que a través destas disposicións é "indubidable" que o lexislador estatal desbordou as
marxes do básico, pois pretendeu impor claramente a centralización daqueles servizos e
regular tamén de modo evidente o conseguinte proceso de translación competencial. É
por iso que o TC as declara inconstitucionais.

Polo que a Galicia se refire, as DA 4ª e 5ª da Lei 5/2014, a cuxa lectura nos
remitimos, son as que recollían algunhas indicacións para canalizar a dita asunción
competencial pola Xunta e dar, así, cumprimento ao disposto na LRSAL. Ben que, á vista
da STC 41/2016, cabe esperar algunha actuación do lexislador autonómico ao respecto.

Por outra parte, a nova redacción dada pola LRSAL ao artigo 25.3 da LBRL
impón que a atribución a través de leis sectoriais de competencias propias aos entes
municipais veña precedida por unha avaliación da conveniencia da implantación de
servizos locais, avaliación que se deberá realizar de conformidade cos principios de
descentralización, equilibrio e sustentabilidade financeira. En liña con iso, a aprobación
das leis sectoriais que atribúan competencias aos municipios nestas materias deben ir
acompañadas dunha memoria económica que reflicta o impacto que a atribución terá
sobre os recursos financeiros das administracións públicas afectadas e o cumprimento dos
principios de sustentabilidade financeira e eficiencia do servizo ou actividade que
derivará de tal atribución competencial. Tales leis deben, dunha banda, prever a dotación
dos recursos necesarios para asegurar a suficiencia financeira das entidades locais e,
doutra, realizar a atribución de forma tal que se impida a existencia de duplicidades
administrativas. Para iso, a atribución competencial farase precisando coa máxima nitidez
posible a separación entre as funcións (servizos ou actividades) que asumen os
municipios en relación con esa materia, das que, se é o caso, poidan ter atribuídas os
niveis estatal e/ou autonómico, labor que en moitas ocasións, certamente, non resulta
doado. En todo caso, débese establecer con claridade -polo menos a máxima posible- qué
funcións asume cada nivel territorial para evitar as contraproducentes duplicidades e
garantir, ademais, unha coordinación efectiva na atención das competencias entre estes. A
este último respecto non se debe perder de vista que o artigo 8.2 da Lalga alude a que "as
competencias propias de municipios, provincias e demais entidades territoriais só
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poderán ser determinadas por lei e exerceranse en réxime de autonomía e baixo a súa
propia responsabilidade, atendendo sempre á debida coordinación, na súa programación
e execución, coas demais administracións públicas nos termos establecidos polas leis".

É o artigo 1 da Lei galega 5/2014 o que aborda estas cuestións ao tratar das
"competencias propias dos municipios atribuídas pola lexislación autonómica", e exixe
que as leis autonómicas de atribución de competencias municipais deben: a) avaliar a
conveniencia da implantación de servizos locais conforme os principios de
descentralización, eficiencia, estabilidade e sustentabilidade financeira; b) atender ao
principio de máxima proximidade da xestión á cidadanía, lexitimando a actividade
pública local cando o ámbito municipal sexa o máis adecuado para a prestación de acordo
coa Carta europea de autonomía local; c) acompañar os anteproxectos de tales leis dunha
memoria económica elaborada pola consellería competente por razón da materia na cal se
reflicta o impacto da nova atribución de competencias sobre os recursos financeiros das
administracións públicas afectadas e o cumprimento dos principios de estabilidade,
sustentabilidade financeira e eficiencia do servizo ou actividade; d) prever a dotación dos
recursos necesarios para asegurar a suficiencia financeira das entidades locais sen que iso
poida supor consigo, en ningún caso, un maior gasto das administracións públicas; e)
determinar a competencia municipal propia de que se trate, garantindo que non se
produce unha duplicidade competencial pola atribución simultánea da mesma
competencia á Administración da Comunidade Autónoma.

Para dar cumprimento aos aspectos citados nos puntos anteriores imponse que
cos ditos anteproxectos se xunten informes da consellería competente en materia de
facenda e da consellería competente en materia de Administración local, nos cales se
analice o cumprimento dos criterios antes salientados.

O que se busca, en definitiva, é asegurar o cumprimento de todas as exixencias
derivadas da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira, entre as cales destaca a garantía dun financiamento adecuado
da competencia de que se trate, de maneira que o seu exercicio en ningún caso supoña un
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maior gasto das administracións públicas implicadas (artigo 25.4 da LBRL).

V. CONCLUSIÓNS

No tocante ao réxime das competencias municipais propias, a reforma levada a
cabo pola RSAL supuxo na práctica dúas consecuencias directas:
a) Dunha parte, rematou coa discusión sobre o recoñecemento dunha suposta
cláusula universal atributiva de competencias a favor dos municipios, polo que se debe
desbotar a súa existencia no noso dereito.
b) Doutra, aínda que se albisca a intención inicial do lexislador estatal de reducir o
ámbito material deste tipo de competencias, a súa marxe de decisión ao respecto é
limitada, pois non pode descoñecer e cernar o que corresponde ás comunidades
autónomas ao respecto. É así que se debe interpretar -e así o indicou o TC- que o artigo
25.2 da LBRL contén unha listaxe mínima de competencias municipais propias, que pode
verse incrementada, non xa pola vía da delegación competencial que poidan efectuar a
favor dos municipios as comunidades autónomas -que tamén-, senón a través da
aprobación de leis sectoriais tanto do Estado coma das comunidades autónomas que o
amplíen.
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LBRL: Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
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Revista da Asesoria Xuridica Xeral nº 7 - 2017

Página 177

Revista da Asesoria Xuridica Xeral nº 7 - 2017

Página 178

NOVA CASACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Santiago Valencia Vila

Letrado da Xunta de Galicia

SUMARIO: I. CUESTIÓNS XERAIS. 1. Entrada en vigor. 2. Obxectivos da nova
regulación. 3. Regulación que desaparece. II. RECURSO DE CASACIÓN ESTATAL. 1.
Sentenzas impugnables. 2. Autos impugnables. 3. Límites ao axuizamento na casación. 4.
O interese casacional. 5. Procedemento. III. A CASACIÓN AUTONÓMICA. IV.
CASACIÓN CONTRA AS SENTENZAS DOS XULGADOS CONTENCIOSOS.

I. CUESTIÓNS XERAIS
1. Entrada en vigor
A Lei orgánica 7/2015, do 21 de xullo, pola que se modifica a Lei orgánica
6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial (BOE do 22 de xullo de 2015), reformou a
regulación do recurso de casación da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa (LXCA, en diante).
Con base no establecido na disposición derradeira décima, a entrada en vigor desa
nova regulación sería ao ano da publicación desa lei orgánica, é dicir, o pasado 22 de
xullo de 2016.
Unha mención que cómpre subliñar é que non se recolleu ningunha norma de
transitoriedade, o cal suscitaba dúbidas de como aplicar a reforma nesa entrada en vigor,
nese 22 de xullo de 2016. Pois ben, o Alto Tribunal tivo o acerto de adoptar un acordo,
moi clarificador para os operadores1, que recolle:
1Dispoñible na sede electrónica do Tribunal Supremo
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1º) En virtude da disposición derradeira décima da Lei orgánica 7/2015, a reforma
operada no recurso contencioso-administrativo entra en vigor na data de hoxe, 22 de
xullo de 2016.
2º) A nova regulación casacional aplicarase ás sentenzas e aos autos susceptibles de
recurso de casación que teñan data do 22 de xullo de 2016 en diante.
3º) As sentenzas e os autos pronunciados con anterioridade ao 22 de xullo de 2016
rexeranse, para efectos do recurso de casación, pola lexislación anterior, calquera que
sexa a data en que se notifiquen.
4º) Cando, ao abeiro do disposto no artigo 267 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo,
do poder xudicial (BOE do 2 de xullo), se solicite a aclaración ou integración dunha
sentenza ou dun auto, a data que se tomará en consideración para determinar o
sometemento da resolución ao réxime casacional será a da resolución aclarada ou
integrada, sen prexuízo de que o prazo para preparar o recurso de casación se compute
desde a data de notificación do auto de aclaración ou integración.
2. Obxectivos da nova regulación
A exposición de motivos da Lei orgánica 7/2015 é explícita sobre os obxectivos
que se buscan con esta reforma:
“Neste ámbito, e coa finalidade de intensificar as garantías na protección dos dereitos
dos cidadáns, a lei opta por reforzar o recurso de casación como instrumento por
excelencia para asegurar a uniformidade na aplicación xudicial do dereito. Desta forma,
o recurso de casación poderá ser admitido a trámite cando, invocada unha concreta
infracción do ordenamento xurídico, tanto procesual como substantiva, ou da
xurisprudencia, a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo considere
que o recurso presenta interese casacional obxectivo para a formación de
xurisprudencia.
Coa finalidade de que a casación non se converta nunha terceira instancia, senón
que cumpra estritamente a súa función nomofiláctica, deséñase un mecanismo de
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admisión dos recursos baseado na descrición dos supostos en que un asunto poderá
acceder ao Tribunal Supremo por concorrer un interese casacional. Así, a Sala de
Casación poderá apreciar que en determinados casos existe interese casacional
obxectivo, motivándoo expresamente no auto de admisión. O recurso deberá ser
admitido en determinados supostos en que existe a presunción de que existe interese
casacional obxectivo.”
Como vemos, a finalidade é a seguridade xurídica, unha finalidade nomofiláctica.
Isto é un cambio absoluto na concepción da casación, pois pasa de ser concibida como un
instrumento de satisfacción dos intereses das partes litigantes, do caso concreto en
definitiva, a ser un instrumento ao servizo do ordenamento xurídico, ao servizo da
uniformidade na aplicación xudicial do dereito.
Consideramos oportuno referirnos tamén a outro obxectivo, que non está citado
nesa exposición de motivos, pero é evidente, e así se recoñeceu no documento de traballo
da Sala 3ª do Tribunal Supremo2 (Documento de traballo, en diante), como é a celeridade:
“Ao noso xuízo, da súa regulación despréndese con claridade que o pretendido ao
establecer ese novo modelo de recurso de casación é, dun lado, que a Sala Terceira sente
xurisprudencia alí onde obxectivamente sexa necesario e, doutro, que o faga con
prontitude e de modo preciso”
Dese Documento de traballo tamén ten interese a descrición das orixes desta
regulación. Dela queda claro que a modificación da casación e a configuración
implantada derivan dunha iniciativa dos propios maxistrados, por mor das deficiencias
apreciadas no modelo previo.
Non queríamos rematar este primeiro punto sen salientar e poñer en valor o
esforzo da Sala 3ª de trasladar aos operadores xurídicos criterios ante esta nova
regulación, pois fixéronse reunións cos colectivos con máis operatividade nesta fase
casacional, documentos de traballo, acordos interpretativos...moi útiles, sen prexuízo de
2A Sala 3ª do Tribunal Supremo, antes da entrada en vigor da reforma, redactou un Documento de traballo,
titulado “Problemas interpretativos da nova regulación da casación contencioso-administrativa- Documento
de traballo da Sala 3ª do Tribunal Supremo”, baixo a advertencia de que “este texto constitúe unha simple
reflexión preliminar, carente de calquera valor vinculante”.
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que será coa posta en marcha da nova norma cando os problemas adquiran xa realidade, e
sexa con ese camiñar cando se fixen os criterios definitivos.

3. Regulación que desaparece
A nova casación significa a desaparición da división anterior en tres tipos de
casacións: casación ordinaria, unificación de doutrina e interese de lei, e os correlativos
na súa dimensión autonómica. Observaremos que existen reminiscencias dos tres na
listaxe de supostos de interese casacional.
Cómpre subliñar que se lles dá, entón, unha nova redacción aos artigos 86 a 93,
mentres que quedaron baleiros, sen texto, os artigos 94 a 101 da LXCA.
Analizaremos logo a problemática referida á falta de regulación do recurso de
casación autonómico, así como a defectuosa regulación da casación verbo das sentenzas
dos xulgados unipersoais.
Como toda modificación parcial dunha lei, existe a problemática do axuste, da
coherencia entre a nova parte e a que pervive. Por exemplo, o artigo 110.6 LXCA,
referido ao incidente de extensión de efectos, recolle que “Se se atopa pendente un
recurso de revisión ou un recurso de casación en interese da lei, quedará en suspenso a
decisión do incidente ata que se resolva o citado recurso”. A dúbida agora é se esa
referencia á casación en interese de lei agora debe ser substituída por todo recurso de
casación, dada a falta de diferenciación entre as distintas modalidades.
II. RECURSO DE CASACIÓN ESTATAL
Deixaremos para os seus puntos concretos a análise da casación autonómica e da
casación contra sentenzas dos xulgados do contencioso-administrativo e agora
analizaremos a chamada casación estatal, a baseada na infracción de normas estatais (ou
europeas).
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1. Sentenzas impugnables
Recollido no artigo 86, o primeiro que chama a atención é que potencialmente
será impugnable en casación toda sentenza ditada polos tribunais superiores de xustiza ou
pola Audiencia Nacional (AN, en diante).
Efectivamente, a nova regulación ten dous movementos, a priori contraditorios
entre si: a) un expansivo, pois todas as sentenzas dos tribunais superiores de xustiza son
susceptibles de casación, con independencia da contía, materia..; elimínase tamén a
imposibilidade que antes se contiña para as ditadas en fase de apelación e b) de carácter
restritivo, coa introdución do requisito do interese casacional.
Dito dunha forma moi coloquial, todas as sentenzas dos tribunais superiores de
xustiza son potencialmente chamadas á casación, pero moi poucas pasarán, moi poucas
serán admisibles.
Queremos trasladar uns comentarios ao respecto. En primeiro lugar, veremos que,
a partir dese 22 de xullo de 2016, as sentenzas dos tribunais superiores de xustiza darán
todas elas como información de recursos o da casación, pois, como vimos, todas son
susceptibles de tal recurso. Iso obrigará aos avogados a explicar aos clientes (incluídos os
letrados das administracións), que esa mención non implica un camiño certeiro cara a
unha decisión do Tribunal Supremo, polas dificultades de admisibilidade que veremos
logo. A maiores, a discrecionalidade intrínseca do criterio do interese casacional fronte á
maior obxectividade de criterios como contía, materia...da regulación anterior, fará que
esa representación letrada teña máis responsabilidade na intuición do que pode
finalmente ou non acceder á casación pois, como avanzamos xa, a inadmisibilidade
comporta custas, de forma que non se prevé como unha decisión axeitada recorrer
unicamente porque a sentenza cita a casación na súa información de recursos
teoricamente posibles.
En segundo lugar, non é posible saber que porcentaxe de admisibilidade haberá,
pero se queremos buscar certa situación analóxica, hai que apuntar que no Tribunal
Constitucional, dende a introdución do criterio de transcendencia constitucional para o
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recurso de amparo, as súas memorias anuais reflicten que as admisibilidades non chegan
ao 2% da totalidade dos recursos presentados3.
Iso si, mantense a exixencia, para a casación que estamos a denominar estatal, de
que debe fundarse en infracción de normas de dereito estatal ou da Unión Europea que
sexa relevante e determinante da resolución impugnada, cunha referencia agora explícita
a que, a maiores, tal dereito debe estar invocado no proceso ou considerado pola sala
sentenciadora.
2. Autos impugnables
Regulado no artigo 87, a súa literalidade non cambia verbo da regulación anterior
pero, ao cambiar o resto do articulado, en realidade si cambia e moito.
En efecto, ao introducirse o interese casacional, este tamén será exixible na
casación contra os autos, o cal fai prever o difícil acceso a esta instancia casacional cando
sexa en relación cos autos (e así o reflicte o propio Documento interno do TS). Quizais o
suposto onde aparecerá esa dificultade de forma máis traumática será nos autos de
execución, pois estes responden a esa perspectiva do caso concreto que esta casación
pretende abandonar, por máis que ese caso concreto sexa moi relevante.
Dúas observacións a maiores sobre este artigo 87: a) no seu punto 2, continúase a
falar do recurso de súplica, cando a terminoloxía actual é a de recurso de reposición, e b)
só se recolle a vía casacional para autos de órganos colexiados (TSX e AN), non dos
xulgados, seguramente porque na idea inicial non había casación contra as sentenzas
destes (e, polo tanto, tampouco contra os autos), pero agora quedou con esa lagoa.
3. Límites ao axuizamento na casación
Xa coa redacción anterior, o recurso de casación era concibido como un recurso
extraordinario, non como unha instancia plena (a diferenza do recurso de apelación, por
exemplo). Novamente, e con máis razón agora dado o carácter nomofiláctico citado, o
3 Por exemplo, na memoria do TC sobre o 2014 recollíase que só se admitiu a trámite o 1,08 % (200 de
case 7000 presentados). Isto é, rexeitouse mediante providencia, de inicio, sobre un 99%. E do 1% que
acepta, só se estima a metade, é dicir, o 0,5% do total. Nos anos seguintes a tónica é moi parecida.

