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Tractats internacionals. Lleis.
Sentències del Tribunal Constitucional

Lleis
qualificades
Llei
qualificada reguladora del
procediment de control
previ de constitucionalitat
dels acords internacionals
a que es refereix l’article
64.2 de la Constitució i de
modificació de l’article 62
de la Llei qualificada del
Tribunal Constitucional
Atès que el Consell General en la seva
sessió del dia 14 de desembre de 1995 ha
aprovat la següent:

Llei qualificada reguladora
del procediment de control
previ de constitucionalitat
dels acords internacionals a
que es refereix l’article 64.2
de la Constitució i de
modificació de l’article 62 de
la Llei qualificada del
Tribunal Constitucional
Exposició de motius
L’article 59 de la Llei qualificada del
Tribunal Constitucional de 3 de setembre
del 1993 estableix que poden ésser objecte de control previ de constitucionalitat pel Tribunal Constitucional els tractats
internacionals contemplats a l’article 64
de la Constitució, entre els que s’inclouen
els acords conclosos pel Govern a què es
refereix l’apartat segon de l’esmentat precepte constitucional.
Malgrat això, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional només regula detalladament el procediment de control de
constitucionalitat dels tractats internacionals sense concretar el dels acords internacionals ja que, segons es declara
expressament en la seva exposició de
motius, a d’ésser una llei distinta la que
ha de regular aquesta matèria.

Aquest és, precisament, l’objecte
d’aquesta llei, que es dicta per tal de fer
possible que el Tribunal Constitucional
pugui exercir la seva funció de control
previ de constitucionalitat també sobre
els acords internacionals que el Govern
pugui concloure en exercici de les seves
competències.
Finalment, seria convenient donar una
nova redacció a l’article 62 de la Llei
qualificada del Tribunal Constitucional,
per tal d’incloure una referència específica als acords i de precisar que el control
del Tribunal Constitucional s’estén també a constatar el compliment del procediment de negociació dels tractats
previstos a l’article 66 de la Constitució.
Article 1
1. El control previ de constitucionalitat
dels acords internacionals a què es refereix l’article 64.2 de la Constitució s’ajustarà a les regles següents:
a. El Govern informa el Consell General i els Coprínceps de la decisió de
subscriure un acord internacional.
b. Un cop fixat el text definitiu de
l’acord i abans que es manifesti formalment el consentiment de l’Estat, el Govern haurà de posar-lo en
coneixement dels Coprínceps i del
Consell General.
c. La sol.licitud de control de constitucionalitat prevista a l’article 59 de la Llei
qualificada del Tribunal Constitucional
es podrà presentar en el termini de
quinze dies, a comptar del següent a la
comunicació a què es refereix l’apartat
anterior.
d. La presentació d’una sol.licitud de
dictamen previ de constitucionalitat
impedeix la formalització per part del
Govern del consentiment de l’Estat sobre l’acord fins el moment en què el
Tribunal emeti el seu dictamen. A
aquest efecte, el Tribunal posarà en
coneixement immediat del Govern la
presentació de la sol.licitud de dictamen.
e. El Tribunal tramitarà la sol.licitud
d’acord amb el procediment previst al
capítol tercer del títol IV de la Llei
qualificada del Tribunal Constitucional, tenint en compte les previsions
anteriors.

2. Si el dictamen del Tribunal Constitucional es pronuncia a favor de la constitucionalitat de l’acord, però constata que
el seu contingut és competència del Consell General, s’haurà d’aprovar i ratificar
segons el que preveu la Constitució per
als tractats internacionals.
Article 2
Es modifica l’article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional de 3
de setembre de 1993, que passa a tenir el
redactat següent:
“Article 62
1. El dictamen del Tribunal Constitucional ha de pronunciar-se sobre l’adequació a la Constitució de les
estipulacions del tractat o de l’acord que
hagin estat qüestionades així com, quan
s’escaigui, sobre el compliment del procediment de negociació previst a la Constitució.
2. Si el dictamen conté algun pronunciament d’inconstitucionalitat, el tractat
no pot ratificar-se ni tampoc es pot manifestar el consentiment de l’Estat en el
cas dels acords. Quan la inconstitucionalitat no es produeixi per un vici de procediment, el Tribunal ha d’indicar els
preceptes constitucionals que resulten
afectats per si fos procedent la previsió
del paràgraf segon 2, apartat 2 de l’article
101 de la Constitució”.

Disposició transitòria
Pels acords conclosos pel Govern publicats abans de l’entrada en vigor de la
present Llei qualificada, el termini fixat
en l’article 1 apartat 1 c) de la present Llei
es comptabilitza a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta.
Casa de la Vall, 14 de desembre de 1995
Josep Dalleres Codina
Síndic General
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