Jurisprudència constitucional
(actualitzada a 20/12/2021)

NÚM. SENTÈNCIA
STC 186/2021, de 28 d’octubre
BOE núm. 282, de 25 de
novembre

STC 183/2021, de 28 d’octubre
BOE núm. 282, de 25 de
novembre









STC 159/2021, de 16 de
setembre
BOE núm. 251, de 20 d’octubre
Vid. també STC 167/2021, de 4
d’octubre
BOE núm. 268, de 9 de
novembre



NORMATIVA AFECTADA
Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient
DOGC núm. 8124, de 30 d’abril
Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es
declara l'estat d'alarma per contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Resolució de 29 d'octubre de 2020, del Congrés
dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de
l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25
d'octubre.
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual
es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial
decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es
declara l'estat d'alarma per contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
DOGC núm. 5422, de 16 de juliol
En la redacció donada per l’article 172 de la Llei
5/2020, de 29 d’abril.
Versió consolidada

Article 88

Diversos preceptes

DECISIÓ
Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que fixa un increment del mínim personal estatal de
l’impost sobre la renda de les persones físiques, excedint
els límits prevists per a l’exercici autonòmic d’aquesta
competència.
Inconstitucionalitat i nul·litat, entre d’altres, del
nomenament d’autoritats competents delegades.
Constitucionalitat, entre d’altres, de la limitació de la
circulació de persones en horari nocturn.

DA trentena,
apartats 2, 3, 4 i 5

Constitucionalitat de precepte legal relatiu al finançament
autonòmic de les places de les escoles bressol municipals.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 158/2021, de 16 de
setembre
BOE núm. 251, de 20 d’octubre

STC 157/2021, de 16 de
setembre
BOE núm. 251, de 20 d’octubre





NORMATIVA AFECTADA
Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual
s’estableix l’ingrés mínim vital
BOE núm. 154, d’1 de juny

Llei 21/2019, de 4 d'abril, de modificació i
actualització de la Compilació del dret civil foral de
Navarra o Fur nou
BON núm. 74, de 16 d’abril

Diversos preceptes

Article 2

DECISIÓ
Constitucionalitat de preceptes legals estatals que
atribueixen la gestió de l’ingrés mínim vital a l’Estat.

Inconstitucionalitat i nul·litat de les referències al principi
de paritat d’ordenaments en diversos preceptes legals
forals.
Constitucionalitat, entre d’altres, de preceptes legals forals
que regulen qüestions relatives a la inscripció registral de
determinats drets reals.
Constitucionalitat, sempre que s’interpretin en els termes
establerts en els fonaments jurídics, de preceptes legals
forals que regulen la inscripció de la filiació per
reconeixement, la cessió de crèdits i la dació en pagament
necessària.

STC 125/2021, de 3 de juny
BOE núm. 161, de 7 de juliol



Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals,
financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l'impost sobre les instal·lacions que
incideixen en el medi ambient
DOGC núm. 8124, de 30 d’abril

Article 5

Constitucionalitat de precepte legal autonòmic que regula
l’impost sobre les estades en establiments turístics.

STC 123/2021, de 3 de juny
BOE núm. 161, de 7 de juliol



Llei 7/2007, de 9 de juliol, de gestió integrada de la
qualitat ambiental
BOJA núm. 143, de 20 de juliol

Article 40.4, apartats
a) i c)

Constitucionalitat de precepte legal autonòmic que no
sotmet a avaluació ambiental estratègica els estudis de
detall.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 112/2021, de 13 de maig
BOE núm. 142, de 15 de juny



NORMATIVA AFECTADA
Llei 3/2020, de 27 de juliol, de recuperació i
protecció del mar Menor
BORM núm. 177, d’1 d’agost

Diversos preceptes

DECISIÓ
Constitucionalitat de preceptes legals autonòmics que
estableixen límits i condicions a l’exercici de l’agricultura a
l’àmbit territorial d’aplicació de la llei, en aquest cas, al Mar
Menor.

