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LA DOCTRINA DE LA SENTÈNCIA 31/2010 SOBRE LA DEFINICIÓ
ESTATUTÀRIA DE LES CATEGORIES COMPETENCIALS

Mercè Barceló i Serramalera*

Són al meu parer poques les normes estatutàries reformades que han pogut in-

cidir en aquella part de la distribució del poder estatal que es coneix com a

Constitució territorial. Tanmateix, algunes d’aquestes es troben concentrades

precisament en el capítol I del títol IV on es defineix la tipologia competencial so-

bre la base de la triple distinció entre competències exclusives, competències

compartides i competències executives.

És sobradament coneguda la intenció de la reforma estatutària en aquest

punt i no és difícil justificar-la en clau autonòmica. En l’àmbit de les competèn-

cies exclusives, del mateix exercici competencial, en resultava una falsa exclusi-

vitat dels títols corresponents bé per la permissivitat de la jurisprudència cons-

titucional en la confluència d’altres títols estatals des dels quals es regulava la

matèria, bé per l’expansivitat de les competències estatals transversals (p. ex.

149.1.1a, 149.1.13a CE), bé per l’absorció competencial per part de l’Estat d’una

matèria de titularitat exclusiva autonòmica amb la crida a l’interès general o la

supraterritorialitat. Pel que fa a les (ara) anomenades competències comparti-

des, el buidament dels títols autonòmics sota aquest règim provenia del concep-

te relatiu de «normativa bàsica» avalat pel Tribunal Constitucional, d’acord amb

el qual les «bases» no han de tenir en tot cas caràcter principal, sinó que, en oca-

sions, poden actuar com a regulacions que ocupen un determinat sector de la

matèria o la matèria en la seva totalitat, de manera que no sempre han de ma-

nifestar-se mitjançant una llei en sentit formal, sinó que els reglaments admi-

nistratius o els actes merament executius poden incorporar excepcionalment les

bases de l’ordenació (STC 147/1991). Aquesta doctrina jurisprudencial acabà

imposant-se en determinats àmbits com l’economia (STC 48/1988), la banca

(STC 57/1983) o el medi ambient (STC 149/1991). Finalment, i en relació amb

les competències executives, des de la STC 18/1982, el Tribunal Constitucional

ha interpretat que la potestat reglamentària autonòmica té només un desplega-

ment ple en l’àmbit de les competències exclusives i en les de desenvolupament
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legislatiu i d’execució de la legislació bàsica de l’Estat; aquests serien, així, els

únics supòsits en els quals les comunitats autònomes podrien dictar reglaments

normatius de desenvolupament de la llei autonòmica i estatal i reglaments or-

ganitzatius. Però en el marc de les competències de mera execució de la legisla-

ció estatal correspondria en exclusiva a l’Estat dictar els reglaments normatius

de la seva llei i, si escau, a la potestat autonòmica la possibilitat de dictar els re-

glaments d’organització.

No és necessari aprofundir més en l’extensió i eficàcia d’aquestes limita-

cions no constitucionalment previstes (podria encara esmentar-se, per exemple,

la interpretació expansiva de l’Estat, avalada pel Tribunal Constitucional, de

l’abast material de la llei orgànica o de l’activitat de foment de l’Estat) per con-

cloure que, si bé des de la perspectiva competencial, els primers estatuts d’auto-

nomia procuraren assolir el sostre màxim constitucionalment permès, en can-

vi, la posada en marxa del sistema posà de manifest tots els condicionaments

negatius en el desplegament inicial de les competències autonòmiques, ja que

una bona part d’aquestes, tant des del punt de vista qualitatiu com en perspec-

tiva quantitativa, es veieren veure afectades per la interferència de l’Estat amb

invocacions o fonaments jurídics ben diversos (bases, títols transversals, efectes

supraterritorials, interès general...), avalats per la jurisprudència constitucional.

Com també és sabut, un dels principals objectius de la reforma estatutària

catalana consistí a mediatitzar els efectes limitadors comentats, en la mesura

que s’entenia que la Constitució permetia altres interpretacions més respectuo-

ses amb la forma composta de l’Estat. En aquesta comesa, tres van ser les tècni-

ques emprades: en primer lloc, una definició general de les tipologies compe-

tencials que distingeix en competències exclusives, compartides i executives en

el sentit reconegut als articles 110, 111 i 112 de l’Estatut; en segon lloc, la incor-

poració d’una sèrie de criteris i mecanismes tendents a preservar el nivell com-

petencial de la Generalitat (p. ex: incorporació de mecanismes de participació

en l’exercici de competències estatals, de l’activitat de foment com a inherent a

l’exercici competencial de cada matèria, o de la clàusula limitadora de la supra-

territorialitat); i, en tercer lloc, una regulació molt extensa i detallada del règim

competencial de cada matèria tot determinant, fins i tot, la llista de submatèries

que, «en tot cas», s’inclouen en cada matèria (l’anomenat blindatge competen-

cial). Aquestes tècniques, ben conegudes i sobre les quals no cal insistir, són se-

guides, en part, per la reforma de l’Estatut de la comunitat autònoma d’Aragó i,

de manera gairebé idèntica, per la reforma de l’Estatut andalús.

