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El Decret-llei

Normes governamentals amb força de llei. Decret-llei. 
Concepte i límits Intervenció parlamentària:Concepte i límits. Intervenció parlamentària: 

convalidació i conversió



Normes governamentals amb força de 
lleillei 
Ubicació en el sistema de fonts de la CE (remissió)

• Normes amb rang de llei 
d'origen parlamentari
▫ Llei Ordinària

Ll i O à i

ConstituciónConstitución

▫ Llei Orgànica
▫ Altres: Llei de delegació, llei 

de transferència, llei marc, 
llei d'harmonització, EEAA, 

NormesNormes
amb amb 

rang de lleirang de llei

, ,
llei de pressupostos

• Normes amb rang de llei 
d'origen governamental
▫ Decret llei (article 86 CE)

ReglamentsReglaments

▫ Decret-llei (article 86 CE)
▫ Decret Legislatiu (arts 82, 

83, 84 y 85 CE)Actes AdministratiusActes Administratius



Normes governamentals amb força de 
lleillei
El seu significat

• La cooperació entre els poders legislatiu i executiu en la funció
legislativa: les normes governamentals amb força de llei se sumen 
a la iniciativa legislativa governamentala la iniciativa legislativa governamental

• El Decret Legislatiu: el Govern supleix, prèvia autorització del poder 
legislatiu, la manca de mitjans de les Corts per abordar matèries 
complexes i extensesp

• El Decret-llei es suma a la noció de cooperació: de legislació
d’excepció a legislació d’urgència (STC 6/1983, FJ 5)
▫ El Govern supleix la impossibilitat de resposta ràpida del legislatiu en 

sit acions d' rgènciasituacions d'urgència
▫ La intervenció parlamentària es converteix en un control a posteriori de la 

resposta ràpida a la situació d'urgència donada pel Govern mitjançant el 
Decret-llei



Els pressupostos del decret llei i el seu 
control

G C• El Govern ha de respectar les condicions i límits que la CE 
determina per a l'aprovació d'un decret llei: article 86 CE
▫ Pressupòsit habilitant
▫ Límits materials
▫ Límits temporals

• Dos tipus de control sobre l’ús del Decret-llei que efectuï el Govern
▫ Control parlamentari: la convalidació o derogació i la conversió
▫ Control jurisdiccional del TC▫ Control jurisdiccional del TC 



El Decret-llei en els nous EEAA: 
remissió

Les reformes estatutàries han incorporat el Decret llei al sistema de• Les reformes estatutàries han incorporat el Decret-llei al sistema de 
fonts de cada CCAA
▫ Andalusia: art. 110 (LO 2/2007)

A ó t 44 (LO 5/2007)▫ Aragó: art. 44 (LO 5/2007)
▫ Castella i Lleó: art. 25.4 (LO 14/2007)
▫ Catalunya: art. 64 (LO 6/2006)
▫ Comunitat Valenciana: art. 44.4 (LO 1/2006)
▫ Illes Balears: art. 49  (LO 1/2007)

• La configuració del Decret-llei en els ordenaments autonòmics es fa 
a imatge i semblança de l’article 86 CE



Pressupost habilitant

Necessitat relativa, no absoluta: urgència, però no      
excepció (STC 6/1983, FJ 5)

Interpretació extensiva Extraordinària i urgentExtraordinària i urgent Interpretació extensiva 
del TC (STC 111/1983, FJ  5)

- L’apreciació sobre la                  
concurrència del 

pressupòsit habilitant és una decisió política que 

Extraordinària i urgentExtraordinària i urgent
necessitatnecessitat

GovernGovernpressupòsit habilitant és una decisió política que 
correspon al Govern

- El marge d’apreciació 
del Govern és ampli: el 

deure de motivació com a

GovernGovern

contrapunt
- En certs moments  el 

TC ha endurit la seva  
postura: STC 68/2007

DecretDecret--lleillei

TCTC

El control últim sobre la concurrència de l’ “extraordinària i urgent 
necessitat” correspon al TC: l’arbitrarietat i l’ús abusiu com a criteris p

(STC 29/1982, FJ 3)



Límits materialsLímits materials
• Els Decrets-llei “no podran afectar”:

▫ “A l’ordenament de les institucions bàsiques de l’Estat”▫ A l ordenament de les institucions bàsiques de l Estat
▫ “Als drets, deures i llibertats dels ciutadans regulats en el Títol primer”
▫ “Al règim de les Comunitats Autònomes”
▫ “Ni al Dret electoral general”g

• De nou, interpretació extensiva del TC: es restringeixen els límits materials 
del Decret-llei
▫ El problema interpretatiu: ¿què s’entén per “no afectar” els drets deures i▫ El problema interpretatiu: ¿què s entén per no afectar els drets, deures i 

llibertats?
▫ Per al TC: “no afectar” implica la impossibilitat de regular “el règim general”

dels drets, deures i llibertats, així com no atemptar contra “el contingut o 
elements essencials d’algun d’’aquests drets” (STC 111/1983 FJ 8)elements essencials d algun d aquests drets (STC 111/1983, FJ 8).

▫ En resum: ampli marge del Decret-llei per a incidir en l’àmbit material dels 
drets, deures i llibertats



Límits temporalsLímits temporals
• Naturalesa temporal del Decret-llei: “disposicions legislatives 

provisionals”provisionals
Convalidació
continua desplegant 
efectes jurídics

Efectes jurídics temporalsGovernGovern
PromulgacióPromulgació

CongrésCongrés
DelsDels

30 dies
PromulgacióPromulgació

ii
Publicació BOEPublicació BOE

DelsDels
DiputatsDiputats

Derogació
cessament d’efectes 
jurídics



El control parlamentarip
• La intervenció parlamentària a posteriori com a contrapès 

(Check and Balances): el control polític de les minories(Check and Balances): el control polític de les minories 
parlamentàries

Govern Congrés dels Diputats

Efectes jurídics temporals

11
Promulgació Promulgació 

33
ConvalidacióConvalidació

44
ConversióConversiógg

DecretDecret--lleillei oo
DerogacióDerogació

22

ConversióConversió

Llei
22

30 dies30 dies
-- Debat de convalidació Debat de convalidació 

o derogacióo derogació
P omo e con e sióP omo e con e sió-- Promoure conversióPromoure conversió



El control parlamentari: la convalidació
o derogació
• El Congrés haurà de pronunciar se expressament en el termini de 30• El Congrés haurà de pronunciar-se expressament, en el termini de 30 

dies des de la promulgació del decret-llei pel Govern, sobre la seva 
convalidació o derogació
▫ Convalidació: el Decret-llei continua desplegant efectes jurídics p g j

com a “Decret-llei convalidat”, però no adquireix naturalesa de llei 
parlamentària

▫ Derogació: el Decret-llei no desplega més efectes jurídics, 
ú i t h d l t f t d t l i è i t lúnicament ha desplegat efectes durant la seva vigència temporal

