Jurisprudència constitucional
(actualitzada a 12/05/2022)

NÚM. SENTÈNCIA
STC 57/2022, de 7 d’abril
BOE núm. 113, de 12 de maig



Vid. també STC 37/2022, de 10
de març
BOE núm. 84, de 8 d’abril

NORMATIVA AFECTADA
Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures
urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge i de
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i
de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a
l'habitatge
DOGC núm. 8229, de 21 de setembre

STC 56/2022, de 5 d’abril
BOE núm. 113, de 12 de maig



Resolució de la Mesa del Parlament de Catalunya
de 16 de maig de 2019, que ratifica una del dia
anterior, per la qual s’acorda la utilització del
procediment de votació electrònica i secreta per a
la designació d’un senador per substitució.

STC 37/2022, de 10 de març
BOE núm. 84, de 8 d’abril



Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures
urgents en matèria de contenció de rendes en els
contractes d'arrendament d'habitatge i de
modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i
de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a
l'habitatge
DOGC núm. 8229, de 21 de setembre

Vid. també STC 57/2022, de 7
d’abril
BOE núm. 113, de 12 de maig

Diversos preceptes

DECISIÓ
Pèrdua parcial d’objecte del recurs atès que s’impugnaven
preceptes ja declarats inconstitucionals i nuls per la STC
37/2022, de 10 de març.
Inconstitucionalitat i nul·litat de preceptes legals
autonòmics que regulen el règim de control i sancionador,
tipifiquen com a infracció lleu no fer constar l’import de la
renda del contracte anterior, i estableixen requisits d’accés
al procés no prevists pel legislador estatal.
S’estima el recurs d’empara i es declara que es va vulnerar
el dret a la representació política (art. 23 CE).

Diversos preceptes

Inconstitucionalitat i nul·litat de preceptes legals
autonòmics que, directament o indirectament, regulen
qüestions relatives a la limitació de rendes en determinats
contractes d’arrendament d’habitatges.
Constitucionalitat, entre d’altres, de preceptes legals
autonòmics que defineixen les àrees amb mercat
d’habitatge tens i estableixen el procediment per a la seva
declaració.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 36/2022, de 10 de març
BOE núm. 84, de 8 d’abril



NORMATIVA AFECTADA
Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència
Catalana de Protecció Social
DOGC núm. 7460, de 22 de setembre

En la seva totalitat

DECISIÓ
Constitucionalitat, sempre que s’interpretin en els termes
establerts en els fonaments jurídics, de preceptes legals
autonòmics que regulen la competència recaptadora de
l’Agència Catalana de Protecció Social i la consideració dels
recursos derivats d’aquesta funció recaptadora.
Constitucionalitat de la resta de la norma.

STC 28/2022, de 24 de febrer
BOE núm. 72, de 25 de març



Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç
de la protecció del dret a l'habitatge davant els
efectes de la pandèmia de la COVID-19
DOGC núm. 8263, de 4 de novembre

Article únic, ap. 1, 2 i
3

Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que estableix, com a requisit previ a l’exercici d’accions
executives, l’obligació d’acreditar que s’ha formulat una
proposta de lloguer social; que interromp els procediments
en què no s’hagi acreditat dita oferta, i que suspèn per
motius sanitaris els procediments de desnonament i els
llançaments que afectin llars vulnerables.

STC 21/2022, de 9 de febrer
BOE núm. 59, de 10 de març



Article 14 nonies

Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que estableix una deducció autonòmica en l’impost sobre la
renda de les persones físiques, atès que afecta el
desenvolupament d’activitats econòmiques.

STC 20/2022, de 9 de febrer
BOE núm. 59, de 10 de març



Decret legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de les disposicions legals del
Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits
per l'Estat
BOPA núm. 251, de 29 d’octubre
En la redacció donada per l’article 39.8 de la Llei
3/2020, de 30 de desembre, de pressupostos
generals per al 2021.
Versió consolidada
Llei 4/2012, de 25 de juny, de mesures
administratives i fiscals
BOC núm. 124, de 26 de juny

Article 41.9.2.a)

Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que condiciona una deducció tributària al fet que el domicili
social de l’entitat es trobi a Canàries.
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NÚM. SENTÈNCIA
STC 19/2022, de 9 de febrer
BOE núm. 59, de 10 de març



NORMATIVA AFECTADA
Llei 5/2010, d'11 de juny, d'autonomia local
d'Andalusia
BOJA núm. 122, de 23 de juny

Article 74.2

DECISIÓ
Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que atribueix l’aprovació de totes les modificacions
d’estatuts de les mancomunitats a aquestes, sense la
participació dels municipis que en formen part.

STC 18/2022, de 9 de febrer
BOE núm. 59, de 10 de març



Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i
ordenació del litoral
DOGC núm. 8192, de 3 d’agost

Articles 20.1.b) i
30.d)

Constitucionalitat de preceptes legals autonòmics que
atribueixen als ajuntaments competència per atorgar
autoritzacions previstes pels plans d’ús del litoral i de les
platges.

STC 17/2022, de 9 de febrer
BOE núm. 59, de 10 de març



Llei 1/2018, de 22 de febrer, de coordinació de
policies locals de la Comunitat de Madrid
BOCM núm. 61, de 12 de març

DT 1a.1 i DT 3a

Inconstitucionalitat i nul·litat de preceptes legals
autonòmics que estableixen un sistema de promoció
interna que requereix únicament estar en possessió de la
titulació acadèmica però no la superació de proves
selectives.

STC 16/2022, de 9 de febrer
BOE núm. 59, de 10 de març



Llei 10/2019, de 20 de desembre, de pressupostos
generals de la Junta de Comunitats de Castella-la
Manxa per al 2020
DOCM núm. 254, de 27 de desembre
Text refós de la Llei d’hisenda de Castella-la
Manxa, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, de 19
de novembre
DOCM núm. 149, de 29 de novembre

DF 4a.5

Inconstitucionalitat i nul·litat de precepte legal autonòmic
que, mitjançant llei de pressuposts, suprimeix el deure
d’informació periòdica a les Corts relativa a determinades
subvencions de concessió directa.



Article 75.2.c)
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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 30, ap. 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, lletres 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 33.1 (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.
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