
ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGISLACIÓ

DE CATALUNYA

REPENSAR ELS LÍMITS DEL 
CONTROL CONSTITUCIONAL 

SOBRE LES ACTIVITATS  
PARLAMENTÀRIES

La inviolabilitat institucional de les  
cambres i els actes parlamentaris interns

DISCURS D’INGRÉS
de l’acadèmic de número

Excm. Sr. CARLES VIVER PI-SUNYER

i

CONTESTACIÓ
de l’acadèmic de número

Il·lm. Sr. JOAQUÍN TORNOS MAS

14 de juny de 2022

B A R C E L O N A

MMXXII



Dip. legal: B. 9.823-2022 - Impresión Offset Derra



DISCURS D’INGRÉS
de l’acadèmic de número

Excm. Sr. CARLES VIVER PI-SUNYER





5

Sumari

  I. Proemi

 II. Introducció, pla del treball i síntesi

III.  Fonament constitucional dels límits del control dels tribunals constitucio-
nals sobre les activitats de les cambres representatives

1.  Cal donar contingut normatiu a la inviolabilitat institucional de les cambres a 
partir dels principis i les regles de l’estat de dret constitucional i democràtic

2.  L’estat de dret constitucional i democràtic i l’amplitud de l’abast i la discreciona-
litat del control dels tribunals constitucionals sobre les activitats de les cambres

3.  Els límits del control constitucional i els àmbits de llibertat política de les cam-
bres en l’estat de dret constitucional i democràtic 
3.1.  Els tribunals constitucionals com a òrgans dotats de funcions i competèn-

cies taxades i constitucionalment limitades
3.2.  El principi de separació de poders i la legitimitat democràtica limitada dels 

tribunals constitucionals com a arguments coadjuvants però no suficients 
per fonamentar els límits

3.3.  Els límits no es poden basar en les diferències entre la forma jurídica de 
fonamentar i argumentar les decisions dels tribunals constitucionals i la 
política dels parlaments. Tampoc en l’autocontenció o self-restraint dels 
tribunals envers les cambres

3.4.  Els principis constitucionals de pluralisme polític i democràcia com a fona-
ment dels límits al control constitucional. Els parlaments com a membres 
principals de la comunitat oberta d’intèrprets constitucionals i el diàleg 
constitucional. Les garanties de la llibertat política dels parlaments i els 
límits del control constitucional com a elements consubstancials de l’estat 
de dret constitucional i democràtic 
3.4.1.  La preservació del pluralisme polític, la democràcia i la posició 

constitucional atribuïda a les cambres representatives com a fo-
nament constitucional dels límits del control de constitucionali-
tat. Els parlaments com intèrprets, concretitzadors i adaptadors 
de les constitucions als canvis socials i polítics



6

3.4.2.  La comunitat oberta d’intèrprets constitucionals i el diàleg entre 
els tribunals constitucionals i les cambres representatives

3.4.3.  Les garanties de la llibertat política dels parlaments i els límits 
del control constitucional com a elements consubstancials de 
l’estat de dret constitucional i democràtic

3.5.  Naturalesa i contingut de les garanties constitucionals dels àmbits de lli-
bertat parlamentària 

4.  Necessitat de repensar la perspectiva d’anàlisi i d’enjudiciament aplicada de ma-
nera majoritària a l’hora d’interpretar i aplicar els límits del control constituci-
onal 

iv.  els límits constitucionals del control del tribunal constitucional en l’or-
denament jurídic espanyol: el cas dels actes parlamentaris interns, o interna 
corporis acta, i la inviolabilitat institucional dels parlaments

5. Consideracions preliminars
6. Límits del control dels interna corporis acta

6.1. Concepte d’interna corporis acta
6.2. Règim jurisdiccional dels interna corporis acta 

6.2.1.  Nucli de protecció de la inviolabilitat institucional dels parla-
ments: la regla general de l’exempció de control constitucional 
dels interna corporis acta i el criteri hermenèutic d’ingerència 
mínima

6.2.2.  Criteris hermenèutics relatius a l’abast i la intensitat del control 
sobre els interna corporis acta que caldria repensar

 



7

i. proemi

Excm. Sr. President de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
Autoritats, 
Acadèmics i acadèmiques,
Sres. i Srs.,

Les meves primeres paraules han de ser forçament d’agraïment.
Agraïment a tots els acadèmics que van votar la meva candidatura i a tots 

els que després m’han rebut al si de l’Acadèmia amb una amabilitat exquisida. 
Agraïment que faig extensiu a la nostra eficient i empàtica secretària tècnica, la 
Sra. Mariele Violano.

Gràcies també, i de manera molt especial, als tres acadèmics que van apa-
drinar la candidatura, encapçalats pel Sr. Josep D. Guàrdia i Canela. Jurista 
prestigiós, actual president del meu estimat Tribunal Constitucional d’Andorra 
i, sobretot, acadèmic amb una llarga i fructífera trajectòria de quasi cinquanta 
anys, que manté intacta la auctoritas assolida durant els setze anys de presidència 
de l’Acadèmia: ell va ser l’impulsor de la meva candidatura i els seus consells i 
ajut van ser decisius a l’hora de fer-la arribar a bon port. 

A Juan José López Burniol, a qui aprecio i respecto, profundament, com a 
persona i com a jurista des de fa molt temps. 

I a Pablo Salvador Coderch, company de carrera; col·lega en l’apassionant 
tasca fundacional de la Universitat Pompeu Fabra i de la seva Facultat de Dret; 
amb qui vaig compartir tasques de recerca en el grup de tècnica legislativa que 
ell dirigia. De Pablo Salvador mai no he deixat d’aprendre coses importants, i 
no només en l’àmbit estrictament jurídic. 

Tinc també un deure de gratitud amb els professors Iñaki Lasagabaster, 
Joan Vintró i, molt particularment, amb el professor Pau Bossacoma, pels co-
mentaris i suggeriments que van fer a alguna de les diverses versions que ha anat 
tenint el treball que avui presento de manera sintètica. 

I, per descomptat, agraïment a l’acadèmic Sr. Joaquim Tornos que m’ha 
regalat generosament una part d’un bé tan escàs com és el temps, dedicant-lo 
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a preparar la contestació a aquest discurs. Joaquim Tornos és un professor uni-
versitari exemplar en totes les dimensions: la docent, la de recerca i la de gestió, 
tan necessària com poc agraïda. És al mateix temps advocat en exercici i fun-
dador d’un important despatx. Dues vessants professionals que en el seu cas es 
retro-alimenten i es potencien. Ha desenvolupat també tasques institucionals de 
gran relleu com la presidència del Consell Consultiu de la Generalitat. Durant 
força temps vaig compartir amb ell recerques i algunes publicacions, sobretot 
en l’àmbit de l’estructura territorial del poder. Crec sincerament que és un dels 
nostres millors iuspublicistes i per això és un privilegi per a mi que hagi acceptat 
l’encàrrec que li va fer l’Acadèmia; tot i que soc conscient que corro el risc que 
la seva contestació m’obligui a repensar les tesis que, modestament, mantinc en 
el meu treball.

Fets els agraïments, gens protocol·laris, voldria deixar constància que és 
per a mi un honor, una mena de culminació de la meva trajectòria com a jurista, 
poder formar part de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
de la qual, amb tota la humilitat exigible a un nouvingut, puc donar fe pública-
ment de l’alta qualitat jurídica dels seus debats interns i contribucions escrites. 
Una alta qualitat possiblement no prou reconeguda des de fora i en tot cas, ben 
segur, no prou aprofitada. 

L’ingrés a l’Acadèmia és també per a mi un repte. El d’estar a l’altura dels 
meus col·legues. Intentaré contribuir en les tasques acadèmiques especialment 
des de l’anàlisi del vessant constitucional que avui tenen totes les branques del 
dret. Soc conscient que la relació entre el dret constitucional i aquestes altres 
branques és i ha de ser forçosament bidireccional i intensa. I sé també per ex-
periència que a l’actualitat els especialistes de les diverses disciplines jurídiques 
coneixen millor el dret constitucional que no pas els constitucionalistes els ele-
ments fonamentals de les altres disciplines. Per això em temo que, malgrat els 
meus bons propòsits, aprendré més jo dels meus col·legues que no pas ells de 
mi. En realitat ja ho estic fent des que fa un any tinc la sort de poder participar 
en les sessions de l’Acadèmia.

Em pertoca ocupar el setial i la medalla que porta el nom de l’il·lustre 
jurista de la primera meitat del segle passat, Ramon Coll i Rodés. El Sr. Coll 
va ser advocat i professor de dret civil, especialitzat en dret civil de Catalunya. 
Col·legiat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1905 fins la seva 
mort l’any 1948, i professor de dret civil a la Facultat de dret de Barcelona de 
1913 fins a 19361.

Fins que es va retirar de la vida pública en començar la Guerra Civil, Coll i 
Rodés va ser membre destacat de les corporacions i institucions jurídiques més re-

1 En l’etapa de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser l’encarregat del curs de 
dret civil català.
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llevants del país: del Col·legi d’Advocats de Barcelona, del que fou Diputat segon 
de la Junta de Govern; de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 
que va presidir durant tres anys (de 1930 a 1932); de la Comissió Jurídica Asses-
sora des de la seva creació l’any 1934; i de l’Escola d’Administració Pública de la 
que fou president (des de 1923 fins a 1936), a més de professor de dret privat2. 

En tots aquests organismes va desenvolupar una gran activitat, plasmada 
en forma de dictàmens, ponències, comunicacions i conferències, la majoria de 
les quals es poden trobar referenciades a la biografia que de Coll i Rodés va fer 
el magistrat Carles Obiols i Taberner. El fil conductor que va guiar aquestes ac-
tivitats està condensat en el discurs que com a president de l’Acadèmia va pro-
nunciar en l’obertura del curs 1931-1932 sota el títol La restauració del dret català. 
En aquest discurs important va manifestar la voluntat de contribuir a la «tasca de 
fixació i de recuperació» del dret civil català com a pas «preparatori... del futur 
Codi civil de Catalunya», amb el qual, deia Coll, «restaria íntegrament restaurat» 
el nostre dret civil. Com veurem immediatament, en aquest i en d’altres aspectes, 
la biografia de Ramon Coll té significatius paral·lelismes amb la d’Agustí Bassols. 

Ramon Coll des de molt jove va tenir també una clara vocació política. En 
aquest àmbit la seva trajectòria s’inicià en la Federació Escolar Catalana i, poste-
riorment, en la Joventut Nacionalista, ambdues en l’òrbita de la Lliga Regiona-
lista. Després d’un parèntesi de militància a Acció Catalana, es va reincorporar a 
la Lliga. En les seves files, ja sota la denominació de Lliga Catalana, va ser elegit 
tres vegades regidor de l’Ajuntament de Barcelona, del qual va ser tinent d’al-
calde i durant un breu període, l’any 1935, va arribar a ser alcalde de la ciutat. 

Succeeixo en la medalla Coll i Rodés a l’acadèmic i doctor en Dret el Sr. 
Agustí Bassols i Parés. Com a jurista el Sr. Bassols serà recordat sempre i essen-
cialment com un dels més destacats impulsors del procés de desenvolupament 
i reforma del dret civil català que va culminar en l’aprovació del Codi Civil de 
Catalunya avui vigent. Una fita històrica en el dret del nostre país, llargament 
cobejada per una part significativa dels juristes catalans. La participació decisiva 
de Bassols en aquest procés no va ser fruit de la improvisació o d’una inspiració 
atzarosa. Venia de lluny i tenia arrels profundes. Agustí Bassols des de molt jove 
va defensar i impulsar el desenvolupament del dret civil català, al mateix temps 
que defensava la cultura i la llengua catalanes. Per a ell es tractava de tres ves-
sants d’un fenomen unitari. 

Sovint, però, s’oblida que Bassols va ser també un ferm defensor del dret 
públic de Catalunya. Ho va fer palès, per posar tan sols dos exemples, des d’un 
lloc tan rellevant com el Consell Consultiu de la Generalitat del qual va ser 
membre (1994-2009) i president (2000-2004); o, amb anterioritat, des de la con-
selleria de Justícia, en promoure i després desenvolupar el traspàs a la Genera-
litat de la competència en matèria penitenciària. 

2 Exceptuant els anys que va ser suspesa per la Dictadura de Primo de Rivera.
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De fet, com en el cas de Coll i Rodés, la defensa jurídica del dret, de la 
cultura i de la llengua de Catalunya es va palesar en tota l’activitat que Bassols 
va desenvolupar en els organismes i corporacions a les quals va pertànyer. Així, 
com a col·legiat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona3, a banda de ser 
vicepresident del Comitè Executiu del Congrés de Cultura Catalana promogut 
pel mateix Col·legi, va promoure i presidir la Secció de Dret Lingüístic, va ser 
membre de la Junta de Govern i president de la Comissió de Defensa de la Cul-
tura Catalana, i va participar molt activament en el II Congrés Jurídic Català, 
que tanta influència havia de tenir en la posterior reforma del dret civil català 
que Bassols va impulsar. Així ho va destacar l’acadèmic Sr. Guàrdia en la con-
testació al discurs d’ingrés a l’Acadèmia del Sr. Bassols.

A l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació4, la defensa del dret civil català 
i, sobretot, l’objectiu final de la creació del Codi Civil es va manifestar de mane-
ra explícita i raonada en l’esmentat discurs d’ingrés (1992) en el qual, tot i tenir 
com objecte d’estudi la llei de 1984 de reforma de la Compilació, es concebia 
aquesta llei com un pas previ cap al Codi Civil. El títol del discurs era diàfan en 
aquest sentit: «Vers la codificació del Dret Civil Català. (La reforma prèvia de 
1984)».

Tanmateix, fou des del càrrec de conseller de Justícia5 que Agustí Bassols 
va poder impulsar el procés de desenvolupament del dret civil català que va cul-
minar en el Codi Civil de Catalunya. Ho va fer amb una extraordinària habilitat 
i saviesa, tot propiciant un procés que l’expresident de la nostra Acadèmia, el 
Sr. Lluís Jou, en l’acte acadèmic en memòria d’Agustí Bassols, va caracteritzar 
com a participatiu, consensuat, despolititzat, progressiu i tossut, i conduït pel 
Sr. Bassols amb «discreció i murrieria». Si Josep Pla va dedicar un «Homenot» 
a Pompeu Fabra amb l’argument que era un dels pocs catalans que havia sigut 
capaç de fer realitat el seu projecte vital, Agustí Bassols és sens dubte mereixe-
dor de formar part de la il·lustre família dels «homenots» de Catalunya.

Bassols va tenir també una vida política llarga i intensa. Des de molt jove va 
tenir fermes conviccions cristianes, democràtiques i catalanistes. Va militar en 
les files d’Unió Democràtica de Catalunya des de principis dels anys quaranta 
fins l’any 2015, data en la qual la seva evolució cap al sobiranisme i finalment 
cap a l’independentisme el va portar a participar la creació de Demòcrates de 
Catalunya, com explica amb detall l’acadèmica Sra. Núria de Gispert en el seu 
magnífic «In memoriam i homenatge a l’Hble. Sr. Agustí Bassols i Parés» publi-
cat en núm. 8 dels Annals de l’Acadèmia, juntament amb l’esmentat discurs de 
l’expresident Sr. Jou.

3 Fou col·legiat en exercici des de 1947 fins el seu nomenament com a conseller de 
Justícia.

4 De la qual va ser membre al llarg de 28 anys, de 1990 fins el 2018.
5 Càrrec que va ostentar en dues etapes des de 1982 a 1992, amb la interrupció dels 

dos anys en què va ser conseller de Governació.
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És per a mi un honor i una responsabilitat succeir com acadèmic a l’Hble. 
Sr. Agustí Bassols i Parés.

ii. introducció, pla del treball i síntesi

La causa última d’aquest treball rau en la necessitat d’intentar resoldre el 
que per a mi és un enigma: ¿com és que un dels elements que en l’ordenament 
constitucional espanyol defineixen de manera explícita i emfàtica les cambres 
parlamentàries, la seva inviolabilitat institucional, és considerada per una part 
majoritària de la doctrina i de la jurisprudència constitucional un precepte buit 
de contingut normatiu propi?, com un precepte que no encaixa en l’ordena-
ment vigent, que n’és un element extravagant. ¿Com es pot arribar a una con-
clusió com aquesta que posa en qüestió principis elementals de la interpreta-
ció jurídica que s’accepten de manera pràcticament unànime en altres àmbits? 
¿Com és que la inviolabilitat de les cambres es titllada de residu històric que no 
té raó de ser en un estat de dret com el que estableix la Constitució Espanyola 
(en endavant CE), i en canvi es considera que no plantegen problemes la resta 
de les inviolabilitats previstes constitucionalment?

En aquestes pàgines em proposo analitzar aquesta qüestió en el context 
més general dels límits constitucionals del control que sobre l’activitat dels par-
laments poden realitzar els tribunals constitucionals. I és que de fet el buidat-
ge del contingut de la inviolabilitat de les cambres és exponent d’una proble-
màtica més àmplia i més de fons relacionada amb la concepció del fonament 
constitucio nal dels límits d’aquest control i del tipus d’estat de dret vigent, i fins 
i tot amb la concepció del dret, de la constitució i dels mètodes i criteris herme-
nèutics aplicables en la interpretació i aplicació de les constitucions.

D’entrada (apartat 1 d’aquest treball) tractaré de justificar la necessitat de do-
nar contingut normatiu propi als preceptes de la CE i dels Estatuts d’Autonomia 
que proclamen la inviolabilitat institucional de les cambres parlamentàries. Ho 
faré a partir de les exigències que es deriven de l’estat de dret constitucional i de-
mocràtic establert a les constitucions continentals europees sorgides després de la 
Segona Guerra Mundial, a les que pertany la CE de 1978. Analitzaré les causes de 
l’àmplia i discrecional capacitat de control que aquestes constitucions atorguen als 
tribunals constitucionals, com a conseqüència: a) del component contra-majoritari 
i limitador de la llibertat d’actuació dels parlaments que està en l’origen d’aquestes 
constitucions i que hi roman com element estructural d’aquesta forma d’estat; 
b) de l’extensió de les matèries regulades constitucionalment i la preeminència, 
pluralitat, heterogeneïtat i caràcter abstracte o obert de valors, principis, drets, i 
normes programàtiques que també estan en l’origen d’aquestes constitucions i hi 
perviuen com elements essencials; c) i, de manera especial, dels canvis que aquestes 
constitucions, de fort contingut axiològic i principialista, introdueixen en la con-
cepció del dret, de les constitucions i de la seva interpretació i aplicació (apartat 2). 
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A l’apartat següent tractaré d’identificar el fonament constitucional en el 
qual es basen els límits del control constitucional i les corresponents garan ties 
d’àmbits de llibertat política de les cambres representatives. Defensaré que 
aquest fonament no rau en un pretès caràcter d’òrgan delegat del poder cons-
tituent dels tribunals constitucionals, ni en la preservació del principi de sepa-
ració de poders, en la limitada legitimitat democràtica d’aquests tribunals o en 
l’autocontenció que haurien de practicar a partir d’una suposada diferenciació 
radical entre la funció i el mètode jurisdiccional i les funcions i mètodes parla-
mentaris (apartats 3.1 a 3.3). Sostindré que els límits es fonamenten en l’exigèn-
cia de preservar els principis democràtic i de pluralisme polític que defineixen 
l’estat de dret constitucional i democràtic. Analitzaré com aquestes exigències 
obliguen d’una banda a concebre les constitucions com a marcs que s’han d’in-
terpretar, concretar, aplicar i adaptar democràticament, i com, en conseqüència, 
obliguen a garantir als parlaments amplis marges de llibertat política —i també 
jurídica— en l’exercici de les activitats parlamentàries (apartat 3.4). 

A partir d’aquesta premissa conclouré que tant les garanties de la llibertat 
política de les cambres com els límits al control constitucional no solament no 
són elements estranys a aquesta mena d’estat de dret, sinó que en són elements 
consubstancials o inherents (apartat 3.4). Defensaré que aquest fet comporta 
la necessitat de repensar la perspectiva d’anàlisi i d’enjudiciament de la qual 
parteix una part important de la doctrina i la jurisprudència que es guia per 
un principi de maximització del control constitucional sobre l’activitat parla-
mentària. L’adopció d’aquest principi és la conseqüència obligada d’una con-
cepció de l’estat de dret que, al meu parer, no es correspon amb el consagrat 
a les constitucions continentals europees com l’espanyola de 1978 (apartat 4). 
Abans, però, analitzaré la naturalesa i el contingut de les garanties dels àm-
bits de llibertat parlamentària i dels límits del control constitucional. Veurem 
com es manifesten en forma d’exempcions de control jurisdiccional i, més 
sovint, en forma de límits a la intensitat del control; i com es plasmen en un 
seguit de criteris hermenèutics d’obligat compliment per part dels tribunals 
constitucio nals (apartat 3.5).

Finalment, a la quarta part abordaré la qüestió dels límits al control consti-
tucional sobre l’activitat parlamentària en l’ordenament espanyol des de la pers-
pectiva de la garantia de la inviolabilitat institucional de les cambres representa-
tives. Em centraré exclusivament en el control dels actes parlamentaris interns 
o interna corporis acta (en endavant i.c.a.). Aquests actes, en tant que interns i 
adreçats a la formació de la voluntat de les cambres, conformen un dels nuclis 
fonamentals de protecció de l’esmentada inviolabilitat institucional. Analitzaré 
el contingut d’aquesta garantia que forma part del gènere de les inviolabilitats. 
Conclouré que, tot i que la CE permetia i permet entendre que la inviolabilitat 
parlamentària en l’àmbit dels i.c.a. és absoluta, s’ha d’acceptar com una opció 
constitucionalment legítima la introducció d’una excepció a la regla general de 
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l’exempció de control dels i.c.a. en el cas de la protecció dels drets fonamentals 
de participació política dels parlamentaris. Amb tot, aquesta excepció, com to-
tes les excepcions, s’ha d’interpretar i aplicar restrictivament (apartats 5 a 7.2.1). 
Finalment apuntaré algunes línies doctrinals i jurisprudencials que al meu parer 
caldria repensar si s’accepten o en la mesura en que s’acceptin les propostes 
defensades al llarg del treball (apartat 7.2.2). 