STC 109/2021, de 13 de maig
BOE núm. 142, de 15 de juny



Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat per a l'exercici 2017
DOCV núm. 7948, de 31 de desembre

DA trenta-tresena,
apartat 1 (i apartat 2
per connexió)

Inconstitucionalitat de precepte legal autonòmic que
assigna un complement retributiu que comporta dedicació
exclusiva i incompatibilitat, per excedir els límits materials
de la llei de pressuposts (i, per connexió, la previsió del
règim d’optativitat entre complements una vegada conclòs
el mandat del funcionari o funcionària).

STC 75/2021, de 18 de març
BOE núm. 97, de 23 d’abril



Reglament de la Junta General del Principat
d’Astúries
BOPA núm. 166, de 18 de juliol de 1997

Article 3 bis

Constitucionalitat de precepte autonòmic que permet l’ús
del bable/asturià als diputats en l’exercici de les seves
funcions parlamentàries i als membres del Consell de
Govern, als càrrecs i empleats públics i a qualsevol persona
que comparegui davant la cambra.

STC 74/2021, de 18 de març
BOE núm. 97, de 23 d’abril



Llei 6/2019, de 9 d'abril, de qualitat
agroalimentària
BOC núm. 76, de 22 d’abril

Article 19

Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que autoritza la denominació de “vi” per contradir de
manera efectiva i insalvable la normativa bàsica estatal.

STC 72/2021, de 18 de març
BOE núm. 97, de 23 d’abril;
correcció d’errades BOE núm.
119, de 19 de maig



Llei 6/2019, de 20 de febrer, de l'Estatut de les
persones consumidores d'Extremadura
DOE núm. 39, de 26 de febrer

Articles 13 d, 17.2,
28.6 i 29 (i 73.41 per
connexió)

Inconstitucionalitat i nul·litat de preceptes legals
autonòmics que regulen el document justificatiu de la
contractació realitzada al qual tenen dret els consumidors,
les clàusules dels contractes entre consumidors i empreses,
el contractes de tracte continuat, i la titulització de crèdits
(i, per connexió, la tipificació com a infracció greu de la no
notificació en termini de la cessió d’un crèdit a un fons de
titulització).
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 68/2021, de 18 de març
BOE núm. 97, de 23 d’abril



NORMATIVA AFECTADA
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
BOE núm. 272, de 9 de novembre

Diversos preceptes

DECISIÓ
Inconstitucionalitat i nul·litat, entre d’altres, de preceptes
legals estatals relatius a l’exclusió de l’eficàcia
extraterritorial de les decisions sobre classificació
adoptades pels òrgans competents autonòmics, i a la
determinació de l’òrgan competent, en absència de
legislació autonòmica, per resoldre el recurs especial en
matèria de contractació en l’àmbit dels ens locals.
Constitucionalitat, entre d’altres, de preceptes legals
estatals que tenen com a finalitat garantir els principis
generals en matèria de contractació (sanció de la falta de
publicació de l’anunci de licitació; objecte, mesures
cautelars i accés a l’expedient de contractació en la fase del
recurs especial).
Constitucionalitat, entre d’altres, sempre que s’interpretin
en els termes establerts en els fonaments jurídics, de
preceptes legals estatals que regulen l’òrgan competent
per resoldre la revisió d’ofici en matèria de contractació
pública i la conservació de la classificació.