En el recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut català –contra els altres

dos estatuts esmentats no s’ha recorregut– la part actora hi oposava, en síntesi,
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les següents argumentacions pel que fa a les tècniques esmentades: la definició

dels tipus competencials i llur contingut i abast no poden ser objecte d’un esta-

tut d’autonomia; no és constitucionalment admissible que un estatut disposi so-

bre el contingut de les competències de l’Estat; no és constitucionalment admis-

sible que l’estatut especifiqui fins al detall el contingut de les matèries que són

objecte de distribució competencial. I, atès aquest punt de partida, el recurs es

dirigeix, a més, contra la major part de llistes competencials (capítol II, títol IV).

S’arriba, així, a la Sentència que s’ha de comentar. I el primer que sobta

d’aquest text, en general (i no ja d’una primera lectura), és la manca de rigor in-

terpretatiu que evidencia en l’examen del text estatutari i, en conseqüència, la

manca de solidesa jurídica de la seva decisió: es desconeix, per exemple, per què

encara no transcorreguts tres anys des que es dictà la Sentència 247/2007 sobre

l’Estatut valencià, la Sentència 31/2010 se n’aparta, entre altres aspectes, quant al

valor de l’Estatut com a norma que opera com a instrument fonamental del re-

partiment competencial (respecte d’aquesta qüestió es fa silenci absolut, cap in-

tent, doncs, de reconducció per via interpretativa); tampoc no s’acaba d’enten-

dre per què uns preceptes es declaren inconstitucionals (art. 111) i respecte

d’altres, amb la mateixa evidència d’inconstitucionalitat segons els raonaments

jurisprudencials, se’n fa una interpretació conforme expressant-ho així en la de-

cisió (art. 110 i 112); a més, escapa de qualsevol lògica intentar dilucidar per què

en ocasions alguns dels preceptes reinterpretats es porten a la decisió i alguns al-

tres que també ho han estat (la major part de les matèries competencials a les

quals se’ls dóna una determinada interpretació, p. ex. art. 121 i 125) no s’hi tro-

ben; i es desconeix per què el paràmetre de constitucionalitat, en l’anàlisi que es

fa dels llistats competencials estatutaris, està constituït exclusivament per les

competències estatals reinterpretades d’acord amb la jurisprudència constitu-

cional i no en forma part, en canvi, el mateix text constitucional (que és més

obert, evidentment, que la jurisprudència interpretativa, la qual sempre n’ha de

triar una entre diverses opcions del text). En fi, tot porta a pensar que la fina lí-

nia entre raonament polític i raonament jurídic traçada, entre d’altres instru-

ments però fonamentalment, per l’ús o no de topois hermenèutics àmpliament

reconeguts i comunament emprats en la interpretació constitucional, ha estat

traspassada per aquesta Sentència, la qual, precisament per la seva transcendèn-

cia política, hagués hagut d’afinar i evidenciar l’ús dels criteris interpretatius ju-

rídics seguits.

Res d’això no s’ha fet. I és que el que més preocupa és que, segurament,

tampoc no s’ha volgut fer. Aquesta sospita prové d’allò que s’indica a la Sentèn-

cia 31/2010 com a eix central (set curts paràgrafs dels FJ 57 i 58) entorn del qual
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pivota l’examen del títol IV de l’Estatut que, molt breument exposat, és en sín-

tesi el següent: 1r. Un límit qualitatiu al contingut de l’Estatut és el que exclou

com a comesa d’aquesta norma la definició de categories constitucionals; i, 2n.

Aquesta comesa correspon en exclusiva al poder constituent; com també li cor-

respon al Tribunal Constitucional que esdevé així una sort de poder constituent

que actualitza i acomoda el sentit de la Constitució a les circumstàncies del

temps històric. Així ho afirma literalment la Sentència: «En su condición de in-

térprete supremo de la Constitución, el Tribunal Constitucional es el único compe-

tente para la definición auténtica –e indiscutible– de las categorías y principios

constitucionales. Ninguna norma infraconstitucional, justamente por serlo, puede

hacer las veces de poder constituyente prorrogado o sobrevenido, formalizando uno

entre los varios sentidos que pueda admitir una categoría constitucional. Ese co-

metido es privativo del Tribunal Constitucional» (FJ 57). Per tant, i en definitiva,

la STC 31/2010 aporta en aquest punt tres grans novetats: a) crea un nou poder

constituent anomenat Tribunal Constitucional; b) ha desaparegut, per tant,

l’òrgan que formava part dels poders constituïts –el Tribunal Constitucional–

com a màxim intèrpret (que no únic) de la Constitució; i, c) degrada el paper

dels estatuts d’autonomia a textos que, tot i ésser els que tanquen la distribució

del poder estatal per mandat de l’article 147.1.d CE, constitueixen meres nor-

mes informatives, descriptives, és a dir, a no-normes, segons convingui a aquell

nou poder constituent acabat de crear.