Avanço ja que no diré res que no sigui conegut. Em limitaré a posar el 
focus on normalment no el posa la doctrina de la qual dissenteixo i a reordenar 
les peces d’acord amb la concepció de l’estat de dret que al meu parer es deriva 
de la CE; una concepció que, sense renunciar a l’ideal de la submissió al dret, 
jurisdiccionalment garantida, de tots els poders públics —inclosos naturalment 
els parlaments—, amb el mateix nivell d’irrenunciabilitat i de garantia consti-
tucional i jurisdiccional, reconeix, com element consubstancial a l’estat de dret 
constitucional i democràtic, la preservació d’àmbits de llibertat política —i jurí-
dica— de les cambres representatives.

iii. Fonament constitucional dels límits del control dels tribunals  
constitucionals sobre les activitats de les cambres representatives 

1.  Cal donar contingut normatiu a la inviolabilitat institucional de les cambres 
a partir dels principis i les regles de l’estat de dret constitucional i democràtic

Com he apuntat a l’inici de la introducció, tant la CE —art. 66.3— com la 
pràctica totalitat dels Estatuts d’Autonomia proclamen explícitament la invio-
labilitat institucional de les cambres6. Ho fan a més d’una manera especialment 
emfàtica: la incorporen als articles que defineixen la naturalesa i la posició cons-
titucional d’aquests òrgans, i la configuren com un dels tres únics elements es-
tructurals que els caracteritzen constitucionalment o estatutàriament. Atorguen 
a la inviolabilitat el mateix nivell de reconeixement que trets estructurals de 
tant relleu com el fet de ser els òrgans que representen els pobles o ciutadans 
respectius, i ser els titulars de les funcions legislativa i de control i impuls dels 
governs.

Tot i això, sense pràcticament cap mena d’argumentació justificativa, tant 
la doctrina acadèmica com la jurisprudència majoritàries, en les comptades oca-
sions en les quals fan referència a la inviolabilitat institucional, tendeixen a bui-
dar-la de contingut propi. La recondueixen a les «autonomies» parlamentàries 
clàssiques, normalment a l’autonomia d’organització i funcionament internes 
(de l’art. 72 CE i dels corresponents Estatuts) o a la immunitat i inviolabili-
tat dels parlamentaris individualment considerats (de l’art. 71 CE). En aquest 

6 L’estableixen tots els Estatuts d’Autonomia excepte el de la Comunitat de Madrid.
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sentit és simptomàtic que pràcticament no hi hagi cap resolució del Tribunal 
Constitucional espanyol (en endavant TC) que faci referència expressa a la in-
violabilitat parlamentària, i que en les poques ocasions que alguna de les parts 
al·lega aquesta garantia institucional, el TC la recondueix també a alguna de les 
esmentades «autonomies» sense explicitar la motivació de la transmutació de 
naturalesa jurídica de la garantia. 

El problema de transmutar o equiparar conceptualment i funcionalment 
una «inviolabilitat» com la institucional en una simple «autonomia» o de re-
duir-les a la inviolabilitat o la immunitat dels parlamentaris no és merament 
terminològic sinó que, com veurem, té conseqüències teòriques i pràctiques 
importants. 

El buidament de contingut de la inviolabilitat institucional és conseqüència 
d’una concepció de l’estat de dret establert a la CE que, pel que aquí interessa, 
considera que l’abast i la intensitat del control jurisdiccional sobre les activitats 
parlamentàries han d’estar guiats per un principi de maximització del control 
d’abast més ampli i incisiu que el que ja té el principi d’optimització propugnat 
per Alexy7. Es parteix de la idea que la inviolabilitat parlamentària no té raó de 
ser en un estat de dret com el que, suposadament, consagra la CE8. La inviolabi-
litat institucional incomoda als qui consideren un avenç, un triomf de l’estat de 
dret, la desaparició o la reducció dràstica de la intensitat de les garanties cons-
titucionals de llibertat política dels parlaments. Aquesta concepció de l’estat de 
dret, i especialment la idea de maximització del control jurisdiccional, pot ser 
fruit de traslladar de manera mecànica al control de les activitats parlamentàries 

esquemes aplicats i aplicables al control del Govern i l’Administració9. També 

7 Tornaré sobre la distinció entre maximització i optimització en tractar de la necessi-
tat de repensar la perspectiva d’anàlisi i enjudiciament emprada per una part important de la 
doctrina (apartat 4, nota 65).

8 Així, p.e., Fernández-viagas, B. afirma que «la inviolavilidad institucional (de los 
parlamentos) se ha transformado en un residuo histórico difícil de interpretar y encajar en 
el sistema jurídico» i que els i.c.a. «han dejado prácticamente de existir y la inmunidad ha 
perdido su razón de ser» a El poder legislativo entre la política y el Derecho, Thomson Aran-
zadi, Madrid, 2008, pàgs. 41 i 68, respectivament. Segons Recoder de caso l’art. 63.3 CE 
seria un «precepto hasta cierto punto extraño», Comentarios a la Constitución, dir. Garrido 
Falla, Civitas, Madrid, 1980, pàg. 706. Per Enrique Linde la inviolabilitat parlamentària de 
l’art. 63.3 CE «es reiteración del art. 71.1 i 72.3», Comentarios a las leyes políticas, Revista de 
derecho privado, dir. Alzaga, Madrid, 1989, tom VI pàg. 74-75. Segons Alonso mas, M.J. 
els i.c.a. «han perdido sentido... ya que todos los actos parlamentarios son fiscalizables» a La 
fiscalización jurisdiccional de la actividad sin valor de ley de los parlamentos, Centro Estudios 
Políticos y Constitucionales —en endavant, CEPC—, 1999, pàg. 424. 

9 És coneguda la transcendència teòrica i pràctica que, merescudament, van tenir 
els plantejaments en aquest sentit d’una part important de la doctrina administrativista, 
encapçalada pel professor García de Enterría, adreçats a la lluita contra les immunitats 
del Govern i l’Administració a partir de principis dels anys 60 del segle passat. En serien 
exemples emblemàtics l’article La lucha contra las inmunidades del poder en el Derecho 
Administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos), «Revista 
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pot ser conseqüència d’una certa tendència dels juristes a conquerir espais més 
propis de la política i dels polítics. Per altra banda, l’exacerbació del caràcter 
auto-referencial que essencialment té el dret, tampoc no ajuda a identificar i 
posar en valor els seus límits, tan necessaris alhora d’interpretar, entendre i pre-
servar el propi dret.

En tot cas avui encara són pocs els autors que donen contingut a la ga-
rantia de la inviolabilitat de les cambres legislatives com a límit del control 
constitucional. Entre els que ho fan destaquen els treballs del professor Lasa-
gabaster10, precedits gairebé exclusivament per una breu referència de Man-
zella a la inviolabilitat institucional parlamentària entesa com a meta-concepte 
dotat d’un contingut propi, que tanmateix aquest autor no acaba de concretar 
de manera precisa11.

Amb tot, a favor de donar un contingut propi i efectiu a la inviolabilitat 
parlamentària es poden adduir un seguit d’arguments rellevants com ara el fet 
que considerar buits de contingut els articles constitucionals i estatutaris que 
proclamen explícitament aquesta inviolabilitat suposa apartar-se d’un principi 
d’interpretació jurídica, acceptat i aplicat de forma pràcticament unànime, 
com és el de la presumpció que les lleis no contenen preceptes legals buits de 
contingut ni redundants12, ni contradictoris entre si. Aquesta presumpció està 
especialment justificada en el cas de preceptes constitucionals i més encara 
de preceptes constitucionals o estatutaris que defineixen un dels comptats 

de Administración Pública» 38, 1962. I, ja l’any 1995, Democracia, jueces y control de la 
Administración, Civitas. 

10 Els darrers llibres de Lasagabaster sobre aquesta qüestió són Parlamento, Tribu-
nal Constitucional, separación de poderes, IVAP, Oñati, 2020 i Democracia, derecho a deci-
dir, desobediencia civil. Sobre las causas de justificación en la STS 459/2019, IEA, Barcelona, 
2021. Amb anterioritat havia publicat «Parlamento, Tribunal Constitucional, separación de 
poderes: Análisis a la luz de la ley 15/2015 de reforma de la LOTC» a Crisis institucional y 
democracia, Tirant lo Blanc, Valencia, 2019, pp. 29 a 73; Derecho de manifestación, represen-
tación política y juez penal, IVAP, Oñati, 2003 i «La inviolabilidad del Parlamento Vasco y 
el poder judicial», RVAP, 99/100, pp. 1857-1879. També donen contingut a inviolabilitat 
parlamentària entre d’altres, E. Albertí, «Inviolabilidad parlamentaria y división de poderes: 
la introducción del código penal en las actuaciones parlamentarias» en el llibre La sentencia 
del procés. Una aproximación académica, Coord. J. Queralt, Atelier, Barcelona 2020 i García 
Morillo a la pàg. 71 del vol. II del Manual de Derecho Constiucional dirigit per López Guerra, 
Tirant lo Blanc, Madrid, 2018.

11 Manzella, P., qualifica la inviolabilitat de l’art. 63.3 CE com a «principi generalís-
sim que no s’esgota en una o altra institució singular» i «reforç de tot el sistema de garanties», 
La Constitución española de 1978, dir. Predieri i García Enterría, Civitas, Madrid, 1980 pàgs. 
469-477.

12 Entesa aquesta presumpció de no redundància en el sentit que cal presumir que el 
legislador, i molt especialment el legislador constitucional, no empra dos termes o expres-
sions diferents per referir-se a un mateix contingut normatiu. Com fa la doctrina majoritària 
quan, com he dit, sense cap argumentació, transmuta o equipara conceptualment i funcional-
ment el terme «inviolabilitat» amb el de la «autonomia» parlamentària. 
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elements estructurals que caracteritzen òrgans de relleu constitucional o es-
tatutari. 

Malgrat que ni la voluntat del legislador ni «l’originalisme» solen consi-
derar-se arguments interpretatius forts, es pot argumentar també que els cons-
tituents espanyols, bons coneixedors del dret comparat i sabedors que el reco-
neixement explícit de la inviolabilitat parlamentària no era freqüent en altres 
constitucions, van voler incorporar expressament aquesta previsió per tal de 
destacar la rellevant posició institucional del Parlament davant dels altres òr-
gans constitucionals. Així ho va proclamar el diputat Sr. Peces-Barba durant 
el debat constituent en proposar la inclusió d’aquest apartat a l’art. 66 de la 
CE13.

D’altra banda, no donar contingut propi a la clàusula d’inviolabilitat ins-
titucional contradiu el criteri interpretatiu de consistència: és incoherent amb 
l’acceptació generalitzada de les dues altres inviolabilitats previstes a la Consti-
tució: la inviolabilitat plena de la persona titular de la Corona i la més matisada, 
però real i efectiva, dels parlamentaris individualment considerats.

Tanmateix, tal com tractaré de justificar amb detall en els dos apartats 
que segueixen, l’argument fonamental que obliga a donar contingut propi a la 
invio labilitat institucional de les cambres representatives rau, precisament, en 
dues exigències que caracteritzen l’estat de dret constitucional i democràtic: 
la garantia de la supremacia normativa de la constitució atribuïda a uns tri-
bunals constitucionals dotats d’una àmplia i potencialment discrecional capa-
citat de control sobre l’activitat parlamentària; d’altra banda, la preservació 
dels principis constitucionals de pluralisme polític i democràcia mitjançant 
el reconeixement i la garantia d’una àmplia llibertat política de les cambres 
representatives en l’exercici de les seves activitats. De fet, encara que la invio-
labilitat institucional no s’hagués explicitat a la CE hi hauria bons arguments 
per considerar-la implícita, com se sol fer en altres constitucions d’aquesta 
mena d’estat de dret14. 

Cal doncs donar contingut jurídic a la inviolabilitat institucional, no sola-
ment com a meta-norma que permet completar i reforçar el contingut i l’abast 
d’altres garanties parlamentàries com les «autonomies» de l’art. 72 CE o la 
invio labilitat individual dels parlamentaris, sinó també i primordialment do-
tant-la d’un contingut propi com espècie del gènere de les inviolabilitats.

13 «Es tracta —va dir Peces-Barba— d’una declaració general de protecció de les 
Corts Generals; és a dir, d’una declaració en la qual es reconegui que la importància fona-
mental del poder legislatiu i de les seves funcions fan que les Corts Generals no puguin ser 
interferides ni coaccionades...» (BOC 6 octubre 1978).

14 Vid. en aquest sentit Lasagabaster, Parlamento, Tribunal Constitucional, separación 
de poderes, ob. cit. a nota 10. pàgs. 26 i 29.
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2.  L’estat de dret constitucional i democràtic i l’amplitud de l’abast i la discreciona-
litat del control dels tribunals constitucionals sobre les activitats de les cambres 

Les constitucions liberal-democràtiques que sorgeixen en el continent eu-
ropeu després de la II Guerra Mundial15 no solament creen els tribunals consti-
tucionals, sinó que els hi atribueixen una posició constitucional que els permet 
portar a terme un control sobre l’activitat parlamentària molt significatiu, tant 
pel que fa a l’amplitud i incisivitat com a la seva discrecionalitat potencial. 

Com a reacció entre altres factors al desprestigi de la política i dels par-
laments, derivat de la connivència o incapacitat a l’hora de fer front als tota-
litarismes feixista i nacional-socialista, un dels objectius principals d’aquestes 
constitucions i de la forma d’estat de dret constitucional que estableixen era i 
és, precisament, la limitació del poder i la llibertat d’actuació dels parlaments 
i les majories parlamentàries. 

Per aconseguir aquests objectius els parlaments se sotmeten a unes cons-
titucions que incorporen un seguit de valors i principis jurídics i polítics con-
siderats superiors; que proclamen amplis llistats de drets fonamentals; i que 
garanteixen el pluralisme polític i un estatus específic a les minories polítiques, 
especialment a les minories parlamentàries. Es tracta, a més, de constitucions 
codificades, rígides, aprovades amb la participació directa de la ciutadania16, 
que adquireixen ple valor normatiu, que es converteixen en norma suprema, es 
doten d’un contingut i una vocació contra-majoritària i la seva eficàcia jurídica 
directa es garanteix en última instància mitjançant tribunals constitucionals. 

Els parlaments perden la sobirania que en alguns moments havien arribat a 
tenir, ni que fos sovint de manera compartida, i la llei, que perd la supremacia i 
inicia una llarga crisi, deixa de ser considerada expressió màxima de la voluntat 
general i de la raó en societats polítiques cada cop menys uniformitzades, cada 
cop més plurals políticament, com a conseqüència, entre moltes altres causes, 
de la progressiva desaparició dels sufragis censataris i l’avenç del liberalisme i 
els drets humans i, posteriorment, de la descentralització política i la integració 
supraestatal.

La capacitat reguladora d’aquestes constitucions i la correlativa capacitat 
limitadora de l’acció dels parlaments es produeix, en diferents graus i no sense 
polèmica17, mitjançant: a) la creixent extensió de les matèries que són objecte 

15 Seguint en part el precedent il·lustre del model de la Constitució austríaca de 1920, 
incorporat a la Constitució de Txecoslovàquia (1920) i a la de la II.ª República espanyola. La 
Constitució italiana de 1948 i la Llei Fonamental de Bonn de 1949 serien dos dels primers 
exponents rellevants d’aquestes noves constitucions. Sobre els orígens del control de consti-
tucionalitat a Europa. Vid. Cruz villalón, P. «La formación del sistema europeo de control de 
constitucionalidad (1918-1939)», CEPC, Madrid, 1987. 

16 Amb la coneguda excepció de la Llei Fonamental de Bonn.
17 És coneguda la reticència de Kelsen a incorporar a les constitucions principis i dis-

posicions massa generals per tal, precisament, de limitar la discrecionalitat dels jutges consti-
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de regulació constitucional —que ultrapassa amb escreix els aspectes orgànics 
i procedimentals que predominaven en les constitucions precedents—; b) la 
incorporació d’una relació, també extensa, de drets fonamentals que, sense per-
dre el seu component polític, filosòfic i moral originari, passen a ser plenament 
vinculants des del punt de vista jurídic, tot adquirint una naturalesa jurídica 
de principis constitucionals; i c) la positivització constitucional de valors, de 
principis jurídics estructurals de l’Estat i de l’ordenament jurídic i de normes 
programàtiques que en positivitzar-se adopten també una naturalesa jurídica 
«principial». Aquest conjunt de principis constitucionals es converteixen en un 
dels nuclis normatius fonamentals de les noves constitucions18.

Però aquestes constitucions no solament incrementen els àmbits materials, 
i per tant els paràmetres de control i en definitiva l’abast de les competències 
dels tribunals constitucionals, sinó que potencien la discrecionalitat en l’exer-
cici d’aquestes competències com a conseqüència de la ja apuntada pluralitat 
dels principis constitucionals que incorporen, així com, i sobretot, pel caràcter 
abstracte o indeterminat del seu contingut19; per la seva heterogeneïtat20; per 

tucionals (vid. Kelsen, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, Tecnos, Madrid, 1995, 
pàg. 33). Un altre dels primers i més coneguts autors que va mostrar i teoritzar la preocupació 
pels canvis que les noves constitucions produïen en principis bàsics de l’estat de dret, com 
la certesa del dret o la discrecionalitat jurisdiccional, va ser BöckenFörde (1964) («Origen 
y cambio del concepto de Estado de Derecho» a Estudios sobre el Estado de Derecho y la 
Democracia, Trotta, Madrid, 2000).

18 Certament no totes aquestes constitucions incorporen amb la mateixa intensitat 
aquestes disposicions de caràcter principial. Així, entre les primeres constitucions d’aquest 
tipus, la Constitució italiana de 1948 incorpora més disposicions d’aquesta mena que no pas 
la Llei Fonamental de Bonn (així destaca Zagrebelsky, El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 3 
ed. 1999, pàg. 113). La CE de 1978 seria un exemple d’incorporació especialment prolixa. 
Fora de l’àmbit europeu continental el model de constitucions substantives i principialistes 
ha sigut adoptat sobretot per estats sud-americans entre els quals destaquen Brasil —Consti-
tució de 1988— i Colòmbia —Constitució de 1991—. 

En l’àmbit supraestatal cal destacar el llarg i significatiu procés d’incorporació de prin-
cipis i valors «constitucionals» o «fundacionals» en el dret primari de la Unió Europea (vid.
Bogdandy, «Founding Principals of UE Law. A Theoretical and Doctrinal Sketch», Europe-
an Law Journal, 16, 2010, pàgs. 95-111).

19 Que se suma al que també tenen una bona part de les regles constitucionals. Vid. 
Ferreres, V., Justícia constitucional y democracia, Tecnos, Madrid, 2 ed. 2007, especialment 
cap. 3 pàg. 77 i s.

20 Es tracta d’una heterogeneïtat no solament política sinó també jurídica, és a dir, un 
cop s’han positivitzat en incorporar-se a les constitucions. En efecte, els diversos tipus de prin-
cipis, valors, drets fonamentals i normes programàtiques són heterogenis pel que fa al contin-
gut, als béns constitucionals que protegeixen, a la densitat normativa i a la funcionalitat dins 
el sistema constitucional. Això no obstant, tal com accepten la pràctica totalitat dels corrents 
doctrinals, els principis, valors, drets, i normes programàtiques comparteixen una genèrica na-
turalesa jurídica principial i desenvolupen unes funcions constitucionals comunes que fa que, 
des de la perspectiva del dret constitucional, pugin integrar una categoria o un objecte d’anà-
lisi unitari i ser designats amb la denominació genèrica compartida de principi constitucional. 
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la manca de jerarquia entre ells21 i per la procedència de tradicions polítiques, 
culturals, filosòfiques i morals diverses i sovint contradictòries o en tensió po-
tencial. Aquesta pluralitat i heterogeneïtat fa necessària l’harmonització del seu 
contingut a l’hora de la seva interpretació i aplicació, i dona un ampli marge de 
discrecionalitat potencial a l’exercici d’aquestes dues funcions.

És més, aquest doble efecte —l’increment de l’abast material del control 
constitucional i, especialment, de la discrecionalitat dels tribunals— es manifes-
ta i alhora es potencia pels canvis que aquest model constitucional provoca o 
propicia tant en la concepció i teorització del dret i de la constitució com en la 
seva interpretació i dels mètodes i criteris hermenèutics aplicats. 

En efecte, aquestes constitucions, dotades d’un fort contingut axiològic 
i principial que les aparta del model kelsenià22, no es limiten a posar al cap-
damunt de la piràmide normativa una nova norma suprema, ni a innovar el 
contingut del dret positiu, sinó que fomenten canvis o potencien tendències 
preexistents en la interpretació i aplicació constitucional i propicien l’apari-
ció o l’actualització de corrents doctrinals que, al seu torn, impulsen també 
aquests canvis teòrics i metodològics. Es tracta d’un procés bidireccional prou 
conegut entre el dret positiu i la doctrina que hi participa amb plantejaments 
teòrics en els quals molt sovint és indestriable el vessant descriptiu o analític i 
el prescriptiu o propositiu. 

En aquest procés hi van intervenir des de l’inici tant corrents «neopositi-
vistes» com d’altres més propers a versions renovades del iusnaturalisme (sovint 
aplegades sota la denominació genèrica de doctrines «neoconstitucionalistes» 
o de jurisprudència de principis i de valors). No és aquest el lloc adequat ni és 
necessari als nostres efectes entrar a valorar la consistència teòrica dels nous 
plantejaments doctrinals, ni precisar el grau de novetat que realment introduei-
xen —és a dir, la pertinència o no d’aplicar-los el prefix «neo» per qualificar el 
constitucionalisme o el positivisme23—, o la discrepància realment existent entre 
els diversos corrents neopositivistes i els neoconstitucionalistes, més enllà de les 

21 Tot i que no manquen alguns autors que advoquen per una certa jerarquització (vid. 
p.e. Comanducci, P., «Modelos de interpretación de la Constitución» a Teoría del neocons-
titucionalismo, ed. Carbonell, P., Trotta/UNAM, Madrid, 2007, pàg. 66). Es tracta, però, 
d’una posició molt minoritària. És difícil acceptar la possibilitat d’establir en abstracte d’una 
preeminència entre ells, al marge o fent abstracció de les característiques concretes i específi-
ques dels casos enjudiciats o estudiats.

22 Que, com és conegut, propugnava un model de constitució més neutral ideològica-
ment i de contingut més procedimental que substantiu, del qual després deduïa una determi-
nada teoria («pura») del dret. 

23 Una síntesi esquemàtica sobre les preteses o reals innovacions introduïdes pels cor-
rents neoconstitucionalistes en relació amb el constitucionalisme tradicional es pot trobar 
a Ahumada, M.A., «Neoconstitucionalismo y constitucionalismo» a Positivismo jurídico y 
neoconstitucionalismo, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2009, pàg. 123 i s.
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diferències de matís o d’èmfasi24. Em limitaré a apuntar els canvis teòrics i me-
todològics més rellevants que aquestes constitucions contribueixen a potenciar 
en relació, únicament, a la qüestió de l’ampliació de l’abast i la discrecionalitat 
del control constitucional sobre les activitats parlamentàries. 