Revista da Asesoria Xuridica Xeral nº 7 - 2017

Página 184

artigo 87 bis recolle que “o recurso de casación ante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Supremo limitarase ás cuestións de dereito, con exclusión
das cuestións de feito.”
Agora ben, tamén se admite neste precepto que este límite o é “sen prexuízo do
disposto no artigo 93.3”, que menciona o que se chama a integración xurídica dos feitos:
“...o Tribunal Supremo poderá integrar nos feitos admitidos como probados pola sala de
instancia aqueles que, despois de ser omitidos por esta, estean suficientemente
xustificados segundo as actuacións e cuxa toma en consideración resulte necesaria para
apreciar a infracción alegada das normas do ordenamento xurídico ou da
xurisprudencia, mesmo a desviación de poder.”
4. O interese casacional
Estamos ante o elemento sobre o cal pivota toda esta reforma, pois con ela a
admisión da casación dependerá de que exista tal interese casacional, recollido, sen
ánimo exhaustivo, no artigo 88.
A exposición de motivos da Lei orgánica 7/2015 é textual ao respecto: “Coa
finalidade de que a casación non se converta nunha terceira instancia, senón que
cumpra estritamente a súa función nomofiláctica, deséñase un mecanismo de admisión
dos recursos baseado na descrición dos supostos en que un asunto poderá acceder ao
Tribunal Supremo por concorrer un interese casacional.”
Antes de analizar esa listaxe de supostos de interese casacional, podemos facer
unha serie de observacións de inicio.
A primeira delas é que se observamos tal listaxe, tanto a do número 2 como a do
número 3 do artigo 88, veremos que, en realidade, só existe un caso onde o acceso
casacional é obrigado para o TS, que é o do artigo 88.3. b): “Cando a devandita
resolución se aparte deliberadamente da xurisprudencia existente ao considerala
errónea”, porque no resto dos recollidos no número 3 hai camiños para denegalo.
Pero, sen dúbida, un dos maiores cambios na configuración desta casación é a
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forma en que é concibida. A norma parte de que a regra non é a admisión senón a
inadmisión, de aí que esta poida ser decidida por simple providencia, con algunha
excepción que logo veremos, mentres que a admisión implica auto. Así sucede tamén co
recurso de amparo, tras esa exixencia de transcendencia constitucional, por se queremos
ver un precedente no noso ordenamento.
Dada a excepcionalidade desa admisión, a súa aparición será obxecto dunha
cualificada difusión, máis aló do proceso e as súas partes. Así, o artigo 90 prevé que se
publiquen na web do TS, así como no BOE. A dificultade neste primeiro momento de
implantación será coñecer os casos de inadmisión, para ser coñecedores do completo
marco en que se move o TS.
Existe outra finalidade confesada para esa publicidade, como é que os tribunais
inferiores coñezan dos asuntos e debates onde o TS fixará a súa postura, e que poidan
utilizar algún mecanismo procesual para esperar ata ela.
Comezando xa a análise do artigo 88, hai dúas listas, a do número 2 e a do
número 3. Nunha primeira aproximación, veremos que a do número 2 é onde o tribunal
de casación “poderá apreciar” que existe interese casacional (esta é a que non aparece
como unha lista pechada, pola expresión “entre outras circunstancias”), mentres que na
do número 3 é onde se “presume” o interese casacional. En realidade, visto o antes
expresado de que só hai un caso onde o acceso casacional é obrigado – o do 88.3. b)-, a
gran diferenza entre unha lista e outra é que na primeira lista a inadmisión pode ser por
providencia (sen especial motivación) e na segunda, por auto (motivado).
Centrados xa nos concretos supostos de cada lista, na do número 2 hainos que son
reminiscencias das anteriores modalidades de casación.
Por exemplo, a letra a) responde á antiga casación para a unificación de doutrina,
aínda que concibida de forma máis ampla. Por certo, non se recolle a necesidade de
achegar testemuñal das sentenzas de contraste, polo que non debería logo aparecer isto
como un requisito.
A letra b) é, pola súa banda, unha reminiscencia da casación en interese de lei,
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pero sen as limitacións de lexitimación desa antiga modalidade casacional.
A letra c), que afecta un gran número de situacións, parece trasladada a esta
xurisdición do que xa existe no eido do proceso social.
Oportuno é deterse na letra d), referida a que a sentenza resolve un debate que
versase sobre a validez constitucional dunha norma con rango de lei, sen que a
improcedencia de formular a pertinente cuestión de inconstitucionalidade apareza
suficientemente esclarecida. En efecto, era tradicional que se considerase que a petición
de elevación de cuestión de inconstitucionalidade non tiña o rango de pretensión 4, algo
que pode que deba ser revalorado tras esta causa casacional.
A maiores, nesta lista tamén aparece que se interprete e aplique aparentemente
con erro e como fundamento da súa decisión unha doutrina constitucional (letra e) e que
se interprete e aplique o dereito da Unión Europea en contradición aparente coa
xurisprudencia do tribunal de xustiza ou en supostos en que aínda poida ser exixible a
intervención deste a título prexudicial (letra f), así como que a sentenza resolva un
proceso en que o impugnado foi un convenio subscrito entre administracións públicas
(letra h).
Finalmente, cómpre apuntar dous supostos que antes eran concibidos de entrada
como casacionais, e que agora só serán susceptibles de ser valorados para tal fin: que
resolva un proceso en que se impugnou, directa ou indirectamente, unha disposición de
carácter xeral5 (letra g) e cando a sentenza fose ditada no procedemento especial de
protección de dereitos fundamentais (letra i).
Da lista do número 3, onde se presume o interese casacional, resaltamos outra vez
que en todos os puntos, menos o da letra b), se pode rexeitar a casación, ben que
mediante auto motivado.
Dentro desa listaxe, a letra a), cando na resolución impugnada se apliquen normas
en que se sustente a razón de decidir sobre as cales non exista xurisprudencia, é
4 Por exemplo, así se recolle na SSTS do 22 de xaneiro de 1985 e do 6 de febreiro de 1992 ou na STC do 8
de xuño de 1983.
5 Que debe de referirse á desestimación porque a estimación está na outra lista do número 3
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coincidente cun dos supostos onde o TC aprecia transcendencia constitucional6.
A da letra b), cando a devandita resolución se aparte deliberadamente da
xurisprudencia existente ao considerala errónea, é a única que ten garantido que a
casación sexa admitida, como xa vimos. Chama a atención que só aparecerá se a sentenza
que se pretende casar expresamente di que se afasta da xurisprudencia e que esta era
errónea, tal como recolle o Documento de traballo do TS, o cal será certamente inusual.
Finalmente, remata tal lista cos seguintes casos: cando a sentenza impugnada
declare nula unha disposición de carácter xeral, salvo que esta, con toda evidencia, careza
de transcendencia abondo (letra c); cando resolva recursos contra actos ou disposicións
dos organismos reguladores ou de supervisión ou axencias estatais cuxo axuizamento
corresponde á Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional (letra d), e
cando resolva recursos contra actos ou disposicións dos gobernos ou consellos de
goberno das comunidades autónomas (letra e).
5. Procedemento
a) Formalidades dos escritos casacionais
Un dos aspectos que máis chamou a atención da nova casación son as limitacións
aos escritos procesuais para esta fase.
O primeiro que se considerará é que esa limitación ten amparo legal, pois o artigo
87.3 recolle que “A Sala de Goberno do Tribunal Supremo poderá determinar, mediante
acordo, que se publicará no "Boletín Oficial del Estado, a extensión máxima e outras
condicións extrínsecas, incluídas as relativas á súa presentación por medios telemáticos,
dos escritos de interposición e de oposición dos recursos de casación.”
Salientamos que este precepto só se refire ao escrito de interposición e de
oposición pero non, por exemplo, ao de preparación.
Pois ben, esas condicións foron aprobadas polo Acordo do 19 de maio de 2016, do
6FX 2 da STC 155/09
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Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se publica o Acordo do 20 de abril de 2016,
da Sala de Goberno do Tribunal Supremo, sobre a extensión máxima e outras condicións
extrínsecas dos escritos procesuais referidos ao recurso de casación ante a Sala Terceira
do Tribunal Supremo (BOE do 6 de xullo de 2016), referido ao escrito de interposición e
oposición e, con carácter de recomendación, ao de preparación e de alegacións. A
extensión fixada para o escrito de interposición e oposición é de 25 folios e para o de
preparación, de 15 folios. Significativo é que o letrado asinante de tales escritos debe
“certificar” o cumprimento deste requisito ao final do escrito.
No preámbulo dese acordo xa se dá conta de que non estamos ante unha novidade
no dereito comparado: O establecemento de normas ou instrucións destinadas a regular
a extensión máxima e outros requisitos extrínsecos dos escritos que se presenten ante o
Tribunal Supremo constitúe unha novidade no noso ordenamento, pero non é
descoñecida noutros tribunais da nosa contorna. Tanto o Tribunal Xeral como o Tribunal
de Xustiza da Unión Europea dispoñen de normas que regulan, de forma moi detallada,
a extensión máxima, o formato e a estrutura dos escritos que se presenten, así como as
consecuencias derivadas do seu incumprimento. Así mesmo, tanto o Tribunal Europeo de
Dereitos Humanos como o Tribunal Supremo dos EEUU dispoñen de normas similares.
Algúns países da Unión Europea introduciron previsións para regular a extensión
máxima dos escritos que se presenten ante o seu Tribunal Supremo, como é o caso de
Irlanda, e existen outros que mostraron o seu interese por introducir este tipo de medidas
(por ex. Bélxica) nos seus respectivos ordenamentos xurídicos. Estas normas teñen unha
dobre finalidade: por unha banda, facilitar a lectura, análise e decisión por parte do
Tribunal Supremo dos escritos que se presenten; por outra, establecer unha estrutura e
un formato uniformes con vistas á súa presentación telemática ou ao seu posterior
tratamento dixital, que permitan unha rápida localización do propósito do escrito e dos
datos de identificación necesarios
Importante é apuntar que para aquel Documento de traballo do TS o
incumprimento desas condicións dos escritos procesuais debe ser considerado como un
defecto emendable.
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b) Preparación
A regulación implementada non modifica o esquema xa tradicional de dúas fases
na casación: o de preparación e logo, se é admitido o recurso, a interposición. De feito,
acóllese o esquema que rexía para os representantes das administracións, primeiro a
preparación, logo a comparecencia no TS e, logo de ser admitido o recurso, a apertura do
prazo para a interposición.
Dentro da preparación, unha das novidades é que o prazo pasa de 10 a 30 días, o
que resulta lóxico dadas as especiais dificultades desta nova casación e, concretamente,
da preparación.
O artigo 89. 2 recolle que o escrito de preparación deberá, en puntos separados
que se encabezarán cunha epígrafe expresiva daquilo de que tratan, acreditar os requisitos
exixibles para que se poida acceder a esta instancia superior.
Deses requisitos destacamos a necesidade de identificar con precisión as normas
ou a xurisprudencia que se consideran infrinxidas, xustificando que foron alegadas no
proceso, ou tomadas en consideración pola sala de instancia, ou que esta debería telas
observado aínda sen seren alegadas7, que as infraccións imputadas foron relevantes e
determinantes da decisión adoptada na resolución contra a cal se pretende recorrer, que a
norma supostamente infrinxida forma parte do dereito estatal ou do da Unión Europea (de
ser sentenza do TSX) e, moi especialmente, fundamentar con singular referencia ao caso,
que concorren algún ou algúns dos supostos de interese casacional e a conveniencia dun
pronunciamento da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo.
Unha das dúbidas que suscita esta nova casación é se será un medio válido para
depurar as irregularidades procesuais. Teoricamente cabe a súa denuncia, pois dentro dos
posibles puntos do escrito de preparación recóllese o de “ acreditar se a infracción
imputada o é de normas ou de xurisprudencia relativas aos actos ou garantías
procesuais que produciu indefensión, que se pediu a emenda da falta ou transgresión na
instancia, de ter existido momento procesual oportuno para iso”, pero o que será difícil
7O Documento de traballo do TS exixe mención de preceptos concretos, non de normas en xeral.
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será atribuírlle logo un interese casacional, tal como está concibido no artigo 88.
Engadimos aquí outra dúbida máis. Sabemos que para poder acudir ao recurso de
amparo, normalmente por vulneración do artigo 24 CE, é dicir, por defectos procesuais
que xeran indefensión, é imprescindible ter esgotado a vía xudicial. Xorde entón a
cuestión, que deixamos só formulada, de como se entenderá esta exixencia coa nova
configuración da casación, por canto, como vimos, potencialmente, todas as sentenzas
dos tribunais superiores de xustiza son susceptibles de tal recurso, ben que logo as
posibilidades de admisión son moi limitadas e, sobre todo, porque é moi interpretable se
hai ou non interese casacional no caso concreto. Dito doutra forma, a pregunta sería se
vai ser necesario tentar, en todo caso, esa casación, sexa para dar por cumprida a
exixencia de esgotar a vía xudicial ordinaria (con custas por inadmisión, como veremos)
ou se o TC vai partir de que como a regra é a inadmisión, non será requirida esa tentativa
casacional.
O incumprimento das exixencias do escrito de preparación daría lugar á
inadmisión, non á emenda8, como xa ocorría con anterioridade. Esa inadmisión será
mediante auto, contra o cal unicamente poderá interpoñerse recurso de queixa, que se
tramitará na forma establecida pola Lei de axuizamento civil.
Quizais desa fase de preparación a gran pregunta é que papel teñen os tribunais
superiores de xustiza, en canto á admisión, por canto o artigo 89.5 recolle: “5. Se se
cumprisen os requisitos exixidos polo número 2, a devandita Sala, mediante auto en que
se motivará suficientemente a súa concorrencia, terá por preparado o recurso de
casación...”
Non hai dúbidas en que poden e deben controlar os aspectos formais da
preparación, como o prazo ou que se cumpran minimamente os requisitos dese número 2,
pero a cuestión é se poden ir máis aló e valorar se se dan todos os requisitos do acceso
casacional, como é a concorrencia ou non do interese casacional.
A literalidade da epígrafe reproducida podería validar esa interpretación tan
8En cambio si será emendable o incumprimento das condicións extrínsecas dese escrito, como antes vimos.
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expansiva, pois fálase de analizar a concorrencia do requisito do número 2 e, sobre todo,
que se requira de auto motivado que analice esa concorrencia, o que denotaría que a lei
busca unha actuación valorativa no tribunal de instancia.
Agora ben, o certo é que é difícil soster que poida ser o tribunal sentenciador quen
faga o que debe corresponder ao Alto Tribunal, como é a valoración final de se existe
interese casacional, polo que a actuación daqueles para efectos de ter por non preparada a
casación neste punto debe ser moi comedida, para só descartar casos claros de
inexistencia do interese casacional alegado. Pode ter algo máis de percorrido a súa
valoración para os efectos de considerar non tanto se hai ou non tal interese casacional,
senón que non se xustifica axeitadamente, aínda que a fronteira entre unha análise e outra
é moi tenue.
O feito de que o artigo 89.5 tamén recolla que este órgano xudicial da instancia
“se o entende oportuno, emitirá opinión sucinta e fundada sobre o interese obxectivo do
recurso para a formación de xurisprudencia, que unirá ao oficio de remisión”, parece
indicar que o tribunal o que si pode facer é reforzar o camiño cara ao acceso casacional,
por medio dese informe de apoio á existencia de interese casacional. En realidade, ese
informe tampouco garante tal acceso, senón que, como veremos, só exixirá do TS máis
esforzo para inadmitilo, pois de providencia pasarase a requirir auto (motivado entón)
para tal rexeitamento.
c) Trámite de admisión
Pasada entón a criba dos tribunais a quo, coas dúbidas antes descritas, chega o
verdadeiro trámite de admisión no TS, regulado no artigo 90, paso fundamental para esta
nova casación, que busca un resultado de poucas admisións para que o Alto Tribunal
poida fixar unha xurisprudencia con vocación de maior estabilidade, e servir así á
seguridade xurídica.
Ante todo, prevese unha sección especial de admisión integrada polo presidente
da sala e, polo menos, un maxistrado de cada unha das súas restantes seccións. Con
excepción do presidente da sala, a devandita composición renovarase por metade
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transcorrido un ano dende a data da súa primeira constitución e, a partir deste momento,
cada seis meses. Sobre esta composición hai opinións diferentes, os que participan dese
carácter rotatorio, para unha maior pluralidade de opinións, e os que a critican porque
entenden que non dará a uniformidade de criterios e estabilidade requiridas.
O máis importante é a distinción dos casos que se resolven mediante autos ou
providencias, pois vai ligada a onde a inadmisión require de motivación específica (auto),
ou a onde pode achegarse a unha meramente formularia (providencia).
Tamén recolle o artigo 90 que os autos de admisión precisarán a cuestión ou
cuestións en que se entende que existe interese casacional obxectivo e identificarán a
norma ou normas xurídicas que en principio serán obxecto de interpretación, sen
prexuízo de que a sentenza deba estenderse a outras se así o exixe o debate finalmente
recollido no recurso.
Porén, as providencias de inadmisión unicamente indicarán se no recurso de
casación concorre unha destas circunstancias: a) ausencia dos requisitos regulados de
prazo, lexitimación ou impugnabilidade da resolución impugnada; b) incumprimento de
calquera das exixencias que o artigo 89.2 impón para o escrito de preparación; c) non ser
relevante e determinante da resolución ningunha das infraccións denunciadas; ou d)
carencia no recurso de interese casacional obxectivo para a formación de xurisprudencia.
O problema é que non haxa unha explicación que relacione e explique por que o caso
concreto incorre nun deses supostos, senón que a providencia quede só na cita das
literalidades dunha desas alíneas, sen explicación para o caso presentado.
Observaremos o xa dito de que a regra é a inadmisión, e a excepción o acceso
casacional, cando o artigo 90 recolle que “nos supostos do número 2 do artigo 88, en que
se debe apreciar a existencia de interese casacional obxectivo para a formación de
xurisprudencia, a resolución adoptará a forma de providencia, se decide a inadmisión, e
de auto, se acorda a admisión a trámite.”
Polo tanto, nos supostos da listaxe sobre interese casacional onde o TS “pode”
apreciar a súa existencia, a regra é a inadmisión por simple providencia. A única
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excepción será, como xa vimos, se o órgano que ditou a resolución impugnada emitiu ese
informe favorable á admisión do recurso.
Iso si, nos supostos do número 3 do artigo 88, en que se presume a existencia de
interese casacional obxectivo, a inadmisión só poderá acordarse mediante auto motivado
en que se xustificará que concorren as excepcións que naquel se establecen. Unha vez
máis, nin neses casos (agás o da letra b) está impedida a inadmisión, simplemente é máis
gravoso chegar a ela.
d) Interposición
De ser admitido o recurso, a parte recorrente dispón dun prazo de trinta días para
presentar o escrito de interposición do recurso de casación.
O escrito de interposición deberá, en puntos separados que se encabezarán cunha
epígrafe expresiva daquilo de que tratan: a) Expoñer razoadamente por que foron
infrinxidas as normas ou a xurisprudencia que como tales se identificaron no escrito de
preparación, sen poder estenderse a outra ou outras non consideradas entón; deberá
analizar, e non só citar, as sentenzas do Tribunal Supremo que a xuízo da parte son
expresivas daquela xurisprudencia, para xustificar a súa aplicabilidade ao caso; e b)
Precisar o sentido das pretensións que a parte deduce e dos pronunciamentos que solicita.
As partes impugnadas e comparecidas poden opoñerse ao recurso tamén no prazo
común de trinta días.
Unha novidade é que tanto para o recorrente como para os impugnados, as
actuacións procesuais e o expediente administrativo estarán de manifesto na oficina
xudicial, non se entregan ás partes.
Outra novidade é que a regra xeral é que se acordará a celebración de vista
pública agás que se entenda que a índole do asunto a fai innecesaria. A maiores, cando a
índole do asunto o aconselle, o presidente da Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Supremo poderá acordar que os actos de vista pública ou de votación e
resolución teñan lugar ante o Pleno da sala.
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e) Sentenza
A finalidade nomofiláctica desta casación vólvese apreciar cando se recolle que a
sentenza fixará a interpretación daquelas normas estatais ou da Unión Europea sobre as
cales, no auto de admisión a trámite, se considerou necesario o pronunciamento do
Tribunal Supremo.
Agora ben, fronte ao antigo recurso de casación de interese de lei onde non se
afectaba a concreta resolución da instancia, agora a sentenza tamén resolverá as cuestións
e pretensións deducidas no proceso, anulando a sentenza ou o auto impugnado, en todo
ou en parte, ou confirmándoos. Poderá, así mesmo, ordenar a retroacción de actuacións a
un momento determinado do procedemento de instancia para que siga o curso ordenado
pola lei ata a súa culminación.
f) Custas
Como xa avanzamos, segundo o artigo 90.8, a inadmisión a trámite do recurso de
casación comportará a imposición das custas á parte recorrente; tal imposición poderá ser
limitada a unha parte delas ou ata unha cifra máxima.
En cambio, segundo o artigo 93.4, a sentenza sobre o fondo da casación resolverá
sobre as custas da instancia segundo as regras xerais, pero en canto ás do recurso de
casación, cada parte aboará as causadas á súa instancia e as comúns por metade. Só
poderá impoñer as do recurso de casación a unha soa delas cando a sentenza aprecie, e así
o motive, que actuou con mala fe ou temeridade.

Polo tanto, dado que o problema pode estar nunha presentación masiva de
preparacións de casación, é nesta primeira fase, a de admisión a trámite, onde se recolle a
condena en custas como forma de contrarrestar aquelas, pero logo exímense en canto á
sentenza de fondo, dado o dificultoso de chegar ata ese punto.
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g) Execución provisional
Sobre a execución provisional o artigo 91, igual que antes, recolle que “a
preparación do recurso de casación non impedirá a execución provisional da sentenza
impugnada”.
Só paga a pena a referencia de que se fala sobre que “O tribunal de instancia
denegará a execución provisional...”, o cal suscita a dúbida de se entón só cabe a
execución provisional no caso de sentenzas dos órganos colexiados, non dos xulgados
(antes dicíase “xuíz ou tribunal”)
III. A CASACIÓN AUTONÓMICA
Sen dúbida, as dificultades de interpretación descritas quedan moi afastadas das
que aparecen verbo do recurso de casación autonómico onde, literalmente, falta unha
gran parte dela. En realidade, o único que se recolle é que existirá tal casación
autonómica e, a partir de aí, falta toda a ulterior normación.
Así, o artigo 86 recolle que, cando o recurso se fundar en infracción de normas
emanadas da Comunidade Autónoma, será competente unha sección da Sala do
Contencioso-Administrativo que teña a súa sede no Tribunal Superior de Xustiza (TSX,
en diante)..
A partir de aquí case todo son xa dificultades. Por exemplo, a regulación que o
artigo 86 recolle desa sección de casación nos tribunais superiores de xustiza non ten
axuste para os que son de composición máis reducida.
Pero o máis problemático é, en primeiro lugar, a propia concepción desta
casación. É evidente que debe existir unha casación autonómica, polo lugar
constitucional do TS e dos tribunais superiores en relación coa interpretación do dereito
estatal e autonómico respectivamente, pero o que non ten sentido é unha casación onde
simplemente se pide ao mesmo tribunal, sexa con outra composición de sección, que
revise a súa decisión. Iso é máis un recurso de reposición que un recurso de casación.
De aí que estea moi estendida a reflexión de que esta casación autonómica deba
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ser unha casación da modalidade de unificación de doutrina, e así se menciona nese
Documento de traballo do TS.
Outra problemática nada menor é que falta toda regulación do procedemento desta
casación autonómica.
A resposta máis doada, e case a única, será a da aplicar a mesma regulación, o
mesmo procedemento que na casación estatal pero, sendo ese o único camiño, as
dificultades son importantes porque, en primeiro lugar, moitos dos intereses casacionais
non son facilmente trasladables e, en segundo lugar, porque moitos dos pasos
tramitacionais son pouco adaptables, como é a separación entre a Sala a quo, e a Sala ad
quem, pois aquí será a mesma.
Tribunais superiores, como o TSX de Galicia, ante esta tesitura, consideraron
necesario acordar como se vai entender este recurso de casación baseado na infracción de
normas emanadas da Comunidade Autónoma, e así, o 25 de maio de 2016 9, tal tribunal
galego acordou:
- Que se aplicará analoxicamente a regulación do recurso de casación perante o
TS.
- Que a preparación se fará na sección sentenciadora e, de terse por preparado o
recurso, se remitirá a unha sección de casación (cuxa complexa composición
tamén se describe), sección que tamén será a que resolva os eventuais recursos de
queixa. Trátase de crear algo parecido a un órgano a quo e outro ad quem.
- Que a execución do resolto pola Sección de Casación corresponderá á sección
da sala que ditase a resolución impugnada, excepto as incidencias propias da
sentenza ditada en casación, que resolverá a Sección de Casación.
- Que tanto nos escritos de preparación do recurso de casación ante o Tribunal
Supremo como nos de preparación, interposición e oposición no recurso de
9Acordo existente na web do TSX de Galicia:http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/PoderJudicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Actividad-del-TSJ-Galicia/Unificacion-decriterios/Criterios-de-actuacion---Recurso-de-casacion-en-el-orden-contencioso-administrativo

Revista da Asesoria Xuridica Xeral nº 7 - 2017

Página 197

casación ante este Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aplicarase
orientativamente o aprobado para o efecto pola Sala de Goberno do Tribunal
Supremo, de acordo co disposto no artigo 87 bis. 3 da LXCA, na súa nova
redacción.
IV. CASACIÓN CONTRA AS SENTENZAS DOS XULGADOS CONTENCIOSOS
Tampouco é doada a configuración con que se implanta a casación contra as
sentenzas dos órganos unipersoais.
O artigo 86 recolle que: “As sentenzas ditadas en única instancia polos xulgados
do contencioso-administrativo ...serán susceptibles de recurso de casación ante a Sala
do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo. No caso das sentenzas ditadas en
única instancia polos xulgados do contencioso-administrativo, unicamente serán
susceptibles de recurso as sentenzas que conteñan doutrina que se reputa gravemente
danosa para os intereses xerais e sexan susceptibles de extensión de efectos.(...)”
Desta literalidade o primeiro que resulta é que só son susceptibles de casación as
sentenzas ditadas en procesos que non teñan apelación (“única instancia”). Tal previsión
ten lóxica por canto que contra a que resolva a apelación, con esta reforma, cabe
potencialmente casación, polo que tamén estas poden acadar, por esta vía, o acceso ao
TS.
A segunda consideración é que, ademais de exixir sentenzas en única instancia, só
cabe o recurso de casación se son susceptibles de extensión de efectos.
Dentro dese concepto procesual están, sen lugar a dúbidas, as materias
mencionadas no artigo 110 LXCA: tributaria, persoal ao servizo da Administración
pública e unidade de mercado. Tamén é un suposto de extensión de efectos, o suposto
recollido no artigo 111 LXCA, o chamado caso dos “preitos testemuña”.
O círculo restritivo péchase coa necesidade de que as sentenzas deban conter
doutrina que se repute gravemente danosa para os intereses xerais, parámetro para cuxo
axuizamento servirá o entendemento que de tal requisito se facía no antigo recurso de
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casación de interese de lei.
Pero unha das disfuncións máis importante da regulación é a falta da referencia a
que o dereito afectado sexa o estatal. Dito doutra forma, o TS podería, por esta vía, fixar
interpretacións sobre o dereito autonómico, o cal non se compadece coa posición deste e
dos tribunais superiores de xustiza.
A razón desa deriva é que cando o artigo 86, concretamente no seu punto 3, fala
da “infracción de normas de dereito estatal ou da Unión Europea que sexa relevante e
determinante da resolución impugnada”, só a relaciona coas sentenzas que fosen ditadas
polas salas do contencioso-administrativo dos tribunais superiores de xustiza, sen citar os
xulgados unipersoais.
Se “emendamos” esa falta de referencia para coa casación perante o TS, queda
entón a cuestión de se tamén hai unha casación autonómica contra as sentenzas deses
órganos unipersoais cando se dan os requisitos recollidos no artigo 86 para o acceso
casacional e o dereito debatido é autonómico, casación que se axuizaría nos tribunais
superiores de xustiza.
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AS LEIS 39/2015 E 40/2015 E AS SÚAS NOVIDADES EN MATERIA DE
POTESTADE SANCIONADORA E PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DE
SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS
Juan José Vázquez-Portomeñe Seijas
Avogado do Estado-xefe en Pontevedra
Letrado da Xunta de Galicia..