• El procediment de convalidació no permet al Congrés modificar el 
contingut del Decret llei: es convalida o deroga en la seva totalitatcontingut del Decret-llei: es convalida o deroga en la seva totalitat

• Per al procediment de convalidació o derogació veure l’article 151 del 
Reglament del Congrés dels DiputatsReglament del Congrés dels Diputats



El control parlamentari: la conversió en 
llei

• El Congrés, mitjançant el procediment d’urgència, podrà tramitar-lo 
com a projecte de llei

É i i l ió ( t• És necessari que es promogui la conversió (no que aquesta es 
conclogui) durant el període de 30 dies des de la promulgació del 
Decret-llei
▫ Si s'hagués instat la conversió però no es finalitzés la mateixa▫ Si s hagués instat la conversió però no es finalitzés la mateixa 

abans dels 30 dies (suposant dies naturals per la brevetat del 
termini), serà necessària la convalidació del Congrés, per, 
posteriorment, continuar amb la tramitació pel procediment p p p
d'urgència i culminar amb la conversió

• Efectes de la conversió: el Decret-llei s’extingeix i neix una llei 
d’ i l t id’origen parlamentari



El control jurisdiccional del TC: objecte 
de control

C t l j ídi tit i l l t é l i i• Control jurídic-constitucional al que tenen accés les minories 
parlamentàries, les CCAA i, indirectament a través de la qüestió
d’inconstitucionalitat, la ciutadania

• Control formal com a font de dret
 Pressupòsit habilitant + Límits materials + Límit temporalPressupòsit habilitant + Límits materials + Límit temporal

• Control formal – procedimental

• Control material: compatibilitat amb la CE del contingut o mesures 
previstesp



El control jurisdiccional del TC: vies 
processals

• Decret-llei convalidat
▫ Recurs i qüestió d’inconstitucionalitat

• Decret-llei derogat
▫ Recurs d’inconstitucionalitat: únicament si ha sigut impugnat abans de la 

derogació i existeix interès legítim en seguir amb el procediment
Qü tió d’i tit i lit t b ti d’ t t d’ li ió▫ Qüestió d’inconstitucionalitat: amb motiu d’actes concrets d’aplicació
esdevinguts durant el període de vigència

• Decret-llei convertit• Decret-llei convertit
▫ Recurs i qüestió d’inconstitucionalitat: preceptes convertits
▫ Qüestió d’inconstitucionalitat: preceptes no convertits que generen actes 

concrets d’aplicació esdevinguts durant el període de vigènciap g p g



El Decret-legislatiu

Normes governamentals amb força de llei Decret legislatiuNormes governamentals amb força de llei. Decret legislatiu. 
Concepte i límits. Intervenció parlamentària: delegació i control



Decret legislatiu: concepte, 
pressupòsit, classes i control

• Concepte:
▫ Delegació legislativa al govern: decret-legislatiu i 

reglamentreglament.
▫ Caràcter ocasional      Major control.

• El Parlament i el Govern han de respectar les condicions 
i límits que la CE determina per a l’aprovació d’un decret 
legislatiu: llei de delegació; límits materials; límitslegislatiu: llei de delegació; límits materials; límits 
temporals.



Decret legislatiu: concepte, 
pressupòsit, classes i control

• Classes:
▫ Texts articulats a partir d’una llei de bases

T t f i t tit l l i l ió i t t l▫ Texts refosos per a sistematitzar la legislació existent en la 
matèria

• Dos tipus de control sobre l’ús del Decret-llei que efectuï
el Govern

Control parlamentari: fórmules addicionals (82 6 CE)▫ Control parlamentari: fórmules addicionals (82.6 CE)
▫ Control jurisdiccional: TC i tribunals ordinaris. 



El Decret-llei en els nous EEAA: 
remissió
• Els Estatuts d’Autonomia incorporen el decret legislatiu al sistema 

d f t d d CCAAde fonts de cada CCAA
▫ Andalusia: art. 109 (LO 2/2007)
▫ Aragó: art. 43 (LO 5/2007)

C t ll i Ll ó t 25 3 (LO 14/2007)▫ Castella i Lleó: art. 25.3 (LO 14/2007)
▫ Catalunya: art. 63 (LO 6/2006)
▫ Comunitat Valenciana: art. 44.3 (LO 5/1982 reformada conforme 

a la LO 1/2006)a la LO 1/2006)
▫ Illes Balears: art. 49  (LO 1/2007)
▫ Navarra: art. 21 (LO 13/1982)

• En general, la configuració del decret legislatiu en els ordenaments 
autonòmics es fa a imatge i semblança dels decrets legislatius 
estatals.



Llei de delegacióLlei de delegació

• La regulació que en fa la Constitució és un límit al Parlament.g q

• Delegació mitjançant llei ordinària (82.2 CE). Podem distingir entre:
▫ Llei de bases quan s’autoritza al govern a elaborar un text articulat.

L ll i d b h d d li it t l tè i i t i l i i i La llei de bases ha de delimitar expressament la matèria i contenir els principis 
i criteris que han de guiar la normativa que el govern dictarà (82.4 CE).

▫ Llei ordinària quan s’autoritza al govern a dictar un text refós (82.5 CE).
 La llei ha d'aclarir si el govern està autoritzat no només a refondre, sinó també 

" l i l i i h i " l l i l i l è ia "regularitzar, aclarir i harmonitzar" els textos legislatius en la matèria 
especificada.

• Les Corts han de revocar la delegació de forma expressa voluntàriament si g p
el govern s'oposa a la tramitació d'una proposició de llei o esmena per 
entrar en conflicte amb la delegació.



LímitsLímits
Són límits a la llei de delegació i al propi decret legislatiu. 

• Els decrets legislatius no podran tractar sobre les matèries reservades a llei 
orgànica (82.1 CE).

• La delegació ha de realitzar-se de forma expressa i indicant la matèria 
concreta a la que el decret legislatiu ha de circumscriure’s (82.3 CE). 

Es delega la potestat de dictar una norma amb rang de llei exclusivament• Es delega la potestat de dictar una norma amb rang de llei exclusivament 
al govern, no estant aquest autoritzat a subdelegar en autoritats diferents. 
(82.3 CE).

• És precís dictamen preceptiu no vinculant del Consell d’Estat (21 LO 
3/1980, del Consell d’Estat) o de l’òrgan autonòmic equivalent.

• Límit temporal: el decret legislatiu ha de dictar se dins del termini establert• Límit temporal: el decret legislatiu ha de dictar-se dins del termini establert 
en la llei de delegació (82.3 CE).



Control parlamentariControl parlamentari

• L’article 82.6 habilita a les Corts a establir formules addicionals deL article 82.6 habilita a les Corts a establir formules addicionals de 
control.