El primer d’aquests canvis o tendències és el de la crisi de les concepcions del 
dret, de les constitucions i dels mètodes d’interpretació que conceben el dret com 
un conjunt de disposicions normatives integrades en un ordenament de contingut 
predeterminat, complet i coherent. Un contingut que suposadament l’intèrpret pot 
identificar, interpretar i aplicar cercant la voluntat del legislador, de la llei o del 
sistema jurídic tot inferint-la, more geometrico25 o lògic-deductiu, a partir exclusi-
vament de construccions dogmàtiques o sistemes conceptuals articulats. I que un 
cop determinat així el significat dels textos normatius, es podrien aplicar als casos 
concrets enjudiciats o analitzats mitjançant simples subsumpcions de lògica formal. 

En sentit similar i pels mateixos motius entra en crisi la concepció de les 
constitucions com a normes fonamentals que contenen una mena de síntesi uni-
tària, coherent i completa de tot l’ordenament jurídic, de manera que els seus 
intèrprets i aplicadors han de limitar-se a «executar-les» o «aplicar-les» a partir 
d’uns principis constitucionals que suposadament els hi donen una clara i in-
controvertida coherència i unitat de sentit que simplement s’han de desvetllar 
amb l’ajut d’unes construccions doctrinals que limiten significativament els seus 
marges de discrecionalitat. 

Certament no es pot negar que en aquestes constitucions els esmentats 
principis tenen un rol fonamental, tant en relació a la interpretació i aplicació 
del text constitucional com de la resta de disposicions que conformen l’ordena-
ment jurídic, sobre les quals irradien directament. Tampoc es pot negar que els 
esmentats principis i construccions doctrinals contribueixen de manera relle-
vant a donar coherència i unitat de sentit a les constitucions i als ordenaments. 
Però les característiques dels principis constitucionals, a les quals he fet refe-
rència reiterada (pluralitat, heterogeneïtat, indeterminació, potencial tensió...) 
afecten la referida unitat tot introduint-hi un alt component de flexibilitat o 
ductilitat26, que potencia la discrecionalitat i la dimensió creativa dels tribunals 
constitucionals en l’exercici de les seves funcions interpretatives i aplicatives.

Reforça aquesta conclusió un segon canvi potenciat per aquestes constitu-
cions: el relleu que adquireixen els casos enjudiciats o analitzats en la interpre-

24 Sobre aquesta qüestió vid. Bernal, C. «Refutación y defensa del neoconstituciona-
lismo» a Teoría del neoconstitucionalismo, ob. cit. pàg. 307 i s. 

25 El concepte more geometrico empra també l’acadèmic Sr. Guàrdia i canela a Tribu-
nals col·legials. La col·legialitat i les opinions individuals. Pràctica i mètodes de deliberació. El 
cas del Tribunal Constitucional d’Andorra i alguna referència al sistema espanyol. Comunicació 
llegida a la sessió ordinària de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació l’1 de juny de 2021. 
https://ajilc.cat 

26 En expressió de Zagrebelsky teoritzada a ob. cit., pàg. 124 i s.
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tació i aplicació de les constitucions. Els principis constitucionals, com p.e., els 
d’igualtat, llibertat o justícia, tenen un contingut que només de manera parcial 
es pot predeterminar en abstracte o a través de construccions doctrinals. En la 
concreció d’aquest contingut juguen un paper fonamental els casos concrets. El 
contingut dels principis es fa patent, es desvetlla o identifica en gran mesura en 
contrastar-los amb els casos concrets objecte d’enjudiciament o estudi. 

És més, al llarg del procés d’interpretació i aplicació cada cop van adqui-
rint més protagonisme les exigències morals, polítiques i jurídiques dels casos. 
L’adquireixen ja en el moment inicial de la qualificació o comprensió jurídica 
dels casos i continua en la fase de selecció dels textos normatius aplicables, en 
la identificació del seu significat i finalment en l’aplicació27. No cal insistir en 
l’increment dels marges de discrecionalitat que aquesta mena de ponderacions 
confereixen als intèrprets constitucionals.

Finalment, aquestes constitucions, i alguns dels corrents doctrinals que 
contribueixen a la seva interpretació i aplicació, propicien també una expansió 
del pluralisme metodològic —entès com aplicació eclèctica de mètodes i criteris 
hermenèutics de naturalesa vària— i la utilització de cànons de selecció, inter-
pretació i aplicació propis del pensament problemàtic i dels mètodes dialèctics. 
Propicien l’aplicació de mètodes i criteris d’interpretació de contingut mal·lea-
ble, aplicats mitjançant judicis ponderatius, tests de raonabilitat o de propor-
cionalitat28, topoi d’argumentació que, a més, actuen, no com a instruments 
per identificar una suposada única interpretació veritable de l’únic contingut 
possible dels textos normatius, sinó com a arguments que pretenen obtenir l’ac-
ceptació més general possible de la plausibilitat jurídica de la interpretació es-
collida d’entre les diverses interpretacions possibles. 

L’eclecticisme metodològic, l’aplicació quasi inevitable de mètodes pon-
deratius i criteris hermenèutics de contingut mal·leable29, així com la seva fun-

27 Sobre la importància dels casos enjudiciats, entesos com a problema, en la interpre-
tació i aplicació del dret destaquen els treballs de Viehweg, especialment el seu llibre Tópica 
y jurisprudencia, Taurus, Madrid, 1963. Hesse és un dels primers constitucionalistes en posar 
èmfasi en la necessitat de partir dels «problemes concrets dels casos» en la interpretació 
constitucional; tot i que adopta un mètode tòpic limitat respecte del «programa i l’àmbit nor-
matiu» (vid. Escritos de derecho constitucional, CPC, Madrid, 1983, selecció de P. Cruz, pàg. 
43-57). Aquest plantejament es va convertir en un dels principis fonamentals dels corrents 
neoconstitucionalistes —per tots, Zagrebelsky, ob. cit., pàgs. 131-139—. 

28 Aquí torna a ser obligada la cita d’Alexy, considerat un dels màxims exponents 
dels neoconstitucionalismes, que formula una de les teories més elaborades sobre la necessitat 
d’aplicar els principis de proporcionalitat i els mètodes de ponderació i malda per forma-
litzar i limitar a partir de criteris racionals la discrecionalitat i incisivitat d’aquests criteris 
hermenèutics de control. Vid. Teoría de los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, segona 
reimpressió 2001.

29 Actualment el mètode ponderatiu, els tests de proporcionalitat i raonabilitat, són 
aplicats amb normalitat i freqüència per la majoria dels tribunals constitucionals d’Europa, 
entre ells el TC espanyol i destacadament el TC alemany, que a més ha contribuït a formalit-
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cionalitat «argumentativa» posen de manifest capacitat de «inventio»30, de re-
construcció de les normes, de creació del dret i en definitiva de l’alt grau de 
discrecionalitat amb el qual els tribunals constitucionals poden exercir l’ampli 
control de constitucionalitat que tenen constitucionalment atribuït.

Les quatre tendències que acabo d’apuntar sens dubte podrien ser objec-
te de nombroses matisacions i precisions. De fet, tot i que, tant a nivell teòric 
com sobretot a la pràctica, sol haver-hi un ampli consens de fons sobre aquests 
plantejaments, no es pot oblidar que el debat doctrinal continua viu en relació 
a alguns aspectes rellevants31. 

Això no obstant, des de la nostra perspectiva d’anàlisi, crec que els ar-
guments exposats permeten concloure sense generar massa controvèrsia que 
aquestes constitucions potencien l’abast i la intensitat del control de constitucio-
nalitat i la discrecionalitat dels tribunals constitucionals. 

Tanmateix, aquesta constatació no pot amagar o menystenir una altra tant 
o més important: els estats de dret constitucional i democràtic no atribueixen 
als tribunals constitucionals en règim de monopoli els marges de discrecionalitat 
que deixen oberts en la interpretació, aplicació i adaptació de les constitucions. 
En reserven una part essencial a les cambres representatives tot garantint-les-hi 
àmbits rellevants de llibertat política i també jurídica, que limiten l’amplitud i 
la intensitat del control de constitucionalitat exercit sobre les activitats parla-
mentàries32. 

zar-los. També en l’àmbit supraestatal l’aplica amb molta freqüència el Tribunal Europeu de 
Drets Humans i de manera creixent el Tribunal de Justícia de la UE.

30 Viehweg ob. cit., pàg. 58.
31 En serien exemples el debat sobre l’abast de la capacitat cohesionadora i unifica-

dora de les constitucions i dels ordenaments que s’atribueixen als principis constitucionals; 
sobre l’abast de la funció «constructivista» de la doctrina acadèmica, per emprar l’expressió 
ben teoritzada en relació als principis «constitucionals» de la Unió Europea per Bogdandy 
—ob. cit.—; el relleu donat als casos enjudiciats en la interpretació i aplicació de les constitu-
cions; el major o menor protagonisme atribuït a les exigències morals o polítiques dels casos 
enjudiciats en la interpretació i aplicació del dret; els límits de la ponderació prudencial i de la 
incorporació d’elements de justícia d’equitat o el relleu donat al principi de seguretat jurídica. 

En relació a aquestes qüestions encara ressona, tot i que amb matisos nous, el debat 
clàssic entre posicions properes als plantejaments positivistes i posicions properes a versi-
ons actualitzades del iusnaturalisme, defensades, aquestes últimes, per sectors del corrent 
neoconstitucionalista, en els quals tenen un relleu especial els plantejaments realitzats des 
de la filosofia del dret, menys condicionats per la necessitat de contribuir a la interpretació i 
aplicació del dret positiu vigent.

32 En el llarg debat sobre la discrecionalitat jurisdiccional, tant des de la perspectiva 
descriptiva com prescriptiva, hi han intervingut els més rellevants filòsofs del dret i hi han 
defensat quasi totes les alternatives imaginables. Des de les que neguen l’existència pràctica 
de discrecionalitat jurisdiccional o la seva legitimitat —recordem la polèmica clàssica entre 
Hart que admetia la discrecionalitat judicial en els casos difícils (The concept of law, Oxfort 
University Press, 1961) i Dworkin que sostenia que en cada cas enjudiciat només hi havia 
una solució justa i jurídicament acceptable (Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984)—, 
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I precisament és a l’hora de determinar l’abast i el contingut d’aquesta 
reserva parlamentària que es fa imprescindible identificar correctament el fona-
ment constitucional en el qual es basen tant els límits del control dels tribunals 
constitucionals com les correlatives garanties parlamentàries —entre elles la in-
violabilitat institucional dels parlaments—. És imprescindible identificar aquest 
fonament ja que aquest és el nucli del problema plantejat. El problema no rau 
en l’acceptació del principi segons el qual els tribunals constitucionals han de 
respectar àmbits de llibertat als parlaments. Fins aquí l’acord és quasi unànime. 
El desacord sorgeix quan es tracta de concretar l’abast de la garantia constituci-
onal dels àmbits de llibertat. I en aquest punt la doctrina majoritària fonamenta 
aquesta llibertat sobre bases constitucionals poc sòlides que la porten a reconèi-
xer un contingut i un nivell de garantia, constitucional i jurisdiccional, molt més 
feble del que en rigor els hi correspon d’acord amb els principis de l’estat de 
dret establerts en aquestes constitucions. 

En els pròxims aparts intentaré precisar el fonament constitucional que 
al meu parer s’adiu amb els esmenats principis. Començaré però qüestionant 
algunes de les fonamentacions que amb més freqüència proposa la doctrina. 

3.  Els límits del control constitucional i els àmbits de llibertat política de les 
cambres en l’estat de dret constitucional i democràtic 

3.1.  Els tribunals constitucionals com a òrgans dotats de funcions i compe-
tències taxades i constitucionalment limitades 

A l’hora de determinar els límits del control dels tribunals constitucionals 
cal precisar d’entrada que, malgrat la confusió que poden haver generat algunes 
afirmacions dels propis tribunals33, és clar que en les constitucions aquí analitza-

fins els que l’accepten no solament com a inevitable sinó també com a convenient, malgrat 
la incertesa que pugui produir —tesi defensada per Zagrebelsky, ob. cit. pàg. 144—. Tot i 
que la polèmica segueix oberta, avui sembla admetre’s de manera molt majoritària que la 
jurisdicció constitucional gaudeix a la pràctica d’un molt ampli marge de discrecionalitat, que 
tanmateix cal limitar i cohonestar amb altres principis constitucionals com el democràtic o el 
de seguretat jurídica. Sobre la discrecionalitat jurisdiccional vegeu Guastini, R. «Principios 
de derecho y discrecionalidad judicial» a Estudios de teoría constitucional, México. Unam, 
Fontamara, 2001.

33 En serien exemple algunes resolucions del TC espanyol en les quals semblaria 
auto-concebre’s com a comissionat o delegat permanent del poder constituent en decla-
rar-se únic òrgan competent per portar a terme la definició autèntica i indiscutible de les 
categories i principis constitucionals i per «permetre ... en defecte de reforma expressa (de 
la Constitució), l’acomodació del seu sentit a les circumstàncies del temps històric» (STC 
31/2010 fj. 57). Un comentari crític a aquesta configuració del TC pot trobar-se a Viver, C. 
«El Tribunal Constitucional, “sempre, sol... i indiscutible”? La funció constitucional dels 
estatuts d’autonomia en l’àmbit de la distribució de competències segons la STC 31/2010» a 
Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, n. 12, març 2011 —traducció castellana a la REDC 
n. 91, 2011—. 
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des aquests tribunals són òrgans constituïts, de naturalesa jurisdiccional, que no 
tenen altres funcions i competències que les que els hi atorguen expressament 
les constitucions respectives —o les lleis habilitades per les constitucions—, i no 
tenen altres vies per exercir-les que els procediments també constitucionalment 
i legalment previstos. 

Així, p.e., del fet que la CE consideri que el TC és l’òrgan jurisdiccional 
superior «en matèria de garanties constitucionals» (art. 123.1) i la LOTC el qua-
lifiqui «d’intèrpret suprem de la Constitució» (art. 1)34, o del fet que en exercir 
les seves competències garanteixi l’aplicació i l’eficàcia de la Constitució, no es 
deriva una pretesa missió de garant de la Constitució i, menys encara, una com-
petència residual o universal basada en l’assoliment d’aquesta finalitat35. Cer-
tament en l’exercici de les seves competències jurisdiccionals el TC garanteix 
l’aplicació i la l’eficàcia de la Constitució, però aquest resultat i aquest objectiu 
l’ha d’assolir a través de les competències que té explícitament reconegudes. No 
és una clàusula oberta atributiva de la titularitat d’una competència genèrica 
delimitada per la finalitat. Referint-se a l’època de formació del sistema europeu 
de control de constitucionalitat, Pedro Cruz ho diu així: el control de constitu-
cionalitat «és una funció regulada, positivitzada, racionalitzada i, en definitiva, 
limitada», que no es confon amb una funció «de defensa de la Constitució»36. 

Tampoc no es pot pretendre derivar competències implícites d’un suposat 
caràcter de delegat o de comissionat permanent del poder constituent, que els 
tribunals constitucionals en rigor no tenen37. De fet, si algun òrgan constituït 
manté la relació fiduciària amb el sobirà i el poder constituent és el Parlament. 
El poble políticament no delega mai el poder constituent originari, que en última 
instància és necessàriament metajurídic; i en tot cas en aquestes constitucions 

34 Tindré ocasió de matisar el caràcter d’intèrpret suprem dels tribunals constitucio-
nals en els apartats 3.4.1 i 3.4.2. 

35 Aquesta qüestió es va plantejar de manera explícita al TC espanyol a la important 
interlocutòria 135/2004 sobre el Pla Ibarretxe. Va ser defensada en els vots particulars subs-
crits per quatre magistrats. Tanmateix, la concepció que converteix la funció de garant de la 
Constitució en una mena de competència finalista del TC semblaria estar subjacent també en 
altres resolucions posteriors del Tribunal.

36 A «La formació del sistema europeu...», ob. cit., pàgs. 27 i 32. Vid. també Medina, 
M. Comentarios a la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, Coord. Requejo, J.L., Ed. BOE, 
Madrid, 2001, pàg. 70 i s.

37 Com diu el mateix autor, «el TC... mai crearà Dret constitucional primari: crearà 
dret, i fins i tot paràmetres de la constitucionalitat, però mai no serà constituent» a «El orde-
namiento constitucional: una indagación empírica» a La curiosidad del jurista persa, y otros 
estudios sobre la Constitución, CEPC, Madrid, 1999, pàg. 130. De fet els tribunals constitu-
cionals no són subjectes «actius» ni en la instauració de les constitucions ni en les reformes 
constitucionals. I en les constitucions que no contenen clàusules d’intengibilitat, en front del 
què sostenen els defensors d’un concepte substancialista de constitució, cal acceptar que el 
control dels tribunals constitucionals s’ha de limitar a assegurar el compliment dels procedi-
ments formals de reforma.
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l’òrgan a través del qual s’expressa aquest poder constituent, quan es juridifica, 
és el Parlament. Els tribunals constitucionals no poden pretendre fonamentar o 
derivar cap competència d’aquesta font. 

És més, en l’estat de dret constitucional i democràtic els tribunals constitu-
cionals no solament no tenen més competències ni vies processals per exercir-les 
sense incórrer en ultra vires que les expressament establertes en disposicions 
constitucionals o legals habilitades constitucionalment, sinó que, com ja he 
apuntat abans i raonaré immediatament, aquestes disposi cions s’han d’inter-
pretar i aplicar respectant els àmbits de llibertat política dels parlaments que 
garanteixen les constitucions.

En suma, els límits del control constitucional sobre les activitats parlamen-
tàries no es poden pretendre fonamentar en una pretesa naturalesa de delegats 
del poder constituent dels tribunals constitucionals, ni de cap competència que 
no estigui explícitament «regulada, positivitzada i racionalitzada» mitjançant 
disposicions interpretades i aplicades tenint en compte els àmbits de llibertat 
parlamentària que les constitucions garanteixen. 

3.2.  El principi de separació de poders i la legitimitat democràtica limitada 
dels tribunals constitucionals com a arguments coadjuvants però no 
suficients per fonamentar els límits

Els límits a les funcions de control dels tribunals constitucionals sobre l’ac-
tivitat de les cambres representatives no deriven tampoc, o no sense matisos, 
de l’exigència de respectar una separació orgànica de funcions que aquestes 
constitucions no preveuen amb un grau de rigor suficient com per convertir-la 
per si sola en l’element capaç de fonamentar àmbits de llibertat política de les 
cambres, delimitadors de l’abast i la intensitat del control jurisdiccional. El res-
pecte a la separació orgànica de funcions o, més exactament, el respecte al sis-
tema de checks and balances, que és el que estableixen aquestes constitucions, 
pot coadjuvar a la delimitació de l’abast i la intensitat del control però no n’és 
el fonament essencial.

Tampoc no ho és la limitada legitimitat democràtica derivada del sistema 
d’elecció dels seus membres ni els febles contrapesos existents a la seva activitat 
jurisdiccional38. Els principis democràtics que regeixen aquestes constitucions 
no exigeixen l’elecció directa dels magistrats —no exigeixen una legitimitat de 
representació—, ni toleren mecanismes de control de l’activitat jurisdiccional 
per part de les majories parlamentàries.

38 Reduïts pràcticament aquests contrapesos a improbables reformes constitucionals, 
a reformes legislatives d’efectes limitats —atès que els tribunals constitucionals poden tornar 
a anul·lar les reformes mantenint la mateixa doctrina constitucional—, i a controls jurisdicci-
onals supraestatals encara incipients i limitats. Dit d’una altra manera, la possibilitat que les 
cambres «corregeixin» amb reformes legislatives els efectes de les sentències d’inconstitucio-
nalitat és a la pràctica força limitada (vid. Bogdandy, ob. cit., pàg. 44). 
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El control jurisdiccional dels tribunals constitucionals sobre l’activitat par-
lamentària extreu de manera directa i suficient la seva legitimitat jurídica —i 
també política— de les funcions que aquestes constitucions els hi atribueixen 
amb l’objectiu de garantir l’aplicació i l’efectivitat de la norma suprema. Cal 
tornar a recordar aquí que les constitucions d’aquests estats de dret estan legiti-
mades democràticament pel seu origen i pel fet de consagrar formes d’estat de-
mocràtiques protectores del pluralisme polític39. No existeix cap «contradicció 
ontològica» entre democràcia i jurisdicció constitucional. Cosa diferent és la le-
gitimitat política, moral —o fins i tot jurídica— de l’exercici concret d’aquestes 
funcions jurisdiccionals o els dèficits democràtics que es puguin identificar en 
els processos de creació d’algunes d’aquestes constitucions. 

En suma, en aquesta mena d’estats de dret les limitacions democràtiques 
dels tribunals constitucionals no és argument suficient per justificar i delimitar 
l’abast i la intensitat del control constitucional sobre les activitats parlamentà-
ries. 

3.3.  Els límits no es poden basar en les diferències entre la forma jurídica 
de fonamentar i argumentar les decisions dels tribunals constitucionals 
i la política dels parlaments. Tampoc en l’autocontenció o self-restraint 
dels tribunals envers les cambres

Tampoc no crec que l’argument de la diferència entre el mètode de tre-
ball jurídic dels tribunals constitucionals i el polític de les cambres parlamentà-
ries pugui per si sol fonamentar els límits del control jurisdiccional que imposa 
l’estat de dret constitucional i democràtic. I menys encara que la delimitació 
de l’abast i la intensitat del control es pugui limitar només a partir de la reco-
manació d’un capteniment de deferència graciosa dels tribunals constitucionals 
envers les cambres representatives. 

El primer argument dels que defensen aquest fonament es podria enun-
ciar així: atès que tant les funcions com els mètodes de treball que empren els 
tribunals constitucionals són radicalment diferents dels dels parlaments, basta 
que cadascun actuï dins del seu àmbit de competències per assegurar els límits 
del control40.

39 Correspondria a la legitimitat de funció o legitimitat objectiva de la que parla P.
Cruz, a la qual aquest autor afegeix la legitimitat de la minoria en front de la legitimitat de 
la majoria, que és pròpia també d’aquestes constitucions («Legitimidad de la jurisdicción y 
principio de majoria» a La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución, 
CEPC, Madrid 1999, pàgs. 535 i s.). 

