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INFORME JURÍDIC RELATIU ALS EFECTES D’UNA EVENTUAL FERMESA DE LA 

SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Antecedents. 

 

En data 17 de setembre de 2020, el secretari del Govern ha formulat una consulta al director 

del Gabinet Jurídic que textualment diu: 

“Davant l'eventual fermesa de la sentència condemnatòria d'inhabilitació del President de la 

Generalitat de Catalunya i d'acord amb les previsions de l'art. 33.2 de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i de l'art. 22.1 del Decret 20/2019, 

de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, us sol·licito que 

emeteu, al més aviat possible, el vostre informe sobre les següents qüestions:  

1. Moment en el qual desplegaria els seus efectes una eventual sentència condemnatòria 

ferma d'inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya. 

2. Forma i efectes del cessament del President de la Generalitat en relació al govern i als seus 

consellers i conselleres. 

3. Forma i efectes de la substitució del President de la Generalitat des del seu cessament i 

funcions i atribucions de qui el substitueixi. 

4. Situació del personal eventual, conforme determina l'article 12 del Reial Decret Legislatiu 

5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

Públic, davant d'un Govern en funcions. 

5. Atribucions i limitacions d'un govern en funcions.  

6. Obertura d'un procés d'elecció d'un nou president, i efectes en el cas que aquesta sigui 

reeixida o en cas que no prosperi. Terminis per a la convocatòria de noves eleccions, 

competència per convocar-les, inici del còmput de terminis en cas de no proposar o no 

prosperar una nova investidura.” 

 

Consideracions jurídiques. 

 

1. MOMENT EN EL QUAL DESPLEGARIA ELS SEUS EFECTES UNA EVENTUAL 

SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA FERMA D’INHABILITACIÓ DEL MHP. 

 

Una eventual sentència desfavorable en cassació esdevindrà ferma des de la data en què es 

dicti (o, d’aclariment o rectificació d’error, des que s’evaqüi un eventual aclariment de 

sentència) d’acord amb l’article 904 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECRIM) (“Contra la 

sentencia de casación y la que se dicte en virtud de la misma, no se dará recurso alguno.”) en 
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relació amb l’article 141 LECRIM (“Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso 

alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación”). 

En relació amb un eventual incident de nul·litat d’actuacions, aquest no implica 

necessàriament la suspensió, tal i com preveu l’article 241.2 Llei Orgànica del Poder Judicial 

(LOPJ):  

2. Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se refiere 

el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y eficacia de la 

sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa la suspensión 

para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado de dicho escrito, 

junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, para acreditar el vicio 

o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en el plazo común de cinco 

días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que acompañarán los documentos que 

se estimen pertinentes. 

 
La fermesa de l’eventual sentència desfavorable en cassació determinaria també la fermesa 

de la sentència impugnada. No obstant, aquesta fermesa hauria de ser declarada per part de 

l’òrgan que l’hagués dictada (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-TSJC) a tenor de 

l’article 988 LECRIM (“Cuando una sentencia sea firme, con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 141 de esta Ley, lo declarará así el Juez o el Tribunal que la hubiera dictado”).  

 
En qualsevol cas, aquest tràmit de declaració de fermesa requerirà prèviament el retorn i 

remissió de les actuacions originals del Tribunal Suprem al TSJC (Art. 977 LECRIM “El órgano 

que la hubiese dictado mandará devolver al Juez los autos originales, con certificación de la 

sentencia dictada, para que proceda a su ejecución”).  

 
En el moment de declarar la fermesa, el TSJC obrirà tràmit d’execució i requerirà als 

interessats el compliment de la pena imposada. 

En aquest cas, caldria avaluar el moment a partir del qual produeix efectes la pena imposada, 

que serà en el moment en què es notifiqui aquesta fermesa, a partir de llavors, el Molt 

Honorable President en pren coneixement formal i resta inhabilitat a actuar com a president.  

Per raons de seguretat jurídica, existeixen un seguit d’actuacions administratives que es 

troben lligades a aquest cessament, la més rellevant de les quals és la seva publicació.  

Amb caràcter ordinari, el nomenament i cessament del president de la Generalitat correspon 

al Rei, com indica en relació amb el nomenament l’article 152.1 de la CE i l’article 67.4 EAC 

“El president o presidenta de la Generalitat és nomenat pel rei”, i es produeix mitjançant reial 

decret publicat al BOE, el qual “declara” el cessament. Aquesta publicació al BOE, 

ordinàriament, és simultània a la seva publicació en el DOGC.  

En aquest sentit, sense perjudici de què és potestat del Tribunal determinar com procedir en 

compliment de l’execució de la sentència, i les autoritats a les quals ha de comunicar-la perquè 

actuïn en conseqüència; en principi s’haurien de realitzar les actuacions oportunes per 
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procedir, per raons de seguretat jurídica, a fer coincidir el cessament efectiu derivat de la 

notificació de la fermesa amb la seva publicació en el Diari Oficial.  

 

 

 

2 i 3. FORMA I EFECTES DEL CESSAMENT DEL PRESIDENT DE LA 

GENERALITAT EN RELACIÓ AL GOVERN I CONSELLERS/RES I FORMA I 

EFECTES DE LA SUBSTITUCIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DES DEL 

SEU CESSAMENT I FUNCIONS I ATRIBUCIONS DE QUI EL SUBSTITUEIXI. 

 

 

Com indica l’article 18 de la Llei 13/2008, del President de la Generalitat i del Govern (LPG) 

(“Govern en funcions”), “El Govern cessa quan cessa en el càrrec el president o presidenta 

de la Generalitat, però es manté en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern”. 

En aquest sentit, el cessament del president produeix, d’una banda, que el Govern passa a 

estar en funcions, amb les limitacions que són objecte de tractament en un altre apartat. 

En aquest cas, si es confirmés el cessament del President a conseqüència de la inhabilitació 

(article 67.7 EAC i art. 7.1.f) de la Llei 13/2008), aquest és substituït interinament, de 

conformitat amb l'article 6.2 de la Llei 13/2008, i la presidència del Parlament inicia el 

procediment que estableix l'article 4 per a elegir un nou president o presidenta de la 

Generalitat. 

L’inici d’un procediment d’elecció d’un president i, en el cas que aquest resultés fallit, la 

dissolució del Parlament i consegüent convocatòria automàtica d’eleccions, suposa el 

perllongament de la situació d’interinitat per un període de temps durant el qual s’han de 

garantir l’exercici de les atribucions de la Presidència, en particular, les previstes als articles 

11, 12 i 13 de la Llei 13/2008. 

En primer lloc, s’ha d’estar a les previsions de l’EAC, en concret, l’article  67.8 

“El conseller primer o consellera primera, si n'hi ha, o el conseller o consellera que determini 

la llei, supleix i substitueix el president o presidenta de la Generalitat en els casos d'absència, 

malaltia, cessament per causa d'incapacitat i defunció. La suplència i la substitució no 

permeten exercir les atribucions del president o presidenta relatives al plantejament d'una 

qüestió de confiança, la designació i el cessament dels consellers i la dissolució anticipada 

del Parlament”. 

En concordança amb aquestes previsions, l’article 6.2 de la Llei 13/2008, regula que la 

substitució del president correspondria al conseller primer o consellera primera o el 

vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, el substitueix el conseller o 

consellera que ocupi el primer lloc en l'ordre de prelació protocol·lària.  

