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26918 LLEI ORGÀNICA 6/1997, de 15 de desembre, de 
transferència de competències executives en 
matèria de trànsit i circulació de vehicles de 
motor a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
(«BOE» 300, de 16-12-1997.)

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgà-
nica.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 
orgànica següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La competència sobre trànsit i circulació de vehicles 

de motor, l’atribueix a l’Estat l’article 149.1.21a de la Cons-
titució i, en relació amb Catalunya, la concordança 
d’aquest precepte constitucional, el recull l’apartat 4 de 
l’article 13 del seu Estatut d’autonomia, article que al seu 
torn té el fonament en l’article 149.1.29a del text constitu-
cional.

D’altra banda, l’article 150.2 de la mateixa Constitució 
habilita l’Estat per transferir o delegar en les comunitats 
autònomes, mitjançant una llei orgànica, facultats corres-
ponents a matèries de titularitat estatal que per la seva 
naturalesa són susceptibles de transferència o delegació.

La susceptibilitat de la transferència de les facultats 
d’execució de la legislació de l’Estat en matèria de trànsit 
s’explica fàcilment en el cas de la Comunitat Autònoma 
de Catalunya. Efectivament, en l’organització administra-
tiva estatal l’ordenació del trànsit i la protecció de l’ordre 
públic i de la seguretat ciutadana han estat tradicional-
ment reunides en el mateix departament ministerial i 
encomanades a les forces i cossos de seguretat.

Doncs bé, és necessari recordar, en aquest sentit, que 
el mateix article 13 de l’Estatut autoritza la Generalitat de 
Catalunya a crear una policia autònoma, a la qual corres-
ponen, entre altres funcions, la protecció de les persones 
i els béns i el manteniment de l’ordre públic.

En desplegament d’aquesta previsió estatutària, i en 
el marc de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de for-
ces i cossos de seguretat de l’Estat, el Parlament de Cata-
lunya va crear i va regular la policia de la Generalitat - 
mossos d’esquadra.

Del que s’exposa es dedueix que la Comunitat Autò-
noma de Catalunya té, per atribució estatutària, una com-
petència en matèria de seguretat ciutadana, que la tradi-
ció administrativa vincula a la de trànsit, i disposa a més 
d’una policia autonòmica que constitueix la infraestruc-
tura indispensable per a l’exercici de les funcions d’execu-
ció de la legislació de l’Estat en matèria de trànsit i circu-
lació de vehicles que són l’objecte d’aquesta Llei orgànica 
de transferència.

Article 1. Transferència de competències d’execució.

Es transfereixen a la Comunitat Autònoma de Catalu-
nya les facultats d’execució de la legislació de l’Estat en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, 
llevat de les següents:

a) La facultat d’expedir, revisar i canviar els permi-
sos i les llicències per conduir vehicles de motor i ciclo-
motors, així com la seva anul·lació, intervenció, revocació 
i, si s’escau, suspensió, derivada d’expedients de sanció o 
en via cautelar.

També se n’exclou la realització de les proves regla-
mentàries establertes per obtenir el permís de conducció 
i les llicències de conducció per a ciclomotors.

b) La matriculació i l’expedició dels permisos o llicèn-
cies de circulació, així com l’anul·lació, intervenció i revo-
cació d’aquests permisos o llicències, i com a conseqüèn-
cia l’autorització de transferències, duplicats i baixes de 
vehicles de motor i ciclomotors, així com l’expedició de 
permisos temporals.

Article 2. Condicions d’exercici de les competències que 
es transfereixen.

1. L’exercici per part de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya de les funcions descrites a l’article anterior s’ha 
d’ajustar als principis de coordinació i col·laboració amb 
l’Administració de l’Estat, especialment quan afecti o 
repercuteixi fora de l’àmbit territorial d’aquella.

2. La Comunitat Autònoma ha de proporcionar a 
l’Administració de l’Estat la informació que aquesta sol-
liciti sobre les matèries objecte de la transferència.

3. L’Administració de l’Estat i la Comunitat Autònoma 
s’han de facilitar recíprocament l’accés als fitxers respec-
tius en matèria de trànsit, amb respecte sempre al que 
preveu la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regula-
ció del tractament automatitzat de les dades de caràcter 
personal.

Article 3. Traspàs de serveis.

L’exercici de les competències transferides, l’ha d’as-
sumir la Comunitat Autònoma en el moment que tingui 
efectivitat la transferència dels mitjans personals i materi-
als i pressupostaris necessaris, instrumentat, mitjançant 
l’acord de la Comissió Mixta de Transferències Estat-
Generalitat de Catalunya i el reial decret de traspàs de ser-
veis corresponent.

Disposició transitòria única.

1. Les unitats de trànsit de la policia de la Generalitat- 
mossos d’esquadra assumeixen l’exercici de les funcions 
de vigilància de trànsit en les vies interurbanes d’acord 
amb el calendari següent:

Any 1998, província de Girona.
Any 1999, província de Lleida.
Any 2000, províncies de Barcelona i Tarragona. 

2. Durant el període necessari perquè les unitats de 
trànsit de la policia de la Generalitat - mossos d’esquadra 
completin el seu desplegament en tot el territori autonò-
mic i en les zones on encara no s’hagi portat a terme, la 
guàrdia civil continua exercint les seves funcions de vigi-
lància del trànsit a les vies interurbanes, sota la depen-
dència dels òrgans competents de l’Administració de l’Es-
tat, que també segueixen tramitant i resolent els expedients 
sancionadors corresponents.

Disposició final única.

Aquesta Llei orgànica entra en vigor l’1 de gener de 
1998.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.

Madrid, 15 de desembre de 1997.

JUAN CARLOS R.  

El president del Govern, 
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