40 Sobre les diferències entre la fonamentació i l’argumentació jurídica i la política, 
vid. Otto, I. «La posición del Tribunal Constitucional a partir de la doctrina de la interpe-
tación constitucional» a El Tribunal Constitucional, Dirección General de lo Contencioso 
del Estado, Madrid, 1981, pàgs. 1940 i s. De Otto admet que els tribunals constitucionals 
realitzen una funció creadora de dret i gaudeixen d’un ampli marge de discrecionalitat 
en la presa de les decisions jurisdiccionals, però sosté que això no planteja problemes de 
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És clar que les diferències funcionals i metodològiques entre les activitats 
de la jurisdicció constitucional i les parlamentàries, així com la creixent forma-
lització dels mètodes i criteris hermenèutics i de les tècniques d’argumentació 
jurisdiccionals aplicats a la interpretació i aplicació dels principis constitucio-
nals41, ajuden a fixar pautes diferenciadores entre l’activitat exclusivament po-
lítica i l’activitat jurisdiccional. Tanmateix no eliminen la funció o la capacitat 
dels tribunals de crear dret, de reconstruir normes, ni la capacitat d’inventio i 
la discrecionalitat política en l’exercici de la funció jurisdiccional. En definitiva, 
no elimina per complet les similituds entre aquesta funció i la parlamentària, 
però, sobretot, no elimina les interrelacions i interferències entre l’exercici de 
les funcions jurisdiccionals dels tribunals constitucionals i l’exercici de les fun-
cions polítiques i jurídiques d’interpretació, aplicació, adaptació i concreció de 
les constitucions atribuïdes als parlaments. 

És, precisament, l’existència d’àmbits d’intersecció o d’interrelació en-
tre les funcions jurisdiccionals dels tribunals constitucionals i les funcions 
polítiques i jurídiques dels parlaments la que fa necessari establir límits jurí-
dics d’obligat compliment en l’exercici d’aquestes funcions. En el nostre cas, 
és aquesta intersecció la que obliga a establir límits a les funcions de control 
constitucional sobre les activitats dels parlaments. Es tracta de límits basats en 
l’obligació constitucional de respectar la posició constitucional atribuïda a les 
cambres representatives i, en última instància, de preservar els principis demo-
cràtic i de pluralisme polític que caracteritzen l’estat de dret establert en aques-
tes constitucions. Aquests tres elements es troben en el punt d’intersecció entre 
les funcions jurisdiccionals i les parlamentàries i fan de clau de volta que fona-
menta i assegura tant els límits del control constitucional com les corresponents 
garanties parlamentàries42. 

En suma, en l’estat de dret constitucional i democràtic aquests principis de 
rang constitucional, «externs» a la configuració orgànica i funcional dels tribu-
nals constitucionals i a autocontencions unilaterals, són el fonament sòlid en el 
qual es basen els límits del control constitucional sobre les activitats parlamen-
tàries. A l’anàlisi d’aquesta qüestió dedicaré el pròxim apartat. 

legitimitat democràtica en la mesura en què la fonamentació i l’argumentació d’aquestes 
decisions són —o haurien de ser— de naturalesa diferent a la de les decisions polítiques 
dels parlaments, ja que es basen —o s’han de basar— en regles d’interpretació acceptades 
generalment per la comunitat dels juristes, els precedents jurisprudencials i la dogmàtica 
jurídica constitucionalista. 

41 Necessitat de formalització que avui assumeixen fins i tot els defensors dels 
plantejaments tòpics —amb el precedent de l’elaboració de «catàlegs» de tòpics d’argu-
mentació—. Però també des dels plantejaments de la denominada jurisprudència de princi-
pis o de valors. Vid., per tots, Alexy, Teoría de los derechos fundamentales, ob. cit. i Bernal, 
C., El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, CEPC. Madrid, 2005. 

42 Alonso garcía, E. destaca aquesta funció, especialment amb relació al principi de 
pluralisme polític. Vid. La interpretación de la constitución, CEC, Madrid, pàgs. 26-28. 
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3.4.  Els principis constitucionals de pluralisme polític i democràcia com a 
fonament dels límits al control constitucional. Els parlaments com a 
membres principals de la comunitat oberta d’intèrprets constitucionals 
i el diàleg constitucional. Les garanties de la llibertat política dels par-
laments i els límits del control constitucional com a elements consubs-
tancials de l’estat de dret constitucional i democràtic

3.4.1.  La preservació del pluralisme polític, la democràcia i la posició 
constitucional atribuïda a les cambres representatives com a fo-
nament constitucional dels límits del control de constitucionalitat. 
Els parlaments com intèrprets, concretitzadors i adaptadors de les 
constitucions als canvis socials i polítics

Com ha quedat dit, el fonament constitucional dels límits del control i de 
les garanties parlamentàries cal cercar-lo en les exigències que es deriven de la 
preservació dels principis democràtic i de pluralisme polític que caracteritzen 
l’estat de dret establert a les constitucions continentals europees. 

Tant un principi com l’altre exigeixen i es manifesten43 en tres fets íntima-
ment relacionats: a) una específica concepció de les constitucions i de la seva 
interpretació, aplicació, concreció i adaptació; b) una determinada configuració 
orgànica i funcional de les cambres representatives; i c) un seguit de garanties 
constitucionals i jurisdiccionals de la llibertat política dels parlaments —entre 
les quals destaca la inviolabilitat institucional de les cambres—, limiten l’abast, 
la intensitat i, en definitiva, la discrecionalitat del control constitucional. De 
fet, l’esmentada configuració funcional i orgànica i les garanties dels marges de 
llibertat són dos dels elements fonamentals a l’hora de definir la posició consti-
tucional dels parlaments en relació als altres òrgans constitucionals, inclosos els 
tribunals constitucionals. 

Més concretament, el principi democràtic i el de pluralisme polític —que 
la CE en l’art. 1 converteix respectivament en un principi estructural de l’Es-
tat i un «valor superior de l’ordenament jurídic»44— exigeixen que les consti-
tucions no solament siguin creades democràticament, sinó també que siguin 
interpretades, aplicades, concretades i adaptades als canvis socials i polítics de 
manera democràtica. És a dir, que en l’exercici d’aquestes funcions hi tingui un 
protagonisme privilegiat l’òrgan constitucional que és directament elegit per la 
ciutadania i que respon, també directament, davant d’aquesta de l’exercici de 

43 Tal com he apuntat a l’apartat 2, en els plantejaments doctrinals la vessant descrip-
tiva i la prescriptiva dels fenòmens analitzats sovint es confonen i es condicionen mútuament; 
són com dues cares d’una mateixa moneda. 

44 Tot i la CE empra el terme «valor» per referir-se al pluralisme polític, com he expo-
sat a la nota 20, des de la perspectiva d’anàlisi del dret constitucional el pluralisme polític es 
pot incloure en el concepte genèric, i en la denominació, de principi constitucional, compartit 
entre d’altres amb el principi de democràcia del mateix art. 1 CE.
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les esmentades funcions. L’òrgan, en suma, que ostenta la més alta legitimitat 
democràtica45, i que expressa de la manera més completa el pluralisme polític 
que existeix en cada moment a la societat respectiva46. 

Dit encara d’una altra manera, el pluralisme polític i la democràcia volen 
que, tant en les tasques de permanent adaptació del consens constituent origina-
ri als canvis socials, com en les de constant harmonització dels principis i regles 
constitucionals hi tinguin una participació decisiva les cambres representatives 
—i les majories parlamentàries— que en cada moment expressen el pluralisme 
polític existent a la societat i formen la seva voluntat mitjançant el debat lliure 
i públic entre totes les opcions polítiques representades en les cambres47. És la 
fórmula adoptada per aquestes constitucions per tal de garantir la renovació 
permanent tant del pluralisme polític com de la legitimitat democràtica de les 
constitucions i del dret.

Per assegurar el protagonisme de les cambres representatives en les tasques 
d’interpretació, aplicació i adaptació de les constitucions, aquestes els hi atri-
bueixen un seguit de competències específiques que no només els hi permeten 
participar en la reforma constitucional i en la seva adaptació48, sinó que també, 
i més important a la pràctica, els hi reserven una participació fonamental en la 
«realització» o «concreció» de les constitucions. Es tracta d’una participació  

45 Derivada, aquesta legitimitat, d’una banda, del fet que els seus membres són elegits 
directament pel poble en eleccions periòdiques —de fet, en les constitucions que adopten la 
forma de govern parlamentària són els únics òrgans constitucionals elegits directament— i, 
d’altra banda, del fet de representar de manera permanent el subjecte del qual emanen tots 
els poders de l’estat i que, en alguns casos, fins i tot encarna la sobirania (art. 1.2 CE).

46 És l’òrgan en el qual es fa present una part significativa de les opcions polítiques 
existents a la societat; en el qual es forma la voluntat mitjançant un debat públic en el que es 
manifesta aquest pluralisme polític; l’òrgan on es garanteix la participació de les minories en 
la formació de la voluntat de les cambres i dels seus òrgans; i on les majories parlamentàries 
implementen, dins el marc establert a les constitucions, els seus programes polítics, parti-
distes i conjunturals, tot expressant el resultat del pluralisme ideològic i polític existent a la 
societat en cada moment.

47 En aquestes constitucions el principi de pluralisme polític exigeix el reconeixement 
de drets o facultats de participació en la formació de la voluntat de les cambres als parlamen-
taris que conformen les minories polítiques però, com veurem a l’apartat 6.2.1, es tracta de 
drets o facultats limitades i instrumentals, ja que com succeeix en tots els òrgans col·legiats 
aquestes facultats tenen com objectiu primordial integrar la voluntat dels parlamentaris mi-
noritaris en els procediments que tenen com a finalitat la formació de la voluntat de l’òr-
gan mitjançant el joc majories-minories característic de les democràcies representatives. En 
aquest sentit vid. Biglino, P. «Las facultades de los parlamentarios ¿son derechos fundamen-
tales?», Revista Cortes Generales, núm. 30, 1993, pàgs. 85-86.

48 La CE conté un elenc força extens d’aquesta mena de competències que el par-
lament exerceix mitjançant actes de naturalesa materialment legislativa. Seria el cas, entre 
d’altres que esmentaré més endavant, de l’art. 93 CE en el qual es preveu l’autorització de 
les Corts Generals per cedir competències «derivades de la Constitució» a una «institució o 
organització internacional», sense necessitat de reforma constitucional prèvia.
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que fan efectiva a través, essencialment, de l’exercici de la funció legislativa. 
En aquest estat de dret els parlaments estan constitucionalment habilitats per 
concretar mitjançant la legislació el contingut constitucional que estimin polí-
ticament més convenient d’entre els que són possibles dins del marc constitu-
cional49. 

En efecte, com he apuntat abans des de la perspectiva dels tribunals cons-
titucionals, en aquest tipus d’estat les constitucions s’han de concebre com a 
marcs que expressen amplis consensos socials i polítics que els parlaments cer-
tament han de respectar i els tribunals garantir, però partint sempre del princi-
pi que es tracta de normes que admeten diverses interpretacions i concrecions 
i que correspon a les cambres representatives una participació fonamental en 
la tasca de concreció i actualització de les constitucions, per tal de fer efectiu 
permanentment el pluralisme polític i assegurar la continuïtat de la legitimitat 
democràtica de les constitucions en el moment fonamental de la seva realització 
o concreció50.

Per això, des de la perspectiva de les funcions de les cambres representa-
tives, en aquesta mena d’estat de dret, les constitucions no es poden concebre 
com programes polítics o «plans superiors»51 que suposadament condensen un 
projecte complet i unitari que els parlaments s’han de limitar a «aplicar» o «exe-
cutar». Són marcs normatius que per exigència dels principis democràtic i de 
pluralisme polític cal interpretar i aplicar de manera que les majories parlamen-
tàries puguin actuar els seus programes polítics, les seves polítiques públiques 
partidistes. Així ho va proclamar el TC, precisament i significativament, en la 
primera sentència que resolia un recurs d’inconstitucionalitat, l’any 1981. Va 
declarar que «en un sistema de pluralisme polític (article 1 de Constitució) la 
funció del Tribunal Constitucional és fixar els límits dins dels quals poden plan-
tejar-se legítimament les distintes opcions polítiques, ja que en termes generals 
resulta clar que l’existència d’una sola opció és la negació del pluralisme»52. 

El protagonisme dels parlaments en l’exercici de les funcions relacionades 
amb la interpretació i aplicació de les constitucions i les correlatives limitacions 

49 Com és conegut, els termes «realització» i «concreció» o «concretització» (“konkre-
tisierung”) de les constitucions i la seva teorització corresponen en primer lloc a Hesse —ob.
cit., pàgs. 26-31 i 43-57. En el plantejament de Hesse la concretització fa referència essencial-
ment a les condicions del procés d’interpretació de les normes constitucionals. Jo empro aquí 
el terme en un sentit més ampli. 

50 En aquest mateix sentit, vid. Alexy, (Epílogo, ob. cit. pàg. 18). Tot i ser un dels 
màxims defensors de l’optimització dels principis constitucionals i del protagonisme dels 
tribunals constitucionals a l’hora d’aconseguir-la a través de la ponderació jurisdiccional, re-
coneix que «els principis del parlamentarisme democràtic (...) exigeixen que el legislador 
legitimat democràticament tingui una important participació autònoma en la configuració de 
l’ordenament jurídic, des dels punts de vista quantitatiu i qualitatiu».

51 En expressió de Bogdandy, ob. cit.
52 És la STC de 2 de febrer de 1981 citada per Alonso garcía, E. (ob. cit. pàg. 27). 
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del control de constitucionalitat en aquests àmbits es posa de manifest i es refor-
ça, també per exigències del pluralisme i la democràcia, en el fet que en aquestes 
constitucions correspon primordialment als parlaments la iniciativa a l’hora de 
promoure noves interpretacions del significat dels preceptes constitucionals. És 
a dir, a l’hora de determinar els objectius, els mitjans per assolir-los i els contin-
guts de les noves concrecions constitucionals. 

És més, els tribunals constitucionals no solament no tenen la iniciativa de 
l’adaptació de les constitucions ni poden substituir la decisió o el judici polític 
dels parlaments a l’hora de fixar els esmentats objectius, mitjans i continguts, 
sinó que, en el procés bidireccional propi de tota interpretació constitucional, 
els tribunals, en exercir els control de constitucionalitat, han de partir inicial-
ment de les interpretacions i concrecions que els parlaments han realitzat dels 
principis i regles constitucionals. D’aquesta manera l’acte legislatiu controlat 
actua com a «cas concret enjudiciat» que, com hem vist, condiciona sempre el 
procés d’interpretació i aplicació53. Els parlaments no només fan una prime-
ra interpretació de les constitucions sinó que la concreció que efectuen con-
diciona el control de constitucionalitat. Es podria dir que d’aquesta manera 
els parlaments, tot i que pròpiament no «apliquen» les constitucions, partici-
pen indirectament de manera rellevant en l’aplicació realitzada pels tribunals 
constitucionals.

En suma, els tribunals constitucionals han d’acceptar que aquests estats 
de dret parteixen del principi que les cambres representatives —tot i les seves 
limitacions— estan en millors condicions jurídiques, polítiques i tècniques 
que no pas els tribunals a l’hora de donar contingut als valors, principis i 
regles continguts en aquesta mena de constitucions «principials», «axiològi-
ques» i obertes.

En aquest tipus d’estat de dret els principis de pluralisme polític i demo-
cràcia obliguen els tribunals constitucionals a respectar el que Alexy qualifica i 
teoritza com a «marges de lliure actuació» o «espais de discrecionalitat... con-
fiats» a les cambres representatives54. Es tracta d’uns marges de llibertat que 
limiten l’abast i la intensitat del control constitucional, i que imposen uns límits 
jurídics d’obligat compliment. A l’apartat 3.5 tornaré sobre aquesta qüestió, que 
ja he apuntat amb anterioritat. Abans però convé analitzar un darrer aspecte de 
les relacions entre els parlaments i els tribunals constitucionals pel que fa a la 
qualitat que comparteixen d’òrgans d’interpretació constitucional. 

53 Sobre la interpretació de la constitució a partir de les lleis vid. Alonso garcía, ob. 
cit., pàgs. 499-515. També Hesse (ob. cit., pàg. 57) i la pràctica totalitat dels neoconstitucio-
nalismes que posen l’accent en la transcendència del cas concret enjudiciat en la interpretació 
i aplicació del dret: el cas aquí seria la llei o l’acte parlamentari enjudiciat.

54 Alexy, Teoría...ob. cit., pàgs. 20 i 505 i Épílogo pàgs. 21, 58 i s.
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3.4.2.  La comunitat oberta d’intèrprets constitucionals i el diàleg entre 
els tribunals constitucionals i les cambres representatives

En la forma d’estat de dret constitucional i democràtic els tribunals cons-
titucionals són els intèrprets suprems de les constitucions i les seves resolucions 
tenen caràcter vinculant i definitiu pel que fa a la seva aplicació als casos enjudi-
ciats. Amb tot, tant la vinculatorietat com el caràcter definitiu de la interpretació 
s’han de matisar, especialment amb relació als parlaments. 

Tot i la condició d’intèrpret suprem de les constitucions que caracteritza 
els tribunals constitucionals, i tot tenir l’última i vinculant paraula en l’aplica-
ció de les constitucions als casos enjudiciats, no són, òbviament, els seus únics 
intèrprets ni poden pretendre donar-les-hi la interpretació definitiva. Les re-
solucions dels tribunals constitucionals, diu Pedro Cruz, «fan jurisprudència 
constitucional i aquesta jurisprudència constitucional és quelcom que queda un 
cop s’ha ‘complert’ la sentència dictada en el procés de constitucio nalitat. Però 
això no ha de fer suposar... que la jurisprudència constitucional s’incorpori a la 
norma constitucional»55; els tribunals constitucionals declaren el Dret consti-
tucional, creen dret i fins i tot paràmetres de la constitucionalitat, però no cre-
en dret constitucional primari, no creen constitució56. Certament els tribunals 
constitucionals quan dicten sentències no es limiten a resoldre el cas concret en-
judiciat. No ho fan ni en els supòsits dels recursos d’empara. També és cert que 
en les seves resolucions l’argumentació i, especialment el raonament principal 
que fonamenta la decisió (la ratio decidendi), tenen una importància i fins i tot 
una específica força vinculant que va més enllà del cas concret57. 

Això no obstant, en dret constitucional, com en la música que no deixa 
de ser també un llenguatge, cap interpretació es pot pretendre canònica. La 
paraula dels tribunals constitucionals en l’aplicació de les constitucions als casos 
enjudiciats és en principi vinculant i definitiva. No és així en canvi pel que fa 
a la interpretació de les constitucions, que és suprema però no definitiva; espe-
cialment no ho és en relació a les cambres representatives58. Els parlaments no 
perden mai la capacitat de proposar nous significats, nous continguts o desen-
volupaments normatius dels preceptes constitucionals; no se’ls pot privar dels 
àmbits de llibertat, constitucionalment garantits, a l’hora d’interpretar i aplicar 
les constitucions en l’exercici de les funcions parlamentàries. 

55 A «La formación del sistema europeo...», ob. cit. a nota 36 pàg. 45. 
56 Vid. Cruz, P. «El ordenamiento...», ob. cit, a nota 37, pàg. 130.
57 No puc entrar aquí en el debat doctrinal sobre l’abast d’aquesta força vinculant. En 

aquest debat hi ha incidit la STC 115/2019 (fj. 7) en la qual, malgrat acceptar que en determi-
nades circumstàncies les cambres representatives poden reiterar actes declarats inconstitucio-
nals, afirma que té valor de cosa jutjada «la doctrina que es deriva dels seus pronunciaments». 
Hi ha un vot particular de Roca, E. sobre aquesta qüestió. Albertí, E. (ob. cit, pàg. 17 i s.) 
destaca també els perills potencials d’aquesta doctrina.

58 Com és sabut, la vinculatorietat de la doctrina constitucional respecte de la jurisdic-
ció ordinària presenta especificitats, l’anàlisi de les quals excediria l’objecte d’aquest treball.
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Cal extreure encara una darrera conclusió: les exigències democràtiques i 
la preservació del pluralisme polític obliguen a preservar la idea de l’existència 
d’una comunitat oberta i plural d’intèrprets i aplicadors de les constitucions59 i 
a garantir dins d’aquesta comunitat un lloc preeminent a la veu dels parlaments. 
Obliguen a prendre’s seriosament la necessitat de preservar el diàleg entre els 
tribunals constitucionals i els legisladors; tot evitant resolucions jurisdiccionals 
que el tanquin o simplement el dissuadeixin; p.e., incorporant decisions que 
impedeixin o dissuadeixin les cambres de proposar de noves interpretacions 
constitucionals, que permeten evitar la petrificació de les constitucions i dels 
ordenaments jurídics60; o, simplement, decisions que comportin controls pre-
ventius que s’interfereixin en processos parlamentaris en curs, sense esperar que 
les cambres hagin pogut debatre o adoptar una decisió definitiva. 

De fet, tal com intentaré justificar en el pròxim apartat, els mètodes i cri-
teris interpretatius adreçats a propiciar o preservar el diàleg conformen una 
mena de clàusula de tancament dels mètodes i criteris hermenèutics a través 
dels quals es fan operatius els límits del control constitucional sobre les activitats 
parlamentàries. 

3.4.3.  Les garanties de la llibertat política dels parlaments i els límits del 
control constitucional com a elements consubstancials de l’estat de 
dret constitucional i democràtic

El que he dit fins aquí crec que permet deduir la idea, cabdal als nostres 
efectes, que els límits al control constitucional sobre les activitats parlamentàries 
i les corresponents garanties d’àmbits de llibertat política de les cambres, i en 
especial la inviolabilitat institucional, són elements inherents o consubstancials 
als estats de dret constitucionals i democràtics. No són cossos estranys, no són 
excepcions a una suposada regla general de maximització del control. 

59 Com és conegut, la tesi de la comunitat oberta dels intèrprets constitucionals va ser 
defensada inicialment amb especial agudesa per Häberle, P. Vid. «La Sociedad abierta de los 
intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista y procesal de 
la Constitución» a Retos actuales del Estado Constitucional, IVAP, Oñati, 1996. Avui aquesta 
tesi és àmpliament acceptada per la doctrina amb diferents graus i matisos. 

