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1. INTRODUCCIÓ 

 

El sistema constitucional espanyol està basat en un model concentrat en un únic Tribunal, 

amb l’existència de diferents tipus de recursos però tots ells de control posterior i no preventiu 

de constitucionalitat de les lleis, i barreja el control abstracte amb el casuístic. Però, quines 

altres opcions hi ha? El sistema permet incorporar-les? Quins beneficis tindria fer-ho? I en 

definitiva, hauríem de fer-ho? 

La primera pregunta s’ha decidit enfocar-la des de l’estudi del sistema de control 

constitucional francès, i especialment les figures del control d’ofici de constitucionalitat de les 

lleis orgàniques i el recurs previ d’inconstitucionalitat de les lleis ordinàries. Com estan 

regulades i a quin model responen. El recurs previ d’inconstitucionalitat és una figura 

coneguda a l’ordenament espanyol, de la qual ja va formar part, i per tant l’estudi es centrarà 

més en el control d’ofici, que a més es pot considerar més eficaç per les raons que 

s’exposaran.  

Després s’analitzarà el sistema de control constitucional espanyol i quines opcions de 

modificació ofereix. Caldrà veure quelcom essencial, i és si el Tribunal Constitucional està 

capacitat per a respondre a la incorporació de nous instruments de control. Quin és el seu 

volum i càrrega de feina i si és tan diferent al del Conseil Constitutionnel francès.  

Finalment s’exposaran diverses raons per les quals seria beneficiós incorporar la figura del 

control d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques a l’ordenament jurídic espanyol.  

De l’estudi i anàlisi de la regulació francesa i espanyola, del volum de feina del Tribunal 

Constitucional i dels eventuals beneficis que comportaria, es conclourà l’oportunitat de la 

seva innovadora regulació al nostre sistema constitucional.  
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2. EL SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL FRANCÈS 

 

La regulació del control constitucional francès difereix en gran mesura de la seva regulació a 

la Constitució espanyola. Més enllà de les diferències que ja seran comentades en l’epígraf 3, 

pràcticament l’única semblança és que a França, com en la majoria d’estats europeus, el 

sistema és de control concentrat, és a dir, que el poder constituent francès del 1958 va decidir 

donar el monopoli del control de la constitucionalitat de les lleis franceses a un únic tribunal, 

en aquest cas el Conseil Constitutionnel. Regulat al Títol VII de la Constitució francesa de 

1958, és important tenir present que aquest títol ha patit dues reformes sense que per això es 

canviés el model de control, malgrat tenir importants conseqüències que veurem tot seguit.  

El títol VII de la Constitució de 1958 estableix, sense ànim d’anàlisi exhaustiva, la 

composició del Conseil Constitutionnel i com es nomenen els membres (article 56), les 

incompatibilitats (article 57), i diverses funcions que es basen en vetllar per la regularitat en: 

el nomenament del President de la República (article 58), l’elecció de diputats i senadors 

(article 59) i els referèndums (article 60). A més, també regula els efectes de les declaracions 

d’inconstitucionalitat (article 62) i l’obligació del legislador de regular via llei orgànica en 

funcionament del Tribunal (article 63). 

Però cal destacar de forma individualitzada dues funcions, que són les que més s’assemblen a 

les que associem des d’Espanya a un Tribunal Constitucional per la nostra regulació, com són 

el recurs d’inconstitucionalitat, que és en el que es centrarà l’anàlisi del treball, regulat a 

l’article 61; i una figura similar al recurs d’empara anomenada “qüestió prioritària de 

constitucionalitat” regulada per l’article 61-1 (el que aquí coneixeríem com a 61bis). 

El recurs de constitucionalitat està regular de la següent forma per l’article 61
1
:  

Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, las proposiciones de ley mencionadas 

en el artículo 11 antes de que sean sometidas a referéndum, y los reglamentos de las 

Cámaras parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al Consejo 

Constitucional, el cual se pronunciará sobre su conformidad con la Constitución.  

Con el mismo fin, podrán presentarse las leyes al Consejo Constitucional antes de su 

promulgación por el Presidente de la República, el Primer Ministro, el Presidente de 

                                                             
1 Segons la traducció al castellà del text publicada al seu lloc web pel Conseil Constitutionnel. Recuperat 20 de 

juny de 2015, des de http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/constitution_espagnol.pdf  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/constitution_espagnol.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/constitution_espagnol.pdf
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la Asamblea Nacional, el Presidente del Senado o sesenta diputados o sesenta 

senadores.  

En los casos previstos en los dos apartados anteriores, el Consejo Constitucional se 

pronunciará en el plazo de un mes. No obstante, a petición del Gobierno, y si existe 

urgencia, este plazo podrá reducirse a ocho días.  

En estos mismos casos, la remisión al Consejo Constitucional suspenderá el plazo de 

la promulgación. 