• Els articles 152 i 153 del Reglament del Congrés dels Diputats g g p
estableixen el control polític a posteriori del decret legislatiu quan la 
llei de delegació estableixi formules addicionals de control. 
▫ El text articulat o refós es publica en el Butlletí Oficial de les Corts 

Generals i els grups parlamentaris disposen d'un mes perGenerals i els grups parlamentaris disposen d un mes per 
formular objeccions. De fer-ho, la comissió parlamentària 
corresponent ha d'emetre un informe que serà debatut en el Ple.

• La revocació de la delegació és també un mecanisme de control (84 
CE).



El control jurisdiccional (I): TC (161.1 a) 
i 163 CE)
• Control jurídic-constitucional mitjançant el recurs j j ç

d’inconstitucionalitat( que obre el control a les minories 
parlamentàries) o a través de la qüestió
d’inconstitucionalitat (que obre el control a la ciutadania)(q )

• Control formal com a font de dret
 Pressupòsit habilitant + Límits materials + Límit temporalPressupòsit habilitant + Límits materials + Límit temporal

• Control formal – procedimental

• Control material: compatibilitat amb la CE del contingut o 
mesures previstes



El control jurisdiccional (II): tribunals 
ordinaris
• En general, els tribunals tenen les mateixes potestats de control que davant 

qualsevol norma amb rang de lleiqualsevol norma amb rang de llei. 

• A més, els tribunals ordinaris tenen potestat de control dels decrets 
legislatius en la mesura que excedeixen els límits de la delegacióg q g
legislativa. Part de la doctrina considera que els excessos de la delegació
no tenen doncs rang de llei. 
▫ 17.2 b) LOTC.
▫ 1 1 Llei 29/1998 de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa▫ 1.1 Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa.
▫ Veure, per exemple, la STC 51/1982 (doctrina constitucional sobre el control 

de tribunals ordinaris) o la STC 159/2001 (sobre el concepte “ultra vires”).



El Reglament

N di t d l’Ad i i t ió PúbliNormes dictades per l’Administració Pública. 
Concepte i límits. Classificació. Procediment. Control



Concepte de reglament I: 
Norma dictada per 
l’Administració 
Públicap g

Ubicació en el sistema de fonts de la CE (remissió)

• Potestat reglamentària: poder mitjançant el qual l'Administració 
dicta normes de rang inferior a la llei que innoven l'ordenament 
jurídic.

 “D'aquesta manera l'Administració no és només un subjecte de dret 
sotmès com els altres a un ordenament que li ve imposat, sinó que 
té l it t d f t l i

ConstitucióConstitució

té la capacitat de formar en una certa mesura el seu propi 
ordenament “(E. García de Enterría- T.R. Fernández. Curso de 
Derecho Administrativo I)

 Fonament constitucional: 97 CE. 

 Caràcter originari de la potestat reglamentària 
del executiu.

NormasNormas
con con 

rango de leyrango de ley

 S’atribueix tant a òrgans de l’administració estatal com a  òrgans de 
les administracions  autonòmiques. 

• Sota el concepte de reglament s’ubiquen una gran diversitat de 
normes jurídiques

ReglamentosReglamentos

normes jurídiques. 
▫ Diferenciació respecte dels reglaments d’alguns òrgans constitucionals el 

caràcter del qual és estatutari (per exemple, el Reglament del Congrés 
dels Diputats).

▫ Les normes tècniques

¿P è ’ t ib i l Ad i i t ió t t t t?

Actos AdministrativosActos Administrativos

• ¿Per què s’atribueix a la Administració aquesta potestat? 
Flexibilitat, complexitat…



Concepte de reglament II: p g
Diferenciació de l’acte administratiu

El reglament es diferencia de l’acte El reglament es diferencia de l’acte 
administratiu per:administratiu per:administratiu per:administratiu per:

•• La seva naturalesa jurídicaLa seva naturalesa jurídica
•• A qui es dirigeixA qui es dirigeix•• A qui es dirigeixA qui es dirigeix
•• El seu procediment d’aprovacióEl seu procediment d’aprovació

Els seus efectes; vigènciaEls seus efectes; vigència•• Els seus efectes; vigènciaEls seus efectes; vigència
•• Els mecanismes de control i les conseqüències Els mecanismes de control i les conseqüències 

d l t id l t idel mateix.del mateix.



Límits I: formals

• Competència: l'òrgan que els dicti ha de posseir• Competència: l òrgan que els dicti ha de posseir 
originàriament (el Govern o l'executiu autonòmic) o tenir 
atribuïda la potestat reglamentària.

• Fruit de la seva posició com a font del dret:
▫ Jerarquia normativa (9 3 CE) Subordinació a la llei▫ Jerarquia normativa (9.3 CE). Subordinació a la llei 

(articles 9.1, 97, 103.1 i 106.1 CE; 
 Les relacions entre els diferents ordenaments (estatal i 

t ò i ) i l i i i d tè i )autonòmic) es regeixen pel principi de competència)
 Principi de reserva formal de llei. Congelació de rang.



Límits II: formalsLímits II: formals

▫ Jerarquia entre els diferents tipus de reglaments (51.2, 
51 3 i 62 2 LRJPAC 23 3 LG) (V l ifi ió d l51.3 i 62.2 LRJPAC; 23.3 LG). (Veure classificació dels 
reglaments)

P di t d’ l b ió i ió (105 CE• Procediment d’elaboració i aprovació (105.a CE; 
22.3 LOCE; 52.1 LRJPAC; 23-24 LG; remissió respecte 
reglaments autonòmics). En especial: 
▫ Tràmits d’audiència a la ciutadania els interessos de la 

qual resulten afectats directament o a través 
d’organitzacions que els representin. (105.a CE; 24.1 LG). 

▫ Dictàmens i informes preceptius. En especial, dictamen 
del Consell d’Estat (22.3 LOCE). 



Límits III: materialsLímits III: materials

P i i i G l d l D t• Principis Generals del Dret.

• Control de la discrecionalitat (la potestat 
reglamentària és una potestat discrecional) 

• Irretroactivitat (62.2 LRJPAC)( )



Límits III: materials

• Reserva de llei i matèria reglamentària 

Reserva material de llei.  STC 83/1984, de 23 de juliol, F. 4 

“Aquest principi de reserva de llei comporta, en efecte, una garantia essencial del 
t E t t d D t i t l h d t El i ifi t últi é lnostre Estat de Dret, i com a tal ha de ser preservat. El seu significat últim és el 

d'assegurar que la regulació dels àmbits de llibertat que corresponen als 
ciutadans depengui exclusivament de la voluntat dels seus representants, de 
manera que aquests àmbits han de quedar exempts de l'acció de l'executiu i, 
en conseqüència dels seus productes normatius propis que són elsen conseqüència, dels seus productes normatius propis, que són els 
reglaments. El principi no exclou, certament, la possibilitat que les lleis 
continguin remissions a normes reglamentàries, però sí que aquestes 
remissions facin possible una regulació independent i no clarament 
subordinada a la Llei, el que suposaria una degradació de la reserva , q p g
formulada per la Constitució en favor del legislador”. 