Aquesta substitució, tal com indica l’article 6.4 de la Llei 13/2008, cal que sigui acordada per 

Decret, del qual s'ha de donar compte al Parlament i el qual s'ha de publicar en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, atenent a la singularitat de la substitució, hauria 
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de ser un Decret de govern el qual determinés la substitució interina i automàtica del president 

a favor de la persona que correspongui, en aplicació del que disposa l’article 7.3 i 6.2 de la 

Llei 13/2008, tal i com es justifica en els paràgrafs següents.  

En qualsevol cas, la substitució del president està sotmesa a unes limitacions concretes, 

previstes a l’article 6.3 de la Llei 13/2008:  

“Ni la suplència ni la substitució del president o presidenta de la Generalitat no permeten 

exercir les atribucions del càrrec relatives al plantejament d'una qüestió de confiança, a la 

designació i el cessament dels consellers o a la dissolució anticipada de la legislatura”. 

Fora d’aquests supòsits, la substitució interina del president no es trobaria sotmesa a altres 

limitacions que les pròpiament derivades d’un govern en funcions.  

L’article 6 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del 

Govern, estableix el següent: 

 
Suplència i substitució 
 

1. En cas d'absència, malaltia o impediment del president o presidenta de la Generalitat, 

n'exerceix la suplència el conseller primer o consellera primera o el vicepresident o 

vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, n'exerceix la suplència el conseller 

o consellera que el president o presidenta determini o, en cas de manca de designació, 

el conseller o consellera que ocupi el primer lloc en l'ordre de prelació protocol·lària. 

En cas d'absència, malaltia o impediment de la persona cridada a exercir la suplència, 

correspon d'exercir la suplència al conseller o consellera que ocupi el lloc 

immediatament inferior en l'ordre de prelació protocol·lària. 

 
2. Si concorre un dels supòsits de cessament del president o presidenta de la 
Generalitat que determina l'article 7.3, el substitueix el conseller primer o consellera 
primera o el vicepresident o vicepresidenta, si han estat nomenats; altrament, el 
substitueix el conseller o consellera que ocupi el primer lloc en l'ordre de prelació 
protocol·lària. Si concorre en la persona cridada a substituir el president o presidenta 
de la Generalitat un dels supòsits de cessament dels consellers que determinen les 
lletres b, c, d, e i f de l'article 21, la substitució correspon al conseller o consellera que 
ocupi el lloc immediatament inferior en l'ordre de prelació protocol·lària. 
 
3. Ni la suplència ni la substitució del president o presidenta de la Generalitat no 
permeten exercir les atribucions del càrrec relatives al plantejament d'una qüestió de 
confiança, a la designació i el cessament dels consellers o a la dissolució anticipada 
de la legislatura. 
 
4. La suplència i la substitució del president o presidenta de la Generalitat s'acorden 
per mitjà d'un decret, del qual s'ha de donar compte al Parlament i el qual s'ha de 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
L’article 7 del mateix text legal, en l’apartat 1.f) especifica que el President de la Generalitat 
cessa per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs 
públics, i en aquest supòsit, el president o presidenta de la Generalitat és substituït 
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interinament, de conformitat amb l’article 6.2, i la presidència del Parlament inicia el 
procediment que estableix l’article 4 per a elegir un nou president o presidenta de la 
Generalitat. 
 
Tal i com s’ha esmentat, d’acord amb l’article 67.4 de l’EAC, el nomenament i cessament del 

President o Presidenta de la Generalitat el realitza el rei mitjançant reial decret. Així, en principi 

el reial decret de cessament s’hauria de publicar i entrar en vigor el primer dia que sorgís 

efecte la sentència d’inhabilitació. 

A l’article 7.3 de la mateixa LPG es preveu que aquest supòsit de cessament per condemna 

penal ferma comportarà: 

 

1.- Que el President o Presidenta de la Generalitat sigui substituït interinament pel 

Vicepresident, mitjançant Decret que s’ha de comunicar al Parlament i publicar al DOGC, de 

conformitat amb els apartats 2 i 4 de l’article 6 de la mateixa LPG.  

Cal assenyalar que el contingut d’aquest Decret és “ex lege”, en el sentit que la mateixa norma 

marca el seu contingut i determina qui ha de substituir al President. En aquest sentit entenem 

que ha de ser un Decret del Govern aprovat quan ja ha produït efectes el fet causant i, per 

tant, ha tingut lloc el cessament del President. D’acord amb els articles 6.1 i 28 de la LPG el 

Vicepresident hauria de suplir al President de la Generalitat en la convocatòria i presidència 

de la reunió de Govern on s’aprovi el Decret de substitució.  

Ordinàriament, el Decret de suplència és un decret del president, però en aquest cas en 

concret, el president es trobaria inhabilitat i, tot i que la substitució del president per part de la 

persona a la que correspongui exercir les seves atribucions és “ex lege”, davant la manca de 

previsió expressa, és més correcte jurídicament que es dicti un decret del Govern, i no un 

decret dictat pel substitut que, en la pràctica, suposaria que s’estaria auto-atribuint una 

determinada condició.  

Pel que fa a les funcions i atribucions del Vicepresident que actuarà com a substitut 

interinament del President, en l’apartat cinquè del present informe s’analitzen les limitacions 

d’actuació d’un govern en funcions,  i el propi apartat 3 de l’article 6è de la LPG ja estableix, 

com s’ha dit, que ni la suplència ni la substitució del president o presidenta de la Generalitat 

no permeten exercir les atribucions del càrrec relatives al plantejament d'una qüestió de 

confiança, a la designació i el cessament dels consellers o a la dissolució anticipada de la 

legislatura. 

Per tant, les funcions que tindria atribuïdes el Vicepresident que actuaria com a substitut 

interinament del President, de conformitat amb els articles 10, 11 i 12 de la LPG, vindrien 

configurades per tres blocs: 

- Atribucions en representació de la Generalitat. 

- Atribucions en representació de l’Estat. 

- Atribucions en l’exercici de la direcció de l’acció de govern. 
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Pel que fa al primer bloc, atribucions en representació de la Generalitat, serien funcions del 
Vicepresident substitut del President, les següents: 
 

 Mantenir les relacions amb les autoritats de les institucions de l'Estat, de les 

comunitats autònomes i dels ens locals, i de llurs administracions públiques, i 

també amb les autoritats de l'àmbit internacional. 

 Signar els convenis de col·laboració i els acords de cooperació amb altres 

comunitats autònomes que aprova el Govern, llevat que aquest n'autoritzi la 

signatura a un membre o una membre del Govern o a un alt càrrec al servei de la 

Generalitat. 

 Convocar, dins els vint dies següents a la data de les eleccions, la sessió 

constitutiva de la legislatura. 

 Nomenar els membres del Consell de Garanties Estatutàries. 

 Presidir la junta de seguretat a què fa referència l'article 164.4 de l'Estatut. 

 Les altres que determinen l'Estatut i les lleis. 

 

 

Pel que fa a les atribucions en representació de l’Estat: 

 Promulgar, en nom del rei o reina, les lleis, els decrets legislatius i els decrets llei de 

Catalunya i ordenar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 

en el Boletín Oficial del Estado. 

