I N F O R M E 38/2017.-

Assumpte: Suspensió de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum
d’Autodeterminació i de les normes de desplegament

Antecedents

1r. En data de 6 de setembre de 2017, s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
núm. 7449A, la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del referèndum d’autodeterminació.
Vinculats a l’esmentada Llei i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7450
de 7 de setembre de 2017, es publiquen el Decret 139/2017, de 6 de setembre, de
convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya i el Decret 140/2017, de 6
de setembre, de normes complementàries per a la realització del referèndum
d’Autodeterminació de Catalunya.
Totes les normes descrites van entrar en vigor en la mateixa data de llur publicació, tal
com així ho disposen les pròpies normes.

2n. En data de 7 de setembre de 2017, s’ha adreçat un escrit a l’Alcaldessa signat pel
President i pel Vicepresident i Conseller d’Economia i Hisenda, respectivament, de la
Generalitat de Catalunya, en el que s’atorga un termini de 48 hores per tal que es confirmi
o es comuniqui, les variacions en relació als locals posats a disposició com a centre de
votació a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, comunicant al mateix temps
que la Generalitat de Catalunya comptarà amb aquests locals en el termes del que
disposa l’article 29.2 de la Llei 19/2017. No s’indica en aquest escrit quin és el precepte
que disposa el termini de 48 hores per dur a terme aquesta comunicació.

3r. En data de 8 de setembre de 2017, s’han publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm.
2016, les següents resolucions del Tribunal Constitucional:
-

“Recurs d’inconstitucionalitat núm. 4334/2017, contra la Llei del Parlament de
Catalunya 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació”,
mitjançant

la

qual

s’acorda,

entre

d’altres,

admetre

a

tràmit

el

recurs

d’inconstitucionalitat promogut pel President del Govern de l’Estat i tenir per invocat
l’article 161.2 de la Constitució la qual cosa, d’acord amb l’article 30 de la Llei

Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, produeix la suspensió
del Decret impugnat.
“Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4335-2017, contra

-

el Decret 139/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de
convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya”, mitjançant la qual
s’acorda, entre d’altres, admetre a tràmit la impugnació presentada per l’Advocat de
l’Estat i tenir per invocat l’article 161.2 de la Constitució la qual cosa, d’acord amb
l’article 77 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
produeix la suspensió del Decret impugnat. En aquesta resolució es recorda que,
d’acord amb l’article 87.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, tots el poders públics estan obligats al compliment de les resolucions
del Tribunal Constitucional.
“Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4333-2017, contra

-

el Decret 140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de
normes complementàries per a la celebració del referèndum d’autodeterminació”,
mitjançant la qual s’acorda, entre d’altres, admetre a tràmit la impugnació
presentada per l’Advocat de l’Estat i tenir per invocat l’article 161.2 de la Constitució
la qual cosa, d’acord amb l’article 77 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, produeix la suspensió del Decret impugnat. En aquesta
resolució es recorda que, d’acord amb l’article 87.1 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional, tots el poders públics estan obligats al
compliment de les resolucions del Tribunal Constitucional. A més, es disposa la
notificació personal als Alcaldes de tots els municipis de Catalunya.

4t. La Sra Alcaldessa ha requerit d’aquest Secretari l’emisió d’un informe relatiu a les
obligacions legals que corresponen a l’Ajuntament
Normativa aplicable:
-

Article 161.2 de la Constitució Espanyola

-

Articles 30, 77 i 87 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional

Consideracions jurídiques:
Primera.- D’acord amb l’article 161.2 de la Constitució Espanyola, el Govern de l’Estat pot
impugnar davant del Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels

òrgans de les Comunitats Autònomes. Aquesta impugnació produirà la suspensió de la
disposició o resolució recorreguda, tot i que el Tribunal haurà de ratificar-la o aixecar-la en
un termini no superior als cinc mesos. És a l’empara d’aquest precepte que el Govern de
l’Estat ha impugnat la Llei 19/2017 del Parlament de Catalunya i els Decrets 139/2017 i
140/2017 de la Generalitat de Catalunya.

Segona.- L’admissió a tràmit de les referides impugnacions per part del Tribunal
Constitucional comporta que les normes, siguin o no amb rang de llei, que son objecte
d’aquestes impugnacions han restat suspeses per un termini màxim de cinc mesos, llevat
d’altra resolució per part del propi Tribunal. La suspensió de les normes comporta la
pèrdua temporal de vigencia i, en conseqüència, mentres perduri aquesta situació de
suspensió, no poden ser objecte d’aplicació.

Tercera.- Les resolucions del Tribunal Constitucional son d’obligat compliment per a tots
els poders públics. Al respecte cal fer esment a l’especial èmfasi en que es pronuncia el
Tribunal al fer l’advertiment exprés als Alcaldes, junt amb la resta de representants dels
poders públics, que hauran d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o
eludir l’esmentada suspensió.

Conclusions:
De tot el que fins ara s’ha exposat, es pot concloure que no resultaria ajustat a l’actual marc
legal donar compliment a la Llei 19/2017 del Parlament de Catalunya i als Decrets
139/2017 i 140/2017 de la Generalitat de Catalunya, atès que cap d’aquests preceptes son
temporalment vigents a data d’avui, com a conseqüència de les corresponents resolucions
del Tribunal Constitucional que en disposen llur suspensió.
És tot el que considera oportú d'informar, sens perjudici de qualsevol altre opinió
millor fonamentada en dret, a Santa Perpètua de Mogoda, a 8 de setembre de 2017.
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