Límits III: materials

• (23.3 LG): “Els reglaments no poden regular matèries objecte de reserva de llei, ni 
infringir normes amb aquest rang A més sense perjudici de la seva funció deinfringir normes amb aquest rang. A més, sense perjudici de la seva funció de 
desenvolupament o col·laboració pel que fa a la Llei, no podran tipificar delictes, 
faltes o infraccions administratives, establir penes o sancions, així com tributs, 
cànons o altres càrregues o prestacions personals o patrimonials de caràcter 
públic”.p
▫ No és necessària habilitació legal expressa per reglaments de caràcter 

autoorganitzatiu.
▫ És necessària per a reglaments amb efectes externs, és a dir, aquells que 

incideixen en els drets i deures dels ciutadansincideixen en els drets i deures dels ciutadans.
 Polèmica doctrinal sobre si el reglament pot regular només els 

aspectes necessaris per a l’execució de la llei o si se li reconeix una 
major capacitat per a cobrir els vuits legals.
R i ió i d l lit ió Remissió i deslegalització. 

(veure classificació dels reglaments en funció de la seva relació amb la llei)



Classificació dels reglaments I: segons 
la seva relació amb la llei

• Executius
El F J 4t de la STC 18/1982 els defineix com aquells que: "[ ] directament iEl F.J. 4t de la STC 18/1982 els defineix com aquells que: "[...] directament i 
concretament lligats a una llei, a un article o articles d'una llei o un conjunt de lleis, 
de manera que aquesta llei (o lleis) és completada , desenvolupada, detallada, 
aplicada i emplenada o executada (...)»

• Independents: només són admissibles quan tenen caràcter autoorganitzatiu, no quan 
tenen efectes normatius externs (i.e. quan afecten els drets dels ciutadans). STS 
(Sala del Contenciós administratiu) d'11 d'abril de 1981 (Ponent Sainz Moreno)(Sala del Contenciós-administratiu) d 11 d abril de 1981 (Ponent Sainz Moreno)

• De necessitat: 
▫ Dictats sota circumstàncies extraordinàries per a salvaguardar bens superiors. 

L i è i t l é li it d▫ La seva vigència temporal és limitada. 
▫ No sempre estan mancants de tota habilitació legal doncs alguns estan emparats per 

la legislació reguladora dels estats d’emergència (per exemple LO 4/1981) o els 
preceptes que regulen situacions excepcionals. 



Classificació dels reglaments II: 
jerarquia entre els diferents reglamentsjerarquia entre els diferents reglaments

Administració General de l’ EstatAdministració General de l  Estat
• Existeix una jerarquia entre els reglaments dictats en el si de cada 

administració (51.2, 51.3 i 62.2 LRJPAC; 23.3 LG). 
• Administració General de l’ Estat (25 LG)( )
▫ Reial Decret:
 Del President del Govern
 Del Govern (Consell de Ministres)
O d i i i l▫ Ordre ministerial 

• L’esquema es replica de forma molt semblant en els ordenaments 
autonòmics.
La potestat reglamentària local presenta sing laritats fr it de la se a• La potestat reglamentària local presenta singularitats fruit de la seva 
major legitimació democràtica directa.



Control dels reglaments
• Per l’Administració:

▫ No hi ha recurs administratiu contra reglaments (107.3 LRJPAC)
▫ Acció de nul·litat d'ofici o a sol·licitud de l'interessat (102 LRJPAC)

R i di E i li di l (107 3 LRJPAC)▫ Recurs indirecte. Especialitats procedimentals (107.3 LRJPAC)

• Pels Tribunals de Justícia (106.1 CE):
▫ Regla General (6LOPJ): 

“Els Jutges i Tribunals no aplicaran els Reglaments o qualsevol altra disposició contraria a la 
Constitució, a la Llei o al principi de jerarquia normativa”. 

▫ Jurisdicció Contenciosa-administrativa (1.1 i 25.1 LJCA)
 Recurs directe (la ciutadania pot impugnar directament el reglament suposadament il·legal) (25 

JCA)JCA)
 Recurs indirecte (la ciutadania impugna un acte d’aplicació del reglament il·legal) (26 LJCA). 
 Qüestió d'il·legalitat (27 LJCA): si un tribunal, excepte si es tracta del Tribunal Suprem, en seu 

de recurs indirecte dicta sentència ferma anul·lant un acte a causa de la presumpta il·legalitat 
d’un reglament, aquest tribunal ha de plantejar la qüestió d'il·legalitat davant del tribunald un reglament, aquest tribunal ha de plantejar la qüestió d il legalitat davant del tribunal 
competent per a conèixer del recurs directe. 

▫ Jurisdicció Constitucional
 Control de la constitucionalitat dels reglaments en cas de conflicte positiu o negatiu de 

competències. (161.1d) i 161.2 CE; 61-63  i 76-77 LOTC)
El l il l l i l di i i i l ó l bl bé Els reglaments il·legals per contravenir les disposicions competencials són controlables també
pels tribunals contenciosos-administratius. 

▫ Jurisdicció Penal (506 CP)
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TEMA: NORMES PROCEDENTS DE L’EXECUTIU 

 

CONCEPTES CLAU 

 

1 § EL DECRET-LLEI 

 

DECRET-LLEI: Norma amb força de llei que només pot ser aprovada pel 

Govern en cas d'extraordinària i urgent necessitat, sense que pugui afectar les 

matèries enunciades en l'article 86.1 CE, i que desplega plens efectes jurídics 

des de la seva promulgació fins que el Congrés dels Diputats decideixi 

convalidar o derogar en un termini no superior a 30 dies. 

 

EXTRAORDINÀRIA i URGENT NECESSITAT: Pressupòsit fàctic la 

concurrència del qual permet al Govern aprovar el Decret-llei i que ha estat 

interpretat pel TC com a "necessitat relativa respecte de situacions concretes 

dels objectius governamentals, que, per raons difícils de preveure, requereixen 

una acció normativa immediata en un termini més breu que el requerit per la via 

normal o pel procediment d'urgència per a la tramitació parlamentària de les 

lleis "(STC 6 / 1983, FJ 5). El TC ha atorgat un ampli marge d'apreciació al 

Govern per decidir sobre la concurrència o no del pressupòsit habilitant, però 

en tot cas el Govern ha d'explicitar la situació i motivar la necessitat d'adoptar el 

Decret-llei. No obstant això, el control últim sobre la seva concurrència 

correspon al Tribunal Constitucional. 