 Ordenar la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels 

nomenaments del president o presidenta del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, del fiscal o la fiscal superior de Catalunya i dels altres càrrecs institucionals 

de l'Estat a Catalunya que, d'acord amb les lleis, escaigui de publicar. 

 Demanar la col·laboració a les autoritats de l'Estat que exerceixen funcions públiques 

a Catalunya. 

 Les altres que determinen l'Estatut i les lleis. 

 
I en darrer terme, pel que fa a les atribucions en exercici de la direcció de l'acció del Govern: 
 

 Representar el Govern. 

 Establir i desplegar les directrius generals de l'acció de govern i assegurar-ne la 

continuïtat. 

 Convocar i presidir les reunions del Govern. 

 Resoldre els conflictes d'atribucions, positius o negatius, entre consellers i entre òrgans 

o organismes dependents de diferents departaments. 

 Impulsar i coordinar l'activitat dels departaments per a l'aplicació de les directrius 

generals de l'acció de govern i establir, sempre que calgui, estratègies de planificació 

i d'acció conjunta. 

 Encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx ordinari dels 

assumptes i les funcions que pertoquin a un altre conseller o consellera en cas 

d'absència, malaltia o impediment o en cas de vacança del càrrec. 
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 Encomanar a un conseller o consellera que s'encarregui del despatx ordinari dels 

assumptes i les funcions que pertoquin a un altre conseller o consellera en un supòsit 

d'abstenció o recusació. 

 Rebre informació sobre els projectes de decret llei i projectes de decret elaborats pels 

departaments abans que no siguin sotmesos a l'aprovació del Govern. 

 Acceptar, per mitjà d'un decret, la transferència o delegació de competències de l'Estat, 

i atribuir-ne l'exercici a l'òrgan competent. 

 Les altres que l'Estatut i les lleis li atribueixen expressament i totes les que assignen a 

la Generalitat i no atribueixen a un òrgan o una institució específics. 

 

 

 

4. SITUACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL, CONFORME DETERMINA L’ARTICLE 12 

DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 5/2015, DE 30 D’OCTUBRE, PEL QUAL S’APROVA 

EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE L’ESTATUT BÀSIC DEL’EMPLEAT PÚBLIC, 

DAVANT D’UN GOVERN EN FUNCIONS. 

 

La resposta a la qüestió plantejada pressuposa l’anàlisi de diferents situacions jurídiques que 

afecten al personal eventual de l’Administració de la Generalitat amb nomenament vigent a la 

data del cessament en les seves funcions del president de la Generalitat. En efecte caldrà, a 

parer nostre: 

a) Precisar quin és el personal eventual directament afectat per la inhabilitació del 

president de la Generalitat. 

 

b) Concretar els efectes jurídics que la hipotètica inhabilitació del president de la 

Generalitat pot comportar per a aquest personal. 

 

1.- Normativa reguladora del personal eventual. 

La categoria del personal eventual apareix per primera vegada en l’ordenament jurídic 

espanyol amb el Decret 315/1964, de 7 de febrer, que va aprovar el Text articulat de la Llei de 

Funcionaris Civils de l’Estat. L’article 5.1 d’aquesta Llei definia els funcionaris eventuals com 

aquells que “desempeñaran puestos de trabajo considerados como de confianza o 

asesoramiento especial no reservados a funcionarios de carrera”, definició que, en allò més 

essencial, s’ha mantingut fins a l’actualitat. 

La norma bàsica que regula el règim jurídic del personal eventual és l’art. 12è del Reial Decret 

Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que va aprovar el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic (en endavant EBEP). Diu aquest precepte: 
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 Artículo 12.  

 Personal eventual.  

 1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 

permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 

asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 

consignados para este fin.  

 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 

determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer 

de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de 

gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.  

 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se 

produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.  

 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la 

Función Pública o para la promoción interna. 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo 

que sea  adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los 

funcionarios de carrera. 

Pel que fa a la normativa catalana, cal tenir en compte els següents textos legals i el articles 

que esmentem tot seguit: 

- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic 

dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 

pública. 

 

 Article 12 

 Personal eventual  

 És personal eventual el format pels qui, en virtut de lliure nomenament del president o 

dels consellers i en règim no permanent, ocupen un lloc de treball considerat de confiança o 

d'assessorament no reservat a funcionaris i que figura amb aquest caràcter en la corresponent 

relació de llocs de treball. 

 

 Article 122  

 Aplicació analògica del règim funcionarial  

 Al personal eventual i al personal interí, li serà aplicat, per analogia, el règim estatutari 

propi dels funcionaris, d'acord amb la condició respectiva. Especialment caldrà tenir en compte 

que: 
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 a) El personal eventual i el personal interí adquiriran la condició respectiva quan, 

després d'haver superat, si s'escau, les proves corresponents i d'haver estat nomenat, 

prenguin possessió del lloc de treball o es facin càrrec de les tasques que li siguin 

encomanades. 

 b) El personal eventual i el personal interí no podran gaudir de les llicències per fer 

estudis relacionats amb el lloc de treball ni de les llicències per a assumptes propis.  

 

 Article 123  

 Personal eventual  

 1. La prestació de serveis en qualitat de personal eventual mai no pot ser considerada 

com a mèrit per a l'accés a la condició de funcionari ni per a la promoció interna.  

 2. El Govern determina el nombre de llocs reservats al personal eventual, amb les 

seves característiques i retribucions de cadascun, sempre dins els crèdits pressupostaris 

corresponents.  

 3. El nomenament de personal eventual està subjecte al dret administratiu i el 

cessament d'aquest personal ha de ser acordat lliurement i no genera, en cap cas, 

indemnització.  

 4. El personal eventual cessarà automàticament quan es produeixi el cessament en el 

càrrec de l'autoritat que l'ha nomenat. Perdrà també la condició de personal al servei de la 

Generalitat quan l'autoritat que l'ha nomenat n'acordi el cessament o en cas de renúncia. 

 

- Decret 2/2005, d’11 de gener, sobre el règim jurídic del personal eventual de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

- Acord del Govern GOV/130/2018, de 8 de novembre, pel qual s’estableix el nombre 

de llocs de treball reservats a personal eventual i es regulen determinats aspectes del 

seu règim. 

 

- Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència. 

 

- Resolució PDA/1244/2020, de 4 de juny, per la qual es dona publicitat a la refosa de 

la relació de llocs de treball del personal eventual dels departaments de l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.- Trets essencials del personal eventual. 
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Tot i que la normativa estatal i catalana són força coincidents, detectem alguns matisos en la 

redacció dels preceptes aplicables que, en el cas que ens ocupa, plantegen certs problemes 

no menors i als que ens referirem seguidament. 

Pel que fa als trets essencials del personal eventual podem dir que: 

a) És aquell personal que realitza, amb caràcter no permanent, funcions de confiança o 

d’assessorament especial no reservat als funcionaris. 

b) Són nomenats i cessats lliurement. 

c) El seu nomenament correspon al president o als consellers, segons el DL 1/97, o als òrgans 

de govern que determinin les lleis de funció pública que desenvolupin l’EBEB, segons la 

normativa estatal. 

d) Els llocs de treball que ocupi el personal eventual han de constar en la relació de llocs de 

treball específica d’aquesta tipologia de personal les corresponents relacions de llocs de 

treball. 

e) Les característiques i les retribucions d’aquests llocs han de ser públiques. 