D’aquest article es desprèn que el model de control de constitucionalitat francès és 

essencialment preventiu, basat en dos figures: el control d’ofici de les lleis orgàniques i el 

recurs de constitucionalitat previ de les lleis ordinàries. En tots dos casos la llei no entra en 

vigor fins que sigui resolta la constitucionalitat de la mateixa, evitant d’aquesta forma que 

entri en l’ordenament jurídic una llei orgànica contrària a la Constitució. Per tant es presenta 

com la figura exactament contrària al model de control de constitucionalitat a posteriori que 

permet la vigència temporal de les lleis inconstitucionals fins que aquesta inconstitucionalitat 

no sigui declarada per algun tribunal. En aquest sentit, per tant, el recurs d’ofici de 

constitucionalitat es mostra com un instrument eficaç.  

Però aquesta idea de màxima garantia de constitucionalitat de les lleis orgàniques no es manté 

amb les lleis ordinàries, on es necessita la intervenció del President de la República, del 

Primer Ministre, del President de l’Assemblea Nacional o del President del Senat, figures 

normalment associades a la majoria parlamentària que aprova la llei i té dubtes de la 

constitucionalitat de la mateixa, o la intervenció de seixanta diputats o seixanta senadors, 

legitimats des de la reforma del 29 d’octubre de 1974 i que des de llavors tenen la capacitat de 

fer oposició a través d’aquesta figura. Es pot observar a partir d’aquesta reforma que la idea 

original del constituent francès
2
 era concebre el recurs previ de constitucionalitat com un 

instrument més assimilat a una consulta sobre la constitucionalitat de la llei que no pas un 

recurs en si mateix, ja que només estava legitimat el partit governant a interposar-lo.   

De totes dues figures hem de destacar la celeritat que s’imposa des de la pròpia norma 

constitucional al Conseil Constitutionnel per resoldre en un mes els recursos, permetent 

d’aquesta forma que la resolució no s’eternitzi. I fins i tot es preveu una reducció del termini a 

8 dies a petició del Govern en casos d’urgència. Aquest breu termini és essencial perquè el 

                                                             
2
 Pérez Royo, Javier. Crónica de un error. Revista Española de Derecho Constitucional. Mayo-Agosto 1986, año 

6, número 17, pp. 137-170. 
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Parlament francès funcioni correctament i el planejament polític del partit governant pugui 

entrar en vigor en un termini raonable sense dubtes sobre la seva constitucionalitat.   

És necessari, en aquest punt, poder diferenciar el control d’ofici i el recurs previ 

d’inconstitucionalitat a partir del seu objecte, és a dir, de quines són les matèries que la 

Constitució francesa de 1958 reserva per les lleis orgàniques. En el cas espanyol, la 

Constitució dedica el primer paràgraf de l’article 81 a determinar, de forma incomplerta, la 

reserva de llei orgànica pel desenvolupament de drets fonamentals i llibertats públiques, 

aprovar Estatuts d’Autonomia i el règim electoral general, però també les altres previstes a la 

Constitució (com per exemple institucions com el Tribunal Constitucional, el Defensor del 

Poble o el Poder Judicial). A la Constitució francesa de 1958 no existeix cap article com el 81 

que encara que de forma precària defineixi de forma ordenada algunes de las matèries amb 

reserva de llei orgànica, i cal fer una lectura sistemàtica de tot el text per veure una a una les 

matèries, podent destacar: elecció del President de la República (article 6), referèndum (article 

11), els pressupostos generals (article 47), la qüestió prioritària de constitucionalitat (article 

61-1), el Conseil Constitutionnel (article 63), el Consell Superior de la Magistratura (article 

65) o el Defensor dels Drets (figura assimilable al Defensor del Poble, regulat a l’article 71-

1). Es pot veure, per tant, que hi ha similituds entre ambdues regulacions de les lleis 

orgàniques. 

De l’anàlisi del seu objecte s’observa que es reserva per les lleis orgàniques el 

desenvolupament legislatiu de la Constitució, ordenant les institucions i el funcionament de 

l’estat. I és fàcil comprendre que és per la importància de l’objecte que no només s’exigeix un 

procediment més complex que per les lleis ordinàries, sinó que a més amb el control d’ofici 

de la seva constitucionalitat es garanteix el correcte desenvolupament constitucional. S’evita 

així que qüestions de vital importància i que poden afectar a l’essència de la pròpia República 

francesa sota la Constitució del 1958 puguin ser inconstitucionals i tenir efectes, com passaria 

amb un control posterior i no preventiu.  