SUMARIO: I.- PRINCIPIOS DA POTESTADE SANCIONADORA. II.- PRINCIPIOS
DA POTESTADE SANCIONADORA. III.- O PROCEDEMENTO DE IMPOSICIÓN
DE SANCIÓNS.

RESUMEN: Exposición das novidades en materia de potestade sancionadora e
procedemento para imposición de sancións administrativas incorporadas á Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e a Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

PALABRAS CLAVE: Sancións administrativas, Lei 39/2015, Lei 40/2015, procedemento
sancionador, potestade sancionador

I.- INTRODUCCIÓN
A derrogada Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, dedicaba o seu título
X á regulación “Da potestade sancionadora”.
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Tal disciplina escindíase en dous capítulos, que se ocupaban sucesivamente dos
“Principios da potestade sancionadora” e dos “Principios do procedemento
sancionador”, abordando así por separado as vertentes substantiva e procedemental
do exercicio do ius puniendi da Administración. A lei encontraba, ademais,
complemento regulamentario, no que á última se refería, no Real decreto 1398/1993,
do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora.
O novo bloque normativo constituído pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, e pola Lei 40/2015, do
1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, mantén o enfoque de regular
separadamente as vertentes substantiva e procedemental do exercicio da potestade
sancionadora da Administración. Pero, conforme a filosofía que inspirou o lexislador
ao escindir tales normas (disciplinar en leis distintas as relacións ad extra das
administracións cos cidadáns e o seu funcionamento interno e as súas relacións coas
restantes, segundo reza na exposición de motivos da Lei 40/2015), faino en disposicións
diferentes. Así, os principios da potestade sancionadora da Administración figuran na
Lei de réxime xurídico do sector público mentres que a tramitación procedemental
encontra a súa disciplina na Lei do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Unha e outra norma introducen modificacións relevantes, ao exame das cales se
van dedicar as seguintes páxinas.

II.- PRINCIPIOS DA POTESTADE SANCIONADORA
A Lei de réxime xurídico do sector público dedica o capítulo III do seu título
preliminar (artigos 25 ao 31) a regular os “Principios da potestade sancionadora”.
Como mostra a súa propia localización sistemática, trátase dunha regulación
básica e aplicable, como tal, a todas as administracións públicas: Administración xeral
do Estado, administracións das comunidades autónomas, entidades que integran a
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Administración local e entidades de dereito público vinculadas ou dependentes das ditas
administracións.
Os principios que se enuncian e regulan baixo tal epígrafe son idénticos aos que
recollía a Lei 30/1992, é dicir, legalidade, irretroactividade, tipicidade, responsabilidade,
proporcionalidade, prescrición e concorrencia de sancións. As modificacións que a nova
regulación incorpora poden expoñerse como segue:
II.1.- Principio de legalidade
- Aplicación á potestade disciplinaria
A diferenza da Lei 30/1992, que expresamente excluía da súa regulación o
exercicio polas administracións públicas da súa potestade disciplinaria respecto do persoal
ao seu servizo, o artigo 25.3 da Lei de réxime xurídico do sector público estende
expresamente as súas normas ao exercicio da dita potestade. Isto “calquera que sexa a
natureza xurídica da relación de emprego”.
- Exclusión das sancións contractuais e patrimoniais
O artigo 25.4 da lei exclúe da aplicación das súas normas “o exercicio polas
administracións públicas da potestade sancionadora respecto daqueles que estean
vinculados a elas por relacións reguladas pola lexislación de contratos do sector público
ou pola lexislación patrimonial das administracións públicas”.
En tales casos haberá que acudir ao Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, e á
Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións públicas,
respectivamente.
II.2.- Principio de irretroactividade
- Extensión do seu alcance
A Lei de réxime xurídico do sector público mostra unha vontade de dar o maior
alcance ao principio da retroactividade das normas sancionadoras máis favorables. Fronte
á núa afirmación da Lei 30/1992 de que “As disposicións sancionadoras producirán efecto
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retroactivo en canto favorezan o presunto infractor”, sinala o artigo 26.2 da nova lei que
“As disposicións sancionadoras producirán efecto retroactivo en canto favorezan o
presunto infractor ou o infractor, tanto no referido á tipificación da infracción como á
sanción e os seus prazos de prescrición, mesmo respecto das sancións pendentes de
cumprimento ao entrar en vigor a nova disposición”.
Polo tanto, a retroactividade esténdese á definición das infraccións e das sancións e
á fixación dos prazos de prescrición. E inclúe os casos en que, no momento da entrada en
vigor da norma máis favorable, a sanción é xa firme e susceptible de execución.
II.3.- Principio de tipicidade
A única das modificacións que incorpora a nova lei é a previsión expresa de que na
tipificación legal das infraccións estas se clasifiquen en leves, graves ou moi graves (artigo
27.1).
II.4.- Principio de responsabilidade
- Reforzamento da culpabilidade
A Lei de réxime xurídico do sector público afianza o principio de responsabilidade
ao eliminar a previsión que facía a Lei 30/1992 de incorrer naquela “aínda a título de
simple inobservancia”. A nova norma sinala con claridade que a responsabilidade debe
derivar necesariamente de “dolo ou culpa” (art. 28.1).
- Responsabilidade de entidades sen personalidade xurídica
Prevese expresamente, cando unha lei lles recoñeza capacidade de obrar, a posible
responsabilidade dos grupos de afectados, as unións e entidades sen personalidade xurídica
e os patrimonios independentes ou autónomos (art. 28.1).
- Procedemento administrativo para fixación de danos e perdas
Naturalmente, mantense o principio de que as responsabilidades ligadas á comisión
dunha infracción son compatibles coa exixencia ao infractor da reposición da situación
alterada ao seu estado orixinario e coa indemnización polos danos e perdas causados.
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A dita indemnización - prevese (art. 28.2) - elevando de rango a norma que xa
consta no Regulamento de potestade sancionadora, será determinada e exixida polo propio
órgano sancionador e, de non satisfacerse no prazo que para o efecto aquel determine en
función da súa contía, habilítase o recurso á súa exacción na forma prevista no artigo 101
da Lei do procedemento administrativo común das administracións públicas, é dicir, a
través dun procedemento administrativo e sen necesidade de acudir á vía xudicial.
- Responsabilidade solidaria polo incumprimento de obrigacións conxuntas
A nova lei prevé (art. 28.3) o caso de que o cumprimento dunha obrigación
establecida por lei corresponda a varias persoas conxuntamente, e sinala que todas elas
responderán solidariamente das respectivas infraccións e sancións. Pero exceptúase o caso
en que a sanción prevista sexa pecuniaria, suposto no cal a responsabilidade de cada
infractor se individualizará na resolución en función do seu grao de participación na
infracción se, engádese, isto resulta posible.
- Responsabilidade por omisión do deber de previr infraccións de terceiros
A Lei do sector público recolle expresamente (art. 28.4) a posibilidade de que leis
reguladoras de réximes sancionadores tipifiquen como infracción, cando se lles impuxese
a determinados suxeitos a obrigación de previr a comisión de infraccións administrativas
por quen estea suxeito a eles por relación de dependencia ou vinculación, o incumprimento
da dita obrigación preventiva. É dicir, en tales casos poderán ser sancionados tanto os que
perpetren unha determinada infracción como os que (desde unha certa relación de
supremacía) desatendesen a súa obrigación legal de evitalo.
- Responsabilidade do pagamento de sancións impostas a terceiros
Prevese igualmente a posibilidade de que as leis sancionadoras establezan supostos
en que determinadas persoas responderán do pagamento das sancións pecuniarias impostas
aos que delas dependan ou a elas estean vinculadas (art. 28.4).
En tal caso, a diferenza do anterior, establécese unha simple responsabilidade de
pagamento, pero sen conferir ao obrigado condición de infractor (que se limita ao
sancionado con multa).
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II.5.- Principio de proporcionalidade
- Parámetros que hai que considerar: culpabilidade, continuidade, reincidencia.
En relación coa proporcionalidade, é dicir, a idoneidade e necesidade da sanción en
relación coa infracción cometida, a Lei do sector público fixa con maior precisión os
parámetros que se deben considerar para graduala, e menciona expresamente entre eles
(xunto cos xa mencionados pola Lei 30/1992) o grao de culpabilidade, a continuidade ou
persistencia na conduta infractora (expresión que substitúe a de “reiteración”) e a
reincidencia (art. 29.3).
- Reincidencia
A reincidencia defínese (art. 29.3.d) como a comisión no prazo dun año de máis
dunha infracción da mesma natureza, cando así fose declarado por resolución firme en vía
administrativa.
O inciso “en vía administrativa” (ausente na Lei 30/1992) deixa claro que abonda
coa firmeza administrativa da sanción, sen ser necesario esperar á súa firmeza xudicial, no
caso de que a resolución sancionadora fose impugnada en tal vía.
- Imposición da sanción inferior en grao
A nova normativa prevé a posibilidade de impoñer a sanción no grao inferior ao
que correspondese á infracción cometida para adecuala á gravidade do feito infractor e ás
circunstancias concorrentes (art. 29.4).
- Unidade de conduta con pluralidade de infraccións
A lei prevé que, cando da comisión dunha infracción derive necesariamente a
comisión doutra ou doutras, se impoñerá só a sanción correspondente á máis grave
cometida, norma xa presente no Regulamento sobre a potestade sancionadora (art. 29.5).

- Infracción administrativa continuada
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Defínese como tal a realización dunha pluralidade de accións ou omisións que
infrinxan o mesmo ou semellantes preceptos administrativos, en execución dun plan
preconcibido ou aproveitando idéntica ocasión (art. 29.6). De novo, tal norma figuraba xa
contida no Regulamento sobre a potestade sancionadora.
II.6.- Principio de prescrición
A Lei do sector público incorpora relevantes novidades neste ámbito.
- Prescrición de infraccións continuadas ou permanentes
No caso de infraccións continuadas ou permanentes, o prazo comeza a contar desde
que finaliza a conduta infractora (art. 30.2).
- Prescrición de sancións non firmes
No sistema da Lei 30/1992, as sancións pendentes de recurso de alzada non eran
executables mentres non gañasen firmeza administrativa, mediante a resolución expresa
daquel (art. 138.3). Pero, como correlato disto, a prescrición non comezaba a computar ata
o dito instante. Polo tanto, mentres non se resolvía o recurso de alzada, a Administración
non podía executar a sanción, pero esta tampouco podía prescribir, situación
reiteradamente avalada pola xurisprudencia.
A Lei do sector público establece, polo contrario, que “No caso de desestimación
presunta do recurso de alzada interposto contra a resolución pola que se impón a
sanción, o prazo de prescrición da sanción comezará a contar desde o día seguinte a
aquel en que finalice o prazo legalmente previsto para a resolución do dito recurso” (art.
30.3, parágrafo terceiro).
Polo tanto, o cómputo da prescrición iníciase, sen necesidade de que recaia
resolución expresa, unha vez excedido o prazo legal para resolver o recurso.
Preséntase aquí un problema de dereito transitorio. ¿Iníciase, ao abeiro de tal
precepto, a prescrición se a sanción fora imposta antes da entrada en vigor da Lei do sector
público pero o prazo para resolver o recurso de alzada esgótase cando está xa vixente?
Dada a grande amplitude con que o seu artigo 26.2 configura o principio de
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retroactividade das disposicións máis favorables en materia sancionadora, unha resposta
positiva non parece infundada, de modo que transcorrido o prazo para resolver comezarían
a prescribir mesmo as sancións pendentes de recurso xa antes de entrar en vigor a nova
disposición.

II.7.- Principio de non concorrencia de sancións
- Concorrencia con sancións da Unión Europea

A nova lei mantén, obviamente, o principio de que non se poderán sancionar os
feitos que o fosen xa penal ou administrativamente, se existe identidade de suxeito, feito e
fundamento, pero dáse rango legal á previsión do Regulamento de procedemento
sancionador de que, sen prexuízo de que a Administración declare a comisión da
respectiva infracción, cando a Unión Europea impuxese unha sanción polos mesmos
feitos, e sempre que non concorra a identidade de suxeito e fundamento, o órgano
competente para resolver deberá tela en conta para efectos de graduar a que, se é o caso,
deba impoñer, e poderá minorala (art. 31.2).
Prohíbese, pois, tamén respecto das sancións impostas pola Unión Europea, o bis
in idem cando concorra a tripla identidade de suxeito, feito e fundamento.
- Inexistencia de prohibición do non bis in idem procedemental
A lei non incorporou a vertente procedemental do non bis in idem, é dicir, a
prohibición de incoar un segundo procedemento sancionador ante a tripla identidade de
suxeito, feito e fundamento (que figuraba no Regulamento de procedemento sancionador).
Non parece, porén, censurable tal omisión, pois a referida identidade pode ser aspecto que
só se patentice no marco, precisamente, dun segundo procedemento. E, en todo caso, este
non poderá nunca concluír nunha resolución sancionadora, presuposta a identidade citada.
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III.- O PROCEDEMENTO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓNS
Tras a entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, non existe xa, en propiedade, un
procedemento administrativo sancionador, como sucedía baixo a vixencia da Lei 30/1992.
A imposición de sancións virá precedida da tramitación do procedemento administrativo
común regulado no seu título IV, aínda que aquela incorporará algunhas particularidades
cando o seu obxecto é o exercicio da potestade sancionadora da Administración.
En congruencia con isto, a nova lei derroga tanto a regulación dos “Principios do
procedemento sancionador” (como parte da Lei 30/1992) como o Regulamento de
procedemento sancionador, na súa integridade.
Non obstante, a lei remite á súa regulación específica os procedementos
sancionadores en materia tributaria e alfandegueira, na orde social, en materia de tráfico e
seguridade viaria e en materia de estranxeiría (disposición adicional primeira.2.c)),
normativa especial, pois, que subsiste.
As modificacións que incorpora a nova regulación poden expoñerse como segue:

III.1.- Actuacións previas
- Propósito
A nova lei sinala (art. 55.2) que nos procedementos sancionadores se orientarán a
determinar, coa maior precisión posible, os feitos susceptibles de motivar a incoación do
procedemento a persoa ou persoas que puidesen resultar responsables e as circunstancias
relevantes duns e doutros.
- Competencia
Tales actuacións serán realizadas polos órganos con funcións de investigación,
pescuda e inspección na materia e, na falta destes, pola persoa ou órgano administrativo
que determine o órgano competente para iniciar ou resolver o procedemento (art. 55.2).
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III.2.- Incoación
- Modo de incoación
A nova lei mantén o principio de que cando o procedemento se dirixe a impoñer
sancións só se pode iniciar de oficio (art. 65.1), sexa por propia iniciativa do mesmo
órgano, por orde de órgano superior, por pedimento doutro órgano ou por denuncia.
Establécese o contido que deberán incorporar, “na medida do posible”, as
respectivas peticións ou ordes doutros órganos: presuntos responsables, feitos,
tipificación… (arts. 60.2 e 61.3)
- Prohibición de incoación dun segundo procedemento
Unha innovación destacable (que, de novo, dá rango legal á norma que xa consta
no Regulamento da potestade sancionadora) é a prohibición de iniciar novos
procedementos por infraccións en cuxa comisión o infractor persista de forma continuada
mentres non recaia unha primeira resolución sancionadora con carácter executivo (art.
63.3). É, pois, preciso que a resolución gañase firmeza na vía administrativa para incoar un
segundo procedemento.
- Contido do acordo de incoación
Detállase o contido mínimo do acordo de incoación do procedemento, que debe
indicar que, en caso de que o interesado non efectúe alegacións en prazo, aquel poderá ser
considerado proposta de resolución cando conteña un pronunciamento preciso acerca da
responsabilidade imputada (art. 64.2).
- Prego de cargos
Prevese que, excepcionalmente, cando no momento de ditar o acordo de iniciación
non existan elementos suficientes para a cualificación inicial dos feitos, esta se poida
diferir a un momento posterior mediante a elaboración dun prego de cargos, que deberá ser
notificado aos interesados (art. 64.3).
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III.2.1) En particular, a denuncia
A nova lei presta maior atención á figura da denuncia e do denunciante, en
particular, cando se invoca nesta un prexuízo para o patrimonio das administracións
públicas.
- Cargas fronte ao denunciante
Aínda que o denunciante segue sen ser considerado interesado no procedemento
(art. 62.5), a nova lei privilexia a súa posición cando aquel invoca un prexuízo no
patrimonio das administracións públicas, pois no dito suposto a non iniciación do
procedemento deberá ser motivada e notificaráselle se se iniciou ou non o procedemento
(art. 62.3). No Regulamento da potestade sancionadora a dita notificación era necesaria
cando a denuncia ía acompañada dunha solicitude de iniciación do procedemento, polo
que actualmente desapareceu a dita necesidade se non media alegación de prexuízo para o
patrimonio administrativo.
- Exención de responsabilidade do denunciante
Cando, de novo, existe prexuízo para o patrimonio administrativo, prevese a
exención de responsabilidade do denunciante que participase na infracción cando existan
outros infractores e aquel sexa o primeiro en achegar probas que permitan iniciar o
procedemento ou comprobar a infracción, sempre e cando no momento de achegarse
aquelas non se dispoña de elementos suficientes para iso e se repere o prexuízo causado
(art. 62.4, parágrafo primeiro).
- Redución de responsabilidade do denunciante
Se, aínda non cumpríndose algunha das condicións referidas, o denunciante facilita
elementos de proba que acheguen un valor engadido significativo respecto daqueles dos
que se dispoña, a lei establece a necesaria redución da súa sanción (art. 62.4, parágrafo
segundo).
Nos dous casos, cómpre para acceder a tales beneficios que o denunciante cese na
participación da infracción e que non destruíse elementos de proba relacionados co
obxecto da denuncia (art. 62.4, parágrafo terceiro).
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III.3.- Terminación do procedemento
A Lei 39/2015 prevé catro formas distintas de terminación dos procedementos
sancionadores.