Dos d’aquests trets essencials són d’especial rellevància, pel que fa a les qüestions que ens 

ocupen en aquest informe: l’autoritat que pot efectuar el seu nomenament i cessament, i la 

concreció de quan es dona el supòsit legalment previst de cessament automàtic del personal 

eventual. 

Pel que fa a l’autoritat legalment habilitada per efectuar el nomenament i cessament lliure no 

es registra cap discrepància entre el que disposa l’EBEP i la legislació catalana, atès que, com 

ja hem exposat anteriorment, l’EBEP (art. 12.1) es remet als òrgans de govern que determinin 

les lleis de funció pública, i en l’àmbit territorial de Catalunya, el DL 1/1997 precisa que aquests 

òrgans de govern són el president de la Generalitat i els consellers.1 Tornarem posteriorment 

a referir-nos a les autoritats legalment habilitades per al nomenament del personal eventual 

en tant que, ja ho avancem, la pràctica administrativa actual planteja alguna distorsió que 

caldrà resoldre en el futur. 

Més transcendent és la decisió que s’adopti sobre els supòsits de cessament automàtic o “ope 

legis” del personal eventual, supòsit en el qual, aparentment, es registra una contraposició 

entre les previsions del EBEP, d’una banda, i les del DL 1/1997 i del Decret 2/2005, d’altra 

banda. 

En efecte, l’EBEP, en el paràgraf final de l’article 12.3 diu, pel que fa a aquest tipus d’extinció 

de la relació de serveis del personal eventual, que “el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando 

se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento”. 

Es a dir, que el personal eventual cessa, “en todo caso”, es a dir sempre, quan cessa l’autoritat 

                                                
1 A títol merament il·lustratiu, deixem constància que no sempre ha estat habilitat el president de la Generalitat per al nomenament 
del personal eventual, ja que, durant la vigència de la Llei estatal 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
Funció Pública, el seu art. 20.2 limitava la facultat de nomenament del personal eventual als consellers dels Governs de les 
Comunitats Autònomes.  
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per a la qual el treballador eventual realitza la seva funció de confiança o assessorament, o 

dir altrament, quan cessa la persona a qui directament prestava els seus serveis. 

Tanmateix, si examinen el DL 1/1997, el paràgraf inicial de l’art. 123.4 diu que  “el personal 

eventual cessarà automàticament quan es produeixi el cessament en el càrrec de l'autoritat 

que l'ha nomenat”.  En el mateix sentit es pronuncia l’art. 5.1.a) del Decret 2/2005. 

Si tenim en compte que l’art. 12 del DL 1/1997, així com l’art. 4.1 del Decret 2/2005 preveuen, 

com ja hem dit, que el nomenament del personal eventual correspon al president de la 

Generalitat i als consellers, no sembla que es produeixi cap antinòmia entre el que disposa 

l’art. 123.4 del DL 1/1997 i l’art. 12.3 de l’EBEP atès que s’hauria de donar una total identitat 

entre l’autoritat que nomena el personal eventual i per a la qual presta els seus serveis de 

confiança o assessorament especial, i aquella el cessament de la qual provocarà, ensems, el 

de l’esmentat personal eventual. Tanmateix, com veurem més endavant, aquesta situació, per 

motius que explicarem, s’ha torçat en la pràctica habitual de l’Administració de la Generalitat 

en haver-se dissociat, en determinats supòsits, l’autoritat que nomena el personal eventual 

d’aquella per a la qual aquest presta els seus serveis, situació anòmala que s’hauria de 

corregir en el futur. 

 

3.- Delimitació del personal eventual afectat per la hipotètica inhabilitació del President de la 

Generalitat. 

Com ja hem exposat en apartats anteriors d’aquest informe, l’art. 68.4 de l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya (en endavant EAC) disposa que el Govern cessa quan ho fa el president o 

presidenta de la Generalitat. Essent així, en el supòsit de cessament per condemna penal 

ferma que comporti la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics, prevista a l’art. 67.7 de 

l’EAC, es produirà també el cessament de tot el Govern.  

Tanmateix, i per a les qüestions que ara examinem, cal tenir en compte el que hem posat de 

manifest en els apartats precedents, i és que l’art. 18 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, 

de la presidència de la Generalitat i del Govern determina: 

Article 18  

Govern en funcions  

1. El Govern cessa quan cessa en el càrrec el president o presidenta de la 

Generalitat, però es manté en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern.  

 

2. El Govern en funcions ha de facilitar el desenvolupament normal del procés de 

formació del nou Govern i del traspàs de poders, i ha d'ajustar la seva actuació al 

que estableix l'article 27. 

 

Per tant, mentre el president de la Generalitat cessarà en l’exercici de les seves funcions un 

cop es declari la fermesa de la sentència que, eventualment, el condemni a la pena 

d’inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic, la resta de membres del Govern continuaran 
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en l’exercici del seu càrrec, si bé amb les limitacions pròpies de l’exercici “en funcions” 

d’aquest i d’acord amb les atribucions que li confereix l’art. 27 de la Llei 13/2008, entre les 

quals, i als efectes que ara ens interessen, s’inclou “el despatx ordinari dels assumptes 

públics” (art. 27.1). 

Així doncs, si els consellers i fins a la presa de possessió del nou Govern, han de seguir amb 

el despatx ordinari dels assumptes públics, esdevé coherent que el personal eventual, tant el 

de caràcter estructural que realitza tasques de confiança, com el d’assessorament especial 

dels consellers, continuï en la prestació dels seus serveis, serveis que seguiran essent 

necessaris per dur a terme el despatx ordinari dels assumptes públics. 

Com a conclusió del que acabem d’exposar podem dir que tot el personal eventual nomenat 

pels consellers del Govern de la Generalitat, inclosa la consellera de la Presidència, continuarà 

en les seves funcions fins a la presa de possessió del nou Govern (art. 18.1 Llei 13/2008). 

 

4.- Singularitat del personal eventual que presta serveis al president de la Generalitat. 

 

Un examen més acurat requereix la situació del personal eventual adscrit a la presidència de 

la Generalitat, el qual, segons el que hem vist que disposa l’art. 12.3 de l’EBEB hauria de 

cessar quan cessi el president a conseqüència de la declaració de fermesa de la sentència. 

Pel que fa als llocs eventuals de caràcter estructural vinculats a la presidència de la 

Generalitat, l’art. 2.9, en relació amb el 2.3 en seu dels preceptes que estructuren l’Oficina del 

President o Presidenta del Decret 20/2019, de 29 de gener, de reestructuració del 

Departament de la Presidència, qualifica com a personal eventual el que ocupa els següents 

llocs de treball: 

a) Coordinador o coordinadora de l’Oficina del President o Presidenta. 

b) El Gabinet de Relacions Institucionals. 

c) El Gabinet de Relacions Externes i protocol. 

d) El Gabinet de Comunicació del President o Presidenta. 

e) La Secretaria del President o Presidenta. 

 

Juntament amb aquests llocs, qualificats expressament com a estructurals de confiança per 

la Resolució PDA/1244/2020, de 4 de juny, per la qual es dona publicitat a la refosa de la 

relació de llocs de treball del personal eventual dels departaments de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya, existeixen un conjunt de llocs de treball d’assessorament especial 

dels quals, amb les dades de què disposem, no podem precisar la seva adscripció, a part de 

la genèrica pertinença al Departament de la Presidència. 