De la qüestió prioritària de constitucionalitat primer cal diferenciar-la del recurs d’empara 

existent a l’ordenament espanyol ja que només permet recórrer davant de lleis que vulnerin 

drets fonamentals, i no contra actes governamentals i administratius ni decisions judicials
3
. A 

més, cal tenir present que el procediment recorda a una qüestió d’inconstitucionalitat al ser el 

                                                             
3
 Segons la definició que consta al lloc web del Tribunal Constitucional: 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/competencias/Paginas/COMPT_04_RA.aspx  

http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/competencias/Paginas/COMPT_04_RA.aspx
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Tribunal que jutja el cas el qui ha d’elevar la qüestió al Conseil Constitutionnel després de 

l’al·legació de la part de la violació legal d’un dret fonamental. D’altra banda, s’ha de 

destacar que es va introduir mitjançant reforma constitucional el 23 de juliol de 2008 i que va 

suposar la incorporació del control de constitucionalitat de les lleis posterior a la seva 

promulgació. Això és important tenir-ho present perquè suposa un canvi del paradigma 

previst pel constituent del 1958, que va preveure al redactar el text que el control havia de ser 

únicament preventiu. Aquesta idea serà desenvolupada més endavant quan s’analitzi, a la 

inversa, l’impacte d’una eventual (re)incorporació del control preventiu a un sistema basat en 

el control posterior com l’espanyol, amb la diferència que a França es va reformar la 

Constitució per canviar el model, no com a Espanya on la interpretació era i és legislativa i no 

constituent. Però no és només un canvi de paradigma per la incorporació del control posterior, 

sinó que ho és també per la incorporació del control casuístic i no exclusivament abstracte.  

És a dir, a partir de la reforma, el Conseil Constitutionnel també va començar a resoldre a la 

vista d’un cas concret, amb unes conseqüències legals que es demostren contràries a la 

Constitució i que potser de forma abstracte no s’havien originat. Finalment, cal veure com el 

termini màxim de resolució en aquest cas no l’estableix la Constitució sinó una llei orgànica, 

que és de 3 mesos des que se li plantegi la qüestió
4
.  

En conclusió, el model francès preveu tres grans figures per controlar la constitucionalitat de 

les lleis com són el recurs previ d’inconstitucionalitat de les lleis ordinàries, la qüestió 

prioritària de constitucionalitat i el control d’ofici de les lleis orgàniques, que com s’ha dit 

durant aquest epígraf, és l’instrument més eficaç per garantir la constitucionalitat de les lleis 

que controla.   

3. EL SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL ESPANYOL 

 

L’objectiu d’aquest epígraf no és explicar vastament com funciona el control constitucional 

espanyol sinó que busca veure quin sistema va preveure el constituent al 1978 i veure les 

opcions que va deixar al legislador i si aquest podria incorporar el control d’ofici de 

constitucionalitat de les lleis orgàniques donada la seva eficàcia.  

                                                             
4
 Article 23-10 del Decret legislatiu número 58-1067, de 7 de novembre de 1958, pel que s’aprova la llei 

orgànica sobre el Conseil Constitutionnel  
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El Tribunal Constitucional està regulat pel Títol IX de la Constitució espanyola de 1978. No 

ha patit cap reforma en aquest temps (cal tenir en compte que a Espanya només hi ha hagut 

dues reformes constitucionals en 37 anys, no com a França, on en 57 anys han reformat 24 

vegades el text
5
). En 7 articles es regulen la composició i el règim del Tribunal Constitucional 

(articles 159 i 160), la seva competència sobre recursos d’inconstitucionalitat contra lleis i 

normes amb rang de llei, recursos d’empara, conflictes de competència i els recursos del 

Govern estatal contra disposicions i resolucions dictades pels òrgans de les Comunitats 

Autònomes (article 161), els legitimats per interposar els recursos (article 162), la qüestió 

d’inconstitucionalitat (article 163), l’eficàcia de les sentències del Tribunal (article 164) i la 

reserva de llei orgànica pel desenvolupament de tot l’article (article 165). Cal dir que l’article 

161 preveu la remissió a altres instruments de control de constitucionalitat que puguin ser 

regulats per lleis orgàniques. Cal afegir el recurs previ d’inconstitucionalitat dels Tractats 

Internacionals reconegut a l’article 95 de la Constitució, regulat de forma més aviat similar a 

una consulta, figura discordant amb les anteriors però que té una raó de ser concreta i no 

contradictòria amb el model, com s’explicarà més endavant.  

Per tant, podem destacar 4 grans figures d’entre els instruments per controlar la vigència d’un 

ordenament jurídic plenament constitucional: els conflictes de competència, les qüestions 

d’inconstitucionalitat, els recursos d’empara i els recursos d’inconstitucionalitat. La primera 

figura no té homòleg en el sistema francès, les qüestions d’inconstitucionalitat i els recursos 

d’empara tenen similituds ja comentades amb la qüestió prioritària de constitucionalitat, i els 

recursos d’inconstitucionalitat s’assimilen al recurs previ d’inconstitucionalitat francès en tot 

menys en el moment d’exercici del recurs. El sistema francès, preveu en canvi el control 

d’ofici de les lleis orgàniques que no s’assimila a cap figura contemplada per la Constitució. 