A partir d’aquestes novetats que actuen, com es deia, com a punt de parti-

da des d’on es fa l’anàlisi del títol IV de l’Estatut, el que decideix la STC 31/2010

en relació amb la definició estatutària de les categories competencials, molt re-

sumidament, és el següent:

a) La definició dels tipus competencials no és inconstitucional. Tan-

mateix, és merament indicativa car qui en tot cas interpreta l’abast de cada

règim competencial és el Tribunal Constitucional: «[…] los Estatutos de

Autonomía (pueden) relacionar sin definir, esto es, sin otro ánimo que el des-

criptivo de una realidad normativa que le es en sí indisponible». […]. «Tal es,

en definitiva, el sentido que les cabe a las previsiones incluidas en los arts. 110,

111 y 112 EAC, constitucionalmente aceptables en la medida en que, con la

referida voluntad de descripción y de sistema, se acomoden a la construcción

normativa y dogmática que cabe deducir de nuestra jurisprudencia en cada

momento histórico, es decir, sin que su formalización como expresión de la vo-

luntad del legislador orgánico estatutario suponga un cambio en su cualidad

normativa, que será siempre, de no mediar una reforma expresa de la Consti-
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tución, la propia del ejercicio de nuestra jurisdicción. Esto es, sin que en modo

alguno se sustraiga a este Tribunal la facultad de modificar o revisar en el fu-

turo la doctrina ahora formalizada en los preceptos examinados» (FJ 58).

Aquesta interpretació no ens porta a la decisió.

b) La definició de competències exclusives (art. 110) és constitucional,

tot i que cal interpretar-la de manera que l’exclusivitat i la integritat que

s’atribueixen com a notes característiques d’aquest règim s’han d’excepcio-

nar sempre que el Tribunal Constitucional entengui que, en aquell àmbit

material, hi concorre (es fa servir erròniament aquest concepte en la Sen-

tència en comptes del de «confluència» que és pròpiament el que pot suc-

ceir) una competència estatal que serà la que aleshores actuï: «En definiti-

va, el art. 110 EAC no es contrario a la Constitución en tanto que aplicable a

supuestos de competencia material plena de la Comunidad Autónoma y en

cuanto no impide el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado ex art.

149.1 CE, sea cuando éstas concurren con las autonómicas sobre el mismo es-

pacio físico u objeto jurídico, sea cuando se trate de materias de competencia

compartida, cualquiera que sea la utilización de los términos ‘competencia ex-

clusiva’ o ‘competencias exclusivas’ en los restantes preceptos del Estatuto, sin

que tampoco la expresión ‘en todo caso’, reiterada en el Estatuto respecto de

ámbitos competenciales autonómicos, tenga otra virtualidad que la mera-

mente descriptiva ni impida, por sí sola, el pleno y efectivo ejercicio de las

competencias estatales» (FJ 59).

c) La definició de competències compartides és inconstitucional i, per

tant, nul, l’incís de l’article 111 EAC «com a principis o mínim comú nor-

matiu en normes amb rang de llei, excepte en els supòsits que es determi-

nin d’acord amb la Constitució i amb aquest Estatut». El motiu d’incons-

titucionalitat és que l’Estatut recull en aquesta definició només una de les

possibles formes que poden adoptar les bases segons ha establert la juris-

prudència constitucional: «...el precepto no se atiene estrictamente al concep-

to constitucional de las bases estatales, toda vez que las reduce a los «principios

o mínimo común normativo» fijados por el Estado «en normas con rango de

ley», cuando es lo cierto que, conforme a nuestra jurisprudencia, siendo aquél

el contenido que mejor se acomoda a la función estructural y homogeneiza-

dora de las bases y ésta la forma normativa que, por razones de estabilidad y

certeza, le resulta más adecuada (por todas, STC 69/1988, de 19 de abril), no

lo es menos que también es posible predicar el carácter básico de normas re-

glamentarias y de actos de ejecución del Estado (STC 235/1999, de 16 de di-

ciembre), y son factibles en las bases un alcance diferente en función del sub-
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sector de la materia sobre la que se proyecten e incluso sobre el territorio