Deixem constància també que el càrrec de Director de l’Oficina del President gaudeix de la 

condició d’alt càrrec atès el seu rang equiparat al de director general i, per tant, no és personal 

eventual. 
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Pel que fa a la data de cessament d’aquest personal i d’acord amb el que ja hem exposat 

anteriorment cal tenir en compte que no han estat nomenats pel mateix president de la 

Generalitat sinó per la Secretària General del Departament de la Presidència en virtut de la 

Resolució PRE/74/2013, de 21 de gener, de delegació de competències de la persona titular 

del Departament de la Presidència a favor de les persones titulats  de la Secretaria General, 

de la Direcció de Serveis del Departament i de les delegacions territorials del Govern,2 que 

inclou entre les potestats delegades per la Consellera de la Presidència a la Secretària 

General, “les facultats pròpies del règim del personal al servei del Departament de la 

Presidència que correspon a la persona titular.” 

Fruit d’aquesta situació, el personal que exerceix funcions de confiança vinculades a la 

presidència de la Generalitat no ha estat nomenat pel mateix president, sinó per la Secretària 

General, per delegació de la Consellera de la Presidència. 

L’explicació d’aquest fet es troba raonablement en les vicissituds del Departament de la 

Presidència, absolutament diferenciables de la resta de Departaments que conformen el 

Govern de Catalunya, atès que, durant una etapa històrica prou extensa, la titularitat del 

Departament de la Presidència coincidia amb la persona que exercia la presidència de la 

Generalitat, tal com preveu l’art. 12.1.n) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 

presidència de la Generalitat i del Govern. Així, per no estendre’ns i limitar-nos a les dates 

més pròximes, fins a l’any 2013 existia la coincidència a la què ens referim i per això, és el 

mateix president de la Generalitat el que nomena el personal eventual de tot el Departament 

de la Presidència mitjançant, per exemple, la Resolució PRE/4111/2010, de 27 de desembre, 

de nomenament de personal eventual del Departament de la Presidència, atès que, segons 

el Decret 202/2010, de 27 de desembre, pel qual es nomena la vicepresidenta del Govern, 

els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del 

Govern, establia en el seu article 1r  que “la persona titular del Departament de la Presidència 

és el president de la Generalitat”. 

Fruit d’aquesta coincidència era també absolutament raonable que el titular de la presidència 

de la Generalitat i, a ensems, conseller de la presidència, delegués en el Secretari General 

de la Presidència determinades funcions entre les que se incloïen “les facultats pròpies del 

règim del personal al servei del Departament de la Presidència” (Resolució PRE/4170/2010, 

de 29 de desembre). 

El problema sorgeix quan, a partir de l’any 2013 es recupera la figura del conseller o 

consellera de la presidència i es manté la delegació de la competència a favor del secretari o 

secretària general del departament en matèria de personal sense tenir en compte que, pel 

que fa al personal eventual vinculat per una relació de confiança amb el president de la 

Generalitat, per imperatiu dels articles de l’EBEP i del DL 1/1997 que hem esmentat 

anteriorment, aquest hauria de ser nomenat pel mateix president per tal que el seu cessament 

coincidís amb el de la persona amb qui tenen el vincle de confiança que justifica el seu lliure 

nomenament i cessament. 

                                                
2 En algun supòsit s’esmenta la RESOLUCIÓ PRE/1384/2019, de 21 de maig, de delegació de competències de la 

persona titular del Departament de la Presidència, d’idèntic contingut que la resolució a la què fem esment en el text de 
l’informe 



 

C. Jaume I, 2-4 
08002 Barcelona 
Tel. 93 302 06 24 
Fax 93 301 85 47 

14 
 

En la situació actual emperò, i atès que el personal eventual del President de la Generalitat 

ha estat nomenat per la Secretària General, actuant per delegació de la Consellera de la 

Presidència haurem de concloure que no és dona el cessament automàtic derivat del 

cessament de la persona que els va nomenar, com determina l’article 123.4 del DL 1/1997 i 

l’article 5.1 del Decret 2/2005. Essent així, i atès que, si resulta inhabilitat el president de la 

Generalitat el suplirà en les seves funcions el membre del Govern que correspongui en 

aplicació de les previsions de l’EAC i la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del 

Govern, correspondrà a aquest adoptar les mesures que s’escaiguin en relació amb el 

personal eventual al què hem fet esment. 

 

 

5. ATRIBUCIONS I LIMITACIONS D’UN GOVERN EN FUNCIONS. 

 

El sistema parlamentari de govern de la Generalitat de Catalunya, definit per l’EAC a partir de 

l’art. 152 de la Constitució espanyola, s’emmarca en les regles del que s’ha anomenat 

“parlamentarisme racionalitzat”, que és una variant del sistema parlamentari de govern 

caracteritzat per una regulació que pretén afavorir la formació de governs estables i que 

preveu mecanismes per mantenir la continuïtat de les institucions en la prestació de les 

funcions parlamentàries i de govern, per tal d’evitar els buits de poder.  

A la Generalitat, com a la majoria dels sistemes parlamentaris de govern, s'ha adoptat el 

principi institucional de la prorrogatio, que podríem definir com l'institut mitjançant el qual un 

òrgan ja cessat, per efecte d’una habilitació legal expressa, continua exercint els seus poders, 

ja sigui de forma plena o bé limitadament, fins a la presa de possessió dels nous representants 

electes o càrrecs designats. En el marc normatiu de la Generalitat de Catalunya s’ha previst 

una Diputació permanent al Parlament i el que s’ha anomenat “Govern en funcions”. 

El Consell de Garanties Estatutàries en el seu Dictamen 14/2017 (FJ.3), ja ho va apreciar així 

en considerar que: “D’acord amb les regles habituals en tot règim parlamentari, el Govern es 

manté en funcions una vegada produït el cessament, fins a la presa de possessió del seu 

successor”.  

Així mateix, en el Dictamen 1/2020 el CGE cita la Sentència del TC 97/2018 (FJ.2), per establir 

–en aquell cas respecte el Govern de l’Estat-, que: “..d’acord amb l’article 101 CE, el Govern 

cessa després de la celebració d’unes eleccions generals tot i que aquest Govern cessant 

continua en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern. La figura del Govern en 

funcions deriva directament del mandat constitucional (art. 101.2 CE) i té la finalitat d’«evitar 

vacíos de poder y asegurar en todo momento la continuidad del funcionamiento de la 

Administración y de la acción de Gobierno»”. 

L’art. 68.4 de l’EAC disposa que el Govern cessa quan ho fa el president o presidenta de la 

Generalitat. Per això, en el supòsit de cessament per condemna penal ferma que comporti la 
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inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics, prevista a l’art. 67.7 del mateix EAC, es 

produiria el cessament també de tot el Govern. 

El cessament del President comporta, d'acord amb el que preveu l’art. 7.1.f), 7.3 i 6.2 de la 

Llei 13/2008, la seva substitució interina pel Vicepresident, si bé, les seves atribucions seran 

més limitades, com s’exposarà més endavant. 

A més, com s’ha explicat, la regulació continguda a la vigent Llei 13/2008, de la Presidència 

de la Generalitat i del Govern afegeix que, quan es produeix el cessament del Govern, es 

manté en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern, i en determina les atribucions. 