III.3.1.- Terminación anticipada
Trátase dun modo de terminación ligado á constatación, durante a instrución do
procedemento, dalgún dos seguintes aspectos (art. 89.1):
a) A inexistencia dos feitos que puidesen constituír a infracción.
b) Que os feitos non resulten acreditados.
c) Que os feitos probados non constitúan, de modo manifesto, infracción
administrativa.
d) Que non exista ou non se puidese identificar a persoa ou persoas responsables ou
ben aparezan exentas de responsabilidade.
e) Que prescriba a infracción.
En tales casos, o órgano instrutor (non, pois, o sancionador) pode acordar a
finalización do procedemento, con arquivamento das actuacións, sen que sexa necesaria a
formulación da proposta de resolución. Pero cabe tamén que tales circunstancias se
incorporen á proposta de resolución e o procedemento termine por resolución do órgano
sancionador (art. 89.2), de contido, claro está, absolutorio.
III.3.2.- Recoñecemento de responsabilidade
- Recoñecemento simple ou sen pagamento
Se, iniciado un procedemento sancionador, o infractor recoñece a súa
responsabilidade, a lei prevé que se poderá resolver aquel impoñendo a sanción que
proceda (art. 85.1).
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- Pagamento da sanción
Se a sanción ten carácter pecuniario ou ben se xustificou a improcedencia das non
pecuniarias que cabería impoñer, o pagamento voluntario polo presunto responsable, en
calquera momento anterior á resolución, implicará a terminación do procedemento, salvo
no relativo á reposición da situación alterada ou á determinación da indemnización polos
danos e perdas causados pola comisión da infracción (art. 85.2).
- Reducións aplicables en tales casos
En ambos os dous casos, cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario, o
órgano competente para resolver aplicará, prevé a lei, reducións de, polo menos, o 20 %
sobre o importe da sanción proposta, que serán estes acumulables entre si.
Tales reducións deberán estar determinadas na notificación de iniciación do
procedemento e a súa efectividade estará condicionada á desistencia ou renuncia de
calquera acción ou recurso en vía administrativa contra a sanción (art. 85.3).
A dita porcentaxe de redución poderá ser incrementada regulamentariamente.
III.3.3.- Resolución ordinaria
- Proposta de resolución: alcance da vinculación a esta da resolución
A resolución ordinaria deberá ser precedida pola formulación dunha proposta de
resolución notificada aos interesados, cuxo contido se detalla con precisión, ademais do da
propia resolución (arts. 89.2 e 3 e 90).
Hai que salientar que, en canto ao contido da resolución, o artigo 90.1 omite a
indemnización de danos e perdas, se estes se produciron e foron xa cuantificados no
expediente (en caso de que non fosen cuantificados, hai que acudir ao procedemento
complementario descrito polo artigo 90.4, ao que logo se fará referencia).
Dando rango legal á norma que xa consta no Regulamento da potestade
sancionadora, a lei prevé que a proposta de resolución vincule esta no referente aos feitos
determinados no curso do procedemento, pero non á súa valoración xurídica, que pode ser
diferente. Non obstante, cando o órgano competente para resolver considere que a
infracción ou a sanción revisten maior gravidade que a determinada na proposta de
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resolución, notificaráselle ao inculpado para que presente cantas alegacións xulgue
convenientes no prazo de quince días (art. 90.2).

III.4.- Execución
- Executividade
A resolución que poña fin ao procedemento será executiva - prevé o artigo 90.3 cando non caiba contra ela ningún recurso ordinario na vía administrativa. Polo tanto,
serao cando non caiba xa nin recurso de alzada nin de reposición, sexa porque foron
desestimados expresamente, sexa porque non se recorreu en prazo.
- Medidas cautelares
Pódense adoptar nela as disposicións cautelares precisas para garantir a súa eficacia
mentres non sexa executiva, que poderán consistir no mantemento das medidas
provisionais previamente acordadas (art. 90.3).
- Suspensión da execución ligada ao recurso contencioso-administrativo
Cando a resolución sexa executiva, poderase suspender cautelarmente, se o
interesado manifesta á Administración a súa intención de interpoñer recurso contenciosoadministrativo contra a resolución firme na vía administrativa. Esta suspensión cautelar
finalizará cando transcorra o prazo legalmente previsto sen que o interesado interpuxese
recurso contencioso-administrativo ou, tendo o interesado interposto recurso contenciosoadministrativo, non se solicitase no mesmo trámite a suspensión cautelar da resolución
impugnada ou o órgano xudicial se pronuncie sobre a suspensión cautelar solicitada, nos
termos previstos nela (art. 90.3, parágrafo segundo).

III.5.- Resarcimento de danos e perdas
Dando rango legal á norma que xa consta no Regulamento da potestade
sancionadora, a lei establece que, cando as condutas sancionadas causasen danos ou
prexuízos ás administracións e a contía destinada a indemnizar estes danos non quedase
determinada no expediente, se fixará mediante un procedemento complementario, cuxa
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resolución será inmediatamente executiva. Este procedemento será susceptible de
terminación convencional, pero nin esta nin a aceptación por parte do infractor da
resolución que puider recaer implicarán o recoñecemento voluntario da súa
responsabilidade. A resolución do procedemento porá fin á vía administrativa (art. 90.4).
Polo tanto, se a contía en que se cifran os danos quedase xa determinada no
expediente, non procede tramitar este expediente complementario e aquela establecerase
na propia resolución sancionadora.

III.6.- PROCEDEMENTO SIMPLIFICADO
Dando, unha vez máis, rango legal a unha norma xa contida no Regulamento da
potestade sancionadora, o artigo 96.5 da nova lei establece que a Administración poderá
optar pola tramitación simplificada do procedemento (que tal precepto describe), para os
efectos de impoñer una sanción, cando o órgano competente para inicialo considere que,
de acordo co previsto na súa normativa reguladora, existen elementos de xuízo suficientes
para cualificar a infracción como leve.
En materia sancionadora, a diferenza dos restantes supostos, os interesados non poden
formular oposición para os efectos de obrigar a Administración a recorrer ao
procedemento ordinario.
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O OPERADOR XURÍDICO ADMINISTRATIVO ANTE AS COLISIÓNS ENTRE
NORMA ESTATAL E AUTONÓMICA: ¿CLÁUSULA DE PREVALENCIA OU
PRINCIPIO DE COMPETENCIA?
Marta Vázquez Sanjurjo

Corpo superior de Administración da Xunta de Galicia

SUMARIO: I.- AS COLISIÓNS ENTRE ORDENAMENTOS: EXPOSICIÓN DO
PROBLEMA. II.- AS COLISIÓNS APARENTES. 1. Distinción de ámbitos de aplicación
territorial. 2. Interpretación harmonizadora de ambas as normas baseada nunha
interpretación conforme a Constitución (neste caso, conforme a orde constitucional de
competencias). 3. O desprazamento dunha das normas en conflito por ser incompatible
cunha norma de dereito comunitario. III.- A COLISIÓN INSALVABLE. 1. Bases
dogmáticas do problema: A) Os principios de estruturación do ordenamento xurídico. B) A
relación entre o ordenamento estatal e os ordenamentos autonómicos: o principio de
competencia. C) Sobre a posibilidade de que a Administración inaplique regulamentos
ilegais e leis inconstitucionais. 2 Aparentemente, a única regra constitucional para a
resolución de conflitos entre ordenamentos: a cláusula de prevalencia do artigo 149.3 CE.
A) Formulacións doutrinais. B) A posición do Tribunal Supremo: a utilización da cláusula
de prevalencia para inaplicar leis autonómicas contrarias á lexislación básica posterior. C)
A posición do Tribunal Constitucional, en especial, despois da STC 102/2016, do 25 de
maio e da STC 204/2016, do 1 de decembro. IV.- A ADMINISTRACIÓN ANTE AS
COLISIÓNS ENTRE ORDENAMENTOS: CONCLUSIÓNS.

RESUMO: O artigo analiza os criterios de argumentación xurídica ao dispor do operador
xurídico administrativo ante as colisións entre o dereito estatal e o autonómico. En
primeiro lugar, analízanse os criterios que permiten entender que só unha das normas é
realmente aplicable ao caso e que, en consecuencia, o conflito é meramente aparente. En
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segundo lugar, analízanse os principios que poden operar para a resolución de conflitos
entre normas de distintos ordenamentos: o principio de competencia e o principio de
prevalencia. Analízase, en particular, o ámbito de aplicación do principio de prevalencia e
a posibilidade de que a Administración poida aplicalo. Igualmente, analízase a nova
doutrina do Tribunal Constitucional en relación con este principio.

ABSTRACT: The article analyzes the criteria of legal argumentation at the disposal of the
Administration to solve the collisions between the federal law and the state law in the
process of law application. Firstly, we analyze the criteria that allow understanding that
only one of the laws is really applicable to the case and that, in consequence, the conflict is
merely apparent. Secondly, we analyze the principles that can operate as a conflict-of-laws
rule in these cases. In this regard, the principle of competence and the supremacy clause
are analyzed. The area of application of the supremacy clause and the possibility that the
Administration could apply it is specially examined. Moreover, the new jurisprudence of
the Constitutional Court in relation to this principle is also specifically studied.
PALABRAS CLAVE: conflitos de normas, conflitos entre dereito estatal e dereito
autonómico, principio de prevalencia, principio de competencia, desprazamento.

I.- AS COLISIÓNS ENTRE ORDENAMENTOS: EXPOSICIÓN DO PROBLEMA
O obxecto deste traballo é identificar os criterios ao dispor do operador xurídico
administrativo para resolver os conflitos entre o dereito estatal e o dereito autonómico que
se suscitan no momento da súa aplicación ao caso concreto.
O cumprimento do principio de legalidade ou xuridicidade da Administración
(artigo 103.1 CE) obrígaa a aplicar as normas do ordenamento xurídico vixente, revestidas
da presunción de constitucionalidade. Mais nunha situación en que resultan aplicables ao
caso dúas normas aparentemente contraditorias, ás cales está igualmente vinculada,
prodúcese unha situación de “tensión” do principio de xuridicidade da Administración, ao
verse empurrada a inaplicar unha delas.
Revista da Asesoria Xuridica Xeral n.º 7- 2017

Página 218

Perante esta situación de tensión, o operador xurídico administrativo deberá, en
primeiro lugar, asegurarse de que o conflito é real e non meramente aparente (o cal será
obxecto de análise na epígrafe II). É dicir, deberá asegurarse de que non é posible
distinguir os ámbitos de aplicación dunha e outra norma de modo que só unha resulte
realmente aplicable ao caso; que, ademais, non é posible tampouco realizar unha
interpretación harmonizadora de ambas as normas de acordo co principio de interpretación
conforme a Constitución (en concreto, conforme a orde constitucional de competencias) e,
como veremos, que tampouco é posible eludir o conflito mediante a inaplicación da norma
que resulte contraria ao dereito comunitario, operación para a cal o operador xurídico
administrativo está expresamente habilitado polo Tribunal Constitucional de acordo coa
súa recente xurisprudencia.
Se isto non for posible, e o operador xurídico administrativo se encontra ante un
suposto de colisión real e insalvable entre o dereito estatal e o dereito autonómico,
tentaremos identificar as regras por que se debe rexer para que a súa actuación, a pesar de
ter que inaplicar unha das dúas normas en conflito, vixente e válida, resulte conforme co
principio de xuridicidade da Administración (o que será obxecto de análise na epígrafe
III).
Para isto realizaremos, en primeiro lugar, un repaso das bases dogmáticas do
problema, en particular, dos criterios clásicos de estruturación das fontes do dereito no
interior dun ordenamento e a relación entre ordenamento estatal e autonómicos, por un
lado e, por outro lado, o principio de xuridicidade da Administración e a posibilidade de
que esta poida entenderse facultada para inaplicar normas que contradigan outras de rango
superior.
A seguir, abordaremos o estudo da cláusula de prevalencia recollida no artigo 149.3
da CE, que constitúe aparentemente, como veremos, a única regra recollida na nosa
Constitución para a resolución de conflitos entre ordenamentos, e realizaremos unha breve
recapitulación das distintas posicións doutrinais arredor dela, ben como o seu tratamento
xurisprudencial. Unha atención especial merecerá o seu tratamento na xurisprudencia do
Tribunal Constitucional, que despois de negar durante anos toda virtualidade á cláusula de
prevalencia, recentemente modificou a súa doutrina anterior (mediante as súas sentenzas
102/2016, do 25 de maio, 116/2016, do 20 de xuño, e 127/2016, do 7 de xullo e,
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especialmente, na súa sentenza 204/2016, do 1 de decembro) permitindo que o operador
xurídico a utilice para inaplicar o dereito autonómico contrario á norma básica aprobada
con posterioridade (suposto en que tradicionalmente exixía ao xuíz ordinario presentar a
cuestión de inconstitucionalidade), salvo que o xuíz ordinario cuestione a validez da
norma básica, caso este en que si deberá elevar a cuestión de inconstitucionalidade, como
exixía tradicionalmente.
Para concluír (o que será obxecto da epígrafe IV), exporemos a nosa posición
sobre a cláusula de prevalencia, adscribíndonos a unha tese, que podemos considerar
minoritaria, que entende que a cláusula de prevalencia, por si mesma, non ten ningunha
virtualidade para a resolución de conflitos entre o dereito estatal e autonómico, senón que,
ao noso xuízo, o que fai é confirmar a prevalencia dun ou outro dereito nos respectivos
ámbitos de competencia. Complementariamente, exporemos a nosa tese acerca dos
criterios que deberá utilizar o operador xurídico administrativo ante a falta no noso
ordenamento constitucional dalgún criterio de resolución de conflitos entre ordenamentos
que poida operar de modo automático e tendo en conta o seu sometemento ao principio de
xuridicidade da Administración.

II.- AS COLISIÓNS APARENTES
A primeira cuestión que ten que determinar o aplicador do dereito ante un conflito
entre dúas normas que considera, en principio, aplicables ao caso, é interpretar se,
efectivamente, se produce esa situación de conflito normativo, é dicir, se existen
efectivamente dúas normas co mesmo ámbito de eficacia que resulten realmente aplicables
ao caso.
A seguir exporemos tres criterios de argumentación xurídica que permiten excluír
que unha das normas en conflito sexa realmente aplicable ao caso.
1. Distinción de ámbitos de aplicación territorial.
Unha primeira forma de disolver o conflito entre a norma estatal e a autonómica se
produce cando é posible distinguir os ámbitos de aplicación territorial de ambas as normas,
de modo que se conclúa que o dereito estatal é aplicable exclusivamente no ámbito das
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institucións estatais (por exemplo, porque se refira exclusivamente ao ámbito da
Administración xeral do Estado), ou porque resulta aplicable, exclusivamente, a
fenómenos de ámbito nacional ou supracomunitario (como, por exemplo, na regulación
das asociacións -máis alá do ámbito das condicións básicas de exercicio do dereito de
asociación-, ou das federacións deportivas) ou, finalmente, cando deba entenderse como
meramente supletorio nesa comunidade autónoma.
En relación con este último suposto, poderíase pensar que resulta de escasa
aplicación na actualidade, na medida en que a doutrina do Tribunal Constitucional sobre a
cláusula de supletoriedade do dereito estatal contida no artigo 149.3 CE, asentada a partir
das sentenzas núm. 118/1996, do 27 de xuño, e núm. 61/1997, do 20 de marzo, non
permite ao Estado, unha vez asumidas as competencias na materia por todas as
comunidades autónomas, ditar normas a título meramente supletorio, entendendo que a
cláusula de prevalencia non é unha cláusula xeral atributiva de competencias senón unha
regra destinada exclusivamente ao aplicador do dereito, que decidirá, en cada caso
concreto, se procede a autointegración do ordenamento autonómico ou se procede a súa
heterointegración mediante a aplicación a título supletorio do dereito estatal (preexistente).
Non obstante, débese ter en conta que existen aínda numerosas normas ditadas polo Estado
antes de a asunción de competencias na materia ser efectuada por todas as comunidades
autónomas. Por isto, segue a ser posible a existencia de normas estatais, mesmo de rango
legal, que concorran con normas ditadas por unha determinada comunidade autónoma
unha vez que asumise a competencia, que desprazan a aplicación do dereito estatal, como
sinala o artigo 38.2 do EAG (Estatuto de autonomía de Galicia).
Este efecto prodúcese, en particular, no ámbito das competencias atribuídas
segundo o mecanismo das bases/desenvolvemento, de modo que a normativa estatal que
non fose declarada formalmente básica cede ante a aplicación da norma autonómica ditada
ao abeiro das competencias de desenvolvemento lexislativo e execución nesa materia,
especialmente se se ten en conta que, de acordo coa doutrina do Tribunal Constitucional,
estas poden ser exercidas sen necesidade de “esperar” a que o lexislador estatal dite a
lexislación básica.
Ademais, e como excepción á súa doutrina xeral, o Tribunal Constitucional si que
veu admitindo que o Estado dite normas meramente supletorias para garantir a
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efectividade do dereito da Unión Europea en caso de pasividade das comunidades
autónomas10.