(SSTC 50/1990, de 6 de abril y 147/1991, de 4 de julio, respectivamente). Y

ello no como pura excepción al criterio que para el art. 111 EAC constituye la

regla de principio (base principal o de mínimo normativo, formalizada como

ley), sino como elementos de la definición del contenido y alcance de la com-

petencia atribuida al Estado cuando éste es el titular de la potestad de dictar

las bases de la disciplina de una materia determinada. El art. 111 EAC no se

ajusta, por tanto, al cometido de la sistematización de las categorías del régi-

men constitucional de distribución de competencias que, según tenemos repe-

tido, puede desempeñar, sino que, elevando a regla esencial una sola de las va-

riables admitidas por este Tribunal en la definición del concepto de las bases

estatales, termina por definir el ámbito competencial del Estado. Si las bases

son ‘principios’ o ‘normación mínima’ no es asunto a dilucidar en un Estatu-

to, sino sólo en la Constitución, vale decir: en la doctrina de este Tribunal que

la interpreta» (FJ 60).

d) La definició de competències executives (art. 112 EAC) és constitu-

cional, sempre que s’interpreti d’acord amb la concepció material del Tri-

bunal Constitucional respecte del terme «legislació» el qual, referit a les po-

testats de l’Estat, inclou tant la llei en sentit formal com el reglament

d’execució. En no gaires línies s’arriba a aquesta conclusió: «Sólo entendida

en esa concreta dimensión, la potestad reglamentaria a que se refiere el art.

112 EAC, limitada a la emanación de reglamentos de organización interna y

de ordenación funcional de la competencia ejecutiva autonómica, no perjudi-

ca a la constitucionalidad del art. 112 EAC» (FJ 61).

e) Finalment, i pel que fa a l’anomenat blindatge competencial, tam-

poc no es declara inconstitucional aquesta tècnica sempre que s’entengui

que aquell és merament indicatiu i que l’«en tot cas» no exclou la conflu-

ència de competències estatals quan el Tribunal Constitucional consideri

que hi són presents: «En cuanto a la técnica seguida en ocasiones por el Esta-

tuto de atribuir competencias materiales a la Generalitat que se proyectan ‘en

todo caso’ sobre las submaterias correspondientes, ya hemos afirmado (funda-

mento jurídico 59) que dicha expresión ha de entenderse en sentido mera-

mente descriptivo o indicativo de que dichas submaterias forman parte del

contenido de la realidad material de que se trate, pero sin que las competen-

cias del Estado, tanto si son concurrentes como si son compartidas con las de

la Comunidad Autónoma, resulten impedidas o limitadas en su ejercicio por

esa atribución estatutaria ‘en todo caso’ de competencias específicas a la Ge-

neralitat. Éste es el sentido en que habrá de ser entendida dicha expresión que
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figura en determinados preceptos impugnados (arts. 117.1; 118.1 y 2; 120.1, 2

y 3; 121.1 y 2; 123; 125.1 y 4; 127.1 y 2; 131.3; 132.1; 133.1 y 4; 135.1; 139.1;

140.5 y 7; 147.1; 149.3; 151; 152.4; 154.2; 155.1; 166.1, 2 y 3; 170.1 y 172.2), lo

que nos evitará volver sobre este extremo al enjuiciar cada uno de ellos» (FJ 64).

Aquest és, doncs, el resultat final del procés de reforma estatutària pel que

fa a al sistema de distribució competencial i, en concret, a la introducció de les

definicions incorporades als articles 110, 111 i 112 EAC sobre els diferents rè-

gims competencials. I si es volen cloure aquests breus apunts amb una primera

impressió respecte d’aquesta qüestió, també es pot fer amb una breu conclusió:

el títol IV de l’Estatut de 2006 ha resultat radicalment desactivat per la STC

31/2010. Totes i cadascuna de les intencions de la reforma quant al reforçament

de l’autogovern en perspectiva competencial han estat descavalcades. S’ha tor-

nat, amb sort, a l’Estatut de 1979.

Però, és clar, l’astorament és sincer. I encara més perquè no deixa cap es-

cletxa de debat en l’àmbit de la nostra disciplina, perquè no és possible constru-

ir respostes raonades i raonables jurídicament en front de la decisió de la STC

31/2010, si el punt de partida és el d’autoproclamar-se poder constituent-actua-

litzador de la Constitució a manca de reforma d’aquesta, mentre que, al mateix

temps, i xocant frontalment amb la més recent jurisprudència sobre el tema

(STC 247/2007) i amb el mandat constitucional de l’article 147.2.d CE, es rele-

ga l’Estatut a una mena de codi de bones pràctiques.A partir d’aquí, doncs, com

que el Tribunal Constitucional s’autoirroga la capacitat de l’arbitrarietat (enten-

gui’s com a possibilitat de decisió no reglada segons els cànons de la interpreta-

ció jurídica pel fet de ser poder constituent) en els processos de presa de les se-

ves decisions, cap argument jurídic s’hi pot oposar.
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