Concretament, els arts. 18 i 27 de la Llei 13/2008, ho estableixen en els següents termes: 

 

Article 18 

Govern en funcions 

1. El Govern cessa quan cessa en el càrrec el president o presidenta de la 

Generalitat, però es manté en funcions fins a la presa de possessió del nou 

Govern.  

2. El Govern en funcions ha de facilitar el desenvolupament normal del procés de 

formació del nou Governi del traspàs de poders, i ha d'ajustar la seva actuació al 

que estableix l'article 27. 

 

Article 27 

Atribucions del Govern en funcions 

1. El Govern, quan es troba en funcions, ha de limitar la seva actuació al despatx 

ordinari dels assumptes públics, inclòs l'exercici de la potestat reglamentària, i 

s'ha d'abstenir, llevat que ho justifiquin raons d'urgència o d'interès general 

degudament acreditades, d'adoptar qualssevol altres mesures.  

2. El Govern, quan es troba en funcions, no pot aprovar el projecte de llei de 

pressupostos de la Generalitat, ni presentar projectes de llei al Parlament, ni 

dictar decrets legislatius.  

3. El Govern, quan es troba en funcions, pot dictar decrets llei, de conformitat amb 

el procediment i en els supòsits que determinen l'Estatut i les lleis. 

 

Per tant, el Govern en funcions ha d'ajustar la seva actuació als límits fixats en aquests 

preceptes. 

D’una banda, ha de “facilitar, el desenvolupament normal del procés de formació del nou 

Govern i del traspàs de poders” i, per tant, no només no ha d’interferir ni adoptar mesures que 

pertorbin les actuacions que pertoquen al Parlament i al seu President per a la elecció d’un 
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nou President i la elecció i la presa de possessió d’un nou Govern, sinó que ha de facilitar 

aquest procés, posant-se a disposició del nou President que pugui resultar elegit i facilitant el 

traspàs de poders amb els membres del nou Govern que aquest pugui designar. 

Però a més, ha d’actuar per mantenir el funcionament ordinari de la institució, de 

l’Administració i la prestació dels serveis públics. I si aquesta mateixa regulació impedeix 

expressament al Govern en funcions aprovar el projecte de llei de pressupostos de la 

Generalitat, ni presentar projectes de llei al Parlament, ni dictar decrets legislatius, en canvi, 

el dota també expressament dels instruments per poder adoptar les mesures necessàries que 

garanteixin el funcionament ordinari de la mateixa institució i de l’Administració i fer front a 

qualsevulla circumstàncies que sobrevingui. Destaquem en aquest sentit que els esmentats 

preceptes preveuen expressament que podrà dictar decrets llei, però lògicament, només quan 

sobrevinguin els pressupòsits de la extraordinària urgència i necessitat, i podrà també exercir 

la potestat reglamentària.  

En tot cas, l’exercici de qualsevulla d’aquestes potestats s’ha d’emmarcar en el que és el 

despatx ordinari dels assumptes públics i ha d’estar justificat per al manteniment del 

funcionament normal dels serveis públics fins a la presa de possessió del nou Govern.  

Així mateix, cal tenir present, tal i com s’ha explicat, que en el cas que el Vicepresident 

substituís interinament al President, en haver-se produït el cessament per la causa prevista a 

l’art. 7.1.f) de la Llei 13/2008, d’acord amb el que preveuen els arts. 7.3 i 6.3 de la mateixa 

Llei, el Vicepresident, no podria exercir les atribucions del President relatives al plantejament 

d'una qüestió de confiança, a la designació i el cessament dels consellers o a la dissolució 

anticipada de la legislatura. 

Hem de fer també esment a un aspecte complementari com és el de la relació que manté un 

Govern en funcions amb el Parlament de Catalunya i el seu sotmetiment al control 

parlamentari. 

Un dels principis de funcionament del sistema parlamentari de govern, potser un dels més 

importants, és el de la confiança parlamentària. Confiança que el Parlament atorga al 

President de la Generalitat mitjançant la seva investidura (art. 67.2 EAC, art. 4 de la LPG i 

arts. 149 i 150 RP), que s'ha de mantenir en tot moment mentre dura la legislatura (art. 74 

EAC) i que queda garantit en darrer terme pels mecanismes de la moció de censura, la qüestió 

de confiança i la dissolució de les cambres (arts. 67.7, i 75 EAC). 

De fet, quan un President i un Govern estan “en funcions” amb motiu de la celebració d’unes 

eleccions, no compten amb la confiança expressa de la nova cambra legislativa i, per tant, 

han d’actuar amb la màxima contenció, per tal de no condicionar l’actuació del nou Govern 

que es formarà a partir de la investidura d’un nou President, i per tal de no forçar l'equilibri de 

poder, especialment en el període que la nova cambra encara s’ha de constituir i no pot exercir 

amb plenitud els mecanismes de control sobre les actuacions del Govern. Per això, de forma 

unànime la doctrina científica ha considerat que el Govern en funcions ha de limitar-se a 

exercir les funcions “d’administració ordinària”, i, com s’ha exposat, l’art. 27.1 LPG determina 

que ha de limitar la seva actuació al despatx ordinari dels assumptes públics i s'ha d'abstenir, 



 

C. Jaume I, 2-4 
08002 Barcelona 
Tel. 93 302 06 24 
Fax 93 301 85 47 

17 
 

llevat que ho justifiquin raons d'urgència o d'interès general degudament acreditades, 

d'adoptar qualssevol altres mesures. 

Però en el cas que s’hagi produït el cessament del President per condemna penal ferma que 

comporti la seva inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics (art. 67.7 EAC), i la seva 

substitució, la cambra no ha alterat la seva composició però ja no es manté el vincle de 

confiança que la cambra va establir amb l’anterior President. El Govern “en funcions”, 

encapçalat pel Vicepresident, en funcions de President substitut interí, no compta amb 

l’expressa manifestació de la confiança del Parlament. 

Així i tot, en aquest cas, està clar que la mateixa naturalesa del sistema parlamentari de 

govern, determina que la cambra manté el possible exercici dels mecanismes de control 

parlamentari previstos al Reglament del Parlament sobre el Govern en funcions. Ja siguin les 

preguntes, les interpel·lacions o les mocions, les compareixences i les sessions informatives 

que acordin el Ple o les Comissions, etc. 

En aquest sentit s’ha de tenir en compte la recent Sentència del TC 124/2018, de 14 de 

novembre, que en resoldre un conflicte entre òrgans constitucionals de l’Estat ha determinat 

amb tota rotunditat que el Congrés i el Senat poden exercir el control parlamentari sobre el 

Govern de l’Estat “en funcions”, tot i no existir la relació de confiança política amb el seu 

President. 

 

 

6. OBERTURA D’UN PROCÉS D’ELECCIÓ D’UN NOU PRESIDENT O 

PRESIDENTA DE LA GENERALITAT, I EFECTES EN EL CAS QUE AQUESTA 

SIGUI REEIXIDA O EN CAS QUE NO PROSPERI.  TERMINIS PER A LA 

CONVOCATÒRIA DE NOVES ELECCIONS, COMPETÈNCIA PER CONVOCAR-

LES, INICI DEL CÒMPUT DE TERMINIS EN CAS DE NO PROPOSAR O NO 

PROSPERAR UNA NOVA INVESTIDURA. 