 

LÍMITS MATERIALS: Àmbits materials que per imperatiu constitucional el 

Decret-llei no pot "afectar" encara que concorri una situació d'extraordinària i 

urgent necessitat. El TC ha interpretat extensivament els límits materials pel 

que fa a la possibilitat del Decret-llei de regular els drets, deures i llibertats: "no 

afectar" implica la impossibilitat de regular "el règim general" dels drets, deures 

ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL DE L’ESTAT 
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i llibertats, així com no atemptar contra "el contingut o elements essencials 

d'algun d'aquests drets" (STC 111/1983, FJ 8). 

 

CONVALIDACIÓ: Procediment mitjançant el qual el Congrés dels Diputats, en 

un termini no superior a 30 dies, debat i decideix si ratificar el Decret-llei i 

estendre indefinidament els seus efectes jurídics o derogar-lo i, per tant, 

extingir els seus efectes jurídics. La simple convalidació dóna peu a un "decret 

llei convalidat", no produint-se la seva conversió a una llei de naturalesa 

parlamentària. 

 

CONVERSIÓ: Decisió del Congrés dels Diputats de tramitar el decret llei com a 

projecte de llei pel procediment d'urgència, adoptada en el termini de 30 dies 

des de la promulgació del Decret-llei. Com a regla general, la tramitació 

parlamentària s'estendrà més enllà del termini de 30 dies, essent necessària la 

convalidació prèvia del decret llei. La conversió comporta l'extinció del decret 

llei i el naixement d'una llei d'origen parlamentari. 

 

 

2 § EL DECRET-LEGISLATIU 

 

DECRET-LEGISLATIU: Norma amb força de llei que només pot ser aprovada 

pel Govern en virtut d'una delegació expressa mitjançant una llei per les Corts 

Generals. Pot tractar-se d'una habilitació per dictar un text articulat o un text 

refós sobre una matèria concreta, sense que pugui afectar les reservades a llei 

orgànica (81 CE). 

 

LLEI DE BASES - TEXT ARTICULAT: La llei de bases, que és una llei 

ordinària, ha de concretar la matèria i els principis a què s'ha de cenyir-se el 

decret legislatiu objecte de la delegació. Es tracta d'una norma que innova 

l'ordenament jurídic. 

 

LLEI ORDINÀRIA - TEXT REFÓS: Supòsit en que la delegació té un objectiu 

més tècnic ja que es confia al govern la refosa dels diversos textos normatius 
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existents en una matèria. La llei de delegació de distingir expressament entre la 

mera formulació d'un text únic i la de "regularitzar, aclarir i harmonitzar els 

textos legals que hagin de ser refosos" (82.5 CE). 

 

CONTROL DE LES DISPOSICIONS QUE EXCEDEIXEN DE LA DELEGACIÓ 

LEGISLATIVA: A més del control pel Tribunal Constitucional en tant que norma 

amb rang de llei, les disposicions que incorrin en "ultra vires" poden ser 

controlades per la jurisdicció ordinària (17.2 b) LOTC; 1/1 Llei 29/1998, de la 

jurisdicció contenciosa administrativa ; STC 51/1982, STC 159/2001) 

 

FÓRMULES ADDICIONALS DE CONTROL: L'article 84 CE permet a les Corts 

establir fórmules addicionals de control en la llei de delegació. Es tracta d'un 

control polític. D'establir-les, aquestes es regulen en els articles 152 i 153 del 

Reglament del Congrés dels Diputats: El text articulat o refós es publica en el 

Butlletí Oficial de les Corts Generals i els grups parlamentaris disposen d'un 

mes per formular objeccions. De fer-ho, la comissió parlamentària corresponent 

ha d'emetre un informe que serà debatut en el Ple. 

 

3 § EL REGLAMENT 

 

REGLAMENTS: Normes de rang inferior a la llei dictades per l'administració 

pública. Sota la rúbrica de reglaments es troba una gran diversitat de normes 

jurídiques. 

 

DIFERENCIACIÓ  ENTRE REGLAMENT I ACTE ADMINISTRATIU: Segons la 

seva naturalesa jurídica, el col·lectiu a què es dirigeixen, el seu procediment 

d'aprovació, la seva vigència, com poden ser controlats i les conseqüències de 

la seva il·legalitat. 

 
INDEROGABILITAT SINGULAR DELS REGLAMENTS: “Les resolucions 

administratives de caràcter particular no poden vulnerar el que estableix una 

disposició de caràcter general, encara que aquelles tinguin igual o superior 

rang a aquestes" (52.2 LRJAP). Això és, ni l'administració autora del reglament 
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ni una autoritat superior poden mitjançant un acte singular introduir una 

excepció a aquest. 

 

PRINCIPI DE RESERVA DE LLEI:  

 Formal: congelació de rang. Impossibilitat de que el reglament 

contradigui la llei,  com estableix el principi de jerarquia normativa. 

 Material: els reglaments no poden regular matèries reservades a la llei 

per la Constitució, sense perjudici de la funció de desenvolupament de la 

mateixa. Es permet la remissió normativa però no la deslegalització 

(veure STC 83/1984, de 23 de juliol, F. 4) 

 

PRINCIPI DE JERARQUIA NORMATIVA  

S’aplica: 

 al reglament respecte de normes de rang superior 

 entre els reglaments d’una mateixa administració (veure art. 25 LG 

respecte a l’Administració general de l’Estat) 

 

REGLAMENTS EXECUTIUS: Reglament com a complement de la llei. Les 

normes reglamentàries implementen la llei per a la seva execució. Els 

reglaments constitueixen peces essencials en el nostre ordenament per, entre 

d'altres raons, la seva major flexibilitat, i per la capacitat de tractar 

detalladament qüestions tècniques.  

 

REGLAMENTS INDEPENDENTS. REGLAMENTS AUTOORGANIZATIUS: Els 

reglaments ad intra, és a dir, aquells fruit de la potestat d'autoorganització de 

l'administració. 

 

INEXISTÈNCIA DE RECURS DIRECTE EN VIA ADMINISTRATIVA CONTRA 

EL REGLAMENT (107 LRJPAC). ACCIÓ DE NUL·LITAT (102 LRJPAC)  

 

REGLA GENERAL D’INAPLICACIÓ DELS REGLAMENTS CONTRARIS A 

LA CONSTITUCIÓ I LES LLEIS (6 LOPJ) 
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QÜESTIÓ D’IL·LEGALITAT: Un jutge del contenciós, a excepció del Tribunal 

Suprem, que dicti sentència declarant la Il·legalitat d'un acte a causa del 

reglament que aplica el mateix, haurà de plantejar qüestió d'il·legalitat davant el 

tribunal competent per conèixer del recurs directe.   

 

RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU  DIRECTE O INDIRECTE (contra 

un acte d’aplicació de la norma reglamentària) CONTRA REGLAMENTS 

(25-26 LJCA). 