La gran diferència, i que explica la diferència del volum d’activitat que tenen els dos tribunals 

homòlegs francès i espanyol, és que el control de constitucionalitat a França es reserva en tot 

moment només per normes amb rang de llei, mentre que a Espanya els conflictes de 

competència i els recursos d’empara es poden exercitar també contra accions administratives i 

contra decisions judicials també els segons.  

L’altra gran diferència era fins el 2008 el model de control de constitucionalitat, malgrat ser 

tots dos control concentrat per un únic tribunal competent. El model francès de 1958 preveia 

                                                             
5
 Segons enumera el Conseil Constitutionnel al seu lloc web http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/les-revisions-constitutionnelles.5075.html  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/les-revisions-constitutionnelles.5075.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/les-revisions-constitutionnelles.5075.html
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un sistema de control preventiu i el model espanyol de 1978 preveu segons el redactat de la 

norma únicament un control posterior o correctiu. Aquesta diferència es va reduir quan al 

2008 França va reformar la seva constitució i el model va passar a ser mixt, combinant el 

control preventiu amb el control d’ofici de les lleis orgàniques i el recurs previ 

d’inconstitucionalitat de les lleis ordinàries amb el control posterior de les qüestions 

prioritàries de constitucionalitat. Sembla que en aquest cas el que buscava el Parlament 

francès al reformar la Constitució en aquest aspecte era introduir un últim recurs excepcional 

davant eventuals violacions de drets fonamentals per una normativa legal inconstitucional
6
, 

actuació concordant amb una voluntat de donar més mecanismes davant les vulneracions de 

drets fonamentals com es va demostrar també amb la creació del Defensor dels Drets introduït 

al Títol XI de la Constitució. També cal dir que a partir de la reforma el model francès es va 

equiparar amb la barreja de control abstracte i casuístic al model espanyol, que en nostre cas 

es tradueix en el primer cas en els recursos d’inconstitucionalitat i en el segon en les qüestions 

d’inconstitucionalitat i els recursos d’empara
7
.  

Cal recordar, però, que existeix la nota discordant del model de control posterior. La figura 

del recurs previ d’inconstitucionalitat dels Tractats Internacionals (recordem: recurs establert 

pel constituent, no pel legislador), desenvolupat per l’article 78 de la LOTC, persegueix 

l’objectiu concret d’evitar els perillosos efectes que tindria incorporar a l’ordenament jurídic 

espanyol un Tractat Internacional contrari a la Constitució, com seria detectar la contradicció i 

haver de reformar la Constitució o intentar canviar o directament treure el consentiment al 

Tractat. Per això en cas de dubte es permet acudir al Tribunal Constitucional, i per tant té una 

raó de ser independent de la resta del model de control posterior, ja que amb les lleis 

inconstitucionals una sentència després de l’entrada en vigor de la llei anul·la els efectes de la 

disposició inconstitucional directament sense haver d’arrossegar la contradicció com en el cas 

dels Tractats. I a més, no recorda en si a un recurs sinó més aviat a una espècie de consulta, ja 

que només el pot plantejar el Govern o les majories de cada cambra, que seran sempre del 

mateix partit o projecte polític en cas de coalicions. 

                                                             
6
 Un mécanisme de contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception permettra à tout justiciable de 

contester, à l'occasion d'une instance où il est partie, la conformité d'une disposition législative aux droits et 

libertés reconnus par la Constitution. Extret de l’informe del Consell de Ministres de 23 d’abril de 2008 durant 

el tràmit d’aprovació de la Llei constitucional número 2008-724 de 23 de juliol de 2008. Recuperat 21 de juny de 

2015, des de http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp  
7
 En aquest sentit els conflictes de competència tenen una naturalesa especial, al no esperar conseqüències sobre 

particulars però existir dues parts: Comunitat Autònoma i Estat.  

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_5eme.asp
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Però el que ens interessa ara és que la regulació constitucional espanyola preveu una clàusula 

d’escapament com és remetre al legislador nacional la possibilitat de legislar altres 

mecanismes de constitucionalitat amb reserva de llei orgànica. Per tant, el constituent va 

deixar la porta oberta als posteriors Parlaments per introduir altres recursos. Aquesta és la via 

per la qual es va introduir al 1979 el recurs previ d’inconstitucionalitat amb la regulació 

primera de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional (LO 2/1979, de 3 d’octubre, del 

Tribunal Constitucional). La doctrina, que té com un dels seus màxims exponents en aquest 

tema a Pérez Royo amb el seu article Crónica de un error, va deixar clar durant els anys de 

vigència d’aquesta figura que aquesta s’oposava al model establert pel constituent i que la 

possibilitat atorgada al legislador per regular altres mecanismes de control de 

constitucionalitat no permet atemptar contra el telos del model com és el control posterior. Si 

bé al principi el recurs previ d’inconstitucionalitat tenia cert marge de constitucionalitat, ja 

que va ser plantejat per UCD com una figura de consulta similar al recurs previ 

d’inconstitucionalitat dels Tractats Internacionals en el sentit de poder ser plantejat només pel 

Govern o la majoria d’alguna de les cambres, va acabar sent aprovat com un recurs i es va 

impossibilitar així qualsevol opció de constitucionalitat.  