60 En algunes resolucions el TC ha acceptat la idea de diàleg i la necessària participa-
ció del Parlament en la interpretació constitucional del TC (STC 206/1992, ATC 135/2004 
-Pla Ibarretxe). Sobre la necessitat de no tancar el diàleg i sobre les condicions en les quals 
és tolerable que els parlaments s’apartin de les resolucions dels tribunals, la bibliografia és 
abundant. Es poden citar: Ferreres, V. Justicia constitucional y democracia, pàgs. 186-90; 
Ackerman, B. We the people. Foundations. Harvard University Press. Cambridge, 1991 pàg. 
105 i s.; Bossacoma, P. La espada del Tribunal Constitucional. Reflexiones y propuestas sobre 
la ejecución en la jurisprudencia constitucional a Revista General de Derecho Constitucional 
28, 2018, pàgs. 1-38; Viver, C. «Los efectos vinculantes de las sentencias del TC sobre el 
legislador: ¿puede este reiterar preceptos legales que previamente han sido declarados in-
constitucionales?», REDC, núm. 97, 2013, pàgs. 13 a 44. Sobre els jutges i «l’última paraula» 
Fiss, Owen, «The Forum of Justice» pàg. 15, citat per Ferreres.
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Certament en aquestes constitucions la democràcia es constitucionalitza 
fins un nivell desconegut en altres tipus d’estats de dret en la mesura en què els 
parlaments se sotmeten a un control de constitucionalitat que empre com a pa-
ràmetre un elenc molt extens de principis constitucionals i regles de contingut 
abstracte sobre les més diverses matèries. Però al mateix temps les constitucions 
es democratitzen, també en un nivell superior, no solament perquè exigeixen 
una participació decisiva de les cambres representatives en la interpretació i 
aplicació de les constitucions, sinó també perquè incorporen principis i garan-
ties constitucionals que sotmeten el control de constitucionalitat a l’obligació 
jurídica de respectar àmbits de llibertat política de les cambres en l’exercici de 
les seves activitats.

Zagrebelsky, tot i ser un dels defensors més autoritzats de l’amplitud de 
la discrecionalitat del control dels tribunals constitucionals, reconeix que si en 
la interpretació i aplicació de les constitucions per part dels seus intèrprets su-
prems no reconeguessin amplis marges de llibertat a les cambres representatives 
«potser tindr(í)em un estat més constitucional però no democràtic». Crec que 
aquí Zagrebelsky apunta en la bona direcció però no matisa prou: atès que en 
els estats de dret constitucional i democràtic, la democràcia i la preservació del 
pluralisme són consubstancials a la idea de constitució, cal concloure, parafra-
sejant l’art. 16 de la Declaració de drets de l’home i del ciutadà de 1789, que en 
aquest tipus d’estat de dret si no es preserva la llibertat política de les cambres, 
en puritat, no hi ha constitució. 

Aquesta constatació té conseqüències pràctiques rellevants que potser no 
han sigut tingudes prou en compte per Zagrebelsky ni, en general, pels plante-
jaments neoconstitucionalistes, llevat d’excepcions destacades61. En el nostre 
cas, una de les conseqüències fonamentals d’aquesta constatació és la d’obligar 
a replantejar la premissa fonamental de la qual sembla partir la doctrina acadè-
mica i jurisprudencial majoritària a casa nostra. Abans d’entrar, però, en aquesta 
qüestió cal precisar, ni que sigui breument, quina és la naturalesa i el contingut 
de les garanties constitucionals dels àmbits de llibertat parlamentària que limi-
ten el control de constitucionalitat.

61 De fet, com he apuntat abans, aquests autors, tot i reconèixer la necessitat que els 
tribunals constitucionals respectin un marge de llibertat política als parlaments, no solen bas-
tir propostes sòlides a l’hora de fer efectiu aquest principi. Una de les excepcions destacades, 
tot i que discutible i àmpliament discutida, és la ja apuntada dels treballs d’Alexy que, pel 
que aquí interessa i dit simplificadament, basa el reconeixement de marges de lliure actuació 
dels parlaments en l’existència d’àmbits «indiferents» pel dret i, d’altra banda, en l’obligació 
d’aplicar una mena de in dubio pro parlament quan, en aplicació del principi de proporcio-
nalitat —que inclou els tests de necessitat, idoneïtat i proporcionalitat en sentit estricte i 
mètodes ponderatius—, es produeixi alguna de les situacions que qualifica «d’empat», en les 
quals cal acceptar, diu, la prevalença de la competència de les cambres. 
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3.5.  Naturalesa i contingut de les garanties constitucionals dels àmbits de 
llibertat parlamentària

Les constitucions dels estats de dret constitucional i democràtic incor-
poren una pluralitat de garanties adreçades a assegurar àmbits de llibertat en 
l’exercici de les activitats de les cambres representatives. Tot i que es tracta de 
garanties interrelacionades i mútuament complementàries, tenen naturaleses i 
continguts diversos. Algunes pertanyen al gènere de les inviolabilitats, d’altres 
al de les immunitats o al de les autonomies (reglamentàries, pressupostàries o 
d’organització i funcionament interns) o també, amb rang infra-constitucio-
nal, al de les garanties de protecció penal (de les seus dels parlaments o dels 
parlamentaris).

No totes aquestes constitucions incorporen de manera explícita les matei-
xes garanties. 

En relació amb el control exercit pels tribunals constitucionals les garanties 
produeixen dos efectes o tenen dues manifestacions que ja he anat enunciant: ex-
clouen del control constitucional determinats àmbits d’activitats parlamentàries 
o bé, més freqüentment, estableixen límits a la intensitat del control.

Les garanties constitucionals es fan operatives essencialment en forma 
d’obligació d’aplicar determinats mètodes i criteris d’interpretació i apli-
cació constitucional que limiten l’abast i la incisivitat del control. Alguns 
tenen un contingut precís i concret, d’altres més genèric, més proper a pau-
tes o enfocaments generals d’interpretació. La seva utilització per part dels 
tribunals constitucionals és d’obligat compliment jurídic, ja que així ho exi-
geixen els principis constitucionals de pluralisme polític i democràcia, que 
fonamenten aquesta mena d’estats de dret, i la posició constitucional atri-
buïda als parlaments i als tribunals constitucionals. De fet, aquests cànons 
d’interpretació i aplicació d’obligat compliment contribueixen a delimitar 
la jurisdicció i la competència —que en aquest cas coincideixen— dels tri-
bunals constitucionals de manera que la no aplicació d’aquests criteris her-
menèutics restrictius de l’abast i la intensitat del control comporta incórrer 
en ultra vires. 

El contingut i els efectes limitadors d’aquests mètodes o criteris d’interpre-
tació i aplicació varien en funció de diversos elements com ara: 

—la mena d’activitat parlamentària exercida: no són els mateixos criteris 
ni tenen igual abast i intensitat quan s’apliquen a l’exercici de funció legislativa, 
que quan es refereixen als actes de control i impuls dels governs o els d’organit-
zació interna de les cambres; 

—la fase dins el procés de presa de decisió: iniciativa, formació interna de 
la voluntat parlamentària, exteriorització de la decisió; 

—el tipus d’actes parlamentaris a través dels quals es realitzen les activi-
tats: interns o externs, de tràmit o finals, formalitzats jurídicament i productors 
d’efectes jurídics o actes de naturalesa exclusivament política; 
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—el procediment jurisdiccional a través del qual s’exerceix: en el cas espa-
nyol, p.e., no és el mateix el control que es pot produir a través del procediment 
d’empara que el del recurs d’inconstitucionalitat, el conflicte de competències o 
de l’incident d’execució de sentències.

Els límits del control constitucional sobre els actes dels parlaments es ma-
nifesten en dos àmbits o estadis: el de la delimitació de l’objecte de control i, su-
perat aquest estadi, el de la intensitat del control. Pel que fa a l’objecte, queden 
exclosos de control en aquesta fase, que simplificadament podríem qualificar 
com a fase d’admissió: a) els actes de caràcter exclusivament polític, que, en tant 
que tals, són aliens al dret i per tant al control de constitucionalitat; b) els actes 
parlamentaris de naturalesa jurídica que ja prima facie es pot apreciar que no 
són susceptibles de vulnerar els preceptes constitucionals pretesament concul-
cats; i c) les pretensions que no tenen previst cap procediment constitucional de 
control per fer-les valdre davant el tribunal constitucional corresponent. Les ga-
ranties constitucionals dels marges de llibertat política de les cambres obliguen 
els tribunals a emprar mètodes i criteris hermenèutics restrictius a l’hora de 
decidir si les activitats parlamentàries recorregudes compleixen els requisits de 
«procedibilitat» des de la perspectiva dels tres supòsits que acabem d’esmentar.

L’obligació d’aplicar criteris hermenèutics restrictius actua també un cop 
admès que una determinada activitat parlamentària pot ser objecte de control 
constitucional62. En aquesta segona fase les garanties dels àmbits de llibertat po-
lítica dels parlaments limiten la intensitat del control i adquireixen un especial 
relleu en els supòsits, molt freqüents, en els quals els tribunals constitucionals 
apliquen mètodes o cànons interpretatius com els de raonabilitat, proporciona-
litat i en general els de ponderació o harmonització entre drets, principis, béns 
constitucionals o simples regles de contingut més o menys indeterminat.

En tot cas cal tenir en compte que la limitació de la intensitat del control en 
aquesta segona fase no pot servir d’argument per ampliar l’objecte del control de 
constitucionalitat com s’ha insinuat en algunes ocasions63. Acceptar aquesta tesi 
equival a acceptar un control pràcticament universal —encara que sigui de baixa 
intensitat— sobre totes les activitats parlamentaries objecte d’impugnació davant 
els tribunals constitucionals i suposa aplicar una perspectiva esbiaixada a l’hora de 
delimitar les activitats parlamentàries exemptes de control constitucional. 

62 Sobre el desdoblament del procés de concreció de l’àmbit constitucionalment ga-
rantit dels drets entre l’àmbit de protecció inicial o prima facie i el garantit després dels 
processos de ponderació vid. Bernal, C. «Refutación y defensa del neoconstitucionalismo» 
ob. cit. pàg. 307 i s.; tot i que jo aquí faig una aplicació parcialment diferent del plantejament 
de Bernal.

63 Prieto sanchis sembla adoptar aquesta tesi a «El constitucionalismo de los dere-
chos» a Teoría del neoconstitucionalismo, ob. cit., pàg. 222. D’altres autors també accepten el 
control constitucional amb l’argument de la seva escassa incisivitat.
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No puc fer aquí un elenc i menys encara un comentari crític de tots els mèto-
des i criteris hermenèutics aplicats respecte de totes les garanties i en relació amb 
totes les activitats parlamentàries. Als apartats 6.2.1 i 6.2.2 faré aquesta anàlisi des 
de la perspectiva concreta de la garantia de la inviolabilitat institucional dels actes 
interns de formació de la voluntat de les cambres. D’aquesta manera, ni que sigui 
per via d’exemple, completaré el què sintèticament acabo d’exposar.

En tot cas, per finalitzar aquest apartat, cal reconèixer realistament que, a 
la pràctica, l’eficàcia limitadora del control constitucional que poden produir 
els criteris hermenèutics esmentats depèn de molt diversos factors, com p.e. el 
grau d’abstracció o mal·leabilitat del seu contingut i, molt especialment, l’apli-
cació més o menys estricta que en facin els tribunals constitucionals en cadascun 
dels casos enjudiciats. Des d’aquesta perspectiva cal acceptar que alguns dels 
mètodes o criteris hermenèutics més rellevants, com els que acabo d’esmentar 
de raonabilitat o proporcionalitat, tot i els importants i necessaris esforços rea-
litzats per anar-los formalitzant, continuen deixant un important marge de lliure 
actuació als tribunals. I és precisament en aquest context realista —al qual cal 
sumar els febles contrapesos i controls sobre l’activitat dels tribunals constitu-
cionals— que adquireix importància el criteri hermenèutic de tancament que 
obliga els tribunals constitucionals a deixar sempre oberta la porta del diàleg 
amb els parlaments. Es tracta d’un criteri dels que he qualificat com genèrics, 
que incorpora diversos criteris específics —com ara els relacionats amb el vet 
als controls preventius—, però que a la pràctica, un cop aixecat el vel de la 
possibilitat de control, adquireix una molt rellevant funció d’última garantia o 
clàusula de tancament. 

4.  Necessitat de repensar la perspectiva d’anàlisi i d’enjudiciament aplicada de 
manera majoritària a l’hora d’interpretar i aplicar els límits del control cons-
titucional

Per cloure aquesta tercera part cal reprendre el fil argumental que hem 
deixat al final de l’apartat 3.4 en el qual es postulava la necessitat de replantejar 
la perspectiva d’anàlisi i enjudiciament aplicada per la majoria de la doctrina es-
panyola a l’hora d’interpretar i aplicar els límits del control constitucional sobre 
les activitats parlamentàries. 

Si s’accepta que en aquesta mena d’estat de dret la garantia d’àmbits de 
llibertat dels parlaments i els límits conseqüents al control de constitucionalitat 
són elements consubstancials a aquestes constitucions, s’hauria d’acceptar que 
el criteri que ha de guiar la determinació de l’abast i la intensitat del control 
jurisdiccional no és el de maximització del control, com sembla defensar la doc-
trina majoritària a Espanya. 

Enfront de les tesis que parteixen de la premissa segons la qual l’estat de 
dret persegueix com a objectiu fonamental la màxima subjecció possible de les 
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activitats parlamentàries al dret i al control jurisdiccional, cal tornar a reiterar que 
en l’estat de dret constitucional i democràtic els límits al control jurisdiccional 
no són una anomalia, una excepció d’una suposada regla de màxim control, sinó 
un element inherent a un estat de dret que, a partir dels principis democràtics i 
de pluralisme polític, garanteix àmbits de llibertat als parlaments que obliguen a 
aplicar, com a regla general, criteris hermenèutics orientats a assolir una ingerèn-
cia mínima en la lliure actuació dels parlaments64 65; i fins i tot a reconèixer l’exis-
tència d’àmbits exempts de control. No es pot plantejar la qüestió dels principis 
que han de guiar els límits del control des de la perspectiva d’una confrontació 
ontològica entre dret i democràcia. És el mateix dret elaborat i aprovat demo-
cràticament el que garanteix la llibertat política de les cambres representatives. 

És clar que entre dret i democràcia pot haver-hi tensions, però es produeixen 
en un marc en el qual el dret, a l’hora que canalitzar i per tant limitar jurídica-
ment l’exercici de la democràcia, incorpora, com a elements consubstancials 
de l’estat de dret, uns límits democràtics que limiten el control constitucional i 
veten la seva maximització.

Per això és important repensar la premissa de la qual sembla partir la majo-
ria de la doctrina acadèmica i jurisprudencial i, més concretament, la concepció 
de l’estat de dret de la qual parteix. Es tracta sens dubte d’una qüestió fonamen-
tal tant des del punt de vista teòric com pràctic. Com saben tots els intèrprets 
i aplicadors del dret, i en particular els tribunals, les concepcions del dret, la 
constitució o l’estat de dret de les quals es parteix —així com de les pre-con-
cepcions i pre-judicis sobre la solució que cal donar als casos enjudiciats— con-
dicionen, sovint de manera molt rellevant, la selecció de la norma aplicada, el 
significat que se li atribueix i, finalment, el sentit de la resolució o la conclusió 
a la qual s’arriba66.

Certament la submissió del poder al dret, el govern de les lleis en comptes 
del govern de les persones, és un dels avenços morals més importants que ha fet 

64 En la jurisprudència del TC trobem algunes resolucions en les quals es defensa que 
en aquest àmbit la «intervenció judicial s’ha de reduir al mínim imprescindible» (p.e. STC 
47/2005 o 217/2016). No en manquen, però, d’altres en les quals s’advoca per un control 
ampli «sin que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de 
inmunidad» (STC 42/2014; ATC 141/2016). També a la STC 118/1988.

65 Com he apuntat abans la maximització del control va més enllà del principi d’opti-
mització defensat per Alexy, per aquest autor influent els drets fonamentals són principis que 
contenen mandats d’optimització que han de respectar els intèrprets i aplicadors del dret, 
però afegeix que optimització no és sinònim de maximització, precisament perquè això limi-
taria en excés l’activitat dels parlaments. De fet, l’exigència d’aplicar a la interpretació dels 
drets criteris hermenèutics de proporcionalitat i mètodes de ponderació introdueix límits a 
l’optimització, que en determinats supòsits l’aproparien a criteris de mínima ingerència. Vid. 
Teoría ob. cit. a nota 26 pàg. 111 i especialment, «Epílogo a la Teoría de les derechos funda-
mentales», REDC, n. 66, Madrid, 2002, pàg. 26 i s.

66 Sobre la pre-comprensió i el «pre-judici» de l’intèrpret, vid. Gadamer, Verdad y mé-
todo, ed. Sígueme, Salamanca, 2017, 14 ed., pàgs. 396 i s. També, Hesse, ob. cit. pàgs. 43-45.
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la humanitat. I cal continuar maldant per reforçar-lo en una lluita que mai no 
es pot considerar acabada. Establir i aplicar instruments jurídics per resoldre 
o canalitzar conflictes polítics, juridificar la política en aquest sentit, pot ser no 
només convenient sinó també necessari. Tanmateix, no és l’únic principi que en 
un estat de dret constitucional i democràtic ha de guiar l’exercici de la funció 
de control constitucional sobre les activitats dels parlaments. Cal partir d’un 
enfocament diferent, més equilibrat, del control jurisdiccional en aquest àmbit. 
No es poden minimitzar els perills reals d’un excés de juridificació de la vida 
política que finalment malmeti també la posició constitucional dels tribunals.

Si contrarestar els excessos antidemocràtics d’algunes forces polítiques i 
majories parlamentàries va ser a l’origen de l’estat de dret constitucional i de-
mocràtic, l’experiència demostra que l’excés o el desequilibri en el control ju-
risdiccional sobre les activitats parlamentàries pot portar al que Böckenförde 
qualifica com a «estat jurisdiccional —de la jurisdicció constitucional—»67, a 
l’activisme jurisdiccional i fins i tot al denominat govern dels jutges. 

Malauradament, de manera justificada o no —però en tot cas de manera 
perillosa per a la subsistència d’aquest tipus d’estat de dret—, el prestigi de 
la política i de les cambres parlamentàries no és avui molt millor que el del 
moment del naixement d’aquests estats de dret. Tanmateix, els tribunals, que 
tradicionalment eren considerats, en expressió coneguda de Hamilton, com la 
branca menys «perillosa» dels poders de l’Estat, s’han convertit actualment en 
un seriós motiu de preocupació en molts estats, inclòs el nostre, degut al seu 
creixent activisme, que, a més, no té els controls o contrapesos externs que poc 
o molt tenen les cambres parlamentàries. La solució no passa per democratitzar 
el reclutament dels jutges ni establir controls polítics a la seva actuació, sinó per 
limitar l’abast i la intensitat del control i assegurar, constitucionalment i jurisdic-
cionalment, que les resolucions dels tribunals constitucionals deixin àmbits de 
llibertat política als parlaments i obertes les portes del diàleg amb la comunitat 
d’intèrprets del dret i de manera molt espacial amb les cambres representatives. 

Si s’accepta o en la mesura que s’accepti la necessitat d’aquest canvi de 
perspectiva d’anàlisi o d’enjudiciament caldrà repensar alguns dels criteris 
d’interpretació i aplicació emprats actualment per una bona part de la doctri-
na i de la jurisprudència a Espanya. Això és el que tot seguit analitzaré a partir 
de l’estudi d’un cas concret: el de la inviolabilitat institucional amb relació als 
i.c.a. 

Abans, però, un excursus final per a assenyalar que els tres grans canvis 
socials que s’han produït d’ençà l’aprovació de les primeres constitucions con-
tinentals europees posteriors a la IIa Guerra Mundial: la desregulació conse-
qüència de la globalització econòmica, l’encara incipient i parcial internaciona-
lització del constitucionalisme, i les noves tecnologies digitals en l’àmbit de les 

67 Citat per Alexy, «Epílogo» ob. cit., pàg. 17.
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comunicacions i de la intel·ligència artificial, afecten certament als valors i prin-
cipis en els quals es basen aquestes constitucions i obliguen a introduir canvis 
en les constitucions i en el constitucionalisme68. Tanmateix, al meu parer aquests 
canvis no desvirtuen, de moment, la substància del plantejament defensat en 
aquestes pàgines arran de la posició constitucional dels parlaments i els límits al 
control constitucional de la seves activitats. 

iv. els límits constitucionals del control del tribunal constitucional 
en l’ordenament jurídic espanyol: el cas dels actes parlamentaris interns 
o interna corporis acta, i la inviolabilitat institucional dels parlaments

5. Consideracions preliminars

Del que s’ha exposat a la tercera part crec que es pot inferir que la CE 
de 197869 és un exponent clar de constitució d’un estat de dret democràtic i 
constitucional, amb forma de govern parlamentària, en el qual es garanteixen, 
i s’han de garantir, àmbits de llibertat política a les cambres representatives en 
l’exercici de les seves activitats, i s’estableixen, i s’han d’aplicar, els correspo-
nents límits jurídics al control constitucional sobre aquestes activitats. De fet, 
en termes comparats, tant la CE com els Estatuts d’Autonomia destaquen per 
l’explicitació de principis i regles que procuren una especial protecció de la 
llibertat d’actuació dels parlaments. 

En són exemples ja esmentats: l’explicitació del caràcter democràtic de 
l’estat de dret i de la forma de govern parlamentària; la proclamació explíci-
ta del pluralisme polític com a valor superior de l’ordenament i la inviolabilitat 
institucional de les cambres com a element que les defineix; la configuració 
d’aquestes com a únics òrgans «representants del poble», elegits directament 
per la ciutadania i seu privilegiada del pluralisme polític; l’atribució d’àmplies 
funcions formalment i materialment legislatives entre les que destaquen les 
adreçades a l’adaptació de la constitució a les canviants circumstàncies socials70; 

68 Així, per posar un sol exemple d’aquests canvis, es parla ja de les constitucions dels 
algoritmes i autors com Ferrajoli sosté que, enfront dels reptes de la globalització, el constitu-
cionalisme i la democràcia han d’evolucionar cap a un constitucionalisme social, de dret pri-
vat i internacional («Sobre los derechos fundamentales» a Teoría del neoconstitucionalismo, 
ob. cit., pàg. 73). Caldrà estar atents a l’evolució d’aquestes tendències i a la normativa estatal 
i supraestatal que ja estan generant. 

69 Així com els Estatuts d’Autonomia en el seu àmbit.
70 Entre altres, la ja citada autorització per poder celebrar tractats internacionals que 

atribueixin a una organització internacional l’exercici de competències derivades de la CE 
(art. 93 CE); l’aprovació dels Estatuts d’Autonomia que completen el disseny constitucional 
inacabat de l’estructura territorial de l’estat; en un altre ordre de consideracions: la transfe-
rència o delegació de facultats a les CCAA de matèries de titularitat estatal (art. 150.2 CE); 



41

o l’absència de clàusules d’intangibilitat pel que fa a la reforma constitucio-
nal71. 

Tanmateix, la CE atorga una posició constitucional molt rellevant al TC tot 
atribuint-li un elenc de competències que, també en termes comparats, es pot 
qualificar d’extens. Es tracta, a més, d’un àmbit competencial que la LOTC i les 
seves reformes han ampliat notablement i que el TC ha interpretat i aplicat de 
manera extensiva. Aquesta ampliació s’ha fet en alguns casos no sense polèmica 
doctrinal sobre la constitucionalitat d’alguna de les reformes de la LOTC i sobre 
la interpretació que n’ha fet el TC72. 

