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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
11160

Llei Orgànica 15/2015, de 16 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/1979,
de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, per a l’execució de les resolucions
del Tribunal Constitucional com a garantia de l’estat de dret.
FELIPE VI
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen aquesta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la llei orgànica següent i jo la sancione:
PREÀMBUL
Un dels principals components de l’exercici de qualsevol funció jurisdiccional és
l’existència d’instruments suficients per a garantir l’efectivitat de les resolucions dictades
en l’exercici de la dita funció.
La garantia d’aquesta efectivitat és un element essencial per a l’existència d’un estat
de dret, ja que sense aquesta garantia tal estat no existiria.
La nostra Constitució encarrega al Tribunal Constitucional la funció de ser-ne el suprem
intèrpret i garant per mitjà de l’exercici de la seua funció jurisdiccional.
Si bé l’actual regulació del Tribunal Constitucional conté els principis generals per a
garantir l’efectivitat de les seues resolucions, la necessitat d’adaptar-se a les noves
situacions que pretenen evitar o esquivar aquesta efectivitat obliga a desenvolupar els
instruments necessaris perquè la garantia d’efectivitat siga real.
Per a això, la reforma continguda en aquesta llei orgànica introdueix, en seu
constitucional, instruments d’execució que doten el Tribunal d’un conjunt de potestats per
a garantir el compliment efectiu de les seues resolucions.
Així, la reforma desenvolupa les funcions d’auxili jurisdiccional de manera que el
Tribunal puga mamprendre l’execució de les seues resolucions, bé directament o bé a
través de qualsevol poder públic.
A aquests efectes, la reforma atribueix el caràcter de títol executiu a les resolucions del
Tribunal, i estableix, en matèria d’execució, l’aplicació supletòria de la Llei de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
També s’obri la possibilitat que el Tribunal puga acordar que les seues resolucions es
notifiquen a qualsevol autoritat o empleat públic.
La reforma estableix un règim específic per als supòsits d’incompliment de les
resolucions del Tribunal Constitucional. En aquests casos, el Tribunal sol·licitarà un informe
als que hagen de complir-les i, una vegada es reba l’informe o vença el termini que s’haja
donat, el Tribunal podrà imposar multes coercitives, acordar la suspensió de les autoritats
o empleats públics responsables de l’incompliment, o encomanar al Govern de la nació,
fins i tot en funcions, l’execució substitutòria. Tot això, sense perjuí que es puguen exigir
les responsabilitats penals que corresponguen.
Així mateix, es permet que, en situacions en què concórreguen circumstàncies
d’especial transcendència constitucional, com, per exemple, els supòsits d’incompliment
notori, i es tracte de l’execució de les resolucions que acorden la suspensió de les
disposicions, actes o actuacions impugnades, el Tribunal puga adoptar les mesures
d’execució necessàries inaudita parte. Si bé, en la mateixa resolució que les acorde donarà
audiència a les parts i al Ministeri Fiscal, tràmit després del qual decidirà el manteniment,
la modificació o la revocació de les mesures inicialment adoptades.
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Article únic. Modificació de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal
Constitucional.
La Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, es modifica en els
termes següents:
U.

Es modifica l’article 80, que queda redactat de la manera següent:
«S’aplicaran, amb caràcter supletori de la present llei, els preceptes de la Llei
Orgànica del Poder Judicial i de la Llei d’Enjudiciament Civil, en matèria de
compareixença en juí, recusació i abstenció, publicitat i forma dels actes,
comunicacions i actes d’auxili jurisdiccional, dia i hores hàbils, còmput de terminis,
deliberació i votació, caducitat, renúncia i desistiment, llengua oficial i policia
d’estrades.
En matèria d’execució de resolucions s’aplicarà, amb caràcter supletori de la
present llei, els preceptes de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.»

Dos.