 

CONTROL PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SEU DE CONFLICTE DE 

COMPETÈNCIES (161.2 CE). 
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TEMA: NORMES PROCEDENTS DE L’EXECUTIU 

 

CAS PRÀCTIC 

 
EL DECRET-LLEI 
 
Llegeix atentament la STC 68/2007, de 28 de març. Aquesta sentència resol 
dos recursos d'inconstitucionalitat interposats contra el Decret-llei 5 / 2002, de 
24 de maig, de mesures urgents per a la reforma del sistema de protecció de 
l’ocupació i la millora de l'ocupabilitat. Tal com indica la pròpia sentència, el 
diàleg social (entre sindicats, patronal i Govern) per aprovar les mesures de 
reforma del mercat laboral que pretenia el Govern presidit per José María 
Aznar no va fructificar. Com a conseqüència d'aquest fracàs, el Govern va 
aprovar les mesures a través del Decret-llei, al·ludint a una situació 
d'extraordinària i urgent necessitat en la reforma del mercat laboral. El TC, en 
una línia jurisprudencial més estricta que la seguida en el passat pel que fa al 
marge d'apreciació del Govern sobre la concurrència o no del pressupost 
habilitant, declara inconstitucional l'ús del decret llei: la situació d'extraordinària 
i urgent necessitat no concorre en aquest cas. 
 
Preguntes 
 
1. Quin era l'objecte del recurs d'inconstitucionalitat abans de ser derogat el 

Decret-llei? Una vegada derogat el decret llei, quin és l'objecte del procés i, 
per tant, el que examina el TC? 

2. Quins són els dos elements que el TC analitza per determinar si concorre 
una situació d'extraordinària i urgent necessitat?  

3. Quins són els motius, segons l'apreciació del TC, que al·lega el Govern per 
apreciar la concurrència d'una extraordinària i urgent necessitat? Quines 
són les fonts que analitza el TC i que li permeten extreure o deduir la 
motivació del Govern? 

4. Quins són els arguments del TC per rebutjar la concurrència d'una situació 
d'extraordinària i urgent necessitat en aquest cas? 

5. El TC fa una reflexió sobre el paper del diàleg social en el marc del 
procediment legislatiu. Quina és la posició del TC en aquest punt? Et 
sembla encertada? 

6. Com apunta el TC, el Decret-llei persegueix introduir reformes en el mercat 
laboral en un moment de bonança econòmica, o en altres termes, en una 
evolució positiva de l'atur (disminució del mateix). Considera la situació de 
crisi econòmica que Espanya està patint en l'actualitat, amb una taxa d'atur 
molt elevada i que té tendència a augmentar. Sota aquesta hipòtesi el 
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Govern considera que una manera de limitar els efectes de la crisi i 
disminuir la taxa d'atur és reformar el mercat laboral, amb mesures, per 
exemple, semblants a les que volia introduir el Decret-llei 5 / 2002: abaratir 
l’acomiadament per així incentivar o facilitar la contractació de treballadors. 
De la mateixa manera, el diàleg social també fracassa: els sindicats no 
volen abaratir l'acomiadament i es mostren inflexibles. Creus que ara sí 
concorria una situació d'extraordinària i urgent necessitat que permetria al 
Govern aprovar les mesures de reforma laboral mitjançant un Decret-llei? I 
si el Govern no només aprova un paquet petit de mesures de reforma, com 
així pretenia el Decret-llei 5 / 2002, i decideix realitzar una reforma en 
profunditat del mercat laboral, per exemple, aprovant l'acomiadament lliure, 
sense cap indemnització? Creus que el TC declararia constitucional un 
Decret-llei sota aquestes circumstàncies? Argumenta jurídicament.  
  

 
 
EL DECRET-LEGISLATIU 
 
L’any 2001, les Corts Generals decideixen delegar en el Govern l’elaboració 
d’un text refós sobre la legislació en matèria d’aigües. La Llei 19/1985, 
d’Aigües, havia sofert nombroses modificacions, essent la més important la 
introduïda per la Ley 46/1999, de 13 de diciembre. Tot i que també s’havien 
introduït canvis per varies lleis d’acompanyament i diversos decrets-llei (com el 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 diciembre, por el que se establece las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas). El resultat d’aquesta 
delegació fou el Text Refós aprovat pel Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 
de julio.  
 
Preguntes 
 
7. La delegació s'ha d'aprovar per llei? En cas afirmatiu, en quina llei s'hauria 

operat?  
8. Quin és l'objecte de refosa del Decret legislatiu 1 / 2001? Pren el govern en 

consideració únicament normes amb rang de llei? 
9. D'acord amb la delegació, pot el govern innovar l'ordenament jurídic o 

únicament unificar la legislació vigent? 
10. Quan es considera vigent aquest decret legislatiu? Hi ha cap tipus de 

control parlamentari? 
11. La Llei 46/1999 va introduir mecanismes de flexibilització del règim 

concessional. Entre ells, va establir la possibilitat de que les confederacions 
hidrogràfiques poguessin crear centres d'intercanvi dels drets d’ús de l'aigua 
si concorrien situacions de sequera. Aquestes modificacions es van recollir 
en l'article 61 bis de la Llei 29/1985. Aquest article permetia la venda de 
drets al centre d'intercanvi, el qual els reasignaria a altres usuaris. La 
regulació d'aquests centres es troba ara en l'article 71. Donada la creixent 
consciència ecològica plasmada en la normativa comunitària i estatal 
(vegeu, per exemple, en la Llei 46/1999), pot el Govern en dictar el Reial 
Decret legislatiu 1 / 2001 incloure un supòsit addicional en el seu article 71 
permetent que la Confederació Hidrogràfica adquireixi drets per protegir el 
cabal mínim necessari per a la sostenibilitat ambiental dels rius en lloc 
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d'haver de reassignar els drets a altres usuaris? Qui podria controlar aquest 
precepte?  

12. Si un precepte d'aquest text refós és contrari a la Constitució, pot un tribunal 
contenciós-administratiu controlar o ha procurat qüestió 
d'inconstitucionalitat? 

13. Imagineu que en les eleccions del 2000, s'hagués produït un canvi de 
majoria parlamentària però hagués seguit governant en minoria el mateix 
partit que en l'anterior legislatura. En aquest escenari, les Corts Generals 
comencen a tramitar una proposició de llei en matèria d'aigües sense cap 
referència a la delegació per dictar un text refós. Té algun mecanisme de 
reacció el Govern que ja està ultimant aquest projecte? 

14. D'acord amb el que hem estudiat a la unitat corresponent al decret-llei, 
analitza críticament si concorria el cas d'extraordinària i urgent necessitat en 
el Reial decret llei 11/1995. 