Cal fer dues apreciacions a aquesta opinió doctrinal majoritària. Primer, que el Tribunal 

Constitucional va ser compel·lit a pronunciar-se sobre el recurs previ d’inconstitucionalitat 

quan amb la reforma del 1985 (via llei orgànica) el Grup Popular va interposar un recurs previ 

d’inconstitucionalitat davant la supressió del mateix, i el Tribunal va declarar que es tractava 

d’una figura “no contra la Constitución, pero si al margen de ella”
8
. I d’altra banda, cal tenir 

present que existeix una diferència en el nostre ordenament amb el cas francès, i és que la 

Constitució al seu article 91 preveu la sanció i promulgació de les lleis per part del Rei en els 

següents 15 dies des de l’aprovació per part del Parlament espanyol, amb la possibilitat per 

tant que ho faci el dia següent de l’aprovació, i aquesta regulació va entrar en conflicte amb la 

possibilitat d’interposar el recurs previ d’inconstitucionalitat durant els tres primers dies 

després de l’aprovació a les cambres, podent-se donar un conflicte
9
 que el Tribunal 

Constitucional va intentar harmonitzar no permetent la promulgació fins que passés el termini 

dels tres dies. Aquesta diferència, però, sembla que no afectaria a una inclusió del control 

d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques.  

                                                             
8 FJ 2, STC 66/1985, de 23 de mayo. 
9 Boletín de Jurisprudencia Constitucional, número 23, p. 290. Referenciat a Pérez Royo, Javier. Crónica de un 
error. Revista Española de Derecho Constitucional. Mayo-Agosto 1986, año 6, número 17, pp. 137-170. 
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En definitiva, el sistema de control de constitucionalitat espanyol té marcades diferències amb 

el francès quant al seu objecte i quant al model. Però igual que a França es va modificar la 

Constitució per adaptar el model preventiu cap a un model mixt, Espanya té l’opció 

controvertida doctrinalment de fer-ho legislativament amb el permís del constituent. Cal 

veure, ara, però, si el Tribunal Constitucional estaria preparat per aquest canvi i quins 

eventuals beneficis tindria incloure el control d’ofici de constitucionalitat de les lleis 

orgàniques, un control d’ofici que no troba cap obstacle literal a la Constitució per ser regulat 

per llei orgànica.   

4. EL CONSEIL CONSTITUTIONNEL I EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Aquest epígraf té per objectiu demostrar amb dades una idea ja esmentada durant el treball: el 

Conseil Constitutionnel té una càrrega de feina inferior que el Tribunal Constitucional. Per 

fer-ho, compararem les dades del 2013 donat que la memòria d’aquest any és l’última 

publicitada pel Tribunal Constitucional.  

Segons la memòria que es troba al lloc web del Conseil Constitutionnel, ens trobem amb 

aquest quadre: 
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D’aquestes dades podem destacar com al 2013 el Conseil Constitutionnel es va pronunciar 

sobre 6 controls d’ofici de constitucionalitat de lleis orgàniques, va veure recorregudes 15 

lleis ordinàries i va resoldre 66 qüestions prioritàries de constitucionalitat. I en total, afegint 

totes les qüestions sobre les que s’ha de pronunciar, va resoldre 357 afers, tenint en compte 

que va haver de resoldre un número inusual de recursos per les eleccions legislatives que 

s’havien dut a terme el juny del 2012.  

Cal tenir present, però, que dels principals recursos només va haver de pronunciar-se en 87 

ocasions en tot l’any, permetent d’aquest manera complir amb la celeritat exigida per la 

Constitució d’un mes en el control de les lleis orgàniques i de les lleis ordinàries.  

Mentre a la Memòria del 2013 del Tribunal Constitucional trobem el següent quadre: 
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D’aquestes dades observem una situació totalment oposada. En només un any, el Tribunal 

Constitucional va resoldre 83 recursos d’inconstitucionalitat (5 eren acumulats en diverses 

sentències), 78 qüestions d’inconstitucionalitat, 95 recursos d’empara (87 per sentència, 5 per 

aute d’inadmissió i 3 acumulats) de 6012 presentats i 40 conflictes de competència. En total, i 

només comptant els 4 principals recursos i  resolts quant al fons, va resoldre 297 qüestions. A 

més de ser cridat a resoldre 6217 vegades en total. En definitiva, les dades són clares. 87 

casos (CC) resolts contra 297 (TC) dels principals recursos de cada tribunal.  