Nestes casos, non se produce realmente un conflito entre a norma estatal e a
autonómica cuxa resolución deba dar entrada ao xogo da cláusula de prevalencia (da
norma estatal ou da norma autonómica) ou a outros criterios 11, para a resolución do
conflito12. O conflito é meramente aparente e resólvese mediante a adecuada delimitación
dos ámbitos de aplicación territorial dunha e outra norma.
Como exemplos de recurso a esta distinción de ámbitos de aplicación podemos
citar, por exemplo, a STC 69/1988, do 19 de abril, recurso 66/1984, que entendeu que
unha norma autonómica que establecía a etiquetaxe dos produtos alimenticios en lingua
catalá non infrinxía a normativa estatal que establecía a súa etiquetaxe en castelán (o art.
20 do Real decreto 2058/1982, do 12 de agosto), dado que tal norma carecía do carácter
formal de norma básica.
Na STC 181/2012, do 5 de outubro, o Tribunal Constitucional sinalou que non era
inconstitucional o precepto legal autonómico que limitaba ao coidado dos fillos menores
de seis anos o dereito á redución de xornada recoñecido no art. 48.1 h) da Lei 7/2007, do
10Así, por exemplo, na sentenza do TC 130/2013, do 4 de xuño de 2013, Rec. 931/2004, ou na sentenza do
TC 135/2013, do 6 de xuño de 2013, Rec. 964/2004, en cuxo FX 4, sinala:“A doutrina constitucional que ha
guiar o noso axuizamento é a establecida na STC 79/1992, do 28 de maio (La Ley 1938-TC/1992), FX 3,
segundo a cal «en casos como os que tratamos, as disposicións do Estado que establezan regras destinadas
a permitir a execución dos regulamentos comunitarios en España e que non se poidan considerar normas
básicas ou de coordinación teñen un carácter supletorio das que poden ditar as comunidades autónomas
para os mesmos fins no ámbito das súas competencias. Sen esquecer que a cláusula de supletoriedade do
artigo 149.3 CE (La Ley 2500/1978) non constitúe unha cláusula universal atributiva de competencias
(SSTC 15/1989, do 26 de xaneiro (La Ley 239/1989); 103/1989 (La Ley 1838/1989) do 8 de xuño e
147/1991 (La Ley 1755-TC/1991), do 4 de xullo), en tales casos a posibilidade de que o Estado dite normas
innovadoras de carácter supletorio está plenamente xustificada”.
11De Otto, partindo da concepción de que a cláusula de supletoriedade era unha cláusula universal atributiva
de competencias en favor do Estado, introducía o criterio da lex specialis/lex generalis para articular a
prevalencia do dereito autonómico nos ámbitos en que a comunidade autónoma tiver asumido competencias
(vid. De Otto y Pardo, I. “La prevalencia del Derecho estatal sobre el Derecho Regional”, Revista Española
de Derecho Constitucional, volume 1, número 2. Maio- agosto 1981.
12Como sinala Fernández Farreres (vid. Fernández Farreres, G., "Colisiones normativas y primacía del
derecho estatal", en Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al profesor Eduardo García de
Enterría, I, Civitas, 1991, p.554): “a coexistencia de normas paralelas ou simétricas respecto dun mesmo
obxecto como resultado da supletoriedade en todo caso da norma estatal non pode ser conceptuado como
un suposto de concorrencia competencial en sentido estrito. E, por isto mesmo, é evidente que a cláusula de
prevalencia ningunha funcionalidade nin campo de aplicación pode ter. A colisión na hipótese de que se
trata prodúcese entre dúas normas que, sendo por igual válidas, non despregan, porén, a mesma eficacia,
xa que a norma estatal é supletoria da norma autonómica, de maneira que só aparentemente se produce
unha efectiva colisión de normas, polo que, ao non seren estas por igual eficaces, a resolución do conflito
non reclamará nin posibilitará a aplicación da regra de prevalencia da norma estatal”.
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12 de abril, polo que se aproba o Estatuto básico do empregado público, para atender os
menores de ata doce anos, dado que o propio precepto prevía que a súa regulación se
aplicase na falta de normativa autonómica.
No ámbito da xurisdición ordinaria, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na
súa sentenza 373/2013, do 8 de maio de 2013, recurso 790/2011, (FX 3 e 4) declarou que
unha orde autonómica sobre horarios do profesorado que establecía unha regulación
distinta que a normativa estatal é legal e despraza esta, ao non terse cualificado
formalmente como básica, polo que se debía entender como dereito supletorio (FX 2).
Un ámbito específico en que o bloque de constitucionalidade expresamente
consagra a aplicación preferente do dereito autonómico e o desprazamento do estatal
(mesmo a título supletorio) é o ámbito do dereito civil foral, nas comunidades autónomas
onde exista, como é a galega (de acordo co previsto no artigo 149.1.8 e disposición
adicional primeira CE e 27 cuarto e 28 tres EAG).
2. Interpretación harmonizadora de ambas as normas baseada nunha
interpretación conforme a Constitución (neste caso, conforme a orde constitucional
de competencias)
No caso de que ambas as normas resulten de aplicación para regular un suposto de
feito concreto, o operador xurídico administrativo deberá tentar resolver a aparente
contradición entre elas mediante unha interpretación harmonizadora de ambas as normas
que permita conservar a súa común presunción de validez. Isto implicará que se unha
determinada norma parece vulnerar o establecido na norma pertencente ao outro
ordenamento, aquela deberá interpretarse naquel sentido que permita a súa
compatibilidade con esta e, deste modo, resulte conforme coa Constitución, neste caso, e
coa repartición constitucional de competencias.
O principio de interpretación conforme a Constitución foi cuñado polo Tribunal
Constitucional e recóllese expresamente no artigo 5.1 da LOPX.
Como sinala o Tribunal Constitucional na súa Sentenza núm. 5/2012, do 15 de
marzo de 2012, Rec. 1847/2002 (FX 8):
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Para interpretar correctamente o marco normativo anterior, cómpre lembrar a
nosa doutrina en materia de interpretación normativa e, en particular, o
principio de conservación da norma impugnada, segundo o teor do cal a norma
debe preservarse cando o seu texto non impida unha interpretación adecuada á
Constitución (STC 108/1986, do 29 de xullo (La Ley 11251-FX/0000)). Aínda que
é evidente, como tamén temos recoñecido, que a interpretación conforme a
Constitución non carece de límites, pois en ningún caso se poderá «ignorar ou
desfigurar o sentido dos enunciados legais meridianos» (por todas, STC 222/1992,
do 11 de decembro (La Ley 2078-TC/1992), FX 2), de maneira que «a
interpretación conforme non pode ser unha interpretación contra legem»
(STC 247/2007, do 12 de decembro (La Ley 185358/2007), FX 4). Neste labor
interpretativo debe, ademais, partirse das máis básicas regras da hermenéutica, de
maneira que deberán ser rexeitadas as interpretacións normativas que conduzan a
resultados ilóxicos ou absurdos.
Ou tamén a STC 181/2012, do 15 de outubro de 2012 (FX 3), respecto da
interpretación harmonizadora de norma autonómica de desenvolvemento e norma básica:
Nos supostos de incompatibilidade mediata sempre resultou «obrigado comezar
por precisar que, se a impugnación da norma autonómica se realiza por
contradicir a norma básica estatal, o éxito da impugnación requirirá, dun lado, a
constatación de que, en efecto, a norma estatal reúne a condición de básica e que,
por tanto, foi ditada ao abeiro da distribución constitucional de competencias.
Doutra parte, deberase verificar se existe unha verdadeira e real contradición
entre a norma impugnada e a norma estatal básica que non poida ser salvada
cunha interpretación da norma cuestionada conforme a Constitución (STC
4/1981, do 2 de febreiro), unha vez que o principio de conservación da lei (SSTC
63/1982, do 20 de outubro, e 16/1998, do 26 de xaneiro) habilita este Tribunal
para concluír que, desa maneira interpretada, a norma impugnada non sería
contraria á orde constitucional de competencias (STC 38/2004, do 11 de marzo)»
(SSTC 31/2006, do 1 de febreiro, FX 2; e 113/2010, do 24 de novembro, FX 2).
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Tanto na xurisprudencia constitucional como na ordinaria podemos encontrar
numerosos exemplos de resolución de conflitos normativos mediante unha interpretación
conforme a Constitución dunha das normas en conflito13.
Un campo aplicativo especialmente propicio á realización da interpretación
conforme das normas autonómicas é, precisamente, o das bases/desenvolvemento, na
medida en que o obxecto da lexislación básica é fixar mínimos que poden ser
completados ou mellorados pola lei autonómica.
Así, por exemplo, a STC núm. 37/2002, do 24 de febreiro, Rec. 71/1994 (FX 13),
que resolve unha cuestión de inconstitucionalidade respecto do art. 93 da Lei de Cataluña
17/1985, que reproducía na súa integridade o elenco de faltas moi graves recollido no art.
31.1 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de carácter básico, engadíndolle unha conduta que
non tipificaba a lexislación estatal, sinala:“o carácter básico do art. 31.1 da Lei 30/1984,
do 2 de agosto, non exclúe ou impide a tipificación como faltas moi graves doutras
13Así, por exemplo, na STC 85/1993, do 8 de marzo de 1993, Rec. 2091/1991, FX 4º, que entendeu que a
previsión de funcións adicionais para a Policía Autonómica de Cataluña na Lei da Xeneralidade de Cataluña
16/1991, do 10 de xullo, das policías locais, non vulneraba o artigo 38 da LOFCSE porque a lista de
funcións que podían asumir as policías autonómicas non se debía entender como un elenco fechado.
Ou na STC 202/2003, do 17 de novembro, Rec. 4783/1999, que realiza unha interpretación conforme a
Constitución da previsión da lei madrileña de orzamentos que recollía o denominado “plus” de altos cargos,
establecendo unha interpretación no sentido de que non supón unha regra sobre a consolidación do grao
senón unha mera previsión dun complemento especial de carácter económico, polo que non infrinxía a
regulación sobre o réxime de consolidación do grao previsto na lexislación estatal básica sobre función
pública.
Ou a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, núm. 77/2007, do 31 de xaneiro, Rec. 795/2005,
que declara a legalidade dun precepto do Decreto da Xunta de Galicia núm. 81/2005, do 14 de abril, polo
que se regula o réxime xurídico da xestión do servizo público de televisión dixital na Comunidade Autónoma
de Galicia, que prevía como fins da concesión de servizo público: “b) A creación de programas, valorando
especialmente a emisión dos programas de produción propia e das producións audiovisuais galegas en todas
as súas manifestacións”, que o Estado consideraba contrario ao principio comunitario de libre prestación de
servizos (hoxe positivizado tanto na Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de
servizos e o seu exercicio, como na Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado), por
entender que a expresión "producións audiovisuais galegas" se pode interpretar como aquelas que se refiran
a temas autóctonos ou de produción propia da Comunidade Autónoma de Galicia (e non necesariamente
como unha referencia a que a produtora sexa galega), de modo que, se é posible interpretación conforme
dereito, o recurso non pode prosperar.
Ou a sentenza do TSXG núm. 691/2014, do 26 de novembro, Rec. 385/2014, que interpreta a disp. trans. 1.ª
da Lei 4/2007, galega de coordinación de policías locais (que remite á superación das actividades formativas
que, para os efectos de promoción interna, se poidan establecer) conforme coa CE no sentido de que esa
remisión opera en relación co que se estableza ou se poida establecer por norma básica estatal (que non
inclúe o suposto de exención recollido no art. 31.b) do Decreto 243/08, do 16 de outubro, da Xunta de
Galicia, ao abeiro da dita disp. transitoria) e, en consecuencia, anula o citado precepto regulamentario, ao
considerar a dispensa da titulación oficial como requisito na promoción interna se se supera un curso
organizado pola Academia Galega de Seguridade Pública non prevista na normativa básica estatal.
De acordo co que sinalaba a sentenza, a dita interpretación conforme baseábase na doutrina do TC asentada
en casos substancialmente similares, evitando así a necesidade de promover a cuestión de
inconstitucionalidade respecto da disposición transitoria da lei autonómica.
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condutas polas comunidades autónomas mediante a súa actividade lexiferante en
desenvolvemento da normativa básica estatal sempre que sexan compatibles, non
contradigan, reduzan ou cerceen a dita normativa básica”.
E a STC 80/1984, do 20 de xullo, Rec. 194/1983 (FX 1), nun conflito positivo de
competencias presentado polo Goberno respecto do Decreto 205/1982, do 2 de novembro,
da Comunidade Autónoma do País Vasco, sobre servizos, centros e establecementos
sanitarios, realiza unha interpretación harmonizadora do precepto autonómico que recollía
a facultade do Departamento de Sanidade vasco de establecer requisitos par os
establecementos sanitarios co obxecto de conceder a autorización correspondente,
entendendo tales requisitos como adicionais aos mínimos que correspondía establecer ao
Estado ao abeiro da súa competencia 149.1.16 CE (bases e coordinación da sanidade), tal
como sinalaba o RD 2824/1981.
Outro ámbito en que o Tribunal Supremo realizou numerosas interpretacións
harmonizadoras é o do procedemento administrativo e a normativa de contratación
pública, impondo a aplicación conxunta da normativa de urbanismo, respecto dos
aspectos procedementais e de réxime xurídico da dita regulación, coa normativa
básica de procedemento administrativo común e a lexislación básica de contratos.
Así, por exemplo, na STS do 6 xuño de 2007, Rec. 7376/2003, interpreta
conxuntamente e “en harmonía” a lei valenciana reguladora da actividade urbanística coa
lexislación básica de contratos, exixindo que a adxudicación dunha concesión dunha
execución urbanística sexa sometida á publicidade recollida na lexislación de contratos
(FX 4) e considera aplicable a necesidade de sometemento a información pública da
aprobación definitiva do proxecto de urbanización, non prevista na lei urbanística
valenciana, conforme os artigos 63.2, 66 e 75 da Lei 30/92 (FX 10).
Tamén se poden citar, neste ámbito, a STS do 19 de decembro de 2007, Rec.
4508/2005 (FX 5), e a STS do 14 de outubro de 2009, Rec. 5988/2005 (FX 6).
3. O desprazamento dunha das normas en conflito por ser incompatible
cunha norma de dereito comunitario
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Outro criterio xurídico que pode servir para resolver ou, máis propiamente, eludir,
os conflitos normativos entre ordenamento estatal e autonómico sería a presenza dunha
norma comunitaria que goce de efecto directo14 que de forma clara sexa incompatible cun
precepto da normativa (mesmo legal) estatal ou autonómica, e neste caso o Tribunal
Constitucional recoñeceu, de acordo coa doutrina do TXUE (Tribunal de Xustiza da Unión
Europea), que o operador xurídico pode inaplicar a norma nacional contraria á norma
comunitaria por aplicación do principio de primacía do dereito comunitario sen necesidade
de formular a cuestión prexudicial ao TXUE, cando entenda que a contradición con este é
clara.
O Tribunal Constitucional corrixiu a súa doutrina recentemente e, desde a súa
Sentenza 78/2010, do 20 de outubro, asumiu a doutrina comunitaria do acto claro e acto
aclarado, establecendo que os órganos xurisdicionais ordinarios e tamén as
administracións públicas “poden”(na súa STC 145/2012, do 2 de xullo, sinala mesmo que
tal inaplicación é “debida”) deixar inaplicada a norma nacional, mesmo de rango legal, e
aplicar o dereito comunitario en virtude do principio de primacía sen necesidade de
formular a cuestión prexudicial se a vulneración do dereito comunitario é clara (acto claro)
ou cando a cuestión formulada sexa materialmente idéntica a outra que fose obxecto dunha
decisión prexudicial nun caso análogo (doutrina do acto aclarado)15.
14O que inclúe non só os regulamentos (artigo 288 do Tratado de funcionamento da Unión Europea) senón
tamén as directivas, se expirou o prazo de transposición ou se traspuxo incorrectamente, e contén
“obrigacións incondicionais e suficientemente claras e precisas” (Sentenza do 4 de decembro de 1974, Van
Duyn), as decisións, se teñen como destinatario un único país (Sentenza do 10 de novembro de 1992, Hansa
Fleisch) e mesmo o dereito primario, se contén obrigacións “precisas, claras, incondicionais” e non require
“medidas complementarias”, tanto de carácter nacional como europeo (Sentenza do 5 de febreiro de 1963,
Van Gend en Loos).
15Así, na STC 78/2010, do 20 de outubro de 2010, sinala. "Xa con este punto de partida, débese sinalar que
o Tribunal avocou este recurso de amparo para que sexa coñecido polo Pleno –arts. 10.1 n) e 13 LOTC (La
Ley 2383/1979)–, a fin de fixar a nosa doutrina sobre a cuestión prexudicial do dereito comunitario,
rectificando a que deriva da STC 194/2006, do 19 de xuño, nos termos que a seguir se indican.
2. A cuestión de inconstitucionalidade –art. 163 CE – e a cuestión prexudicial do dereito comunitario –arts.
19.3 b) do Tratado da Unión Europea (TUE) e 267 do Tratado sobre o funcionamento da Unión Europea
(TFUE) [antigo art. 234 do Tratado da Comunidade Europea (TCE)]– están suxeitas a réximes xurídicos,
que, no que agora importa, se axustan a exixencias diferentes:
a) A presentación da cuestión de inconstitucionalidade resulta imprescindible en relación coas normas
legais posteriores á Constitución se non existe a posibilidade de lograr unha interpretación delas que
acomode o seu sentido e aplicación á norma suprema: só mediante a presentación da cuestión de
inconstitucionalidade pode chegar a deixarse sen aplicación unha norma legal posterior á Constitución e
que a contradí.
b) Distinto é o réxime xurídico da cuestión prexudicial propia do dereito comunitario, pois a obrigación
de presentala desaparece, aínda tratándose de decisións de órganos xurisdicionais nacionais que non son
susceptibles dun recurso xudicial conforme o dereito interno, tanto cando a cuestión suscitada foi
materialmente idéntica a outra que fose obxecto dunha decisión prexudicial en caso análogo (SSTXCE
do 27 de marzo de 1963, asuntos Da Costa e acumulados, 28 a 30/62; e do 19 de novembro de 1991,
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Esta xurisprudencia foi reiterada posteriormente, como podemos comprobar na STC
145/2012, do 2 de xullo, na cal expresamente declara que esta facultade de inaplicación,
“con independencia do rango da norma nacional” e “xa sexa posterior ou anterior á norma
de dereito da Unión” “se estendeu tamén ás administracións públicas” e que pola súa
especial relevancia e claridade pasamos a reproducir:
En terceiro lugar, e como consecuencia de todo o anterior, os xuíces e tribunais
ordinarios dos Estados membros, ao enfróntasense cunha norma nacional
incompatible co dereito da Unión, teñen a obrigación de inaplicar a disposición
nacional, xa sexa posterior ou anterior á norma de dereito da Unión (véxanse,
entre outras, as sentenzas do 9 de marzo de 1978, asunto Simmenthal, 106/77, Rec.
p. 629, número 24; do 22 de xuño de 2010, asunto Melki e Abdeli, C-188/10 (La
Ley 141429/2010) e C-189/10, Rec. p. I-5667, número 43; e do 5 de outubro de
2010, asunto Elchinov, C-173/09, número 31). Esta obrigación, cuxa existencia é
inherente ao principio de primacía antes enunciado, recae sobre os xuíces e
tribunais dos Estados membros con independencia do rango da norma nacional,
e permite así un control desconcentrado, en sede xudicial ordinaria, da
conformidade do dereito interno co dereito da Unión Europea [véxanse as
sentenzas do 17 de decembro de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft,
11/70, Rec. p. 1125, número 3; e do 16 de decembro de 2008, asunto Michaniki (C213/07, Rec. p. I-9999, números 5 e 51)]. Esta facultade de inaplicación
estendeuse tamén ás administracións públicas, incluídos os organismos
reguladores (véxanse as sentenzas do 22 de xuño de 1989, asunto Costanzo,
103/88, Rec. p. 1839, números 30 a 33; e do 9 de setembro de 2003, asunto CIF, C198/01, Rec. p. I-8055, número 50).
Sinalabamos antes que este criterio serve, máis que para resolver o conflito entre
unha norma estatal e autonómica, para eludir o conflito. Neste sentido, no ATC 183/2016
do 15 de novembro de 2016, Rec. 3662/2016, sinalábase que, na medida en que se
asunto Francovich e Bonifaci, C-6 e 9/90), como cando a correcta aplicación do dereito comunitario se
pode impor con tal evidencia que non deixe lugar a ningunha dúbida razoable sobre a solución da
cuestión (STXCE do 6 de outubro de 1982, asunto Cilfit, 283/81). E é que para deixar de aplicar unha
norma legal vixente pola súa contradición co dereito comunitario, a presentación da cuestión prexudicial só
resulta precisa, coa perspectiva do art. 24 CE (La Ley 2500/1978), en caso de concorreren os presupostos
fixados para o efecto polo propio dereito comunitario, cuxa concorrencia corresponde apreciar aos xuíces e
tribunais da xurisdición ordinaria".
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presentara unha cuestión prexudicial ante o TXUE, debía inadmitirse a cuestión de
inconstitucionalidade, dado que no caso de que a norma nacional resultase contraria ao
dereito comunitario, debía xa inaplicarse por aplicación do principio de primacía do
dereito comunitario e, en consecuencia, deixaba de ser norma aplicable ao caso e, por isto,
desaparecía un dos presupostos da cuestión de inconstitucionalidade.
Seguindo este mesmo razoamento, entendemos aquí que, cando é posible apreciar
que unha norma nacional é incompatible co dereito comunitario, se debe inaplicar esta en
virtude do principio de primacía comunitario e, en consecuencia, non é necesario entrar a
valorar a colisión desa norma, que non resulta xa aplicable ao caso, coa outra norma
nacional en conflito, que devén na única norma realmente aplicable ao caso.
Como exemplo de aplicación desta doutrina constitucional, as sentenzas do
Tribunal Supremo, do 1 de outubro de 2014, Rec. 2437/2013, e do 15 de febreiro de 2016,
Rec. 2999/2013, confirman o criterio do TSXV (Tribunal Superior de Xustiza de Valencia)
que anulaba un decreto autonómico que establecía a prórroga das concesións de transporte
público regular permanente de viaxeiros por estrada mediante a presentación dun plan de
modernización. O Tribunal entendeu que a previsión de tales prórrogas, non previstas no
contrato inicial de concesión do servizo público, vulneraba, ademais da lexislación estatal
básica de contratos, no que se refire á regulación das prórrogas e tamén das modificacións
contractuais, a regulación das prórrogas prevista no Regulamento CE 1370/2007 sobre os
servizos públicos de transporte de viaxeiros por ferrocarril e estrada, o que supuña unha
infracción do principio de primacía do dereito comunitario. Aínda que neste caso se trataba
dunha norma regulamentaria, que resultou anulada, o TS, na sentenza do 15 de febreiro de
2016, sinala expresamente que se se tratase dunha disposición legal, esta sería inaplicada16.
16En particular, a sentenza sinala:
“Tan só cabe engadir, en relación coa imposibilidade de deixar sen efecto un precepto contido nunha
norma de rango legal, que aínda que un tribunal non pode declarar inconstitucional nin invalidar un
precepto contido nunha norma de rango legal, o que si pode facer é inaplicalo cando considere que esa
disposición é contraria ao dereito comunitario sen necesidade de promover unha cuestión de
inconstitucionalidade; o principio de primacía así o exixe. Para tal efecto, existe unha reiterada
xurisprudencia do TXUE na cal se sostén que o órgano xurisdicional nacional encargado de aplicar, no
marco da súa competencia, as disposicións do dereito comunitario está obrigado a garantir a plena eficacia
destas normas, deixando inaplicada, en caso de necesidade, pola súa propia iniciativa, calquera disposición
contraria da lexislación nacional, mesmo posterior, sen solicitar ou esperar a derrogación previa do
lexislador ou mediante calquera outro procedemento constitucional…”.
(…)
SÉTIMO. Non é necesario promover cuestión prexudicial de interpretación ante o TXUE.
Polos argumentos antes analizados, e dada a claridade dos preceptos do regulamento comunitario, faise
innecesaria a promoción de cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea acerca da
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III.- A COLISIÓN INSALVABLE
1.- Bases dogmáticas do problema
A) Os principios de estruturación do ordenamento xurídico
Situándonos no seo dun ordenamento concreto (no noso caso, o ordenamento
estatal ou o ordenamento autonómico), a doutrina formulou unha serie de principios ou
criterios que resultan aplicables para a solución dos conflitos normativos e a determinación
da norma aplicable ao caso.
Estes principios son o principio de xerarquía, o principio de especialidade e o criterio
cronolóxico, ao cal se engade tamén o principio de competencia
O principio de xerarquía normativa recóllese no artigo 9.3 CE e 1.2 do Código
civil.
Tal como sinalou De Otto y Pardo17:
A xerarquía formal consiste en que ás normas se lles asignan diferentes rangos
-superior ou inferior- segundo a forma que adopten, é dicir, con independencia do
seu contido: dicir que a lei é superior ao decreto -a todas as normas chamadas
reglamentarias- significa que toda norma que se dite con forma de lei, que se
aprobe e promulgue como lei, é superior a todas as que se adopten con forma de
decreto.
(...)
Unha norma, ou para dicilo de modo máis exacto, unha forma é superior a outra
cando as normas que adoptan aquela derrogan ou anulan, en caso de contradición,
as normas que adoptan esta. Así, os preceptos regulamentarios vixentes nun
determinado momento quedan derrogados ao entrar en vigor unha lei que os
contradiga e os preceptos regulamentarios que contradigan o disposto unha lei son
nulos. A ese eficacia derrogatoria que a norma superior ten sobre a inferior
chámaselle forza activa, e denomínase forza pasiva a resistencia que a norma

interpretación dos artigos 4.4 , 8.2 e 3 do Regulamento 1370/2007”.
17De Otto y Pardo, I., Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, 1987, Ariel Derecho, p. 89.
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superior ten fronte á inferior e que consiste na nulidade desta cando contradiga
aquela.
Interesa destacar desta exposición do principio que este actúa tanto respecto da
norma subordinada anterior (que derroga) como respecto da norma subordinada posterior
(que anula).
O principio de competencia, na súa formulación referida ao interior dun mesmo
ordenamento, implica a reserva pola norma superior (xeralmente a Constitución) dun
ámbito material de regulación para un determinado tipo de fonte (proveniente dun
determinado suxeito ou, aínda dentro dun mesmo suxeito, cun procedemento especial de
aprobación).
A diferenza da relación xerárquica, en que as dúas normas se despregan sobre o
mesmo ámbito material de validez, na relación competencial as dúas normas
desenvólvense sobre un ámbito material de validez diferente. A relación entre elas baséase
nun deber de respecto dos respectivos ámbitos materiais e o seu incumprimento pode ser
sancionado coa invalidez da norma que se exceda respecto da súa competencia18.
En virtude deste principio, que exclúe a aplicación do principio de xerarquía,
explicouse a relación entre leis e regulamentos parlamentarios, leis ordinarias e leis
orgánicas ou mesmo estas e os estatutos de autonomía.
Como sinalou De Otto, "mentres na xerarquía formal a invalidación dunha norma, inferior,
só se produce se hai contradición con outra, superior, na distribución de materias tal
contradición non é precisa, senón que a norma resulta nula polo simple feito de ter
regulado a materia vedada19”.
O principio de especialidade consiste na prevalencia da lei especial sobre a xeral
(mesmo sobre as leis xerais posteriores) mediante un desprazamento desta última, que non
perde a súa validez, senón que simplemente se inaplica no ámbito máis limitado
establecido pola lei especial. A lei xeral segue a desenvolver a súa eficacia fóra dese
ámbito20.
18Balaguer Callejón, Manual de Derecho Constitucional, I, 2010, Tecnos , p. 103.
19De Otto, Derecho Constitucional…, op. cit., p. 91.
20Balaguer Callejón (coord), op.cit., p. 104.
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Finalmente, o criterio cronolóxico ten utilidade para resolver conflitos normativos
producidos por manifestacións sucesivas de vontade do mesmo órgano normador. Implica,
por tanto, que a vontade expresada posteriormente se impón sobre a que vertera o órgano
con anterioridade (tamén se impoñen as de órganos superiores, pero, nese caso, por
aplicación do principio de xerarquía).
Canto ás relacións entre eles, o criterio cronolóxico cede normalmente ante calquera
colisión cos outros criterios. O criterio xerárquico, ademais de imporse sempre sobre o
cronolóxico, imponse tamén xeralmente sobre o criterio de especialidade. Por outra banda,
non hai relación ningunha entre os principios de competencia e xerarquía, pois onde
intervén un dos seus principios non pode intervir o outro21.
B) A relación entre o ordenamento estatal e os ordenamentos
autonómicos: o principio de competencia
Mentres que as relacións entre as normas dun mesmo ordenamento se articulan
polos criterios sinalados na epígrafe anterior (entre os cales ten unha importancia crucial o
principio de xerarquía normativa), as relacións entre as normas pertencentes a distintos
ordenamentos, neste caso, o ordenamento estatal e o autonómico, articúlanse
exclusivamente, polo principio de competencia.
Neste contexto, existe unha igualdade xerárquica entre as leis de ambos os ordenamentos 22
e para resolver os posibles conflitos entre eles cómpre acudir á repartición constitucional
das competencias, de modo que a norma válida será a ditada no ámbito de competencia
recoñecido pola Constitución, que garante unha esfera propia a cada un dos ordenamentos
Como sinala De Otto: “A autonomía da distribución de materias respecto da
xerarquía formal pode conducir tamén a que a resistencia se produza entre normas que
teñen diferente rango, coa consecuencia de que unha norma inferior en rango sexa, no
entanto, resistente fronte a unha superior e mesmo poida producir a súa derrogación” 23. A
seguir o autor pon como exemplo unha norma regulamentaria estatal de carácter básico,