 
 
EL REGLAMENT 
 
La Confederació Nacional de Productors de Brandy de Jerez (CNPBJ) sol·licita 
el vostre assessorament perquè el Ministeri del Medi Ambient, Rural i Marí ha 
dictat una Ordre Ministerial de desenvolupament de la Ley de la Viña y del Vino 
(Llei  24/2003, de 10 de juliol) establint les normes de qualitat i etiquetatge del 
brandy amb menció “solera”. El Ministeri no ha inclòs una memòria econòmica 
en el reglament i ha prescindit de l’informe de la dita organització. 
 
Preguntes 
 
15. Com podria definir el reglament esmentat, d'acord amb les categories 

utilitzades utilitzades per la teoria sobre les classes de reglaments? 
16. Era preceptiu el dictamen del Consell d'Estat en aquest cas? 
17. Conté algun vici aquest reglament? 
18. A la llum de la STC 60/2000, de 2 de marzo(FFJJ), ¿planteja algun 

problema la remissió al reglament de l’article 38.1.n de la Llei de la Vinya i el 
Vi? 

19. El Real Decreto 1651/2004, de 9 de julio, establece normas de desarrollo 
para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión de los vinos de 
calidad producidos en regiones determinadas a la Ley 24/2003, de 10 de 
julio, de la Viña y del Vino. Aquest reglament no s’empara en cap precepte 
legal concret, sinó que auxilia la correcta execució de la Llei. Pot entendre's 
com a un reglament d’execució? O és un reglament independent? És nul? 

20. Si la Comunitat Autònoma d’Andalusia considera que aquest reglament 
envaeix les seves competències establertes en l’article 83 del seu Estatuto 
de Autonomía, de quines vies d’impugnació disposa la Comunitat 
Autònoma? 
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TEMA: NORMES PROCEDENTS DE L’EXECUTIU 

 

MATERIALS ADDICIONALS 

 
 

1 § EL DECRET-LLEI 
 
 
1) BIBLIOGRAFIA 

 LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E., GARCÍA MORILLO, J., PEREZ 

TREMPS, P., SATRUSTEGUI, M. Dret Constitucional. Volum II. Els 

poders de l’estat. L’organització territorial de l’estat.  

 BALAGUER CALLEJÓN, F. (Coord.). Manual de Derecho Constitucional. 

Volumen I. Derechos y libertades fundamentales. Deberes 

constitucionales y principios rectores. Institucionales y órganos 

constitucionales.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

 ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, I., “Teoría y práctica del Decreto-ley 

en el ordenamiento español”, Revista de Administración Pública, nº 106, 

1985. 

 CARRILLO, M. “El Decreto-ley: ¿excepcionalidad o habitualidad?”, 

Revista de las Cortes Generales, nº 11, 1987. 

 CRUZ VILLALÓN, P., “Tres sentencias sobre el Decreto-ley (STC 

29/1982, 6 y 111/1983)”, en AAVV, El Gobierno en la Constitución 

española y en los Estatutos de Autonomía, Diputació de Barcelona, 

Barcelona, 1985. 

 DE OTTO, I. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 

Barcelona, 1987. 

 PÉREZ ROYO, J. Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1984.  
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 DE VEGA GARCÍA, A.S. ¿En qué casos puede el Gobierno dictar 

Decretos-leyes?, Tecnos, Madrid, 1990. 

 SALAS Hernández, J., Los decretos-leyes en la Constitución Española 

de 1978, Civitas, Madrid, 1979. 

 SANTOLAYA MACHETTI, P. El régimen constitucional de los decretos-

leyes, Tecnos, Madrid, 1988. 

 

2) NORMATIVA 

 

 Constitució espanyola de 1978: article 86 

 Reglament del Congrés dels Diputats, aprovat pel Ple de la Cambra el 

10 de febrer de 1982: article 151 

 

3) JURISPRUDÈNCIA 

 

 STC 29/1982, de 31 de maig: cas inspecció i recaptació de la Seguretat 

Social. Interessant com a punt de partida de l'estudi de tots els aspectes 

del decret llei. 

 STC 6 / 1983, de 4 de febrer: cas que mostra un exemple de control tant 

material com formal del decret llei per part del TC. Destaca, sobretot, la 

desvinculació que efectua del TC del Decret-llei respecte als estats 

d'alarma, setge i excepció. El Decret-llei es configura com una norma per 

a situacions d'urgència, no d'excepció. 

 STC 111/1983, de 2 de desembre: cas Rumasa. Important sentència per 

estudiar tots els aspectes del decret llei. Interessa especialment la 

interpretació del TC sobre els límits materials del decret llei i, en 

especial, el seu abast respecte a la regulació dels drets. 

 STC 60/1986, de 20 de maig: La relació entre reserva de llei i l'ús del 

decret llei. 

 STC 29/1986, de 20 de febrer: cas normes de reconversió i 

reindustrialització. Especialment interessant per a estudiar el límit 

material del "règim de les Comunitats Autònomes" 
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 STC 155/2005, de 9 de juny: el TC descarta l'ús del decret llei com a 

instrument per expressar l'autorització de les Corts Generals en el cas 

de tractats internacionals de l'article 94.1 CE. 

 STC 68/2007, de 28 de març: cas de la reforma laboral. El TC endureix 

el seu control sobre el pressupòsit habilitant: la situació d'extraordinària i 

urgent necessitat no és una clàusula buida de contingut. 

 

2 § EL DECRET-LEGISLATIU 
 
 
1) BIBLIOGRAFIA 

 LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E., GARCÍA MORILLO, J., PEREZ 

TREMPS, P., SATRUSTEGUI, M. Dret Constitucional. Volum II. Els 

poders de l’estat. L’organització territorial de l’estat.  

 BALAGUER CALLEJÓN, F. (Coord.). Manual de Derecho Constitucional. 

Volumen I. Derechos y libertades fundamentales. Deberes 

constitucionales y principios rectores. Institucionales y órganos 

constitucionales. (pp. 156-157; 164-173) 

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T-R. Curso de Derecho 

Administrativo I. Título I, Capítulo V, Apartado II.2. La delegación 

recepticia: Textos articulados y Textos refundidos (decretos legislativos) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

 Enériz, F.J. “El sistema de fuentes del Derecho: De la Constitución 

Española al nuevo Derecho de la Unión Europea”. Cuadernos Aranzadi 

del Tribunal Constitucional, 20, 2007. 

 LASAGABASTER, I. Fuentes del Derecho, LETE agir letxea, IVAP, 

2007. 

 MUÑOZ MACHADO, S. Tratado de Derecho Administrativo y derecho 

público general, Vol.II. Iustel, Madrid, 2006. (Poner páginas) 

 QUADRA-SALCEDO, T. “La delegación legislativa en la constitución”, en 

Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo 

García de Enterría, Civitas, Madrid, Vol. I, 1991. 
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 DE OTTO, I. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 

Barcelona, 1987. 

 PÉREZ ROYO, J. Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1984.  