I no és només la quantitat d’afers que han de resoldre, sinó que això comporta una demostrada 

i exagerada lentitud. De fet, a l’abril de 2012 es comptabilitzaven en a prop de 450 recursos 

pendents
10

, d’entre els que destaquen el recurs contra la legalització dels matrimonis 

homosexuals (Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de 

dret a contraure matrimoni) resolt 7 anys després de la seva aprovació al novembre de 2012
11

 

i un encara ara no resolt com el recurs a la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual 

i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.  

Aquesta lentitud és precisament la que va portar al legislador a modificar la regulació dels 

recursos d’empara l’any 2007 per intentar alliberar una mica la càrrega de feina del Tribunal 

Constitucional
12

. A l’exposició de motius de la llei, el legislador reconeixia que l’objectiu de 

la llei era afrontar “las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional” i que de les 

dificultats “destaca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el 

punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Por 

otro lado, la realidad de los hechos ha permitido también constatar la lentitud de los 

procedimientos que se desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de 

las que es el momento de dar respuesta legislativa”. Cal destacar que al 2012 els recursos 

d’empara se solucionaven generalment en un temps raonable
13

.  

En aquest context, costa molt imaginar que realment el Tribunal Constitucional pogués ser en 

aquests moments capaç d’incorporar tant el recurs previ de constitucionalitat com el recurs 

d’ofici de constitucionalitat amb aquest volum de feina. És innegable que la, 

                                                             
10

 Lázaro, Julio M. “El Constitucional acumula retrasos de hasta 13 años en leyes polémicas”. El País, 2 d’abril 

de 2012. Recuperat 25 de juny de 2015, des de 

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/01/actualidad/1333311471_924226.html  
11

 STC 198/2012, de 6 de novembre de 2012 
12

 LO 6/2007, de 24 de maig, per la que es modifica la LO 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional 
13

 Lázaro, Julio M, op. cit.  

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/01/actualidad/1333311471_924226.html
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comparativament, poca feina del Conseil Constitutionnel és la que permet resoldre en el 

termini establert d’un mes els controls d’ofici de constitucionalitat de lleis orgàniques i els 

recursos previs d’inconstitucionalitat de lleis ordinàries.  

Però, si, per exemple, analitzem les dades de l’ús del recurs previ d’inconstitucionalitat entre 

1982 i 1985 (segona legislatura) podem veure com es van aprovar 22 Lleis Orgàniques i 

només van ser recorregudes 4 per recurs previ d’inconstitucionalitat pel partit opositor, que 

era el Partit Popular
14

. No sembla realment un número exagerat. La seva supressió no va 

respondre tant a un exercici exagerat quantitativament de la institució sinó l’ús polític de la 

mateixa, que impedia al partit governant promoure les seves polítiques legislatives en àmbits 

clau de desenvolupament constitucional, ja que el recurs allargava durant mesos i anys 

l’entrada en vigor de les lleis orgàniques aprovades. El Tribunal Constitucional es va 

començar a utilitzar com a mecanisme polític de forma abusiva.  

Però, i si hagués existit el control d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques en un 

moment on s’estava desenvolupant la Constitució aprovada pocs anys abans? Evidentment 

hagués estat problemàtic pel Tribunal Constitucional haver de manifestar-se sobre les 22 lleis, 

per molt que s’hagués treballat per resoldre veloçment en períodes d’un mes, el tribunal 

s’hauria vist saturat. Si ens hi fixem, el número de lleis orgàniques aprovades a Espanya és 

superior a les aprovades a França, i és que aquí la reserva de llei orgànica abasta moltes més 

matèries, i de forma essencial, que allà no, els drets fonamentals. Podria semblar que aquest 

volum d’activitat legislativa orgànica es reduiria un cop complerts els mandats constitucionals 

de desenvolupament orgànic del text, però de fet, si mirem l’activitat parlamentària de la 

present legislatura, veiem que se n’han aprovat 31
15

, i que per tant el volum de lleis 

orgàniques segueix sent considerable encara que menor que el de les dues primeres 

legislatures (38 a la primera i 41 en la segona)
16

.  