21Balaguer Callejón (coord.), op. cit., p. 97.
22Precisamente, o mesmo concepto de ordenamento se explica pola ausencia de integración xerárquica das
súas normas respecto ás doutro ordenamento (vid. García de Enterría, Curso de derecho administrativo I,
2013, Civitas).
23De Otto y Pardo, op. cit., p. 93.
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que non pode ser derrogada por unha lei autonómica e que, pola súa vez, resultará nula se
contradí aquela.
C) Sobre a posibilidade de que a Administración inaplique
regulamentos ilegais e leis inconstitucionais
Temos visto que as relacións entre dereito estatal e dereito autonómico se rexen
polo principio de competencia e que, en consecuencia, a súa validez repousa na súa
conformidade coa orde constitucional de competencias.
No noso sistema constitucional só o Tribunal Constitucional está autorizado para
realizar o xuízo de validez e anular unha norma de rango legal, mesmo cando a súa
invalidez se suscite por exceso competencial, e só os órganos xurisdicionais poden anular
as normas regulamentarias.
A Administración está vinculada polas normas regulamentarias e legais, e pola
propia Constitución, de acordo co principio de xuridicidade da Administración (103.1 CE).
O conflito entre unha norma estatal e unha norma autonómica sitúa a
Administración na tesitura de seleccionar unha das normas aplicables e deixar inaplicada
unha delas. Antes de examinar conforme que criterios pode realizar esa selección,
examinaremos, con carácter preliminar, a posibilidade xeral da Administración de efectuar
xuízos de validez das normas coa consecuencia de inaplicar regulamentos que contraveñan
o disposto nunha lei (do mesmo ordenamento) ou preceptos legais que contraveñan o
disposto na Constitución. Se negamos totalmente esta posibilidade, será tamén necesario
concluír que a Administración non pode deixar inaplicada unha norma en caso de conflito
entre ordenamentos, salvo que exista unha norma expresa no ordenamento constitucional
que habilite a inaplicación dunha das normas en conflito (por exemplo, a cláusula de
prevalencia que, como exporemos máis tarde, non resulta ao noso xuízo aplicable). Se
afirmamos esta posibilidade xeral (e deixando á parte a posible virtualidade adicional da
cláusula de prevalencia), será posible tamén entrar a valorar a posibilidade de admitir que
a Administración poida realizar un xuízo de validez “competencial” nos casos de conflito
entre norma estatal e autonómica, aínda que non en aplicación do principio de xerarquía
normativa, senón en aplicación do principio de competencia.
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Con carácter preliminar, debemos lembrar que na formulación moderna do
principio de legalidade da Administración como principio de xuridicidade, a
Administración está vinculada non só pola lei senón por todo o ordenamento xurídico. De
acordo co que precisou De Otto24: “Entendido como principio de xuridicidade, submisión
ao bloque da legalidade, o principio de legalidade non ofrece información ningunha
acerca da posición da lei no ordenamento xurídico, porque o principio de xuridicidade
exixe vinculación positiva ás normas xurídicas sen facer distinción ningunha no rango
destas”.
Por outro lado, en relación co principio de xerarquía normativa, debemos lembrar
que os distintos aplicadores do dereito se sitúan nunha posición distinta canto aos efectos
da súa aplicación.
Así, de acordo co artigo 6 da LOPX “Os xuíces e tribunais non aplicarán os
regulamentos ou calquera outra disposición contrarios á Constitución, á lei ou ao
principio de xerarquía normativa" e conforme ao artigo 8 “Os tribunais controlan a
potestade regulamentaria e a legalidade da actuación administrativa, así como o
sometemento desta aos fins que a xustifican.”. Non obstante, no caso das normas legais o
monopolio xurisdicional do Tribunal Constitucional impide que estas normas poidan ser
inaplicadas polos tribunais ordinarios (salvo as leis preconstitucionais). Así o expresou o
Tribunal Constitucional reiteradamente (por exemplo, STC 17/1981, do 1 de xuño, FX 1).
Polo que respecta á Administración, débese ter en conta que a Administración está
vinculada polo principio de legalidade e o principio de inderrogabilidade singular dos
regulamentos e, por outro lado, que non foi legalmente autorizada para inaplicar os
regulamentos contrarios á lei (aínda que si a derrogalos e a anulalos, en vía de revisión de
oficio, “cando vulneren a Constitución, as leis ou outras disposicións administrativas de
rango superior, as que regulen materias reservadas á lei e as que establezan a
retroactividade de disposicións sancionadoras non favorables ou restritivas de dereitos
individuais”25) e, menos aínda, para inaplicar as leis que considere contrarias á
Constitución.

24De Otto y Pardo, Derecho constitucional, op. cit., p. 159.
25Artigo 106.2 en relación co artigo 47.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
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Unha tese favorable á posibilidade da Administración de inaplicar regulamentos
que considere ilegais ou normas legais que considere inconstitucionais (non
especificamente por exceso competencial, senón por calquera vulneración da norma
superior) foi formulada por Doménech Pascual, G.26. O autor funda a súa tese favorable á
inaplicación administrativa dos regulamentos ilegais no principio de xuridicidade da
Administración e no principio de xerarquía normativa, e a facultade de inaplicar leis
inconstitucionais, ademais, no principio de primacía da Constitución, unido á
imposibilidade da Administración de presentar a cuestión de inconstitucionalidade ante o
Tribunal Constitucional.
En relación coa inaplicación administrativa de regulamentos que contradín unha
lei, o autor cita diversas resolucións da Dirección Xeral de Rexistros e do Notariado, que
invocan para isto o principio de xerarquía normativa27. Igualmente cita algunhas sentenzas
en que os tribunais declaran a obrigación da Administración de inaplicar os regulamentos
que contradigan un lei. Así, por exemplo, a sentenza do TSXV do 8 de xuño de 1995, en
que se invoca o principio de xerarquía normativa e o principio de xuridicidade e entende
que soster que a Administración debe aplicar a norma inferior “é tanto como estimar que
rexe o principio da aplicación da norma inferior sobre a superior, ou que os órganos
administrativos se rexerían polo que poderiamos chamar principio de aplicación da
norma inmediata, co conseguinte efecto de que por non inaplicar os regulamentos se
inaplican as leis a que aqueles se opoñen”.

En relación coa inaplicación de preceptos legais contrarios á Constitución, o autor
lembra a tese favorable de De Otto: “se o que caracteriza a Constitución é ser norma
26Doménech Pascual, G. La inaplicación administrativa de Reglamentos
inconstitucionales, Revista de Administración Pública, núm. 155, maio-agosto 2001.

ilegales

y

Leyes

27Sinala o autor, op. cit., p. 81.:“Así, a DXRN considérase hoxe en día perfectamente competente para
examinar a conformidade co ordenamento xurídico dos regulamentos e inaplicalos se o exame dá un
resultado negativo. Para tal efecto, invoca o principio de xerarquía normativa. Aquí merece salientarse o
cambio de postura adoptado en relación co artigo 35 do Regulamento da Lei de costas. Inicialmente, a
DXRN non entraba a xulgar a ilegalidade deste precepto (…). Posteriormente, a DXRN rectifica: examina a
conformidade do precepto, considera que contravén o disposto na Lei de costas e inaplícao. E isto porque
«é incuestionable que constitúe unha garantía para o particular o sometemento da Administración á lei e a
prevalencia dos mandatos da lei sobre as disposicións emanadas da Administración, e así o establece tanto
o artigo 6 da Lei orgánica do Poder Xudicial como a constante xurisprudencia do Tribunal Supremo, no
sentido de que as normas administrativas non poden derrogar os preceptos consignados nas leis e na súa
virtude carecen de eficacia en canto as contradín, o que non é máis que unha aplicación do principio de
xerarquía normativa recollido nos artigos 9.3 e 103.1 da Constitución, 1.2 do Código civil... e 51.2 da Lei
30/1992”
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suprema, por enriba das leis, é claro que establece directa e inmediatamente unha
vinculación para todos os órganos do Estado, incluídos os de aplicación”; “a eficacia
directa supón que o aplicador das normas é a un tempo xuíz da súa constitucionalidade e
só as aplicará cando superen ese xuízo, rexeitándoas en caso contrario” “En definitiva, o
concepto de constitución constrúese a partir da xerarquía entre normas. (…) Identifícanse
(as normas constitucionais) pola relación que gardan coas demais: pola superioridade
respecto da lexislación, de toda a creación normativa e de todos os actos de aplicación
dela”.28 .
Naqueles supostos en que a norma de rango inferior contradiga de modo claro e flagrante
o disposto na norma superior e non sexa posible unha interpretación harmonizadora e
conforme a legalidade (ou, se for o caso, constitucionalidade) de ambas as normas,
entendemos que a actuación conforme dereito da Administración (o principio de
xuridicidade) ampararía que inaplicase unha norma inferior para non deixar inaplicada
unha norma superior que tamén a vincula.
A tese contraria suporía entender que a Administración está obrigada a aplicar a
norma inferior ou máis inmediata, deixando inaplicada a norma superior, o que implicaría
un deber de actuar dun modo contrario ao ordenamento xurídico, obrigándoa a actuar dun
modo que será con toda certeza anulado en sede xurisdicional.
Ademais, un ámbito en que expresamente o Tribunal Constitucional admitiu que a
Administración pode inaplicar normas, mesmo de rango legal, é o afectado polo dereito
comunitario. O Tribunal Constitucional sinalou que o principio de primacía do dereito
comunitario obriga todos os poderes públicos, mesmo as administracións públicas, a
inaplicaren aquelas normas que de forma clara sexan incompatibles co dereito comunitario
(STC 145/2012, do 2 de xullo).

2.- Aparentemente, a única regra constitucional para a resolución de conflitos
entre ordenamentos: a cláusula de prevalencia do artigo 149.3 CE

A) Formulacións doutrinais
28De Otto y Pardo, Derecho Constitucional…, op. cit. p. 16.
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A única regra recollida na nosa Constitución para dirimir os conflitos entre o
dereito estatal e o dereito autonómico é a cláusula de prevalencia que se recolle no artigo
149.3 CE:
3. As materias non atribuídas expresamente ao Estado por esta Constitución
poderán corresponderlles ás comunidades autónomas, segundo os seus respectivos
estatutos. A competencia sobre as materias que non foran asumidas polos estatutos
de autonomía corresponderalle ao Estado, e as normas deste prevalecerán, en
caso de conflito, sobre as das comunidades autónomas en todo o que non estea
atribuído á exclusiva competencia destas. O dereito estatal será, en calquera caso,
supletorio do dereito das comunidades autónomas.
A doutrina constitucionalista e administrativista dedicouse ao estudo da cláusula
desde os primeiros anos seguintes á aprobación da Constitución e actualmente segue a ser
obxecto de estudo. En particular, discutiuse sobre a súa natureza xurídica, os seus efectos e
o seu ámbito de aplicación e, en moita menor medida, sobre os suxeitos destinatarios da
cláusula. Mentres que existe certo consenso respecto á súa natureza xurídica e efectos,
segue a ser unha cuestión enormemente debatida a referida ao seu ámbito de aplicación e
tamén existen variedade de posicións doutrinais respecto aos suxeitos a que vai destinada a
cláusula, como veremos deseguida.
a) Natureza xurídica e efectos
Inicialmente Luciano Parejo29 formulou a súa construción doutrinal sobre a
cláusula de prevalencia como unha regra de competencia. O autor, partindo dunha crítica á
forma en que a Constitución realiza a repartición de competencias entre o Estado e as
comunidades autónomas, realizou unha formulación da cláusula segundo a cal esta atribuía
competencias ao Estado en todas as materias mencionadas no artigo 149.1 e nas contidas
no artigo 148.1 ou non citadas pola Constitución mentres non se atribuísen con carácter
exclusivo ás comunidades autónomas. Para o autor os efectos do principio implica a
superioridade do dereito estatal e a derrogación do rexional contraditorio e, ademais, a
exclusión do dereito rexional para o futuro no ámbito ocupado polo estatal.

29Luciano Parejo, La prevalencia del Derecho estatal sobre el regional: el artículo 149.3 de la Constitución,
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981.
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A súa tese foi esencialmente acollida na formulación do artigo 4 da LOAPA, que
sinalaba:
"As normas que o Estado dite no exercicio das competencias que lle recoñece o artigo
149.1 da Constitución prevalecerán sobre as normas das comunidades autónomas”
Algúns autores, como Tornos Más30, criticaron duramente esta formulación, que
difería de modo crucial do teor literal do artigo 149.3, xa que, por un lado eliminaba a
referencia "en caso de conflito" e, por outro lado, interpretaba e substituía a referencia "en
todo o que non estea atribuído á exclusiva competencia destas" pola referencia ao artigo
149.1, é dicir, aludindo a unha lista de materias na cal as normas do Estado prevalecerían
en todo caso sobre as normas das comunidades autónomas.
Para Tornos Más isto implicaba "converter esta norma en regra de competencia,
negar o modelo constitucional de distribución competencial e converter a lexislación
estatal en norma que delimita as competencias autonómicas cando existe, de feito, unha
compartición material". Para o autor, a consecuencia do precepto era a de negar a
existencia dun ámbito exclusivo garantido pola Constitución ás comunidades autónomas
en calquera das materias do artigo 149.1, o que permitía ao Estado, que si ten a
exclusividade ao fixar as bases, delimitar o ámbito autonómico, cunha lexislación
prevalente.
O Tribunal Constitucional anulou posteriormente este precepto da LOAPA na súa
Sentenza 76/1983, do 5 de agosto, ao entender, precisamente, que a lei non pode realizar
interpretacións delimitadoras de normas constitucionais de distribución de competencias.
A maioría dos autores decantáronse, en cambio, por unha interpretación da cláusula
de prevalencia como norma de conflito (De Otto31, García de Enterría e Ramón
Fernández32, Tornos Más33, Fernández Farreres34, entre moitos outros), que non opera no
plano da distribución territorial de competencias. De acordo con esta tese, a cláusula de
prevalencia está chamada a resolver os conflitos entre unha norma estatal e autonómica
30Tornos Más, J., La cláusula de prevalencia y el artículo 4 de la LOAPA, Revista Española de Derecho
Administrativo, número 37, abril-xuño 1983.
31La prevalencia…, op. cit.
32Curso de Derecho Administrativo I, Thomson Reuteres, 13ª edición, 2013 .
33La cláusula de prevalencia…, op. cit.
34Fernández Farreres, "Colisiones normativas y primacía del derecho estatal", en Estudios sobre la
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, Vol. I, 1991, Civitas, p. 540.
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sempre que ambas as normas actúen dentro do seu ámbito de competencia, é dicir, non
serve para salvar excesos competenciais do Estado.
Os efectos da cláusula de prevalencia que se corresponden con esta formulación
xurídica explícanse polo mecanismo do desprazamento da norma na súa aplicación ao caso
concreto, pero non a súa expulsión do ordenamento. A doutrina35 explicou, precisamente,
os seus efectos por referencia aos derivados do principio de primacía do dereito
comunitario.
Ademais, algúns autores36 teñen subliñado que o desprazamento na aplicación que
se predica da cláusula de prevalencia será sempre provisorio, por canto a palabra última
sobre a validez das normas de rango legal corresponde ao Tribunal Constitucional.

A formulación desta tese abriu grandes interrogantes tanto respecto do ámbito de
aplicación da cláusula como respecto dos destinatarios da súa aplicación, xa que se a
cláusula de prevalencia debe operar sobre a base da concorrencia de dúas normas válidas,
a súa aplicación só poderá ser efectuada sen artificios por aqueles suxeitos que poidan
efectuar un xuízo previo de validez sobre elas, o que, como veremos, provoca especiais
problemas no caso das normas de rango legal, cuxa validez só pode ser fiscalizada polo
Tribunal Constitucional.
b) Ámbito de aplicación
Como adiantabamos, o ámbito de aplicación ou operatividade da cláusula de
prevalencia é unha cuestión amplamente discutida.
Esta falta de consenso débese fundamentalmente a un duplo motivo. Por un lado,
pola maneira en que está formulada a cláusula de prevalencia que, aínda que clasicamente
se aludiu a ela como a cláusula de prevalencia do dereito estatal, a súa formulación encerra
tamén un ámbito de aplicación negativo (“no que non estea atribuído á exclusiva
competencia destas”) no cal a prevalencia se predica, de acordo co que sinalou a

35García de Enterría y Ramón Pérez, op. cit.
36Por exemplo, Tornos Más, op. cit, e Balaguer Callejón, op. cit., p, 471, que distingue os supostos en que
actúa como norma de conflito provisoria no caso de que exista un conflito de competencias, e como norma
de conflito definitiva no caso de que exista un simple conflito de normas.
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doutrina37, respecto do dereito autonómico, de modo que non é posible atender unicamente
ao criterio do suxeito produtor da norma para determinar a aplicación automática da
cláusula de prevalencia.
Neste sentido, algúns estatutos de autonomía, entre eles, o Estatuto de autonomía
de Galicia, formularon a cláusula de prevalencia do dereito autonómico. Así, o artigo 38.1
EAG sinala:
1. En materias de competencia exclusiva da Comunidade Autónoma, o dereito
propio de Galicia é aplicable no seu territorio con preferencia a calquera outro, nos
termos previstos neste Estatuto.
E, por outro lado, pola dificultade que entraña delimitar o que se debe entender por
"ámbito de exclusiva competencia autonómica", tendo en conta que non existe no noso
bloque de constitucionalidade unha delimitación clara dese concepto, dado que mesmo as
competencias do artigo 148.1 e asumidas nos estatutos de autonomía como competencias
exclusivas poden estar validamente interferidas polas recollidas no artigo 149.1 (pénsese,
por exemplo, na incidencia dos títulos competenciais horizontais contidos no 149.1.1 e
149.1.13 sobre a xeneralidade das competencias autonómicas ou a lexítima interferencia
das competencias sectoriais exclusivas estatais en competencias exclusivas autonómicas,
como, por exemplo, as competencias en materia de defensa, portos de interese xeral ou
dominio público sobre as competencias en materia de ordenación do territorio e
urbanismo, como lembrou o Tribunal Constitucional) e, por outro lado, a doutrina
identificou ámbitos de competencia exclusiva autonómica no seo do artigo 149.1 CE.
Ademais, segundo outros autores, toda competencia atribuída ao Estado ou ben á
comunidade

autónoma,

mesmo

no

ámbito

das

competencias

tradicionalmente

denominadas compartidas, debe conceptuarse como “exclusiva”, pois supón igualmente un
ámbito reservado polo bloque de constitucionalidade para cada un deles38.