Tal com he exposat abans, de l’àmplia problemàtica que planteja la juris-
prudència i la doctrina relatives als límits del control constitucional sobre les 
activitats parlamentàries, en el que resta d’aquest treball analitzaré únicament 
els límits que porten causa de la inviolabilitat institucional de les cambres parla-
mentàries i només en relació amb les activitats relatives a la fase de formació de 
la voluntat de les cambres i, més concretament, amb els i.c.a. 

6. Límits del control dels interna corporis acta

6.1. Concepte d’interna corporis acta 
Entenc aquí per i.c.a. els actes de les cambres parlamentàries i dels seus 

òrgans adreçats a la formació de llur voluntat, que no produeixen efectes jurí-
dics directes sobre tercers73 i realitzats o formalitzats tant en actes de naturalesa 
jurídica com en actes exclusivament polítics. 

Incloc, per tant, no només els actes sense efectes externs relatius a l’activitat in-
terna d’organització —p.e. actes de creació i constitució d’òrgans parlamentaris— i 
de funcionament de les cambres representatives —p.e. policia interna, sancions, 
informació i documentació o votacions—, sinó tots els actes sense efectes jurídics 
externs relatius a totes les activitats realitzades per les cambres i el seus òrgans.

Aquesta concepció dels i.c.a. és més extensa que la que sol emprar el TC, 
que els limita als actes d’organització i funcionament intern —i que sol incloure 

l’aprovació de les mesures previstes a l’art. 155 CE; la suspensió de drets i llibertats constitu-
cionals (art. 55) o l’adopció dels estats d’excepció i setge (art. 116).

71 L’absència a la CE de clàusules d’intagibilitat, força infreqüent en termes compa-
rats, obre d’entrada un major marge de llibertat política al Parlament en la seva vessant de 
legislador «constituent», ja que no se l’hi imposen límits materials a la reforma. Tanmateix, 
a la pràctica hi ha el perill que aquesta manca de límits l’empri el TC com argument per no 
aplicar plenament al legislador, en la vessant de legislador «ordinari», els criteris hermenèu-
tics que limiten el control jurisdiccional del TC, tot argumentant que no és necessari, ja que 
el Parlament sempre té oberta la via de la reforma constitucional, sense tenir en compte que, 
a la pràctica, aquesta via sol ser molt difícil de transitar. 

72 Vid. per tots Lasgabaster citat en nota 10.
73 A aquests efectes no considero tercers els parlamentaris, tot i que tenen reconeguts 

drets i interessos jurídics en relació a les cambres respectives.
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entre les «autonomies parlamentàries» de l’art. 72 CE—. Entenc que si l’objecte 
o el bé jurídic protegit per les garanties constitucionals —i especialment, com 
veurem, per la inviolabilitat institucional— és el d’assegurar la lliure formació 
de la voluntat de les cambres legislatives, aquest bé jurídic s’ha de garantir en 
la realització de tots els actes i activitats parlamentàries internes; sens perjudici 
de les especificitats que correspongui en cada cas, però sense exclusions, ja que 
qualsevol d’aquests actes pot ser necessari per garantir que la formació de la 
voluntat parlamentària en aquesta fase inicial del procés de presa de decisions 
estigui lliure d’ingerències externes. 

Tampoc no coincideix aquesta concepció amb la del TC i la d’una part sig-
nificativa de la doctrina que, de manera circular, tot fent conclusió de la pregun-
ta, defineix els i.c.a. a partir del règim jurisdiccional de control i conclou que els 
i.c.a. són els actes que estan exempts d’aquest control. Com va observar Arce, 
l’any 2001, aquest plantejament dificulta que el Tribunal basteixi una doctrina 
pròpia i sòlida sobre la naturalesa dels actes interns74. 

Segons el concepte adoptat en aquest treball ni tots els i.c.a. estan exempts 
de control ni tots els actes que estan exempts de control són i.c.a.

6.2. Règim jurisdiccional dels interna corporis acta
6.2.1.  Nucli de protecció de la inviolabilitat institucional dels parlaments: 

la regla general de l’exempció de control constitucional dels inter-
na corporis acta i el criteri hermenèutic d’ingerència mínima

Un dels interrogants cabdals que planteja la inviolabilitat institucional dels 
parlaments en relació amb el control de constitucionalitat dels i.c.a. és el de de-
terminar quin és el contingut de la protecció que atorga aquesta garantia. Per tal 
de respondre aquest interrogant cal tenir present d’entrada que la inviolabilitat 
institucional és una espècie del gènere de les inviolabilitats. En tant que tal, un 
dels seus continguts o efectes essencials hauria de ser l’exempció de control 
jurisdiccional i, especialment, de control constitucional. Es tractaria en principi 
d’una exclusió absoluta; sense límits ni excepcions. Així és com es van entendre 
i aplicar originàriament i tradicionalment les inviolabilitats75. 

Amb tot, amb el pas del temps, els ordenaments jurídics, inclosos els dels 
estats de dret constitucional i democràtic, han anat modulant l’abast de les di-
verses inviolabilitats en funció de variables com ara la del subjecte titular de la 
inviolabilitat (p.e. les dels caps d’estat en les formes de govern monàrquiques, 
les dels membres dels parlaments individualment considerats o la institucional 
de les cambres parlamentàries), o la mena d’activitat protegida per la inviolabi-

74 «Comentari a l’art. 42» a Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 
Coord. Requejo, J.L. Ed. Tribunal Constitucional-BOE, Madrid, 2001, pàg. 663.

75 Vid. Fernández-viagas, ob. cit. i Biglino, P. «Algunas consideraciones acerca de 
la eficacia de los actos parlamentarios», Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de 
Madrid. 1999, pàg. 41 i s.
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litat (p.e. la dels actes de formació de la voluntat de les cambres en contrast amb 
el control dels productes finals de l’activitat legislativa).

Així, p.e., la CE reconeix una inviolabilitat absoluta a la persona titular de 
la Corona —entesa com a vet «a qualsevol... control sobre els actes del rei»76—, 
mentre que respecte de la dels membres de les cambres representatives admet 
límits, que tant els legisladors com la jurisprudència han desenvolupat i aplicat 
de manera no sempre doctrinalment pacífica. 

En el cas dels i.c.a. l’abast de la inviolabilitat institucional de les cambres 
pel que fa al control de constitucionalitat presenta especificitats que, d’entra-
da i a reserva de les matisacions que aniré fent, es podria sintetitzar així: la 
CE estableix com a regla general el caràcter absolut de l’exempció de control 
constitucio nal tot i que deixa oberta la possibilitat que el legislador prevegi una 
excepció a aquesta regla general en el supòsit concret de la protecció jurisdiccio-
nal de determinats drets constitucionals de participació política dels parlamen-
taris. Es tractaria en tot cas d’una excepció que, com a tal, caldria interpretar 
restrictivament. Vegem-ho amb una mica de deteniment.

L’exempció de control constitucional com a regla general té el seu fona-
ment últim en la preservació dels principis de democràcia i pluralisme polític i 
es basa en la conjunció de dos fets: d’una banda, la no previsió expressa a la CE 
de cap mena del control constitucional dels i.c.a. (ni a l’art. 53 ni al 16177) —a 
diferència del que succeeix en relació amb altres actes i activitats de les cambres 
representatives—, i de l’altra, ajudant a omplir aquest silenci, el fet que si alguna 
concreció ha de tenir, com és obligat que tingui, la garantia de la inviolabilitat 
dels parlaments, proclamada de manera explícita i emfàtica per la CE —i els 
Estatuts—, és precisament en relació amb els actes interns de formació de la 
voluntat de les cambres i dels seus òrgans, ja que sense la protecció de la llibertat 
en la formació dels actes parlamentaris que inicien els processos de decisió, la 
resta d’actes parlamentaris podrien estar ja viciats o condicionats d’origen. La 
garantia de la inviolabilitat institucional queda buida de contingut essencial si 
els i.c.a. no es protegeixen d’inici enfront d’ingerències externes.

Sobre la base d’aquests arguments es podria defensar d’entrada el caràcter 
absolut de la inviolabilitat dels i.c.a. en el sentit d’exempció de tot control juris-
diccional de constitucionalitat i atribució del control de constitucionalitat sobre 
aquesta mena d’actes als propis òrgans parlamentaris competents en cada cas, 
com ha dit el TC en algunes ocasions rellevants78.

76 El TC qualifica la inviolabilitat personal del titular de la Corona com a «especial pro-
tecció jurídica ...que preserva el rei de qualsevol...control sobre els seus actes» (STC 98/2019, 
fj. 3c i 111/2019). 

77 Ni en el 161.1, d) ni en el 161.2. 
78 Per totes vid. el rellevant ATC 135/2004 ja citat —cas Ibarretxe— o la ATC 

190/2015 —sobre l’acord de la mesa del Parlament de Catalunya d’inici del procés de creació 
d’un estat propi—. En aquest mateix sentit, la interlocutòria del TSJ del País Basc 312/2019 



44

Que aquesta interpretació era i continua sent legítima ho demostra el fet 
que és la que de manera absolutament majoritària va fer el TC al llarg de la 
primera dècada de funcionament, amb l’argument que els i.c.a., atesa la seva 
naturalesa d’actes interns, quedaven exclosos de l’àmbit del recurs d’empara de 
l’art. 42 LOTC79. 

Tanmateix, a partir de les STC 118 i 161/1988 el TC va fer un gir jurispru-
dencial que se sumava a la innovació de la CE introduïda per la LOTC en inclou-
re explícitament a l’art. 42 la possibilitat de recórrer en empara «les decisions i 
els actes dels parlaments i dels seus òrgans», cosa que la CE no contemplava de 
manera expressa. Al seu torn, el canvi jurisprudencial de 1988 es va produir en 
incloure els i.c.a. entre les «decisions i actes» dels parlaments i dels seus òrgans 
que podien ser objecte de recurs d’empara, cosa que l’art. 42 CE no preveu de 
manera explícita. Es pot afirmar, doncs, que el control dels i.c.a. es va introduir 
mitjançant una interpretació extensiva d’un article infra-constitucional80. 

Aquest canvi jurisprudencial va ser criticat per un sector minoritari de la 
doctrina. Es va sostenir, p.e., que els parlamentaris tenen constitucionalment 
i legalment reconegudes facultats però no drets; que, tal i com defensen les 
teo ries clàssiques de la representació política, els parlamentaris representen la 
ciutadania, no el seus electors81; o que, a fi d’evitar ingerències externes en la 
formació de la voluntat de les cambres, calia deixar el control de la constituci-
onalitat dels i.c.a. en mans dels propis parlaments. En tot cas, si es pretengués 
mantenir un control jurisdiccional, aquest sector doctrinal proposava seguir 
les passes d’altres ordenaments jurídics rellevants de l’àmbit de l’estat de dret 
constitucio nal i democràtic europeu que remeten les hipotètiques vulneracions 
de drets dels parlamentaris o els vicis in procedendo a la impugnació dels actes 
externs que finalitzen els procediments parlamentaris, vehiculades a través de 
procediments d’inconstitucionalitat diferents del recurs d’empara82.

—cas Atutxa— citada i comentada per Lasagabaster a Democracia, Derecho a decidir, Deso-
bediencia civil. ob. cit. pàgs. 83 a 86, posa èmfasi en el major grau de llibertat d’expressió que 
tenen els parlamentaris quan el control de les seves activitats és merament intern que quan 
poden ser objecte d’un control jurisdiccional. Tornaré més endavant sobre els problemes que, 
tanmateix, pot plantejar el control intern.

79 La STC 118/1988, que inicia el canvi tot i que no atorga l’empara sol·licitat, cita 
fins a sis resolucions precedents del TC que exclouen tot control jurisdiccional sobre els i.c.a. 
atesa, diu, la «naturalesa» pròpia d’aquests actes. 

80 De fet, en algunes resolucions el TC va acceptar que el control dels i.c.a. es podia 
canalitzar a través d’altres procediments constitucionals tot i que tampoc la CE o la LOTC 
ho preveien explícitament. 

81 En relació a aquests dos arguments vid. interessant treball de Biglino, P. citat a la 
nota 47. La tesi que els parlamentaris —i, més exactament els parlaments com a institució— re-
presenten el poble no els seus electors, ja havia sigut posada de manifest en nombrosos vots par-
ticulars a un seguit de sentències com ara la 5/1983 i d’altres que reiteren aquesta mateixa tesi. 

82 Aquesta tesi seria la defensada, entre altres, per Biglino que després d’afirmar que 
els parlamentaris no tenen drets envers les cambres sinó facultats o poders jurídics atribuïts 
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Amb tot, malgrat que la inicial interpretació del TC d’excloure el control 
constitucional sobre els i.c.a. era sens dubte la més respectuosa envers la pro-
tecció dels marges de llibertat dels parlaments, cal acceptar que tant l’opció del 
legislador orgànic d’incloure els actes parlamentaris entre els actes susceptibles de 
recurs d’empara, com la interpretació d’aquest precepte realitzada pel TC a partir 
de 1988 en el sentit d’incorporar els i.c.a. als actes parlamentaris recurribles, són 
opcions constitucionalment legítimes del legislador i de l’intèrpret de la CE. 

Ho són, però, sempre que l’abast i la intensitat d’aquest control es concebi 
i s’apliqui com una excepció a la regla general d’exclusió de control constitucio-
nal sobre els actes parlamentaris interns. És a dir, com una excepció al caràcter 
absolut de la inviolabilitat institucional amb relació a aquesta mena d’actes.

En aquest àmbit la inviolabilitat institucional té com a contingut essencial 
la protecció de les cambres, en tant que institució que representa la ciutadania, 
i de les majories parlamentàries que expressen la voluntat de les cambres for-
mada a través del joc majories-minories, que actua com a mecanisme de presa 
de decisions. Tot i això, cal tenir en compte que tant el principi democràtic com 
el de preservació del pluralisme polític inclouen també, com element consti-
tucionalment rellevant del seu contingut, la protecció de la participació de les 
minories parlamentàries en la iniciativa i al llarg del procés d’adopció de les 
decisions de les cambres i dels seus òrgans. Per això es pot considerar legítim 
emprar la protecció de les minories parlamentàries com element configurador 
o delimitador de l’abast de la inviolabilitat institucional. O, el que és el mateix, 
es pot considerar constitucionalment legítim convertir els drets fonamentals de 
participació dels parlamentaris enfront les i.c.a. en objecte de control jurisdic-
cional, tot exceptuant la regla de l’exclusivitat del control parlamentari intern.

Reconèixer que els drets fonamentals de participació política es poden fer 
valdre jurisdiccionalment enfront de les cambres a les que pertanyen els parla-
mentaris i, en el nostre cas, enfront dels i.c.a., té un fonament suficient en els 
bens constitucionals que conformen la protecció del pluralisme polític i més 
concretament la protecció de les minories parlamentàries. Es pot considerar 
que el pluralisme polític es perfecciona si la participació de les minories en la 
formació de la voluntat de les cambres es garanteix jurisdiccionalment, ateses, 
entre altres raons, les provades dificultats de poder foragitar els dubtes que le-
gítimament poden tenir les minories sobre la imparcialitat de les majories i en 
definitiva sobre l’eficàcia real d’un control exclusivament intern.

Això no obstant, el control dels i.c.a. des de la perspectiva de la protecció 
dels drets de participació política dels parlamentaris ha de partir del caràcter 

per l’ordenament, nega la possibilitat de protegir aquestes facultats a través del recurs d’em-
para, tot remetent aquesta protecció als controls «objectius» de constitucionalitat respecte 
dels actes externs que finalitzen els procediments. Això és el que succeeix a Itàlia, França o 
els EUA on no tenen recurs d’empara, o a través del conflicte entre òrgans constitucionals al 
qual també es recorre a Alemanya tot i tenir el recurs d’empara. Ob. cit. a nota 47, pàg. 96 i s.
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limitat i instrumental propi d’uns drets que operen en el si dels procediments 
parlamentaris. S’han de concebre i aplicar tenint en compte que els drets de les 
minories actuen dins d’uns procediments parlamentaris regits pel principi del 
joc majories-minories que caracteritza les democràcies representatives. Un joc 
que garanteix que la voluntat de les cambres i dels seus òrgans podrà formar-se 
i manifestar-se tot reflectint la voluntat de les majories. Sense aquesta garantia la 
inviolabilitat institucional de les cambres seria irreconeixible. És dins del marc 
de la protecció de la institució, de les majories parlamentàries i del joc majo ries-
minories que operen els drets constitucionals dels parlamentaris individualment 
considerats. 

Les hipotètiques o reals deficiències del control intern sobre els i.c.a. hau-
rien de portar a millorar l’eficàcia d’aquesta mena de control —a partir de la de-
núncia política i les reformes dels reglaments parlamentaris que fossin necessà-
ries—. Tanmateix, no poden servir d’argument —o d’excusa— per desconèixer 
els límits a l’abast i la intensitat del control jurisdiccional que es deriven dels 
principis constitucionals i, en definitiva, per desconèixer el caràcter excepcional 
del control extern sobre els i.c.a. Caràcter excepcional que també té el control 
dels i.c.a. que afecten els drets de participació dels parlamentaris. 

L’esmentada excepcionalitat es manifesta en els dos estadis del control que 
he apuntat abans amb caràcter general. En el cas dels i.c.a. i, pel que fa a la fase 
de la delimitació de l’objecte del control, les dues especificitats més rellevants 
són: en primer lloc, l’obligatorietat d’emprar criteris hermenèutics i d’aplicació 
restrictius a l’hora de garantir que només podran ser sotmesos a control cons-
titucional els i.c.a. que presumptament hagin vulnerat el dret de participació 
política dels parlamentaris, interpretat, a més, el contingut d’aquest dret, en 
sentit estricte per tal de garantir que el control es cenyirà a la protecció del nucli 
constitucionalment protegit de l’art. 23 CE, és a dir, als drets de proposta, par-
ticipació en els debats i vot de les decisions parlamentàries.

En segon lloc, encara en la fase de delimitació de l’abast del control però 
ara des d’una perspectiva procedimental, les especificitats dels i.c.a. es concre-
ten essencialment en l’obligatorietat d’aplicar criteris hermenèutics restrictius a 
l’hora d’admetre la utilització del procediment del conflicte de competències, 
per tal d’evitar d’entrada la tramitació d’impugnacions d’i.c.a. que no afecten el 
nucli constitucionalment protegit del dret de l’art. 23 CE. 

Aquestes especificitats dels i.c.a. se sumen, tot i que amb especial èmfasi, 
als criteris restrictius que cal aplicar a l’hora de delimitar els actes parlamentaris 
que poden ser objecte de control, com ara els criteris adreçats a evitar controls 
preventius, o controls sobre actes de contingut exclusivament polític, o sobre 
actes de tràmit, o sobre contra-empares —és a dir, impugnacions que no pre-
tenen defensar drets dels recurrents sinó que sol·liciten un vet jurisdiccional a 
l’exercici de drets o facultats de terceres persones o defensen interessos generals 
com el compliment de la Constitució o de la legalitat—. 
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Pel que fa a la segona fase, és a dir, en relació a l’obligació d’aplicar criteris 
interpretatius limitadors de la intensitat del control, entre les especificitats prò-
pies dels i.c.a. caldria esmentar: els límits a l’aplicació de criteris de maximitza-
ció i fins i tot d’optimització dels drets de participació política de l’art. 23 CE; 
els criteris adreçats a evitar la suspensió dels efectes dels i.c.a. sotmesos a control 
constitucional o l’adopció de mesures cautelars i provisionals sobre aquests ac-
tes; els criteris per donar un abast estrictament declaratiu a les sentències esti-
matòries d’empara; per limitar l’aplicació del procediment de l’art. 161.2 CE 
i especialment la utilització per part del TC de criteris extensius a l’hora de 
ratificar els efectes suspensius automàtics que es deriven de la interposició; o la 
impugnació de vicis in procedendo abans de finalitzar els procediments parla-
mentaris. En el proper apartat tornaré amb més detall sobre aquestes qüestions. 
En tot cas, cal reiterar aquí que els límits a la intensitat del control no poden 
ser utilitzats com argument per justificar una interpretació àmplia de l’abast 
material del control.

A la pràctica el TC no sempre ha aplicat criteris hermenèutics restrictius 
com els que acabo d’exposar. No sempre ha limitat l’objecte de control dels 
i.c.a. a la protecció dels drets de participació política dels parlamentaris, ni sem-
pre ha emprat mètodes d’interpretació i cànons d’aplicació estrictes a l’hora 
d’acotar el nucli constitucionalment protegit dels drets de participació de l’art. 
23 CE. Tampoc en relació amb la interpretació i aplicació de les vies processals 
de control; ni a l’hora de delimitar la intensitat del control.

Pel que fa als drets susceptibles de ser objecte de control, a partir del gir 
de 1988, la jurisprudència constitucional ha passat per diverses etapes. En una 
primera va interpretar de manera progressivament expansiva tant els drets dels 
membres dels parlaments susceptibles de recurs d’empara, com les vies proces-
sals de control utilitzables. En una segona, iniciada a partir de la STC 220/1991, 
va pretendre limitar l’abast del control als drets de participació política dels 
membres dels parlaments que afectaven el «nucli de la funció representativa» 
—exercida aquesta funció «principalment», deien les sentències, mitjançant les 
potestats legislatives i de control dels governs—. Tot i això a la pràctica va con-
tinuar aplicant de manera força expansiva el concepte de «nucli de la funció re-
presentativa». Finalment en una etapa més recent i en circumstàncies certament 
especials, ha tornat a ampliar l’abast i la intensitat d’aquest control, així com el 
de les vies processals per exercir-lo, com succeeix sobretot amb l’abast donat a 
l’expressió «disposicions i resolucions» autonòmiques de l’art. 161.2 CE i els 
incidents d’execució de l’art. 92 LOTC. També ha donat un contingut molt am-
pli al concepte d’acte de naturalesa jurídica en detriment de l’àmbit dels actes 
exclusivament polítics de les cambres parlamentàries. 

La doctrina majoritària s’ha mostrat d’acord amb aquest procés ex-
pansiu del control constitucional. L’ha considerat en molts casos un avenç 
de l’estat de dret, entès aquest estat d’una manera tan poc matisada, que ha 
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portat fins i tot a proclamar que en el nostre ordenament han desaparegut 
els i.c.a.