I més enllà del número de lleis orgàniques aprovades els últims anys, la proporció d’aquestes 

que han estat recorregudes és molt petit. De les 8 lleis orgàniques aprovades durant el 2014, 

                                                             
14

 Segons les paraules del diputat Ruiz Gallardón. El 25% segons el diputat Saenz de Cosculluela. BOC, Diario 

de Sesiones, número 128, sessió de 25 de maig de 1984, pp. 5876 i 5884. Referenciat a l’article de Pérez Royo , 

Javier, op. cit. Recuperat 25 de juny de 2015, des de 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L2/CONG/DS/PL/PL_128.PDF  
15 a data de 22 de juny de 2015 
16
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anicas  
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només 2 (25%) han estat recorregudes: la reforma de la justícia universal (Ley Orgánica 

1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, relativa a la justicia universal)
17

 i l’Estatut d’Autonomia de Castella – la Manxa (Ley 

Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha)
18

, aquest últim ja resolt. Per tant, no hi ha hagut un canvi de tendència des de 1985, 

quan es va eliminar el recurs previ d’inconstitucionalitat. És a dir, el Tribunal Constitucional 

realment notaria en la seva activitat el fet d’haver de resoldre sobre 6 lleis orgàniques més de 

les que ja s’ha de pronunciar, i més si tenim en compte que haurien de sentenciar en un mes.  

Però, quins beneficis tindria incorporar a l’ordenament espanyol el control d’ofici de la 

constitucionalitat de les lleis orgàniques? 

5. BENEFICIS DE LA INCORPORACIÓ DEL CONTROL D’OFICI 

 

Ens trobem en un moment on s’ha tornat a plantejar el debat sobre la recuperació del recurs 

previ d’inconstitucionalitat
19

, sobretot arrel del conflicte de sobiranies que va sorgir quan el 

Tribunal Constitucional, que beu de la sobirania de tota la població espanyola però d’una 

forma delegada, va anular i interpretar conforme Constitució articles d’un Estatut 

d’Autonomia de Catalunya del 2006 que havia estat referendat per la població catalana de 

forma directa. Per evitar que aquests conflictes es tornin a repetir, es planteja la recuperació 

del recurs previ al referèndum. 

Es pot entendre que aquest possible benefici s’estendria en el cas de l’eventual i innovadora 

incorporació del control d’ofici de constitucionalitat de les lleis orgàniques. Però també se’n 

sumarien més. 

Primer, en un model de control constitucional concentrat, on es confia en un únic tribunal per 

resoldre els conflictes de constitucionalitat, i que té com a base el control abstracte de les lleis 

sense esperar als casos concrets de conflicte, seria beneficiós per l’ordenament jurídic evitar 

que qualsevol llei orgànica pogués sobreviure amb un contingut inconstitucional. En aquest 

sentit, sense oblidar que un dels problemes del control abstracte és que mai pot donar resposta 

                                                             
17

 BOE número 181 de 26 de juliol de 2014 
18

 BOE número 223 de 13 de setembre de 2014 
19

 Que s’ha traduït en dues proposicions de llei que s’estan tramitant al Congrés dels Diputats, on es preveu 

recuperar-lo únicament pels casos d’aprovació d’Estatuts d’Autonomia.  
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a tots els possibles casos que puguin sorgir a la pràctica, el control d’ofici permetria que en 

comptes de rescabalar els danys un cop causat el perjudici, aquest perjudici no es causés 

(majoritàriament). 

El segon punt és recordar que es criticava del recurs previ d’inconstitucionalitat que servia a 

l’oposició per a obstaculitzar l’activitat del Govern, que veia com les seves lleis no entraven 

en vigor en temes clau. Precisament el control d’ofici permetria al Govern aprovar lleis 

orgàniques amb l’aval de la seva constitucionalitat. Aquest valor afegit enriquiria el debat 

públic amb l’oposició, que es centraria en els diferents models polítics i no en amenaces de 

recurs que el ciutadà mitjà desconeix si són certes o si ni tan sols hi hauria motius per 

presentar.  

Tercer, les matèries que són regulades per llei orgànica es mereixerien aquesta garantia de 

constitucionalitat. No només pel cas dels Estatuts d’Autonomia i els conflictes de sobirania. 

Sinó sobretot per la regulació dels drets fonamentals, per dos motius: en primer lloc, pel fet 

que les lleis recorregudes al Tribunal Constitucional que són estatals no se suspenen per la 

presentació del recurs d’inconstitucionalitat i per tant tenen efectes durant la discussió del 

Tribunal Constitucional, que recordem que duren anys. En segon lloc, i principalment, perquè 

són les matèries en les quals s’acostumen a centrar principalment les polítiques del partit 

entrant al Govern, és a dir, aquelles lleis on es manifesta un projecte polític. Les lleis 

d’educació, la regulació de les penes al Codi Penal o últimament la regulació de l’avortament 

demostren que el més beneficiós pels ciutadans seria que el Tribunal Constitucional es 

manifestés amb anterioritat a l’entrada en vigor de la llei, i el fet que fos d’ofici i no via recurs 

previ d’inconstitucionalitat, permetria, com he dit, un millor debat polític centrat en idees i 

aportaria una major legitimitat democràtica del Govern.  