37Como moi elocuentemente sinalaba Tornos Más: “A norma de conflito que supón o artigo 149.3 (…)
contén en si mesma unha complicación adicional. Ao remitir para resolver o problema á fórmula de "salvo o
que sexa competencia exclusiva..." introdúcese un xuízo de competencia e, por tanto, a resolución inmediata
e provoria do conflito exixe antes decidir que suxeito posúe a competencia exclusiva. Non basta, pois, ao
operador xurídico con atender ao suxeito que dita a norma senón que debe coñecer o mecanismo de
distribución competencial. Se tal mecanismo se complica, fica obrigado o suxeito que debe aplicar unha
norma a "un xuízo de competencia" e non a unha simple constatación”, op. cit., p. 187.
38
Fernández Farreres, Estudios…op. cit., p. 546.
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Outro factor que influíu na interpretación do ámbito obxectivo da cláusula é a
cuestión referida á competencia para o control de constitucionalidade das normas de rango
legal, reservada en exclusiva ao Tribunal Constitucional, e a propia doutrina reiterada do
Tribunal Constitucional que, como exporemos máis adiante, negou a posibilidade de que a
xurisdición ordinaria poida utilizar a cláusula de prevalencia, nin sequera nos supostos en
que unha norma autonómica inicialmente válida se vexa afectada pola aprobación dunha
norma básica sobrevida coa cal resulte incompatible, casos en que o Tribunal exixiu
tradicionalmente ao xuíz ordinario a presentación da cuestión de inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade mediata sobrevida da norma autonómica.
Algúns autores entenderon que o ámbito de aplicación da cláusula de prevalencia
do dereito estatal se refire aos supostos de “cooperación” entre ordenamentos
(bases/desenvolvemento ou lexislación/execución), e de “interferencia” de ordenamentos
(leis de delegación, leis de harmonización ou mesmo no caso da execución ou coerción
estatal regulado no artigo 155 da CE) e aos supostos de superposición de títulos
competenciais distintos sobre o mesmo espazo físico39.

Non obstante, esta formulación parte dunha intrínseca superioridade do dereito
estatal, que basean algúns na correspondencia dos seus títulos competenciais co núcleo da
soberanía do Estado, que se imporía ao dereito autonómico mesmo na concorrencia con
competencias autonómicas exclusivas.

Por isto, outros autores rexeitaron que neste último caso se poida dar aplicación á
cláusula de prevalencia do dereito estatal, e restrinxiron o seu ámbito de aplicación aos
supostos

de

competencias

lexislativas

compartidas,

mediante

o

mecanismo

bases/desenvolvemento, mecanismo que permite explicar a prevalencia do dereito estatal

39García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, op.cit., no mesmo sentido, Santamaría Pastor, op. cit.
Muñoz Machado no seu recente Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo, 2012, Ed. Crítica, p.
141, pronúnciase en favor da aplicación da cláusula de prevalencia (en favor do dereito estatal) polos xuíces
ordinarios nos supostos de competencias compartidas mediante o mecanismo bases/desenvolvemento,
especialmente no caso de modificación sobrevida das bases estatais, dado que a validez inicial da norma
autonómica e a validez da norma básica sobrevida resultan o campo máis propicio para a inaplicación da
norma autonómica anterior mediante a cláusula de prevalencia. Así mesmo, pronúnciase a favor da
aplicación da cláusula de prevalencia da norma estatal ou autonómica polo xuíz ordinario nos casos de
concorrencia de competencias exclusivas, mediante a equiparación da actuación da instancia territorial que
invada a competencia exclusiva da outra como unha vía de feito.
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pola propia natureza do básico40. Algúns autores restrinxírono aínda máis, ao suposto
bases/desenvolvemento, pero exclusivamente no suposto de que a norma básica sexa
ditada con posterioridade41, sobre a base de entender que só nestes casos hai unha
concorrencia de normas válidas (a norma autonómica inicialmente válida que se ve
afectada por outra norma básica posterior, tamén perfectamente válida), o que consideran
que é o campo propio de aplicación da cláusula de prevalencia como norma de conflito. E,
neste sentido, postulan a posibilidade de que o xuíz ordinario poida utilizar a cláusula de
prevalencia para desprazar na aplicación a norma legal autonómica.

Non obstante, outros autores entenderon que o aplicador do dereito non pode
xulgar a validez das normas en conflito, nin sequera no caso do mecanismo
bases/desenvolvemento, xa que tamén neste caso cabe tanto que unha norma declarada
formalmente básica se extralimite vulnerando a competencia de desenvolvemento
lexislativo autonómico como que a norma autonómica invada a norma estatal e, por isto,
só cabería acudir á cláusula de prevalencia no ámbito das “competencias concorrentes”, é
dicir, nos ámbitos materiais en que poden ditar normas válidas tanto o Estado como a
comunidade autónoma indistintamente e que, en consecuencia, ambas as normas serán
sempre realmente válidas. Pero estes autores sinalaron que este tipo de competencias non
existen no noso ordenamento constitucional42 ou, como moito, existen en materia de
cultura43, do cal derivan que a cláusula de prevalencia non ten case virtualidade no noso
ordenamento xurídico44.
40Como variante desta tese, De la Quadra-Salcedo Jainini, Los principios de competencia y prevalencia
como reglas de resolución de conflictos en el Estado Autonómico, RJUAM, núm. 20, 2009-II, pp. 219-238.
O autor entende que no ámbito bases/desenvolvemento non é necesario aplicar a cláusula de prevalencia
sobre a base de entender que no dito conflito de competencias a determinación do alcance da competencia a
realiza fundamentalmente o lexislador básico, dado que o canon de validez da norma autonómica o constitúe
precisamente a lexislación básica, que pertencería ao bloque de constitucionalidade. Por isto, o campo en que
especialmente debería actuar a cláusula de prevalencia é (ademais do suposto de competencias concorrentes,
que non existen no ordenamento xurídico) o das competencias horizontais recollidas nos artigos 149.1.1 e
149.1.13 CE, dado que, neste caso, as reservas competenciais a favor do Estado non pretenden excluír a
capacidade das comunidades autónomas para regularen as distintas materias atribuídas estatutariamente nin
pertencen tampouco ao bloque de constitucionalidade, aínda que recoñece que o Tribunal Constitucional deu
a estes títulos o mesmo tratamento que á lexislación básica.
41Lasabagaster Herrarte, I., Los principios de supletoriedad y prevalencia del derecho estatal respecto al
derecho autonómico, 1991, Civitas, 147 e ss.
42Por exemplo, De Otto, Derecho constitucional…, op. cit., p. 281-282 ou Arroyo Gil, en Una concepción
de los principios de competencia y prevalencia en el estado autonómico español, RJUAM, núm. 20, 2009-II,
pp. 195-217.
43Fernández Farreres, op. ct., p. 565.
44Esta última obxección, que o aplicador do dereito non pode xulgar a validez das normas en conflito,
entendemos que debe ser matizada. Os autores que a formulan están a pensar no suposto de conflito entre
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c) Os suxeitos destinatarios da cláusula
Polo que respecta ao posicionamento da doutrina respecto dos suxeitos
destinatarios da cláusula, debemos precisar que a doutrina prestou particular atención á
cuestión da súa aplicabilidade pola xurisdición ordinaria ou pola xurisdición
constitucional, en continua dialéctica coa doutrina do Tribunal Constitucional que negaba
a posibilidade da súa utilización polo xuíz ordinario para inaplicar normas con rango de
lei, sen que se prestase unha especial atención á súa aplicación pola Administración.
Para algúns autores a cláusula vai dirixida exclusivamente aos xuíces ordinarios,
que poden desprazar a norma autonómica contraria á lei estatal (o que normalmente se
restrinxe ao suposto bases/desenvolvemento ou bases sobrevidas/desenvolvemento), sen
prexuízo de recoñecer a posibilidade de promover a cuestión de inconstitucionalidade
cando achen que a lei estatal ou a autonómica contraveñen a Constitución. Para outros,
tamén o Tribunal Constitucional podería ser destinatario da cláusula, fundamentalmente no
ámbito bases/desenvolvemento, sobre a base de entender que a normativa básica delimita
as competencias autonómicas e, por tanto, é canon de constitucionalidade da lexislación
autonómica de desenvolvemento, o que é contestado por outros, con base no argumento de
que para que a norma básica sexa canon de validez da norma autonómica, debe resistir
primeiro o xuízo sobre a súa propia validez, polo que en definitiva, a resolución de
calquera conflito entre norma básica e autonómica de desenvolvemento implica unha
delimitación de competencias que se rexe polo principio de competencia45.
Neste sentido, poderiamos interpretar que todo ámbito excluído do ámbito de
aplicación da cláusula de prevalencia na súa formulación dirixida ao xuíz ordinario estaría
tamén excluída do operador xurídico administrativo, sobre a base dun maior sometemento
ao principio de legalidade ou xuridicidade da Administración respecto do propio xuíz, que
controla a actividade administrativa e o exercicio da potestade regulamentaria. Apurando
esta tese, poderíamos interpretar que a Administración nunca pode utilizar a cláusula de
normas de rango legal, respecto das cales nin o xuíz ordinario nin moito menos a Administración están
legalmente habilitados para a súa inaplicación, dado que o control da súa validez corresponde en exclusiva
ao Tribunal Constitucional.
Non obstante, débese matizar que o xuíz ordinario si está legalmente autorizado para inaplicar as normas
regulamentarias, e mesmo para anulalas, polo que non habería obxección para que puidese realizar o xuízo
previo de validez das normas en conflito para, posteriormente, aplicar o principio de prevalencia en favor
dunha delas inaplicando ou mesmo anulando a que considere que incorre en exceso competencial.
45Fernández Farreres, op. cit., p. 545-550.
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prevalencia, dado que non está facultada para realizar un xuízo de validez sobre as normas
en conflito, que igualmente a vinculan.
Non obstante, tamén se afrontou a cuestión desde unha perspectiva oposta,
entendendo que, precisamente, como a Administración nin ten atribuída a potestade de
inaplicar ou anular as normas regulamentarias nin tampouco pode presentar a cuestión de
inconstitucionalidade de normas legais ante o Tribunal Constitucional, veríase empurrada
a utilizar a cláusula de prevalencia, aínda que fose como unha solución de carácter
transitorio, é dicir en canto non se pronunciaren os tribunais de Xustiza e, se for o caso, o
Tribunal Constitucional46.
Así, por exemplo, Tornos Más47 sinalaba: “a prevalencia pode actuar en dous
supostos diversos: a) cando existe unha antinomía entre lei estatal e autonómica que non
se poida resolver por criterios competenciais (talvez de acordo con Fernández Farreres, o
único suposto posible sería o de exercicio de competencias en materia de cultura). Neste
caso, a cláusula de prevalencia vincula o xuíz ordinario, a Administración e o Tribunal
Constitucional, e b) cando a antinomía se pode resolver por criterios competenciais pero
o conflito se promove ante quen carece de competencia para pronunciarse sobre a validez
das leis (xuíz ordinario, Administración). Neste caso, a prevalencia determina a mera
inaplicación dunha lei e manterá a súa forza ata o Tribunal Constitucional se pronunciar
de forma definitiva”
Outro dos poucos autores que se referiu expresamente á posibilidade de que o
operador xurídico administrativo aplique a cláusula de prevalencia é I. de Otto, na súa
formulación inicial48, na cal consideraba que o dereito autonómico rexía con carácter xeral
na comunidade autónoma como dereito especial fronte ao dereito xeral do Estado, a modo
dunha sorte de temperá formulación da cláusula de prevalencia do dereito autonómico. O
autor facía eco desa segunda perspectiva a que faciamos referencia e admitía que o
operador xurídico administrativo inaplicase o dereito autonómico cando dubidase da súa

46Neste sentido xa citamos a Tornos Más e Balaguer Callejón, e ese argumento recóllese tamén na recente
doutrina do Tribunal Constitucional, que exporemos máis adiante.
47Ley de bases y legislación de desarrollo. El problema de su articulación por modificación
de la ley de bases. La cláusula de prevalencia, REDC, 33, 1991, pp. 29 ss.
48La cláusula de prevalencia…, op. cit., p. 87.
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validez e aplicase substitutivamente o dereito xeral do Estado, como solución de carácter
transitorio49.
Sobre a cuestión da Administración como destinataria da cláusula de prevalencia
volveremos máis tarde, no comentario da nova doutrina do Tribunal Constitucional, que
recolle declaracións expresamente referidas ao operador xurídico administrativo en favor
da aplicación da cláusula.
B) A posición do Tribunal Supremo: a utilización da cláusula de
prevalencia para inaplicar leis autonómicas contrarias á lexislación básica posterior
O Tribunal Supremo, nos casos en que non puido apurar a interpretación conforme
a Constitución e salvar a aplicación de ambas as normas, veu utilizando a cláusula de
prevalencia do dereito estatal para a inaplicación de leis autonómicas por colisión coa
lexislación básica posterior, especialmente mediante a aplicación da lexislación estatal
básica en materia de procedemento administrativo común sobre os preceptos contidos nas
leis autonómicas en materia de urbanismo (así, por exemplo, na STS do 9 de decembro de
2008, Recurso 7549/2004). Pero tamén a utilizou aplicando prevalentemente a lexislación
estatal ditada ao abeiro da competencia estatal na determinación dos deberes dos
propietarios do solo ao abeiro do artigo 149.1.1 CE (así, por exemplo, na STS do 28 de
xaneiro de 2008, Rec. 996/2004) ou invocando o título competencial referido á eficacia
das normas xurídicas ex 149.1.8 CE (STS do 14 de outubro de 2009, Rec. 5988/2005,
despois revogada polo Tribunal Constitucional).
Máis recentemente, o Tribunal Supremo, en atención á doutrina reiterada do
Tribunal Constitucional que o obrigaba a presentar a cuestión de inconstitucionalidade,
matizou a posibilidade de inaplicar as leis autonómicas naqueles casos en que a lei
autonómica contradí un precepto básico estatal que, pola súa vez, sexa concreción dun
precepto constitucional (así, por exemplo, STS do 13 de maio de 2013, Rec. 3400/2009, na
cal se seleccionou unha norma estatal básica pertencente ao procedemento administrativo
común que, ademais, conta co abeiro do artigo 105 da Constitución. Di o Tribunal "non se

49Posteriormente o autor corrixiu a súa tese da lei xeral/lei especial, avogando pola necesaria delimitación
competencial en todos os supostos e reservando a cláusula de prevalencia, exclusivamente, aos supostos de
competencias concorrentes en senso estrito, pero os seus comentarios resultan igualmente de utilidade para o
noso traballo, xa que admite que a Administración pode realizar un xuízo de validez das normas.
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trata, pois, só, de seleccionar unha norma estatal desprazando a autonómica, senón de
aplicar directamente o precepto constitucional de referencia).

C) A posición do Tribunal Constitucional, en especial, despois da STC
102/2016, do 25 de maio, e da STC 204/2016, do 1 de decembro.
a) Doutrina clásica sobre a imposibilidade de que a xurisdición
ordinaria utilice a cláusula de prevalencia.
Na súa doutrina clásica50, o Tribunal Constitucional desactivara a operatividade da
cláusula de prevalencia para deixar inaplicadas normas de rango legal, ao negar ao xuíz
ordinario a posibilidade de inaplicar normas legais posconstitucionais e obrigándoo a
presentar en todo caso a cuestión de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional.
Deste modo, o conflito resolvíase sempre mediante a declaración de validez ou invalidez
da norma polo Tribunal Constitucional e non mediante a súa inaplicación.

Débese destacar que esta doutrina maioritaria do Tribunal Constitucional resultaba
aplicable tanto en supostos en que a norma legal autonómica era posterior á norma estatal
como tamén en supostos en que a norma autonómica era anterior e, na súa orixe, fora
lexitimamente ditada, ao non contrariar ningunha norma estatal e ser, en consecuencia,
conforme co bloque de constitucionalidade. Nestes últimos supostos, o Tribunal
Constitucional declaraba a inconstitucionalidade mediata sobrevida da lei autonómica, ben
que en ocasións se pronunciaba expresamente no sentido de que os efectos da
inconstitucionalidade e nulidade se debían despregar a partir da data de entrada en vigor da
lei básica posterior. Finalmente, debemos tamén aludir á presenza nestas sentenzas de
varios votos particulares que defendían a posibilidade de que o xuíz ordinario inaplicase
neses casos a norma autonómica anterior incompatible coa lexislación básica sobrevida51.