Si amb aquesta afirmació es vol significar que en l’ordenament actual no 
existeix avui una exclusió absoluta de control constitucional sobre els i.c.a., no 
tinc cap objecció a fer; per contra, si es vol dir que no tenen —ni han de tenir—
un règim jurisdiccional constitucional específic i especialment garantista, que 
asseguri àmbits exempts de control jurisdiccional i, sobretot, límits estrictes pel 
que fa a l’abast i a la intensitat del control constitucional, llavors no ho com-
parteixo pels motius que he anat exposant. La tesi segons la qual els i.c.a. han 
desaparegut del nostre ordenament respon a una concepció de la posició cons-
titucional dels parlaments i dels tribunals constitucionals que es manifesta a la 
pràctica en l’aplicació de mètodes i criteris hermenèutics que no concorden, en 
la meva opinió, amb els principis fonamentals de l’estat de dret constitucional 
i democràtic. 

En les pàgines finals voldria apuntar alguns dels problemes concrets que 
al meu entendre plantegen algunes de les línies doctrinals i jurisprudencials re-
latives a aquesta matèria. Ho faré d’una manera parcial i sintètica, ja que aquí 
no puc portar a terme l’estudi sistemàtic i exhaustiu sobre la qüestió. Tampoc 
no pretenc formular propostes alternatives. Fer-ho requeriria una argumentació 
més extensa i aprofundida de la que puc fer dins dels límits d’aquest treball. 
Em limitaré a deixar constància d’alguns dels criteris o cànons d’interpretació i 
aplicació emprats pel TC o la doctrina acadèmica amb relació als i.c.a. que crec 
que s’haurien de repensar —i si fos el cas modificar— a la llum de les exigències 
que al meu parer es deriven de l’estat de dret constitucional i democràtic esta-
blert a la CE de 1978. Cal advertir, però, que en alguns casos es tracta de criteris 
hermenèutics o línies jurisprudencials que no sempre són úniques o unànimes 
sinó que conviuen amb altres que no plantegen la problemàtica que abordaré a 
les pàgines que segueixen.

6.2.2.  Criteris hermenèutics relatius a l’abast i la intensitat del control  
sobre els interna corporis acta que caldria repensar

Algunes de les principals línies doctrinals i jurisprudencials que segons la 
meva opinió convindria repensar es podrien enunciar així: 

A) Premisses generals
S’haurien de replantejar els criteris hermenèutics i d’aplicació que a l’hora 

de precisar l’abast o la intensitat del control sobre els i.c.a. no tenen en compte, 
com a element essencial i obligat d’interpretació, les garanties constitucionals 
que protegeixen la llibertat d’actuació de les cambres i, en especial, la garantia 
de la inviolabilitat institucional. 

Caldria reconsiderar les línies doctrinals que es guien de manera única o 
desproporcionada pel principi de maximització del control, enlloc de guiar-se 
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pel principi d’ingerència mínima. També, les que conceben els criteris herme-
nèutics limitadors del control com una mera autocontenció graciosa i no com a 
límits jurídics d’obligat compliment. 

Així mateix s’hauria de repensar l’aplicació de criteris interpretatius que 
no estan guiats per la necessitat de propiciar, o com a mínim no tancar ni desin-
centivar el diàleg entre el TC i els parlaments.

B)  Criteris hermenèutics relatius a l’abast o objecte del control constitu-
cional

—I.c.a. que no afecten drets fonamentals de participació política dels par-
lamentaris

Caldria reconsiderar la jurisprudència i les propostes doctrinals que ad-
meten la possibilitat d’impugnar aquesta mena d’actes per motius aliens a hi-
potètiques vulneracions del contingut constitucionalment garantit dels drets de 
participació política dels parlamentaris de l’art. 23 CE.

—Interpretació extensiva dels drets de participació política susceptibles de 
recurs d’empara 

En el mateix sentit i concretant el què s’acaba de dir, caldria reconsiderar 
els criteris hermenèutics expansius que estenen el nucli constitucionalment pro-
tegit del dret de participació dels parlamentaris més enllà dels drets de propos-
ta, de participació en els debats i de vot de les decisions de les cambres o dels 
seus òrgans. 

—El cas dels contra-emparaments 
De manera especial caldria repensar l’aplicació de criteris interpretatius 

que permeten portar davant el TC el que es pot qualificar com a «contra-empa-
ra» en el sentit fort d’aquesta expressió83. És a dir, impugnacions en les quals, 
com he assenyalat abans, no es reivindica la reparació de la vulneració d’un dret 
dels recurrents, sinó que es demana el vet jurisdiccional a l’exercici d’un dret o 
d’una facultat d’un tercer o es defensa únicament un pretès interès legítim en el 
compliment de la Constitució, els Estatuts d’Autonomia, els Reglaments parla-
mentaris o la legalitat en general. Aquest seria el cas, p.e., de la petició d’empara 
per presumpta vulneració d’un suposat dret de participació política a no deba-
tre determinades qüestions en seu parlamentària o a no tramitar determinades 
propostes84. 

83 Sobre els contra-empares, vid. Caamaño, F. «El recurso de amparo y la reforma 
peyorativa de derechos fundamentales: el denominado ‘contra amparo’», a REDC, núm. 47, 
1996 pàg. 125 i s. És més que dubtós que aquest pretès dret de participació existeixi i, en tot 
cas, que judici de ponderació hagi de prevaldre sobre la garantia institucional. 

84 Vid. STC 46/2018, 47/2018, 115/2019.
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— Control dels i.c.a. relatius a resolucions parlamentàries de caràcter po-
lític

Caldria reconsiderar els criteris hermenèutics que permeten anul·lar ad-
missions a tràmit o debatre iniciatives adreçades a aprovar resolucions parla-
mentàries de caràcter exclusivament polític. Convindria repensar-les des de la 
perspectiva del control d’actes que encara no han finit el procediment i, molt 
especialment, des de la perspectiva dels criteris extraordinàriament extensius 
que en alguns casos s’empren a l’hora d’atribuir naturalesa jurídica —i, per tant, 
la condició de poder ser objecte de control jurisdiccional— a resolucions parla-
mentàries que no produeixen efectes jurídics vinculants, ni tenen capacitat per 
a crear drets, deures, expectatives de drets o relacions jurídiques o per innovar 
l’ordenament jurídic85.

—Control preventiu
Caldria repensar l’aplicació de criteris hermenèutics que possibiliten la re-

alització de controls preventius dels i.c.a.

—Actes ferms
Convindria replantejar l’aplicació de criteris que permeten la impugnació 

d’actes que encara poden ser revisats o esmenats per un altre òrgan de la cam-
bra. S’hauria de ponderar la possibilitat d’exigir l’esgotament de vies revisores 
internes, com ara la sol·licitud de reconsideració o instruments de funcionalitat 
similar. Caldria revisar, per tant, l’aplicació de criteris que permeten el control 
jurisdiccional abans no s’hagi pronunciat l’òrgan parlamentari que pot modifi-
car en última instància la decisió que es pretén recórrer86. 

—Actes d’òrgans parlamentaris interns
Caldria reconsiderar l’aplicació de criteris extensius que permeten contro-

lar i.c.a. que no expressen la voluntat institucional de les cambres parlamentà-
ries o dels seus òrgans. Especialment en el cas d’actes d’òrgans com les meses 
parlamentàries o les juntes de portaveus, que el propi TC qualifica d’òrgans 
jurídic-tècnics que realitzen funcions merament d’ordenació i racionalització 
del funcionament de les cambres. 

85 Aquesta concepció extensiva de la naturalesa jurídica de resolucions parlamentàries 
es produeix, entre altres, a les STC 42/2014, 259/2015 i 136/2018. La incidència en l’àm-
bit del i.c.a. es produeix a través d’incidents d’execució d’aquestes STC quan inclouen un 
mandat adreçat a la mesa del Parlament d’inadmetre la tramitació de propostes per debatre 
resolucions —en principi polítiques— que tenen un contingut similar a les que el TC ha 
atribuït extensivament naturalesa jurídica i, per tant, les ha convertit en objecte de control 
constitucional (entre altres AATC 9, 11, 16/2020). 

86 Vid. Alonso mas, ob. cit. 373-381. 
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—Actes de tràmit
S’hauria de replantejar la utilització de criteris hermenèutics expansius a 

l’hora d’estendre el control jurisdiccional dels i.c.a. de tràmit, sobretot dels que 
no impedeixen la continuïtat de la tramitació.

—Utilització del procediment del conflicte de competències o de l’extrali-
mitació competencial com a motiu d’impugnació 

Des de la perspectiva que obliga a acotar la impugnació dels i.c.a. a la vul-
neració del nucli constitucionalment protegit del dret de participació de l’art. 
23 CE, caldria replantejar l’aplicació de criteris hermenèutics que permeten la 
utilització del procediment de conflicte de competències i l’argument de l’extra-
limitació competencial com a motiu per a impugnar i.c.a. 

—Impugnació de vicis in procedendo abans de la conclusió del procedi-
ment legislatiu 

Caldria repensar la utilització de criteris hermenèutics que permeten im-
pugnar i.c.a. per vicis in procedendo en procediments com el legislatiu, abans 
que hagi finalitzat la tramitació parlamentària. Convindria ponderar la possibi-
litat d’exigir que el control d’aquests hipotètics vicis procedimentals es realit-
zés mitjançant els procediments de declaració d’inconstitucionalitat (recursos i 
qüestions). 

C)  Criteris hermenèutics que afecten la intensitat del control constitucio nal 
—Principi pro actione
S’hauria de repensar l’aplicació del principi pro actione en el tràmit d’ad-

missió dels processos constitucionals contra i.c.a.87.

—Els criteris interpretatius de maximització i d’optimització de l’eficàcia 
dels drets fonamentals

S’hauria de reconsiderar l’aplicació de criteris que exigeixen que els òrgans 
parlamentaris optin, d’entre les interpretacions i aplicacions possibles de les 
lleis o dels reglaments parlamentaris, per les més favorables a l’eficàcia als drets 
de l’art. 23 CE88. Aquesta és una exigència que es podria aplicar als tribunals 
de justícia, però caldria repensar la seva aplicació al control constitucional dels 
actes parlamentaris protegits per la inviolabilitat institucional. 

87 Un exemple d’aplicació explícita del principi pro actione podria ser el de la STC 
118/88. A més, en aquest cas s’aplica en un recurs dels de l’art. 161.2 CE que requereix una 
interpretació restrictiva quan s’aplica als i.c.a.

88 Vid. STC 78/2006, fj. 5 i les sentències que cita en les quals es destaca el principi 
d’interpretació més favorable dels drets, en aquest cas del de participació de l’art. 23 CE, i 
fins i tot l’obligació de les meses de les cambres de realitzar una «motivació reforçada» en els 
casos d’inadmissió de proposicions de llei.
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—Suspensió, mesures cautelars i provisionals
Convindria replantejar l’aplicació de criteris extensius que permeten la sus-

pensió dels efectes dels i.c.a. recorreguts89, així com dels que permeten adoptar 
mesures cautelars o regulacions provisionals.

—Sentències d’empara merament declaratives
Caldria repensar l’aplicació de criteris interpretatius que permeten donar 

a les sentències estimatòries de recursos d’empara contra i.c.a. efectes que van 
més enllà dels que són propis de les sentències declaratives (declaració de l’ator-
gament de l’empara i de la vulneració del dret de participació política al·legat). 

—Utilització del procediment de l’art. 161.2 CE 
Atesa la suspensió automàtica dels actes impugnats per aquesta via, caldria 

repensar la utilització del procediment de l’art. 161.2 CE per impugnar i.c.a. i, 
en tot cas, caldria reconsiderar la utilització per part del TC de criteris extensius 
a l’hora de ratificar la suspensió automàtica dels i.c.a. que es deriva de la impug-
nació instada a través d’aquest procediment. 

—Suplantació dels parlaments en la determinació del contingut dels i.c.a. 
Control jurisdiccional extern, aplicat restrictivament

S’hauria de reconsiderar la utilització de criteris hermenèutics que fan pos-
sible que el TC suplanti els parlaments en la decisió política sobre els objectius 
de l’acció parlamentària o en l’elecció dels mitjans per assolir-los, o que condi-
cioni de tal manera aquests continguts que a la pràctica produeix aquest efecte 
suplantador. 

Això és el que pot succeir, p.e., quan el TC empra els mateixos paràmetres 
d’enjudiciament que els que corresponen als òrgans parlamentaris a l’hora d’in-
terpretar i aplicar els reglaments parlamentaris90 o, com he apuntat abans, quan 
dona als òrgans parlamentaris determinats mandats de fer o de no fer91. Potser 
no seria forassenyat pensar en aplicar als i.c.a., mutatis mutandis i un cop su-
perada la fase d’admissió, el test d’irraonabilitat lògica, extravagància respecte 

89 Aquesta idea es recull i motiva a l’ATC 190/2015.
90 N’és exemple la STC 226/2004 en la qual el Tribunal entra a analitzar, amb crite-

ris de pura legalitat, si existeix o no una llacuna en el reglament, substituint així la decisió 
del parlament (que pretenia dissoldre una comissió parlamentària) —vid. el comentari de la 
sentència de Martí, S. «El Tribunal Constitucional y la disolución de comisiones de inves-
tigación» a Anuario de derecho parlamentario, n. 16, 2005, pàg. 283 i s—. Igualment la STC 
177/2002 en la qual el TC entra a analitzar amb detall si una cambra legislativa autonòmica 
té competència suficient en matèria d’ensenyament per formular una determinada pregunta 
al Govern autonòmic en aquest àmbit.

91 Sobre aquesta qüestió vid. Lasagabaster obres citades en la nota 10 i especialment 
Democracia, Derecho a decidir, Desobediencia Civil... ob. cit. pàg. 41 i s., en la qual defensa amb 
una àmplia argumentació la tesi que el TC no està habilitat per dirigir mandats als parlaments.
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de la comunis opinio dels juristes i error material patent, que el TC aplica a les 
resolucions judicials recorregudes en empara per vulneració del dret a la tutela 
judicial efectiva (art. 24 CE), tot argumentant que «la funció judicial corres-
pon als jutges» i a ell li correspon un control merament «extern» de l’exercici 
d’aquesta funció. 

—Incident d’execució de resolucions del Tribunal Constitucional
S’hauria de reconsiderar l’aplicació de criteris hermenèutics extensius en 

l’incident d’execució de les resolucions del TC, des d’una doble perspectiva: 
D’una banda, la d’evitar la conversió de l’incident en un element petri-

ficador de la Constitució i de l’ordenament jurídic i de tancament del diàleg 
amb les cambres representatives. Des d’aquesta perspectiva caldria repensar 
la utilització de criteris que porten a concebre i aplicar l’incident d’execució, 
no com un mecanisme per fer complir una resolució concreta i determina-
da, sinó com un instrument per aplicar una doctrina o una ratio decidendi 
a casos nous sense ponderar l’aparició de circumstàncies sobrevingudes i la 
possible exigència de dictar una nova resolució que tingui en compte el nou 
context92. 

D’altra banda, caldria repensar l’aplicació de criteris que poden comportar 
una desvirtuació de la naturalesa essencialment declarativa pròpia de la jurisdic-
ció constitucional o l’atribució al Tribunal d’una posició institucional que cons-
titucionalment no li correspon. Això pot succeir, p.e., si s’interpreten extensi-
vament les facultats d’execució atribuïdes, ja de manera extensa, per la LOTC 
reformada l’any 201593.

—Usos i costums parlamentaris
Cal reconsiderar les línies doctrinals i jurisprudencials que no tenen en 

compte el relleu que en la regulació de les activitats parlamentàries tenen els 

92 Sobre aquesta problemàtica resulten d’interès les al·legacions formulades pel lletrat 
del Parlament de Catalunya A. Bayona el 10 de setembre de 2019 en l’incident d’execució 
de la sentència del TC promoguda pel Govern espanyol. Vid. també Bossacoma, P. ob. cit., 
pàg. 22 i s. 

93 Bayona, A. («El futur polític de Catalunya: el paper del Parlament», Revista Cata-
lana de Dret Públic, 54, 2017, pp. 10-21), i Albertí, E., (ob. cit.) assenyalen els perills que una 
aplicació expansiva dels incidents d’execució de les resolucions del Tribunal pot tenir pel 
principi democràtic, el pluralisme polític, el dret de participació política dels parlamentaris 
o l’autonomia parlamentària.

En aquest sentit és interessant el vot particular subscrit per tres magistrats del TC a 
l’ATC 126/2017 en el qual s’imposen multes coercitives de quantia elevada. Els magistrats 
dissidents recorden el caràcter «essencialment declaratiu» de la jurisdicció constitucional, 
destaquen la necessitat de concebre i aplicar els incidents d’execució i les mesures coerci-
tives com a «mecanismes excepcionals» i adverteixen del perill de convertir la jurisdicció 
constitucional en punitiva o sancionadora i executiva; tot i que finalment accepten que en les 
circumstàncies del cas les multes imposades eren justificades.
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usos i costums de les cambres representatives, i la flexibilitat, molt sovint justifi-
cable, que introdueixen en l’aplicació dels procediments parlamentaris.

—Motivació. Raonabilitat 
També convindria repensar la possibilitat de millorar l’explicitació dels cri-

teris o cànons de control emprats i dels passos seguits en la seva aplicació, a fi de 
potenciar la seva racionalització, transparència i control o contrapès.

En suma, caldria repensar alguns dels criteris hermenèutics emprats en 
l’exercici del control constitucional sobre l’activitat interna de formació de la 
voluntat de les cambres representatives. Cal fer-ho des dels principis que confi-
guren l’estat de dret constitucional i democràtic establert a la CE i als Estatuts 
d’Autonomia i donant ple contingut a la inviolabilitat institucional de les cam-
bres parlamentàries. Cal assumir que la CE atribueix al TC una imprescindible 
i molt rellevant funció de control constitucional sobre les activitats parlamen-
tàries; però també imposa límits a aquest control. Límits que són espacialment 
severs en relació als actes interns de formació de la voluntat dels parlaments. 



CONTESTACIÓ
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El DOGC va publicar el 29 de desembre de 2020 la convocatòria d’una 
plaça vacant d’acadèmic numerari de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Catalunya per cobrir el setial d’acadèmic de número corresponent a la meda-
lla Ramon Coll i Rodès, deixada vacant per la defunció de l’acadèmic Sr. Agustí 
Bassols i Parés. El Sr. Carles Viver Pi-Sunyer va ser elegit el 2 de març de 2021 
per ocupar aquest lloc, i un cop acceptat el nomenament va ser rebut com a nou 
acadèmic electe en la sessió de 23 de març de 2021.

Avui, en compliment dels Estatuts de l’Acadèmia, el Sr. Viver Pi-Sunyer 
ha llegit el seu discurs d’ingrés, que el converteix en acadèmic amb plenitud 
de drets i deures, i em correspon l’honor de procedir a contestar el seu discurs. 

En compliment de l’encàrrec que em varen fer els meus companys i com-
panyes de l’Acadèmia vull que les meves primeres paraules siguin per agrair 
a l’Acadèmia haver-me conferit l’honor d’haver estat designat per contestar el 
discurs d’ingrés de l’acadèmic Carles Viver Pi-Sunyer, amic i company. És cer-
tament un honor representar a l’Acadèmia en un dels seus actes més solemnes. 
Un honor i un motiu de satisfacció personal, ja que he de contestar un magnífic 
discurs d’un company i amic. 

Avui l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya té la satisfac-
ció d’incorporar un nou membre de número, el professor Carles Viver Pi-Su-
nyer, un gran jurista que de bon segur enriquirà la nostra institució amb l’apor-
tació del seu saber.

La tradició ens porta a que qui contesta el discurs dediqui unes paraules a 
fer la laudatio del nou acadèmic numerari. Laudatio que faig amb gran plaer i 
que segur que recollirà de forma suficient tots els mèrits de Carles Viver Pi-Su-
nyer.

Carles Viver va néixer a Terrassa el primer de setembre de 1949. Va estu-
diar la carrera de dret a la Universitat de Barcelona on es va doctorar el 1977 
amb una tesi sobre «El personal polític de Franco». El 1987 obté la Càtedra de 
dret constitucional de la Universitat de Barcelona i l’any 1990 passa a ocupar la 
càtedra de la Universitat Pompeu Fabra.

La seva llarga i rica activitat acadèmica l’ha compartit amb l’exercici d’im-
portants càrrecs públics. Entre el 1992 i el 2001 va ser magistrat del Tribunal 
Constitucional, exercint de vice-president entre els anys 1998 i 2001. Poste-
riorment entre els anys 2006 i 2014 va formar part del Tribunal Constitucional 
d’Andorra.
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També ha desenvolupat tasques de gestió administrativa com a Director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics entre l’any 2004 i el 2017. També ha dut a 
terme tasques d’assessorament del Govern de la Generalitat al més alt nivell, 
assessorant tècnicament en la redacció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
de 2006, com a membre del Consell Assessor per a la transició Nacional i com a 
membre de la Comissió Jurídica de Catalunya. Des de març de 2012 és membre 
de l’Institut d’Estudis Catalans.

En la seva activitat acadèmica ha destacat com un gran teòric i professor 
en matèria de dret constitucional. Com a universitari també s’ha compromès 
en tasques de gestió. Carles Viver va ser membre de la comissió gestora que 
va crear la Universitat Pompeu Fabra i va ser el primer Degà de la Facultat de 
dret d’aquesta Universitat, càrrec pel que va ser elegit de nou quan va deixar 
el Tribunal Constitucional. Dintre de les moltes publicacions es poden desta-
car algunes que han constituït textos de referència en els següents àmbits de la 
seva especialitat: organització territorial de l’Estat, jurisdicció constitucional i 
tècnica legislativa. En particular voldria destacar algunes obres de referència. 
En matèria de dret autonòmic el llibre Materias competenciales y Tribunal Cons-
titucional, de l’any 1999, i en matèria de tècnica legislativa el Curso de técnica 
legislativa, GRETEL. També cal destacar el llibre pels alumnes de batxillerat La 
Constitución de l’any 1984, amb múltiples reedicions. Igualment s’ha de men-
cionar que moltes de les seves publicacions han estat publicades o traduïdes a 
l’anglès, destacant en aquest sentit la seva col·laboració en el prestigiós Hand-
book on Constitutional Law. 

Com a reconeixement de la seva tasca acadèmica i judicial ha rebut diver-
ses distincions. La Creu de Sant Jordi, 2003, el Premi Justícia de Catalunya, 
2003, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 2004, la Medalla de la 
Orden del Mérito Constitucional, 2005, i la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya, 2018.

Una vida plena que acredita que estem davant d’un gran jurista compro-
mès amb el seu país. Els seus mèrits l’avalen com a un gran company dintre de 
la nostra Acadèmia. 

Em correspon ja entrar en la resposta del discurs que ens ha presentat el Sr. 
Viver. El treball que ens presenta el Sr. Viver Pi-Sunyer aborda una qüestió central 
en els estudis de dret constitucional, al tractar de la relació entre el legislador i el 
seu control per un òrgan jurídic que actua segons regles i principis de dret.