Es podria discutir d’aquest argumentari que el Tribunal Constitucional es polititzaria en molts 

casos, ja que resoldria en plena discussió de les diferents posicions polítiques. Però realment 

seria una demostració de confiança en la seva tasca, de bona praxis jurídica i de qualitat de la 

nostra democràcia que el Tribunal resolgués únicament sota criteris jurídics i els partits 

polítics no fessin seves les resolucions d’aquest
20

. Per fer-ho, és clar, caldria que per 

començar no hi hagués cap dubte de la independència i imparcialitat dels magistrats que en 

formen part, i que aquests tinguessin una qualitat professional indiscutible.  

                                                             
20

 De fet, al ser un control d’ofici i no necessitar recurs per part de l’oposició, se li trauria a les sentències el 

caràcter de guanyadors i vençuts.  
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6. CONCLUSIONS 

 

De tot el que s’ha analitzat durant aquestes pàgines és important destacar diferents idees. 

El control d’ofici de constitucionalitat és una figura eficaç en el control abstracte de lleis amb 

un contingut tan  important com les lleis orgàniques. El fet d’assegurar la constitucionalitat 

d’aquestes lleis, de treure aquesta qüestió del debat polític i la lògica de millor prevenir que 

rescabalar ens asseguren que és un bon instrument que s’ha de tenir molt en compte a l’hora 

d’establir un model de control de constitucionalitat.  

Però la lògica del nostre ordenament jurídic, aquell previst pel constituent espanyol, impedeix 

la seva incorporació. Diverses qüestions així ho corroboren. Destaca, en primer lloc, que el 

sistema de control de constitucionalitat espanyol és essencialment posterior i no preventiu, i 

per molt que la Constitució permeti incorporar altres recursos via llei orgànica, és atemptar 

contra el model del constituent incorporar una figura de control preventiu. És cert que, com 

s’ha vist en el cas francès, es poden combinar els dos models i que d’aquesta barreja en resulti 

un sistema més eficaç, però dues qüestions diferencien el cas espanyol: el fet que la 

incorporació de la qüestió prioritària de constitucionalitat es va dur a terme a través d’una 

reforma constitucional (i per tant amb la legitimitat constituent) i el fet que el control d’ofici 

de constitucionalitat entre en contradicció directa amb el recurs de constitucionalitat en el qual 

es base el model espanyol. I és que la coexistència de tots dos instruments impediria al recurs, 

que està plenament constitucionalitzat, ser eficaç amb la seva tasca si se li impedís actuar 

contra les principals normes contra les que la minoria parlamentària o el Defensor del Poble 

poden tenir intenció d’actuar (d’acord amb la importància de la seva matèria). Per tant, a no 

ser que es modifiqués aquest model a partir d’una reforma constitucional, la incorporació del 

control d’ofici seria realment conflictiu vers la voluntat del constituent. Però no seria l’únic 

problema. 

I és que la Constitució preveu multitud de matèries on és necessari actuar mitjançant llei 

orgànica a l’hora d’introduir qualsevol modificació. I l’ús recorrent d’aquest instrument 

legislatiu, molt diferent al francès, comportaria que el Tribunal Constitucional hauria de 

resoldre cada any sobre la constitucionalitat d’una mitjana de 10 lleis orgàniques, dificultant 

molt la seva tasca. Si a això li sumem la sobrecàrrega de feina del Tribunal a causa de la 

multitud d’instruments que permeten accedir-hi, per una decisió del constituent molt garant 
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vers la Constitució, seria gairebé impossible pel Tribunal actuar diligentment. La combinació 

de totes dues realitats ens portarien a una revolució del sistema constitucional que no s’hauria 

d’afrontar sense una necessària reflexió i discussió de caire reformista amb la Constitució.  

En definitiva, malgrat tractar-se d’un instrument molt eficaç, el control d’ofici de 

constitucionalitat de les lleis orgàniques no tindria cabuda en l’ordenament jurídic espanyol si 

no fos a partir d’un replantejament total del model que s’hauria de dur a terme a través d’una 

reforma de la Constitució.  

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

Normes jurídiques 

Constitució de França de 1958 

Constitució Espanyola de 1978 

Article doctrinal 

Pérez Royo, Javier. Crónica de un error. Revista Española de Derecho Constitucional. Mayo-

Agosto 1986, año 6, número 17, pp. 137-170 

Notícies  

El País http://politica.elpais.com/politica/2012/04/01/actualidad/1333311471_924226.html  

Pàgines web 

Conseil Constitutionnel: www.conseil-constitutionnel.fr  

Assemblée nationale: www.assemblee-nationale.fr  

Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es  

El Congreso: www.congreso.es  

 

http://politica.elpais.com/politica/2012/04/01/actualidad/1333311471_924226.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.tribunalconstitucional.es/
http://www.congreso.es/