 Vírgala, E.  Delegación legislativa en la Constitución y los decretos 

legislativos como normas con rango incondicionado de ley, 

Publicaciones del Congreso de los Diputados, DL 1991 

 

 

2) NORMATIVA 

 Constitució espanyola de 1978: articles 82-85 

 Reglament del Congrés dels Diputats, aprovat pel Ple de la Cambra el 

10 de febrer de 1982: article 152 i 153 

 LOTC: 17.2 b) 

 Respecte a la regulació del Decret-legislatiu en els ordenaments 

autonòmics: veure tema [] 

 

 

3) JURISPRUDÈNCIA 

 STC 51/1982, de 19 de juliol: Qüestió d'inconstitucionalitat plantejada 

contra el text refós de la Llei de procediment laboral. Competència dels 

tribunals ordinaris. 

 STC 47/1984, de 4 de juliol: Recurs d'empara. Control dels excessos de 

la delegació legislativa tant pel Tribunal Constitucional com per la 

jurisdicció ordinària. 

 STC 159/2001, de 5 de juliol: resol la qüestió d'inconstitucionalitat 

plantejada contra Decret Legislatiu 1 / 1990, de 12 juliol, pel qual 

s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents a Catalunya en 

matèria urbanística. Abast del concepte excés "ultra vires". 

 STC 166/2007, de 4 juliol: resol qüestió d'inconstitucionalitat plantejada 

contra el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Abast de la 

delegació per "regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals" del 

82.5 CE. 
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3 § EL REGLAMENT 
 
 
 
1) BIBLIOGRAFIA 

 LÓPEZ GUERRA, L., ESPIN, E., GARCÍA MORILLO, J., PEREZ 

TREMPS, P., SATRUSTEGUI, M. Dret Constitucional. Volum II. Els 

poders de l’estat. L’organització territorial de l’estat.  

 BALAGUER CALLEJÓN, F. (Coord.). Manual de Derecho Constitucional. 

Volumen I. Derechos y libertades fundamentales. Deberes 

constitucionales y principios rectores. Institucionales y órganos 

constitucionales. (pp. 156-157; 177-190)  

 Parada, R. en Derecho Administrativo. I Parte General. Título I; Capítulo 

III. El reglamento y otras fuentes del Derecho Administrativo. 

 Santamaría Pastor, J.A. Principios de Derecho Administrativo General. 

1ª. Parte, Capítulo VI. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

 DE OTTO, I. Derecho constitucional. Sistema de fuentes, Ariel, 

Barcelona, 1987. 

 Enériz, F.J. “El sistema de fuentes del Derecho: De la Constitución 

Española al nuevo Derecho de la Unión Europea”. Cuadernos Aranzadi 

del Tribunal Constitucional, 20, 2007.  

 Font i Llovet, T.  “La diversificación de la potestad normativa: la 

autonomía municipal y la autoadministración corporativa”. Derecho 

privado y Constitución, 17 (2003) (Número Monográfico sobre Fuentes 

del Derecho en Homenaje al profesor Javier Salas Hernández). Pp. 253-

268 

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T-R. Curso de Derecho 

Administrativo I. Título I, Capítulos IV (El reglamento) y V (Las relaciones 

entre ley y reglamento. En particular, la legislación delegada) 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Legislación delegada, potestad 

reglamentaria y control judicial. Madrid, Civitas, 1998.3a. ed.   

 LASAGABASTER, I. Fuentes del Derecho, LETE agir letxea, IVAP, 

2007.Melero Alonso, E. Reglamentos y disposiciones administrativas: 

Análisis teórico y práctico. Editorial Lex Nova, 2005. 

 Muñoz Machado, S. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho 

Público General. Vol. II. “Capítulo Cuarto. El Reglamento”. Madrid, Iustel, 

2006. Pp. 851-1190. 

 PÉREZ ROYO, J. Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1984.  

 Santamaría Pastor, J.A. Fundamentos de Derecho Administrativo. 2a. 

Part, Capítol IV. 

 Santamaría Pastor, J.A. “El sistema de fuentes del Derecho en los 

primeros cincuenta años de vida de la Revista de Administración Pública 

(1950-1999)”. Revista de Administración Pública, 150, 1999.  

 TARRÉS VIVES, M, “Las normas técnicas en el Derecho Administrativo”. 

Documentación Administrativa. 2003 (265-266) 

 

  

2) NORMATIVA 

 Constitució espanyola de 1978: articles 97; 103.1, 105.a, 106.1, 161. 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC): 51; 52; 62. 

 Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern (LG): 23-25. 

 Llei 3 / 1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat: 22. 

 Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa 

(LJCA): 1; 25-27. 

 Llei orgànica 2 / 1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional 

(LOTC): 61-63; 76; 77. 

 Pel que fa a la regulació del Reglament en els ordenaments autonòmics: 

veure temes anteriors 
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3) JURISPRUDÈNCIA 

 STC 18/1992, de 4 de maig. Conflicte positiu de competències. Control 

de la constitucionalitat de reglaments dictats per una comunitat 

autònoma o per l'Estat. Definició de reglament executiu.  

 STC 83/1984, de 23 de juliol. Qüestió d'Inconstitucionalitat contra la Llei 

de Bases de la Sanitat Nacional. Principi de reserva de llei. Relacions 

entre llei i reglament.  

 STC 204/1992, de 26 de novembre. Qüestió d'Inconstitucionalitat 

plantejada contra la Llei Orgànica del Consell d'Estat. Pel que fa al 

dictamen preceptiu del Consell d'Estat o òrgan autonòmic equivalent per 

als reglaments autonòmics. 

 STS 1653/2005, (Sala del Contenciós-administratiu, Secció 3 ª), de 16 

de març. Tràmits preceptius: informes i audiència de les associacions 

representatives d'interessos afectats. Caràcter d'associació 

representativa.  

 STS 6848/2005, (Sala del contenciós administratiu; Secció 4 ª), de 9 de 

novembre. Recurs contra el Reial Decret 179/2003, de 14 de febrer, que 

aprova la Norma de Qualitat per al iogurt. Procediment: dictamen del 

Consell d'Estat en els reglaments executius; definició de reglaments 

executius, tràmits d'audiència i informació.  

 STS 7505/2006, (Sala del Contenciós-administratiu, Secció 1 ª) de 27 de 

novembre. Impugnació del Reial Decret 2397/2004 pel qual s'acorda que 

la CMT passi a tenir la seva seu a Barcelona. Reglaments organitzatius. 

Procediment d'elaboració: memòria econòmica.  

 STS 6708/2008 (Sala del contenciós administratiu; Secció 4 ª), de 9 de 

desembre. Reial Decret 45/2007 que modifica els articles 344.B.4 i D.2 

del Reglament de l'organització i règim del Notariat. Permet la 

impugnació de preceptes que modifica un d'anterior malgrat que es tracti 

de preceptes que no hagin sofert canvis. Abast del tràmit d'audiència. 
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