STC 40/2021, de 18 de febrer
BOE núm. 69, de 22 de març



Decret llei 6/2020, de 2 de juliol, de mesures
urgents per incentivar les mesures de recuperació
econòmica i social en l’àmbit local
BOCYL núm. 133, de 3 de juliol

Constitucionalitat de precepte legal autonòmic que
modifica regles de condicionalitat, per no referir-se al fons
de participació, sinó únicament al de cooperació.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 38/2021, de 18 de febrer
BOE núm. 69, de 22 de març

STC 37/2021, de 18 de febrer
BOE núm. 69, de 22 de març

NORMATIVA AFECTADA
Llei 7/2019, de 27 de juny, de cinquena modificació
de la Llei de policia del País Basc
BOPV núm. 129, de 9 de juliol
 Decret legislatiu 1/2020, de 22 de juliol, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de policia del País
Basc
BOPV núm. 153, de 6 d’agost




Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es
regulen la base de dades nacional de subvencions
i la publicitat de les subvencions i la resta d’ajuts
públics
BOE núm. 77, de 30 de març

DT desena, apartat 2

DT novena, apartat 2

Articles 3.1 in fine en
connexió amb el
10.1, 5, 6.3 i 6.7

DECISIÓ
Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que preveu un torn d’accés diferenciat a la funció pública
contrari al precepte bàsic estatal.

Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte reglamentari que
imposa a assemblea legislativa autonòmica el deure de
comunicació al registre estatal de les subvencions i ajuts
que atorgui.
Constitucionalitat de preceptes reglamentaris que
preveuen el procediment de subministrament d’informació
i la publicació de la convocatòria en la base estatal amb un
marge temporal suficient.
Constitucionalitat, si s’interpreta en els termes establerts en
els fonaments jurídics, del precepte reglamentari que
disposa que la informació que s’ha d’incloure en la base
estatal s’ha de complimentar en castellà.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 36/2021, de 18 de febrer
BOE núm. 69, de 22 de març

STC 16/2021, de 28 de gener
BOE núm. 46, de 23 de febrer

NORMATIVA AFECTADA
Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual
s’aprova el Reglament d’adopció internacional
BOE núm. 81, de 4 d’abril
 Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’adopció
internacional
BOE núm. 312, de 29 de desembre








Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de
mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge
(Catalunya)
DOGC núm. 8032, de 30 de desembre
Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es
modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre
(Catalunya)
DOGC núm. 8047, de 22 de gener
Acord del Parlament de Catalunya de 4 de març de
2020 de validació del Decret llei 1/2020
DOGC núm. 8080, de 9 de març

Diversos preceptes

DECISIÓ
Inconstitucionalitat de preceptes legals i reglamentaris que
envaeixen competències autonòmiques en matèria de
serveis socials i protecció de menors, en la seva projecció
internacional (atribueixen determinades funcions
executives a l’administració de l’Estat).
Constitucionalitat, entre d’altres, de preceptes que
disposen que l’Estat pot subscriure acords bilaterals per
afavorir relacions recíproques amb altres Estats o establir la
llista de països que queden exclosos del règim d’adopció
internacional per conflicte bèl·lic, desastre natural i altres
raons greus, i de preceptes que atribueixen tasques
executives pròpies de les comunitats autònomes a la
Comissió Delegada de Serveis Socials.

Diversos preceptes

Inconstitucionalitat i nul·litat de preceptes legals
autonòmics per “afectar” el dret de propietat (article 33 CE)
en forma contrària als articles 86.1 CE i 64.1 EAC.
Constitucionalitat de l’Acord de validació i, entre d’altres, de
preceptes que preveuen l’índex de referència de preus de
lloguer, l’obligació de reserva per a habitatge de protecció
en sòl urbanitzat, i el registre d’habitatges buits i
d’habitatges ocupats sense títol habilitant.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 15/2021, de 28 de gener
BOE núm. 46, de 23 de febrer



NORMATIVA AFECTADA
Llei 3/1998, de 27 de febrer, general de protecció
del medi ambient del País Basc
BOPV núm. 59, de 27 de març

Article 3.4

DECISIÓ
Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que preveu l’acció pública en via jurisdiccional. No es pot
considerar una “especialitat processal” autonòmica en el
sentit de l’article 149.1.6 de la CE.
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