50Recollida, por exemplo, nas súas sentenzas 66/2011, do 16 de maio, Recurso 2942/2007, 187/2012, do 29
de outubro de 2012, Rec. 2028/2010, 177/2013 ou 195/2015, do 21 de setembro, Rec. 6011/2014.
51Así, por exemplo, podemos citar o voto particular que formula o maxistrado Javier Delgado Barrio
respecto da Sentenza 66/2011 ou o que formula o maxistrado Juan Antonio Xiol Ríos á STC 195/2015.
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b) 2016: a nova doutrina sobre a posibilidade de que a xurisdición
ordinaria utilice a cláusula de prevalencia en casos de incompatibilidade da lei
autonómica coa lexislación básica sobrevida
Precisamente a posición mantida nos mencionados votos particulares é a que se
abriu paso na nova doutrina do Tribunal Constitucional derivada das sentenzas 102/2016,
do 25 de maio, (e as 116/2016, do 20 de xuño, e 127/2016, do 7 de xullo) e, especialmente,
polo seu alcance máis xeral, da súa Sentenza 204/2016, do 1 de decembro.
Na STC 102/2016 resolvíase a cuestión de inconstitucionalidade promovida polo
TSXG en relación co artigo 32.1 da Lei 5/1997, do 22 de xuño, de Administración local de
Galicia, que prevía para a fusión de municipios un duplo réxime de maiorías: a das dúas
terceiras partes dos votos, e, en todo caso, a maioría absoluta do número de legal de
membros da corporación, fusión que a Xunta de Galicia aprobara amparándose no artigo
47. 2.d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, modificada pola Lei 57/2003, 16 decembro, segundo
o cal bastaba o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da
corporación.
O Tribunal sinala que se debe apartar da doutrina tradicional que obriga o xuíz
ordinario a promover a cuestión de inconstitucionalidade no presente caso, “en que a
lexislación autonómica non fixo senón reproducir a lexislación básica, e esta modifícase
despois nun sentido incompatible con aquela lexislación autonómica”.
Non obstante, nesta sentenza destaca unha circunstancia que é a que xustifica o
cambio de doutrina. Destaca o Tribunal o carácter de lex repetita do precepto autonómico,
é dicir, o precepto autonómico era unha reprodución do precepto básico na redacción
vixente no momento da súa aprobación, do cal o Tribunal infire que non ditou tal artigo
reclamando unha “competencia propia”, senón por puro mimetismo coa regulación básica.
Desta soa circunstancia deduce o Tribunal : “A consecuencia de todo o anterior
significa que a Xunta de Galicia actuou acertadamente e que esa prevalencia do dereito
estatal debe xogar en tanto non se puxese en dúbida a constitucionalidade da lexislación
básica modificada, pois en tal caso o xuíz debería presentar a cuestión de
inconstitucionalidade, pero non sobre a lexislación autonómica senón sobre a propia
lexislación básica posterior, se considerase que efectivamente conculcarían as condicións
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para isto. Algo que non sucede no presente caso, no cal este tribunal xa se pronunciou en
favor do carácter básico da regulación contida no artigo 47.2 da LBRL nas sentenzas
66/2011 do 16 de marzo FX 3 e 159 2012 do 17 de setembro, FX 3”.
Nalgún recente comentario doutrinal e no voto particular de Adela Asúa Barrita á
sentenza 204/2016 destácase que nesta primeira sentenza se operaba sobre a base dunha
norma básica que fora examinada e cualificada previamente como materialmente básica
polo Tribunal Constitucional.
Non obstante, entendemos que xa nesta primeira sentenza a circunstancia de que a
norma fose declarada materialmente básica polo Tribunal Constitucional non formaba
parte da ratio decidendi da sentenza, que só aludía a esta circunstancia como explicación
de que o xuíz ordinario non tivese dubidado sobre a constitucionalidade da norma básica
pois, en tal caso, o Tribunal si entende que se debería ter presentado a cuestión de
inconstitucionalidade contra a norma estatal.
Da mencionada sentenza interesa especialmente salientar, pola súa relación co
obxecto do presente traballo, as súas declaracións acerca da actuación da Administración.
Sinala a sentenza, no seu FX 3:
Así pois, foi a propia Administración a que, no transo de decidir o expediente
que se lle presentara, entendeu que a contradición entre a norma autonómica e a
posterior lexislación básica estatal se debía resolver en favor desta última,
considerando inaplicable a primeira. É claro que o reproche que a nosa doutrina
constitucional, exposta no fundamento xurídico anterior, vén facendo aos
órganos da xurisdición ordinaria, a de axuizaren por si mesmos un suposto de
inconstitucionalidade mediata dunha lei autonómica, ben que se trate dunha
inconstitucionalidade sobrevida, non procede neste caso, en que a inaplicación
da lexislación autonómica foi levada a cabo pola propia Administración, que
non pode promover cuestión de inconstitucionalidade (art. 163 CE e 35 da Lei
orgánica do Tribunal Constitucional). Pero isto non altera a esencia do problema
suscitado; se acaso, pon de manifesto dun modo máis patente as consecuencias
inconvenientes a que conduce a aplicación da nosa doutrina. (…) e temos que
considerar se esta modificación determina o desprazamento da lexislación
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autonómica en favor da aplicación da lexislación básica estatal posterior, ou a
inconstitucionalidade sobrevida daquela, coa consecuencia de que, no primeiro
caso, todos os operadores xurídicos deberían optar pola aplicación da lexislación
básica posterior, como fixo neste caso a Xunta de Galicia, ou ben no segundo,
debería aplicarse a lexislación autonómica en tanto non se postulase a súa
inconstitucionalidade ante este tribunal.
E, máis tarde, no seu FX 6:
Pero se esa acomodación non ten lugar, o operador xurídico primario se encontra
ante unha alternativa en que inevitablemente ten que dar preferencia a unha das
dúas leis en conflito, en detrimento da outra. (…) O operador xurídico primario,
ao cal preferentemente van destinadas as normas, ten necesariamente que
operar coa técnica do desprazamento dunha das leis en conflito e non ten
lexitimación para suscitar cuestión de inconstitucionalidade, pois a súa
presentación resérvase aos xuíces e tribunais; isto significa que o asunto se
xudicializou, o que representa sempre unha situación indesexable, de tal modo que
outorgar preferencia á lexislación básica estatal é a solución lóxica a unha
situación provocada pola propia comunidade autónoma, que incumpriu o seu
deber de inmediata acomodación da súa lexislación de desenvolvemento á nova
lexislación básica.
De acordo co exposto, o Tribunal considera que a Administración non ten outro
remedio que aplicar unha das normas en conflito e, por isto, neste caso, no cal a
lexislación de desenvolvemento se limitaba a reproducir a lexislación básica, sinala que a
“solución lóxica” era a de dar prevalencia á norma estatal, solución que é a que se
corresponde co disposto no artigo 149.3 CE52.
Nada sinala o Tribunal respecto da posibilidade de que a Administración, se
entendese que a norma básica incorre en exceso competencial (o que non cabería neste
caso, en que o Tribunal declarara que a norma era materialmente básica), inaplicase esta e
aplicase a norma autonómica. Pero ao aludir á "solución lóxica” nunha circunstancia de
52Esta era a posición que viña mantendo tamén o Consello Consultivo de Galicia, tanto no procedemento de
aprobación do decreto autonómico de fusión de municipios de Oza e Cesuras, que orixinou o citado proceso
constitucional (Ditame do CCG 390/13) como noutros anteriores a esta sentenza (Ditame CCG 694/2004 e
Ditame CCG 681/14).
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"lexislación reprodutora" e non á “solución debida” parece admitir, aínda que sexa
implicitamente, que a Administración non está absolutamente obrigada a dar prevalencia á
norma estatal declarada formalmente básica, no caso de que entendese fundadamente que
incorre en exceso competencial.
Finalmente, queremos destacar que no voto particular formulado por Adela Asúa
Barrita critica, desde a perspectiva do principio de xuridicidade da Administración, que se
permita a esta inaplicar unha norma autonómica aprobada polo parlamento autonómico,
cando a actuación procedente desta debería ter sido, en todo caso, a de promover a
acomodación da norma autonómica á dita lexislación básica mediante a oportuna reforma,
facendo uso da iniciativa lexislativa que corresponde ao Goberno autonómico, e sinala que
resulta chocante que se conceda ao inicial operador xurídico o que non se permite ao
órgano xudicial, que é precisamente o chamado a controlar os actos da Administración.
Non obstante, entendemos que esta posición tampouco ofrece ao operador xurídico
administrativo ningunha solución satisfactoria, dado que o principio de xuridicidade o
obriga tanto a aplicar a lei autonómica como a lei estatal e, por outro lado, a potestade
lexislativa (ou a facultade de interpor un recurso de inconstitucionalidade contra a lei
básica, se a considera inválida) pertence a suxeitos distintos do operador xurídico
administrativo, máis aínda se o operador xurídico administrativo é non xa a
Administración autonómica, senón un ente local.
A STC 204/2016, do 1 de decembro, remítese integramente á doutrina contida nesa
primeira sentenza, aínda que no suposto axuizado a lei autonómica fora ditada en ausencia
de normativa básica (é dicir, non reproducía un precepto básico) e, ademais (aínda que
entendemos que isto tampouco formaba parte da ratio decidendi da Sentenza 102/2016), o
carácter materialmente básico da norma estatal non fora declarado polo Tribunal
Constitucional.
c) Un postulado inalterable: O Tribunal Constitucional non aplica a
cláusula de prevalencia.
O Tribunal Constitucional nunca recorreu á cláusula de prevalencia para resolver
sobre a constitucionalidade dunha norma. O Tribunal Constitucional, ante a posibilidade
de encadrar unha norma en distintos ámbitos materiais, recorreu sempre á aplicación do
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principio de competencia, isto é, a unha delimitación das competencias en concurso e o
posterior encadramento da norma nunha delas.
O cambio de doutrina sinalado no número anterior non afectou o exercicio da
propia xurisdición constitucional, dado que, nestes casos en que admitiu que a xurisdición
ordinaria utilizase a cláusula de prevalencia, o fixo para inadmitir a cuestión de
inconstitucionalidade por entender que, en aplicación da cláusula de prevalencia, a norma
autonómica anterior non resulta aplicable ao caso.
É certo que en ocasións o Tribunal Constitucional, ante unha pluralidade de títulos
competenciais invocados, se referiu ao “título prevalente” ou á “competencia
prevalente”53. Mais a operación que o leva a determinar o título prevalente non é o
resultado da aplicación automática da cláusula de prevalencia do título estatal ou
autonómico, senón que é o resultado dun labor previo de interpretación dos títulos
concernidos e a integración do contido da norma impugnada nun deles, de modo que en
vez de competencia prevalente se podería falar tamén de “regra competencial aplicable ao
caso”, expresión tamén utilizada polo Tribunal Constitucional noutras sentenzas 54. Para
isto, o Tribunal Constitucional realiza un labor de interpretación caso por caso, aínda que
teña formulado algúns criterios xerais como o criterio do título competencial máis
específico, que prevalece sobre o xeral, aínda que non en todo caso, ou a interpretación
restritiva de certos títulos, como por exemplo os títulos horizontais, a fin de non desvirtuar
todo o sistema de distribución de competencias55.
53Por exemplo, STC 71/1982, do 30 de novembro de 1982, Rec. 86/1982.
54Por exemplo, STC 71/1982, do 30 de novembro de 1982, Rec. 86/1982, en que alude a ambas as
expresións como intercambiables: “Concorren así varias regras competenciais, respecto das cales, neste
recurso, deberá examinarse cal delas é a prevalente e, por tanto, aplicable ao caso” ou STC 14/2004 do 12 de
febreiro de 2004, Rec. 4488/1998
55Deste labor de interpretación no caso concreto é ilustrativa a exposición recollida na STC14/2004, do 12
de febreiro de 2004, Rec. 4488/1998 (FX 5):
“Pois ben, para encadrar este precepto na materia que lle é propia, debemos ter en conta que temos declarado
«que, cando, inevitablemente, as moitas actuacións dos poderes públicos concernidos inciden ao mesmo
tempo en dous ou máis ámbitos categoriais diversos, cómpre determinar sempre "a categoría xenérica,
de entre as referidas na Constitución e nos estatutos, á cal primordialmente se reconducen as competencias
controvertidas, pois é esta fundamentalmente a que proporciona o criterio para a delimitación competencial,
sen prexuízo de que, se for o caso, a incidencia da actividade considerada noutros ámbitos obrigue a
corrixir a conclusión inicial para tomar en consideración títulos competenciais distintos (STC 80/1985
(La Ley 786/1985), FX 1)"» (STC 197/1996, do 28 de novembro (La Ley 1865/1997), FX 3).
Complementariamente tamén dixemos nesta mesma sentenza que «"a orde de competencias e a definición
das que, en cada caso, se exerzan, non poden ficar a mercé das alegacións das partes, senón que deben
ser determinadas en atención aos criterios obxectivos que sobre cada materia establecen a Constitución,
os estatutos de autonomía e as leis a que estes e aquela se remitan" (STC 69/1988 (La Ley 103806-
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IV.- A ADMINISTRACIÓN ANTE AS COLISIÓNS ENTRE ORDENAMENTOS:
CONCLUSIÓNS
Primeira. Cando o operador xurídico administrativo, no proceso de aplicación do
dereito, se encontre ante unha norma de dereito estatal e unha norma de dereito
autonómico que regulen o suposto de feito, debe descartar, en primeiro lugar, que o
conflito sexa meramente aparente.
Deberá descartar que a norma estatal teña eficacia meramente supletoria, por
exemplo, por ter sido ditada antes de as comunidades autónomas asumiren a competencia
nesta materia, ou porque resulta posible unha interpretación harmonizadora de ambas as
normas de acordo co principio de interpretación conforme a Constitución, en concreto,
conforme a orde constitucional de competencias.
Se isto non for posible, poderá traer a colación o dereito comunitario e, se verificar
a existencia dunha norma comunitaria con efecto directo que resulte tamén aplicable ao
caso, poderá eludir o conflito entre a norma estatal e a autonómica aplicando o principio
de primacía do dereito comunitario.
Segunda. Se non foi posible seleccionar a norma aplicable ao caso en virtude dos
criterios anteriores, e se verificou que existe unha colisión real e insalvable entre unha
norma estatal e unha norma autonómica, o operador xurídico administrativo encontrarase
nunha situación de tensión do principio de xuridicidade da Administración (consagrado no

NS/0000), FX 2), coa consecuencia de que, "cando as partes ofrezan no proceso constitucional diversas
cualificacións substantivas das disposicións ou actos en conflito que puideren levar a identificacións
competenciais tamén distintas, débese apreciar, para chegar a unha cualificación competencial correcta,
tanto o sentido ou finalidade dos varios títulos competenciais e estatutarios, como o carácter, sentido e
finalidade das disposicións traídas ao conflito, é dicir, o contido do precepto controvertido, delimitando
así a regra competencial aplicable ao caso (STC 153/1989 (La Ley 2870/1989), FX 5, con referencia ás
SSTC 252/1988 (La Ley 114042-NS/0000) e 13/1989 (La Ley 115445-NS/0000))" (STC 69/1988 (La Ley
103806-NS/0000), FX 5, con referencia ás SSTC 252/1988 (La Ley 114042-NS/0000) e 13/1989 (La Ley
115445-NS/0000))» (STC 197/1996, do 28 de novembro (La Ley 1865/1997), FX 3).
E isto sen perder de vista que «este Tribunal sinalou como criterio xeral para ter en conta nos supostos
de concorrencia de títulos competenciais o da prevalencia da regra competencial específica sobre o da
máis xenérica (así, en SSTC 87/1987 (La Ley 91115-NS/0000), FX 2 e 69/1988 (La Ley 103806-NS/0000),
FX 4). Aínda que tamén se dixo que a este criterio non se lle pode atribuír un valor absoluto (STC
213/1988 (La Ley 1165-TC/1989), FX 3)» (STC 197/1996 (La Ley 1865/1997), FX 4)”.
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artigo 103.1 CE), dado que só lle é posible resolver o conflito deixando inaplicada unha
das dúas normas que gozan da mesma presunción de validez.
Terceira. A doutrina constitucionalista e administrativa ten estudado a posible
eficacia da cláusula de prevalencia recollida no artigo 149.3 CE para dirimir os conflitos
entre ordenamentos.
Non obstante, e como lembrou parte da doutrina, entendemos que a cláusula de
prevalencia ten unha dupla formulación no noso bloque de constitucionalidade: como
prevalencia do dereito estatal en todo o que non estea atribuído á exclusiva competencia
autonómica (artigo 149.3 CE) e como prevalencia do dereito autonómico no ámbito das
súas competencias (art. 38.1 EAG).
Pola propia dicción literal da cláusula (“en todo o que non estea atribuído á
exclusiva competencia”), adscribímonos á tese de que a cláusula de prevalencia non ten
ningunha virtualidade propia para dirimir os conflitos entre o dereito estatal e autonómico,
senón que a súa significación constitucional é “confirmatoria” do sistema de distribución
constitucional de competencias, isto é, do principio de competencia.
Entendemos que a cláusula non dá solución aos supostos en que tanto a norma
estatal como a autonómica se ditaron ao abeiro de competencias exclusivas, dado que,
nese caso, sería de aplicación tanto a cláusula de prevalencia estatal como a cláusula de
prevalencia autonómica e, en consecuencia non existe solución automática a partir da
aplicación da cláusula. Entendemos que tampouco resulta necesaria entre normativa básica
e normativa de desenvolvemento para producir a aplicación prevalente da norma estatal,
dado que o propio mecanismo bases/desenvolvemento autoriza para entender desprazada a
norma de desenvolvemento contraria á norma básica, en virtude da natureza “flexible” ou
“flutuante” do básico, que pola súa propia natureza pode expandirse e ocupar regulacións
antes contidas en normas autonómicas, que se deben adaptar a aquela (neste sentido,
Muñoz Machado56, De la Quadra-Salcedo Jainini57). Ademais, nestes supostos
bases/desenvolvemento entendemos que a cláusula non dá unha resposta inequívoca, dado
que non se pode entender que pretenda establecer unha prevalencia absoluta da normativa
56Muñoz Machado, Derecho Público, op. cit. p.527.
57De la Quadra-Salcedo Jainini, Los principios de competencia y prevalencia como reglas de resolución de
conflictos en el Estado Autonómico, RJUAM, núm. 20, 2009-II, p.230.
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básica (mesmo en casos de exceso competencial) sobre a normativa autonómica de
desenvolvemento, pois carecería de sentido que outorgase maior vinculación á normativa
estatal ditada ao abeiro dun título competencial que lle outorga a facultade sobre as bases
respecto da ditada ao abeiro das súas competencias exclusivas.
Ao noso xuízo, o sentido da cláusula de prevalencia sería, simplemente,
confirmatorio do principio de competencia e da orde constitucional de distribución de
competencias. Neste sentido, os debates en comisión no Congreso no procedemento de
elaboración da Constitución arredor desta cláusula xiraban, precisamente, arredor da
eliminación ou non do inciso “en todo o que non estea atribuído á exclusiva competencia
destas”, de modo que, quen postulaba a súa eliminación pretendía a prevalencia do dereito
estatal en todos os ámbitos competenciais, mentres que quen defendeu a súa inclusión (foi
incluído por proposta do Grupo Parlamentario da Minoría Catalá) pretendía, simplemente,
salvar a prevalencia do dereito autonómico nos ámbitos en que as comunidades autónomas
asumisen competencias58.
A cláusula de prevalencia querería dicir, simplemente, que o dereito estatal
prevalece nos ámbitos da súa competencia, salvo nos ámbitos de competencia autonómica,
en que prevalece o dereito autonómico. Nesa liña, o Tribunal Constitucional refírese á
“competencia prevalente” ou á “norma competencial aplicable ao caso”.
Non obstante, o Tribunal Constitucional, na súa recente doutrina cuñada nas
sentenzas 102/2016, do 25 de maio, e 204/2016, do 1 de decembro, entende que este
efecto de desprazamento, nos casos de modificación sobrevida da normativa básica, se
basea na cláusula de prevalencia do dereito estatal, sinalando expresamente que así debe
ser aplicada polo operador xurídico administrativo.
Cuarta. Esta habilitación expresa do Tribunal Constitucional para que a
Administración inaplique a norma autonómica en casos de modificación posterior da
norma básica resolve os supostos en que a Administración entende que a norma básica
aprobada e declarada formalmente como tal é tamén materialmente básica. Pero nada
indica para o caso de que a Administración entenda que a norma básica posterior excedeu
o ámbito do básico e por isto entende que debe quedar inaplicada en favor da norma
58Véxase especialmente: DS del Congreso de los Diputados núm. 91, do 16 de xuño de 1978, en
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_091.PDF
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autonómica, especialmente se esta foi aprobada con posterioridade. Neses casos, o
Tribunal Constitucional segue obrigando o xuíz a promover a cuestión de
inconstitucionalidade respecto da norma básica cuxa validez cuestione, pero non ofrece
ningunha pauta sobre o que debe ou pode facer a Administración neste caso.
Quinta. De acordo con esta tese da falta de operatividade da cláusula de
prevalencia, o operador xurídico administrativo segue nunha situación de tensión do
principio de xuridicidade, ao non poder aplicar ningún criterio de resolución do conflito
que opere de modo automático.
Tal tensión é moito maior que no conflito entre normas dun mesmo ordenamento,
dado que, neste caso, se se admite a posibilidade de inaplicar a norma inferior en rango (o
que entendemos que se debe restrinxir aos supostos de contradición clara e flagrante da
norma inferior coa superior), a súa resolución pasa pola aplicación do principio de
xerarquía. É dicir, neste caso, o rango da norma é suficiente para resolver o conflito.
Non obstante, nos conflitos entre ordenamentos non basta remitirse ao criterio do
rango da norma, que é irrelevante, senón que a eventual selección entre unha delas obriga
a realizar un xuízo de adecuación á orde constitucional de competencias.
Sexta. Ante esta situación, entendemos que o principio de eficacia e servizo
efectivo ao cidadán que debe rexer a actuación da Administración a obrigará en moitos
casos a tomar unha decisión inmediata e, en consecuencia, a realizar a selección da norma
aplicable e, para isto, non ten outro criterio xurídico no noso ordenamento que o principio
de competencia.
Sétima. Como conclusión final, entendemos que o operador xurídico
administrativo debe apurar ao máximo o principio de interpretación conforme a
Constitución, en concreto conforme a orde constitucional de competencias, das dúas
normas en conflito, procurando unha interpretación harmonizadora destas. Se isto non é
posible, no caso de estar ante o binomio norma básica/norma autonómica de
desenvolvemento, a recente doutrina do Tribunal Constitucional autorízao para inaplicar a
norma autonómica e aplicar a norma básica sobrevida. Por outra banda, tamén entendemos
que non poderá deixar inaplicada unha norma declarada expresamente conforme coa
repartición constitucional de competencias polo Tribunal Constitucional.
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Fóra destes

supostos, deberá efectuar un especial esforzo de motivación da

selección da norma aplicable que realice, mediante un labor de delimitación competencial
que debe estar presidido polos criterios recollidos na doutrina do Tribunal Constitucional
que vincula non só os xuíces e tribunais (art. 5.1 LOPX) senón todos os poderes públicos.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E ENVÍO DE ORIXINAIS

1.

Os artigos ou recensións que se propoñan para a publicación na REXUGA deberán
ser orixinais e non publicados ou propostos para tal fin noutra revista.

2.

Presentaranse en formato DIN A-4, interliñado 1,5, letra Times New Roman de 12
puntos, nunha soa cara e numeradas, sen exceder as 20 páxinas. En casos
excepcionais, aceptaranse traballos de ata 40 páxinas, baixo o beneplácito do
Consello de Redacción. Débense presentar 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.

3.

Todos os artigos se publicarán en galego e castelán, polo que, se for o caso, serán
debidamente traducidos para a lingua que corresponda.

4.

Os traballos presentaranse precedidos dunha folla en que se indicará:
•

Título

•

Breve resumo do seu contido, en español, galego ou inglés.

•

Entre catro e oito palabras clave (keywords), en español, galego ou inglés.

•

Currículo breve do autor ou autores e os seus datos persoais: enderezo profesional,
teléfono e correo electrónico.

5.

Na primeira páxina figurará o título do traballo, o máis especifico e breve posible,
que se pode completar cun subtítulo de información complementaria. Baixo este
aparecerá ou nome do autor ou autores, con indicación da súa profesión ou cargo
con que desexen ser presentados.
A seguir, o sumario do artigo, coas distintas epígrafes da súa estrutura.

6.

As epígrafes numeraranse só con caracteres romanos.

7.

As notas, cuxo uso non debe ser excesivo, deben ir numeradas correlativamente,
con caracteres arábigos, colocadas ao final de cada páxina e facendo referencia a
elas no texto con números superíndices.

8.

Non caso de se utilizaren abreviaturas ou siglas, incluirase a súa listaxe a seguir da
bibliografía (cando se escriba por primeira vez un acrónimo ou sigla débese
consignar entre parénteses ou seu significado completo).

9.

Referencias bibliográficas:
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A bibliografía deberá aparecer completa ao final do artigo, ordenada alfabética e
cronoloxicamente non caso de se tratar de varios traballos dun mesmo autor.

9.1

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 seguintes:
Monografías
Exemplo: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Juan José. Manual de notificaciones
administrativas. Madrid: Civitas, 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, Statics Canada, Preliminary edition. Otawa: Statics Canada,
1971. Annual census of manufactures. Texto en inglés e francés. ISSN 0700-0758.

9.2

Non caso de ter que citar recursos electrónicos, deberase seguir a norma

internacional ISO 690- 2:1997.

10.

No caso de colaboracións da sección “Recensións”, a lonxitude máxima será catro
páxinas. As recensións deberán ter un contido crítico máis que meramente
expositivo.

11.

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.

12.

Unha vez aceptado o traballo, a REXUGA reserva para si o dereito de modificar
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calquera elemento formal do traballo a fin de dar coherencia global á revista,
adecuando o texto ás normas de presentación de orixinais.
13.

Poderase pedir ao autor ou autores unha corrección de imprenta, e neste caso
deberá devolverse no prazo de 72 horas.

14.

Os traballos remitiranse por correo electrónico ao seguinte enderezo:
asesoría.xurídica.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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