Com és conegut la creació de la justícia constitucional no va ser pacífica. 
Sotmetre la llei, expressió de la voluntat popular, a un control per un òrgan no 
electe i que actua en base al dret, s’oposava als principis bàsics de l’estat demo-
cràtic, en el que la llei ocupava un lloc central i preeminent. Calia reconèixer la 
posició supra ordenada de la Constitució i la necessitat de protegir-la davant del 
propi Parlament.
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En els Estats Units cal recordar la defensa del control judicial de les lleis 
que va fer Hamilton en El Federalista. Per a Hamilton «los contenidos de la 
Constitución sólo podrán mantenerse en la práctica mediante la actuación de 
Tribunales, cuyo deber sea invalidar cualquier acto contrario al tenor mani fiesto 
de la Constitución. De lo contrario todas las reservaciones de derecho o prerro-
gativas particulares de las personas perderán relevancia». La coneguda sentèn-
cia Marbury versus Madison va afirmar per primera vegada que un acte legis-
latiu contrari a la Constitució escrita ha de ser nul, donat que de no ser així les 
disposicions constitucionals no serien fonamentals, ni supremes ni permanents. 
Era important afirmar que la legislació no ha de ser totpoderosa.

En Europa la justícia constitucional neix en el període d’entreguerres i més 
concretament després de la Segona guerra mundial. S’acostuma a dir que es 
tractava de reaccionar davant del fet que una llei, com la llei alemanya d’apode-
rament de 1933, hagués permès l’arribada al poder de Hitler. Però en un interes-
sant llibre, el professor Esteve Pardo vincula la creació de la justícia constitucio-
nal de forma més general a un fenomen més ampli i profund, com va ser la força 
del pensament antiparlamentari que va néixer en el període d’entreguerres. 
Com explica el professor Esteve la irrupció en l’escena política dels partits de 
masses va generar una reacció contrària al liberalisme de la il·lustració, ja que es 
considerava que el Parlament ja no permetia el debat i discussió entre persones 
notables, i que l’individu s’havia dissolt dintre dels partits. Així, per exemple, 
el gran jurista alemany Heinrich Triepel va dir que els partits de massa havien 
generat un ambient en els Parlaments «en el que difícilmente puede integrarse 
un profesor». La reacció antiparlamentària més intel·ligent no va pretendre su-
primir els Parlaments, sinó que va tractar de moderar i racionalitzar el poder i 
l’actuació dels Parlaments. Amb aquesta finalitat es redacten les Constitucions, 
que garanteixen els drets de llibertat i propietat dels burgesos, es crea la jus-
tícia constitucional per defensar el contingut essencial d’aquests drets davant 
del legislador, i es crea la teoria de la garantia institucional per deixar fora de 
l’abast del legislador algunes institucions que es consideren que constitueixen el 
fonament jurídic de la societat i l’estat, com la burocràcia alemanya o el poder 
local, i que per tant han de quedar fora de la competència del nou legislador. La 
justícia constitucional, per tant, neix dintre del pensament antiparlamentari i en 
el marc del nou dret públic europeu. 

El cert és que la creació de la justícia constitucional no deixarà de plantejar 
de forma recurrent un seguit de preguntes. ¿Com es justifica que unes persones 
no electes ni responsables davant del poble puguin deixar sense efecte les deci-
sions del poble? ¿què passa si el Tribunal Constitucional abusa del seu poder? 
¿Com es pot defensar i reforçar la seva legitimitat per tal de que les seves deci-
sions siguin acceptades per la ciutadania?

Tenint en compte l’origen i el fonament de la justícia constitucional crec 
que el treball de Carles Viver s’ha de situar dintre d’aquesta problemàtica gene-
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ral relativa als límits del control que sobre l’activitat dels Parlaments poden re-
alitzar els Tribunals Constitucionals. I la tesi que es defensa és que cal repensar 
la perspectiva d’anàlisis i d’enjudiciament de la qual parteix una part important 
de la doctrina i la jurisprudència que es guia per un principi de maximització del 
control constitucional sobre l’activitat parlamentària. De forma més concreta el 
treball es centra en analitzar el contingut del precepte que garanteix la inviola-
bilitat institucional de les cambres parlamentàries, per determinar si es tracta 
d’un precepte buit de contingut normatiu propi o, pel contrari, és un precepte 
del que cal deduir uns límits jurídics al control de l’activitat parlamentària en 
l’ordenament espanyol des de la perspectiva de la garantia de la inviolabilitat 
institucional de les cambres representatives, límits que afectarien de forma 
principal al control dels actes parlamentaris interns o interna corporis acta. 
Com tractaré més endavant, crec que el Sr. Carles Viver utilitza la teoria de la 
garantia institucional per defensar una institució bàsica de l’Estat democràtic, 
el Parlament, per protegir-la des del dret, d’un control excessiu per part de la 
justícia constitucional. 

El seu plantejament queda clarament expressat en aquestes paraules que 
conté el treball. El punt de partida de Viver és «una concepció de l’Estat de dret 
en la que sense renunciar a l’ideal de la submissió al dret, jurisdiccionalment ga-
rantida, de tots els poders públics —inclosos naturalment els parlaments— amb 
el mateix nivell d’irrenunciabilitat i de garanties constitucional i jurisdiccional, 
tingui també en compte que és consubstancial a l’estat de dret constitucional 
i democràtic la preservació d’àmbits de llibertat política —i jurídica— de les 
cambres representatives».

Una postura que es tracta de sustentar sobre la irrenunciable defensa de 
l’estat de dret, i per tant, del control judicial de tots els poders públics («los 
poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento 
jurídico», article 9,1 de la nostra Constitució), però al mateix temps garantint la 
defensa d’un estat democràtic, en el que han de respectar-se àmbits de pluralis-
me i llibertat política, en particular en el cas de les assemblees representatives, 
preservant el sentit i finalitat d’aquesta institució. En tot cas, una reflexió que es 
fa des de la prudència (Carles Viver parla de «repensar») i des de plantejaments 
jurídics, ja que tracta d’articular jurídicament els límits que s’haurien d’imposar 
al control del Tribunal Constitucional. 

El fonament de la seva tesi i propostes finals es pot trobar en aquestes dues  
afirmacions:

a. La legitimitat del Tribunal Constitucional per controlar al poder le-
gislatiu no es qüestiona, però aquest poder de control s’ha d’exercir dintre dels 
límits constitucionals. Com ha dit Pedro Cruz Villalón, la funció de la justícia 
constitucional és una funció regulada, positivitzada, racionalitzada i en últim 
terme, limitada. Si a principis del segle xx els juristes alemanys de forma intel-
ligent no van negar l’existència de les cambres representatives i van optar per 
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tractar de controlar la seva activitat, Carles Viver, també de forma intel·ligent, 
no negà la raó de ser de la justícia constitucional, però ens convida a «repensar» 
el seu abast quan tracta de controlar els interna corporis de l’activitat parlamen-
tària. 

b. La preservació del principi democràtic i el pluralisme polític que està 
en la base de la nostra Constitució no té un caràcter graciós, sinó que és d’obli-
gat compliment, és la característica essencial que permet reconèixer a una cam-
bra representativa i, per tant, és una nota que no pot desaparèixer d’aquesta 
institució.

El necessari equilibri entre aquests dos principis es tracta de construir jurí-
dicament en base als següents principis:

a. La garantia de la institució del Parlament excloent determinats àmbits 
d’activitat parlamentària del control o limitant la intensitat del control.

b. El principi de la ingerència mínima en la lliure actuació dels Parla-
ments.

c. Els perills d’un excés de juridificació.
d. L’excés o el desequilibri en el control jurisdiccional sobre les activitats 

parlamentàries pot portar a l’activisme judicial i fins i tot al denominat govern 
dels jutges del que ja fa anys va parlar Eduard Lambert.

Sobre aquestes premisses el treball construeix les propostes per aconseguir 
el necessari equilibri entre el control de les cambres i el respecte a la seva funció 
institucional, el que comporta la veritable defensa de l’estat de dret democràtic, 
el veritable contingut de la inviolabilitat institucional de les cambres parlamen-
tàries.

Aquest equilibri, com ja hem dit, es vol construir amb criteris jurídics con-
crets, que vinculin a la justícia constitucional, sense que la delimitació del con-
trol jurisdiccional es pugui limitar només a partir de la recomanació d’un capte-
niment de deferència graciosa dels tribunals constitucionals envers les cambres 
representatives. Carles Viver vol construir des de paràmetres jurídics aquest 
necessari equilibri, donada la capacitat dels propis tribunals de crear dret, de 
reconstruir normes i d’una certa discrecionalitat política en l’exercici de la seva 
funció jurisdiccional.

Per aquesta raó, ens diu Carles Viver, «és necessari establir límits jurídics 
d’obligat compliment en l’exercici d’aquestes funcions», límits externs basats 
en l’obligació constitucional de respectar la posició constitucional atribuïda a 
les cambres representatives, per tal de preservar els principis de democràcia i 
pluralisme polític. 

Si la finalitat perseguida per Carles Viver es fes realitat els principis consti-
tucionals de pluralisme i democràcia, garantint que els parlaments puguin des-
envolupar la seva funció com a membres principals de la comunitat oberta i 
del diàleg constitucional, la forma de defensar aquesta finalitat és establir límits 
al control del Tribunal Constitucional i, en particular, al control dels interna 
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corporis. I això ha de ser així donat que en el nostre model constitucional les 
cambres parlamentàries tenen una participació fonamental en la «realització» o 
«concreció» de les constitucions. Es tracta d’una participació que fan efectiva 
a través de l’exercici de la funció legislativa. En aquest estat de dret els parla-
ments estan constitucionalment habilitats per, a través de la legislació, concretar 
el contingut constitucional que estimin políticament més convenient d’entre els 
que són possibles dins del marc constitucional. La conclusió a la que s’arriba 
és que els límits al control constitucional sobre les activitats parlamentàries i 
les corresponents garanties d’àmbits de llibertat política de les cambres, i en 
especial la inviolabilitat institucional, són elements inherents o consubstancials 
als estats de dret constitucionals i democràtics. No són cossos estranys, no són 
excepcions a una suposada regla general de maximització del control. 

Però dels fonaments s’ha de passar a la concreció dels objectius. I per 
això Carles Viver diu que les garanties constitucionals es fan operatives es-
sencialment en forma d’obligació d’aplicar determinats mètodes i criteris 
d’interpretació i aplicació constitucional que limitin l’abast i la incisivitat 
del control.

Per tal de donar més força a la seva tesi Carles Viver concreta el seu estudi 
i les seves propostes en relació a les activitats relatives a la fase de formació de 
la voluntat de les cambres i més concretament dels interna corporis acta. Interna 
corporis que delimita com els actes de les cambres parlamentàries i dels seus 
òrgans adreçats a la formació de llur voluntat, que no produeixen efectes jurí-
dics directes sobre tercers i realitzats o formalitzats tant en actes de naturalesa 
jurídica com en actes exclusivament polítics. Carles Viver no entra en el debat 
sobre l’abast del control de les decisions legislatives, no entra en el control del 
contingut de les lleis en les que es manifesten les opcions polítiques del legis-
lador. El seu interès és defensar les actuacions a través de les que es construeix 
la voluntat de les cambres, com a element essencial de la garantia institucional 
dels parlaments.

Si per Carles Viver la inviolabilitat institucional dels parlaments no com-
porta una exclusió total del control dels seus actes interns, aquest control ha de 
ser limitat i ha de trobar el seu fonament en altres valors constitucionals com 
els béns constitucionals que conformen la protecció del pluralisme polític i més 
concretament la protecció de les minories parlamentàries. Per aquesta raó criti-
ca l’ampliació del control dels actes interns que s’ha produït en els últims anys, 
en circumstàncies certament especials, com succeeix sobretot amb l’abast donat 
a l’expressió «disposicions i resolucions» autonòmiques de l’art. 161.2 CE i els 
incidents d’execució de l’art. 92 LOTC. També s’ha donat un contingut molt 
ampli al concepte d’acte de naturalesa jurídica en detriment de l’àmbit dels ac-
tes exclusivament polítics de les cambres parlamentàries. D’aquesta forma, diu 
Carles Viver, s’ha deixat pràcticament sense contingut la inviolabilitat institucio-
nal de les cambres parlamentàries. 
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El treball conclou amb l’exposició d’alguns dels criteris o cànons d’inter-
pretació i aplicació emprats pel TC o la doctrina acadèmica amb relació als 
I.C.A. que Viver creu que s’haurien de repensar —i si fos el cas modificar— a la 
llum de les exigències que al seu parer es deriven de l’estat de dret constitucio-
nal i democràtic establert a la CE de 1978. 

Estem doncs davant d’un treball que aborda un tema clàssic però sempre 
obert, amb el que es pretén defensar l’estat de dret democràtic tractant d’es-
tablir el necessari equilibri entre les funcions dels parlaments i de la justícia 
constitucional. Aquesta defensa es fonamenta en una primera part de conside-
racions generals per concretar la reflexió i una segona part en la que es formulen 
propostes en relació al tema del control dels interna corporis acta, aportant una 
sèrie de raonades propostes per «repensar» l’abast del control judicial. Propos-
tes que tenen la voluntat de que puguin anar més enllà de les respostes donades 
en una situació excepcional i que, com a tal, sol no produir bon dret (hard cases 
make bad law). Un treball necessari i interessant, que conclou amb aquestes 
paraules: «En suma, caldria repensar alguns dels criteris hermenèutics emprats 
en l’exercici del control constitucional sobre l’activitat interna de formació de la 
voluntat de les cambres representatives. Cal fer-ho des dels principis que confi-
guren l’estat de dret constitucional i democràtic establert a la CE i als Estatuts 
d’Autonomia i donant ple contingut a la inviolabilitat institucional de les cam-
bres parlamentàries. Cal assumir que la CE atribueix al TC una imprescindible 
i molt rellevant funció de control constitucional sobre les activitats parlamentà-
ries; però també imposa límits al control. Límits que són especialment severs en 
relació als actes interns de formació de la voluntat dels parlaments». 

Aquest brillant treball, la tesi del qual comparteixo plenament, m’ha susci-
tat algunes reflexions que voldria incorporar en la resposta que tinc l’honor de 
formular. En primer lloc el treball de Carles Viver planteja, com deia al principi, 
el tema clàssic de l’equilibri entre el poder de les assemblees representatives i 
el control de les seves decisions. Relacions i equilibris entre poders constituci-
onals, entre parlament i poder judicial, i sense qüestionar el control per part de 
la justícia constitucional, sí que vol obrir un debat, «repensar», l’abast d’aquest 
control. Doncs bé, des de la perspectiva de la meva especialitat, el dret adminis-
tratiu, crec que també cal dur a terme una reflexió similar, en aquest cas pel que 
fa a la relació entre govern i poder judicial.

En el pensament administratiu l’estat de dret s’identifica com la submissió 
del poder a la llei, submissió que garanteix la justícia administrativa. Aquest 
control s’ha de portar al màxim, de forma que tota norma reglamentària i tot 
acte o inactivitat administrativa ha de ser susceptible de control judicial. La 
funció del dret administratiu s’ha identificat com la lluita contra les immunitats 
del poder (segons el famós treball de García de Enterría, que va tenir el seu 
origen en una conferència pronunciada el 1962 a la Facultat de dret de Bar-
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celona), i per tant s’han anat incrementant les tècniques per tal que el poder 
judicial pugui, sense exclusions, revisar i en el seu cas anular les normes i actes 
dels governs. Cal sotmetre aquestes decisions a control i, si el marc normatiu 
és imprecís o deixa marges de discrecionalitat al poder públic, els principis ge-
nerals del dret serviran per controlar el poder. En aquesta funció de control a 
vegades sembla oblidar-se que certament el dret permet controlar les decisions, 
però també és l’instrument que habilita al poder públic a actuar en defensa 
d’interessos generals.

Per aquesta raó crec que el treball de Carles Viver ens incita a seguir un 
camí similar per «repensar» la relació entre els governs i el poder judicial, i sense 
negar el control ple i sense exclusions de totes les normes i actes dels governs, 
tractar d’establir alguns límits, que evitin en l’àmbit administratiu el govern dels 
jutges i la debilitació dels governs. Uns governs que no són els de 1962 quan 
García de Enterría va pronunciar el seu magnífic discurs, sinó uns governs que 
són fruit d’eleccions i que són controlats pels ciutadans cada quatre anys com 
a mínim.

Com deia, crec que en el cas de les relacions entre els governs i el poder ju-
dicial també cal «repensar» l’abast d’aquest control, sense negar la seva necessi-
tat ni voler excloure cap norma o acte del govern del control dels jutges. Però sí 
cal repensar, com deia, l’abast del control. Veiem uns exemples. L’anul·lació de 
normes per vicis formals amb limitada incidència sobre el contingut de la nor-
ma, el recurs general al principi de proporcionalitat per anular normes o actes 
de valor general, exigint a les administracions una motivació de les seves deci-
sions en ocasions molt costoses o impossibles (per exemple es demana a l’admi-
nistració que demostri que la mesura que adopta per lluitar contra la pandèmia 
és la millor possible, quan els científics no tenen el coneixement necessari per 
donar resposta a la pregunta). Són exemples d’aquest desequilibri sobre el que 
caldria reflexionar. L’estat de dret reclama sotmetre el poder a la llei, però l’estat 
democràtic i social de dret requereix de poders públics que utilitzin el dret per 
donar contingut als drets socials reconeguts a la Constitució, que puguin fer re-
alitat el mandat de l’article 9,2 de la Constitució, segons el qual «corresponde a 
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas». Com 
va dir ja fa uns anys el professor Alejandro Nieto en un altre magnífic treball, 
«La vocación del derecho administrativo de nuestro tiempo», «la administra-
ción moderna semeja el gigante de Gulliver inmovilizado por los enanos de las 
normas administrativas que sin perjuicio del verbalismo de sus declaraciones 
dogmáticas esconden instrumentos que debidamente manejados colocan a los 
particulares en una situación de prevalencia». El poder judicial s’afegeix a la 
paràlisi dels Governs. I els ciutadans que precisen de l’actuació dels governs, 
que en últim terme es legitimen per la seva actuació, perdran la confiança en la 
democràcia liberal i en la mateixa necessitat de l’estat. Com també diu Nieto 
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«la atención de los intereses colectivos es lo que permite la supervivencia de cada 
persona y, por tanto, deben tener un rango primordial y ser asumidos por el Esta-
do». Crec que amb la prudència i el rigor que utilitza el professor Viver, en l’àmbit 
del dret administratiu, amb les lògiques diferències, ens cal una reflexió similar. 
Aquest és el nostre repte, perquè, i torno a Nieto, «en definitiva, de lo que se trata 
es de que el jurista, en cuanto técnico del derecho, formule y ponga a disposición 
de la sociedad técnicas concretas que hagan viable la realización de los intereses 
colectivos y generales, de la misma manera que ahora existen ya para la defensa de 
los derechos individuales». Carles Viver també ha tractat de construir tècniques 
jurídiques per defensar la institució parlamentària i, per tant l’estat de dret.

Una segona reflexió que m’ha suggerit el treball de Carles Viver és la rela-
tiva a la figura de la garantia institucional. De fet, encara que no ho formula de 
manera explícita, com ja he dit, crec que Viver utilitza la institució de la garantia 
institucional per defensar la institució parlamentària i protegir aquesta institu-
ció davant del poder de la justícia constitucional. 

La tècnica de la garantia institucional va sorgir, com he dit al principi, en 
l’etapa d’entreguerres, dintre del moviment antiparlamentari. La principal ma-
nifestació del pensament institucionalista (torno en aquest punt al treball ja es-
mentat de José Esteve), la trobem en Carl Schmitt (Teoría de la Constitución). 
Per aquest jurista «mediante la regulación constitucional puede garantizarse 
una especial protección a ciertas instituciones. La regulación constitucional tie-
ne entonces la finalidad de hacer imposible una supresión en vía legislativa or-
dinaria». La garantia institucional tractava de preservar una sèrie d’institucions 
que es creien essencials per al concepte d’Estat de dret propi dels juristes de 
l’època, i que es volien deixar fora de la desaparició o la pèrdua d’identitat per 
part del nou legislador de la societat de masses.

Aquesta tècnica ha estat recollida per la nostra justícia constitucional per 
defensar, per exemple, la institució de l’ens provincial. Així, a la sentència del 
Tribunal Constitucional 32/1981 s’afirma que «la garantía institucional no 
asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fija-
do de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos 
recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada 
tiempo y lugar. Dicha garantía es desconocida cuando la institución es limitada, 
de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real 
como institución para convertirse en un simple nombre. Tales son los límites para 
su determinación por las normas que la regulan y por la aplicación que se haga de 
estas. En definitiva, la única interdicción claramente discernible es la de la ruptura 
clara y neta con esa imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto 
formación jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada 
momento la regulan y la aplicación que de las mismas se hace».

Al meu parer Carles Viver tracta de recórrer a aquesta tècnica per defensar 
la institució de les cambres parlamentàries, limitant l’abast del control dels seus 
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actes si aquest control fa perdre la imatge de la institució, el seu valor consti-
tucional com a cambra representativa on s’exerceix el pluralisme polític i la 
democràcia. 

La singularitat del treball de Carles Viver, al meu parer, és que la tècnica de 
la garantia institucional no s’utilitza per defensar una institució davant del poder 
legislatiu, sinó davant de la justícia constitucional. És el Tribunal Constitucional 
el que es vol limitar per aquesta garantia, en comptes de ser el Tribunal Cons-
titucional qui utilitza aquesta tècnica per controlar el poder legislatiu. Però en 
el fons la finalitat és la mateixa, utilitzar una tècnica jurídica per deixar fora de 
manipulacions —ja sigui del legislador o del Tribunal Constitucional— deter-
minades institucions essencials per l’Estat de dret i consagrades a la Constitució.     

Finalitzo ja la meva intervenció. El professor Carles Viver ens ha ofert un 
brillant discurs sobre un tema essencial en la configuració del nostre estat de 
dret constitucional. Un discurs propi d’un gran jurista. Amb rigor ens obliga 
a repensar sobre els límits del control constitucional sobre les activitats parla-
mentàries, i amb prudència assenyala els punts més discutibles d’algunes re-
cents decisions del nostre Tribunal Constitucional que s’han pronunciat sobre 
el control dels interna corporis. Sens dubte les seves reflexions s’hauran de tenir 
en compte.

Reitero, per tant, la felicitació al nou acadèmic en nom de tots els meus 
companys i companyes i en el meu propi. L’Acadèmia de Jurisprudència i Legis-
lació de Catalunya s’enriqueix amb un nou acadèmic de número, el Dr. Carles 
Viver Pi-Sunyer.