 

1.Obertura d’un procés d’elecció d’una nova Presidència  

 

L’elecció del President o Presidenta de la Generalitat està regulat a l’article 67.2 i 3 de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya (EAC), que ha estat objecte de desplegament i concreció en la Llei 

13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i el Govern (LPG).  

“Article 67. Elecció, nomenament, estatut personal, cessament i competències  

(...) 

2. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els 

seus membres. Es pot regular per llei la limitació de mandats.  
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3. Si, un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura, 

cap candidat o candidata no és elegit, el Parlament resta dissolt automàticament 

i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca eleccions de 

manera immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després 

de la convocatòria. 

4. El president o presidenta de la Generalitat és nomenat pel rei.” 

 

L’article 4 de la LPG estableix: 

“Article 4. Elecció  

1. El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els 

seus membres, segons el que estableixen l’Estatut, el Reglament del Parlament 

i aquesta llei. 

2. Dins els deu dies següents a la constitució de la legislatura, o dins els deu dies 

següents al fet causant d’un dels altres supòsits en què escaigui l’elecció, el 

president o presidenta del Parlament, un cop consultats els representants dels 

partits i grups polítics amb representació parlamentària, ha de proposar al Ple un 

candidat o candidata a la presidència de la Generalitat. 

3. [No vigent] 

4. El candidat o candidata proposat presenta davant el Ple el seu programa de 

govern i sol·licita la confiança de la cambra. Després d’un debat sobre el 

programa presentat, es procedeix a la votació. Perquè el candidat o candidata 

resulti investit, ha d’obtenir els vots de la majoria absoluta. La investidura 

comporta l’aprovació del programa de govern.  

5. Si el candidat o candidata no aconsegueix la majoria absoluta, es pot sotmetre, 

dos dies després, a un segon debat i a una segona votació, en què bastarà la 

majoria simple.  

6. Si en la segona votació el candidat o candidata tampoc no és elegit, es tramita 

una nova proposta, segons el procediment regulat pels apartats 2, 3 i 4, i així 

successivament.  

7. Si un cop transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura 

cap candidat o candidata no ha estat elegit, la legislatura resta dissolta 

automàticament i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca 

eleccions de manera immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta 

dies després de la convocatòria.” 

 

D’acord amb les SSTC 16/1984 i 15/2000, la finalitat d’aquesta regulació, en 

consonància amb les finalitats del “parlamentarisme racionalitzat”, és la d’assegurar la 

creació d’un govern, més que no pas la de facilitar la convocatòria d’unes noves 
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eleccions, percebudes com a darrer recurs, previst només davant una situació de 

bloqueig o paràlisi política i institucional, que no pugui ésser resolta de cap altra forma, 

com podria ésser la negociació política. Tot i això, cal tenir en compte que hi ha 

comunitats autònomes (Andalusia, Castella-La Manxa, Navarra i País Basc) on es 

preveu finalment una proclamació automàtica del candidat proposat per la força política 

que hagi obtingut més escons. Aquest no és el cas català, on la investidura de la 

candidatura a la Presidència de la Generalitat ha de comptar sempre amb la majoria del 

Parlament.  

 

 

 

2. El supòsit de cessament del president per condemna penal ferma  

El supòsit de cessament del president per condemna penal ferma que comporti la inhabilitació 

per a l’exercici de càrrecs públics està previst expressament a l’article 67.7 de l’Estatut i a 

l’article 7.1.f de la LPG.  

D’acord amb l’article 67.4 de l’EAC, el nomenament i cessament del President o Presidenta 

de la Generalitat el realitza el rei mitjançant reial decret. Així, en principi el reial decret de 

cessament hauria de publicar-se i entrar en vigor el primer dia que sorgís efecte la sentència 

d’inhabilitació. 

A l’article 7.3 de la mateixa LPG es preveu que aquest supòsit de cessament per condemna 

penal ferma comportarà: 

1.- Que el President o Presidenta de la Generalitat sigui substituït interinament pel 

Vicepresident, mitjançant Decret que s’ha de comunicar al Parlament i publicar al DOGC, de 

conformitat amb els apartats 2 i 4 de l’article 6 de la mateixa LPG.  

Cal tornar a posar de manifest que el contingut d’aquest Decret és “ex lege”, en el sentit que 

la mateixa norma marca el seu contingut i determina qui ha de substituir al President. Per això, 

i tal com hem manifestat en els apartats precedents, entenem que ha de ser un Decret del 

Govern aprovat quan ja ha produït efectes el fet causant i, per tant, ha tingut lloc el cessament 

del President. D’acord amb els articles 6.1 i 28 de la LPG el Vicepresident hauria de suplir al 

President de la Generalitat en la convocatòria i presidència de la reunió de Govern on s’aprovi 

el Decret de substitució.  

2.- Que la Presidència del Parlament iniciï el procediment que estableix l’article 4 LPG per a 

elegir un nou President o Presidenta de la Generalitat. 

L’endemà del dia que tingui efecte el “fet causant” del cessament, en aquest cas, la notificació 

de la fermesa d’una possible sentència de condemna penal ferma que comporti inhabilitació, 

comença el termini de 10 dies en els quals el President del Parlament ha de consultar els 

representants dels partits i grups polítics del Parlament i proposar al Ple una candidatura a la 

presidència de la Generalitat. En principi aquest inici de consultes no requereix un acte formal 

del President del Parlament.  
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3. Termini de 10 dies que disposa el President del Parlament per fer consultes i 

proposar candidatures a la presidència de la Generalitat 

L’article 4.2 de la LPG preveu un termini de 10 dies següents al fet causant del cessament en 

els quals la Presidència del Parlament fa consultes als grups parlamentaris i proposa una 

candidatura a la Presidència de la Generalitat. Si aquesta candidatura proposada resulta 

investida de la Presidència de la Generalitat, aquí acaba l’elecció de la Presidència, i el rei 

nomenarà per reial decret a la Presidenta o President. 

Si no s’assoleixen les majories necessàries per la investidura d’aquesta primera proposta de 

candidatura, s’obre un període de dos mesos des de la primera votació d’investidura on es 

poden fer successives temptatives. Si un cop transcorreguts els dos mesos no ha resultat 

investida cap candidata o candidat, el Parlament resta dissolt automàticament. 

A la pràctica, al Parlament de Catalunya el període de 10 dies s’ha entès per proposar 

candidatura i per convocar el Ple per la primera votació d’investidura, però que no està clar 

que això es derivi clarament de la dicció de la norma. És a dir, no es podria descartar fer la 

proposta i convocar el Ple dins dels 10 dies, però per una data posterior, de manera que  el 

Ple d’investidura per votar la proposta passats aquests 10 dies3. Aquesta darrera opció és 

també la que es contempla al Dictamen del Consell d’Estat 1985/2003, que analitza el cas a 

l’Assemblea parlamentària de Madrid. Per tant, el còmput dels dos mesos previs a la dissolució 

del Parlament podria no començar automàticament a partir del 11è dia del “fet causant”, sinó 

que, de fet, com diu la norma, comença després de la votació en Ple d’una investidura fallida, 

que pot ser més enllà dels 10 dies. 