Es modifica l’article 87, que queda redactat en els termes següents:

«1. Tots els poders públics estan obligats al compliment del que resolga el
Tribunal Constitucional.
En particular, el Tribunal Constitucional podrà acordar la notificació personal de
les seues resolucions a qualsevol autoritat o empleat públic que es considere
necessari.
2. Els jutjats i tribunals prestaran amb caràcter preferent i urgent al Tribunal
Constitucional l’auxili jurisdiccional que sol·licite.
A aquests efectes, les sentències i resolucions del Tribunal Constitucional
tindran la consideració de títols executius.»
Tres.

Es modifica l’article 92, que passarà a tindre la redacció següent:

«1. El Tribunal Constitucional vetlarà pel compliment efectiu de les seues
resolucions. Podrà disposar en la sentència, o en la resolució, o en actes posteriors,
qui ha d’executar-la, les mesures d’execució necessàries i, si és el cas, resoldre les
incidències de l’execució.
Podrà també declarar la nul·litat de qualssevol resolucions que contravinguen
les dictades en l’exercici de la seua jurisdicció, en ocasió de l’execució d’aquestes,
amb audiència prèvia del Ministeri Fiscal i de l’òrgan que les va dictar.
2. El Tribunal podrà demanar l’auxili de qualsevol de les administracions i
poders públics per a garantir l’efectivitat de les seues resolucions que el prestaran
amb caràcter preferent i urgent.
3. Les parts podran promoure l’incident d’execució previst en l’apartat 1, per a
proposar al Tribunal les mesures d’execució necessàries per a garantir el compliment
efectiu de les seues resolucions.
4. En cas d’advertir que una resolució dictada en l’exercici de la seua jurisdicció
pot estar sent incomplida, el Tribunal, d’ofici o a instància d’alguna de les parts del
procés en què haja recaigut, requerirà a les institucions, autoritats, empleats públics
o particulars als quals corresponga acomplir-la perquè en el termini que se’ls fixe
informen respecte d’això.
Rebut l’informe o transcorregut el termini fixat, si el Tribunal aprecia
l’incompliment total o parcial de la seua resolució, podrà adoptar qualssevol de les
mesures següents:
a) Imposar multa coercitiva de tres mil a trenta mil euros a les autoritats,
empleats públics o particulars que incomplisquen les resolucions del Tribunal, multa
que es podrà reiterar fins al compliment íntegre del que s’haja disposat.
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b) Acordar la suspensió en les seues funcions de les autoritats o empleats
públics de l’Administració responsable de l’incompliment, durant el temps necessari
per a assegurar l’observança dels pronunciaments del Tribunal.
c) L’execució substitutòria de les resolucions recaigudes en els processos
constitucionals. En aquest cas, el Tribunal podrà requerir la col·laboració del Govern
de la nació a fi que, en els termes fixats pel Tribunal, adopte les mesures necessàries
per a assegurar el compliment de les resolucions.
d) Deduir l’oportú testimoni de particulars per a exigir la responsabilitat penal
que puga correspondre.
5. Si es tracta de l’execució de les resolucions que acorden la suspensió de les
disposicions, actes o actuacions impugnades i concorregueren circumstàncies
d’especial transcendència constitucional, el Tribunal, d’ofici o a instància del Govern,
adoptarà les mesures necessàries per a assegurar-ne el degut compliment sense oir
les parts. En la mateixa resolució donarà audiència a les parts i al Ministeri Fiscal
per un termini comú de tres dies, després del qual el Tribunal dictarà una resolució
alçant, confirmant o modificant les mesures prèviament adoptades.»
Quatre. Se suprimeix el contingut de l’apartat 4 actual de l’article 95 i el contingut de
l’apartat 5 passa a numerar-se com a 4 amb la redacció següent:
«4. Els límits de la quantia d’aquestes sancions o de les multes previstes en la
lletra a) de l’apartat 4 de l’article 92 podran ser revisats, en tot moment, mitjançant
una llei ordinària.»
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present llei orgànica entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín
Oficial del Estado».
Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen aquesta llei
orgànica i que la facen complir.
Madrid, 16 d’octubre de 2015.
FELIPE R.
El president del Govern,
MARIANO RAJOY BREY
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