El supòsit analitzat en el Dictamen del Consell d’Estat 1985/2003 es referiria al cas que durant 

el període de proposta de candidat a investidura per part de la presidència del Parlament (10 

dies al Parlament de Catalunya, 15 a l’Assemblea de Madrid), no hi hagés cap candidatura 

que oferís “expectatives raonables d’obtenir la confiança parlamentària”. En aquest supòsit, el 

Consell d’Estat elabora una doctrina en la qual l’absència de candidat viable constatada per 

la Presidència del Parlament “equivaldria” a una votació d’investidura fallida a efectes d’iniciar 

el còmput de dos mesos per buscar noves candidatures abans de que el Parlament es 

dissolgui automàticament. 

En aquest sentit, el Consell d’Estat entén que, d’acord amb la voluntat de la norma, d’impedir 

el bloqueig institucional, s’hauria de procedir de la següent forma: 

- Comunicació del President del Parlament al Ple del Parlament posant en coneixement 

i constatant la impossibilitat de proposar un candidat a la Presidència de la Generalitat. 

Aquesta comunicació ha de consistir en un escrit suficientment raonat i expressiu 

d’aquesta impossibilitat, tenint en compte que la Presidència del Parlament té el deure 

i la responsabilitat d’impulsar accions dirigides a intentar la proposta d’una candidatura 

que, amb fonament raonable, pugui reeixir.  

 

                                                
3 Així ho indica l’Informe dels Serveis Jurídics del Parlament de febrer de 2018 
https://www.parlament.cat/document/intrade/242217 

https://www.parlament.cat/document/intrade/242217
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- Immediatament després de formular aquesta comunicació, el President del Parlament 

convocarà al Ple del Parlament per donar compte d’aquesta comunicació, i la data 

d’aquest Ple del Parlament serà el “dies a quo” per començar el termini de dos mesos 

per la dissolució automàtica del Parlament si no hi ha cap candidat investit en aquest 

termini. 

 

4. Inici del còmput de terminis per convocar eleccions en cas de no proposar o no 

prosperar una nova investidura. 

 

Tal i com s’ha esmentat, d’acord amb l’article 67.3 EAC i 4.7 de la LPG, si, un cop 

transcorreguts dos mesos des de la primera votació d’investidura, cap candidat o candidata 

no és elegit, el Parlament resta dissolt automàticament i el President o Presidenta de la 

Generalitat en funcions convoca eleccions de manera immediata, que han de tenir lloc entre 

quaranta i seixanta dies després de la convocatòria. 

Cal tenir en compte que durant els dos mesos següents a aquesta primera votació 

d’investidura fallida, o comunicació “equivalent” d’impossibilitat de proposar, la Presidència del 

Parlament continua realitzant la funció institucional derivada del seu paper de realitzar noves 

propostes viables d’investidura. Pot ser que això no sigui possible, com en el cas de l’anterior 

legislatura espanyola on, des de la primera votació d’investidura fallida, el 23 de juliol de 2019, 

no n’hi va haver cap altre, i les Corts es van dissoldre automàticament el 24 de setembre de 

2019. Tot l’anterior sens perjudici de les rondes de contactes realitzades pel rei, i la posició 

publica de bloqueig per les manifestacions dels grups polítics i partits. 

En aquest sentit, cal tenir en compte les SSTC 16/1984 i 15/2000, on es resolen tres diferents 

impugnacions entenent com inconstitucional el cas d’inactivitat per part del President del 

Parlament de Navarra per fer propostes de candidatures. Tanmateix, cal tenir en compte que 

a Navarra, per al cas que en el termini de dos mesos no prosperi la investidura, està prevista 

la proclamació automàtica del candidat proposat per la força política que hagi obtingut més 

escons, per la qual cosa la inactivitat afavoreix a una determinada candidatura. 

 

5. Dissolució automàtica del Parlament. 

 

La dissolució automàtica del Parlament per manca d’investidura d’una nova Presidència de la 

Generalitat està prevista als  articles 66 i 67.3 EAC i l’art. 4.7 de la LPG.    

Per tant, en aquest cas, la dissolució del Parlament no es produeix per una decisió del 

President de la Generalitat, sinó de forma automàtica, ex lege, per efecte del transcurs del 

termini dels dos mesos i de la conseqüència jurídica que en dedueixen els esmentats 

preceptes estatutaris i de la LGP.  

Però cal tenir en compte que l’art. 10.c) de la mateixa LGP, entre les atribucions que confereix 

al President de la Generalitat, especifica les de: “c) Convocar les eleccions al Parlament i 

decretar la dissolució anticipada o la fi de la legislatura.” 
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Per tant, en el supòsit que ara contemplem, en puritat, el President de la Generalitat substitut 

interí en funcions, només podria constatar que s’ha produït el supòsit de fet –transcurs dels 

dos mesos sense que s’hagi investit nou President- i que s’ha produït també la conseqüència 

jurídica prevista en els esmentats preceptes, del finiment automàtic de la legislatura.  

Però per donar compliment al que prescriu l’art. 10.c) de la LGP, aquesta constatació del fi de 

la legislatura ha d’estar inclosa en el primer article de la part dispositiva del Decret de 

convocatòria de les eleccions i, de manera immediata, a continuació -com requereix l’art. 67.3 

de l’EAC-, en l’art. 2 del mateix Decret ha de convocar les eleccions al Parlament de 

Catalunya. 

A més, cal precisar també que, en aquest cas que cap candidat o candidata a President hagi 

resultat investit, d’acord amb l’article 67.3 EAC la convocatòria per convocar eleccions és del 

President en funcions. La LPG preveu que el President substitut no pot dissoldre el Parlament, 

però en el cas de l’article 67.3 EAC, davant la manca d’investidura, el Parlament queda dissolt 

automàticament, de manera que el President substitut no exerceix una prerrogativa de 

dissolució anticipada -no en té la competència d’acord amb l’article 6.3 de la LPG-, sinó que 

només executa un mandat estatutari de convocar eleccions donat aquest supòsit concret.  

 

 

6. Terminis per a la convocatòria de noves eleccions, competència per convocar-les, 

 

Com s’ha exposat, l’art. 67.3 EAC estableix que, en aquest supòsit de no investidura d’un 

President o Presidenta, transcorreguts els dos mesos, el Parlament resta dissolt 

automàticament i el president o presidenta de la Generalitat en funcions convoca eleccions de 

manera immediata, que han de tenir lloc entre quaranta i seixanta dies després de la 

convocatòria. 

Amb l’expressió “de manera immediata”, aquest precepte estatutari també sembla indicar que 

la convocatòria de les eleccions s’hauria de Decretar sense solució de continuïtat des del 

moment que s’ha produït el finiment de la legislatura.  

Per això, cal entendre que el Decret hauria de ser expedit pel President substitut interí en 

funcions el mateix dia que es compleix el termini dels dos mesos i es produeix la fi de la 

legislatura, s’hauria de publicar l’endemà i el Decret hauria de preveure la seva entrada en 

vigor el mateix dia de la seva publicació, d’acord també amb el que disposa l’art. 42 i la 

Disposició addicional Primera de la LOREG.  

A més, el Decret de convocatòria de les eleccions hauria de tenir el contingut que prescriuen 

l’EAC i les disposicions de la LOREG, de manera que les eleccions s’haurien de celebrar el 

dia cinquanta-quatrè posterior a la convocatòria. 
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Aquest és l’informe que emetem únicament subjecte a l'acompliment dels principis 

d'objectivitat, de llibertat de consciència i d'independència professional. 
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