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EL FONAMENT DE LES COMPETÈNCIES: 
EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ



EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ
EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ EN LA NORMATIVA COMUNITÀRIA

Art. 288 TFEU. Normes de la UE:

Necessària competència per a elaborar-les.

TIPUS Característiques
REGLAMENTS Abast general. Obligatori i directament aplicables.
DIRECTIVES Abast general. Obliga l’EM destinatari pel que fa al resultat a

aconseguir, però deixa a les autoritats nacionals l’elecció de la forma

i dels mitjans.
DECISIONS Relativa a determinats destinataris, sense abast general. Obligatòria.

RECOMANACIONS No vinculant.
DICTÀMENS No vinculant.



EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ
EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ EN LA NORMATIVA COMUNITÀRIA

La competència per a elaborar normatives:

 És derivada i atribuïda pels EM
• Únicament el que els EM cedeixen
• Mitjançant els tractats

o Eina per a atribuir l’exercici de 
competències dels EM

 Diferència entre org. internacional i EU d’Europa
o No hi ha sobirania europea

 Inicialment no reconeguda
o Van Gend en Loos – TJCE 1963
o Art. 5 TUE i 7 TFUE



ASSUMPTE – TJCE 5.02.1963



EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ
EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ EN LA NORMATIVA COMUNITÀRIA

Art. 5.2 TUE:

“En virtut del principi d’atribució, la Unió actua 
únicament dins dels límits de les competències que 
els estats membres li han atribuït en els tractats per 
a assolir els objectius que determinen aquests 
tractats. 

Qualsevol competència que els tractats no 
atribueixin a la Unió correspon als estats membres.”

Facetes:
- Positiva

- Necessitat de justificar la competència
- Negativa

- Clàusula residual a favor dels EM



EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ
EL PRINCIPI D’ATRIBUCIÓ A L’ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL

Article 93 CE: RATIFICACIÓ DE TRACTATS AMB CESSIÓ D’EXERCICI DE COMPETÈNCIES

Mitjançant una llei orgànica es podrà autoritzar la celebració de tractats pels quals s’atribuïsca a una 
organització o a una institució internacional l’exercici de competències derivades de la Constitució. (…)

Article 95 CE: CONTROL DE CONSTITUCIONALITAT

1. La celebració d’un tractat internacional que continga estipulacions contràries a la Constitució exigirà la 
revisió constitucional prèvia. 

2. El Govern o qualsevol de les cambres pot requerir el Tribunal Constitucional perquè declare si aquesta 
contradicció existeix o no.

Declaració 1/1992, del TC. Tractat de Maastricht 

Declaració 1/2004, del TC. Sobre ratificació Constitució Europea 
TC subratlla límits a la cessió de l’exercici de competències sobiranes:

Respecte a la sobirania de l’Estat
Respecte a les estructures constitucionals bàsiques
Respecte al sistema de valors, principis i drets fonamentals



CARACTERÍSTIQUES DE LES COMPETÈNCIES



PRECISIONS CONCEPTUALS / 
CARACTERÍSTIQUES DE LES COMPETÈNCIES

Expresses Específiques Funcionals Irreversibles Efectives



APLICACIÓ: EL PRINCIPI 
D’ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES
Llegir el text 1 i contestar breument les preguntes següents:
a) Supòsit davant del qual ens trobem.

b) Què fan les autoritats alemanyes i els productors de tabac anglesos?

c) Per quin motiu recorren al TJUE?

d) Què resol el TJUE?

Llegir el text 2 i contestar breument:

a) Supòsit davant del qual ens trobem.

b) Què fan les autoritats alemanyes?

c) Per quin motiu recorren al TJUE?

d) Què resol el TJUE?

e) Quina diferència hi ha amb el cas del text 1?



CATEGORIES I ÀMBITS DE COMPETÈNCIES 



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES

a) Competències exclusives

b) Competències compartides

c) Competències de suport, 
coordinació i complement

d) Altres competències de l’art. 2 
TFUE

e) Les competències implícites

ARTICLE 2 TFUE ARTICLES 3 a 6 TFUE

CATEGORIES DE COMPETÈNCIES ÀMBITS CONCRETS

Intent de clarificació (frustrat) en el Tractat de Lisboa



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES EXCLUSIVES

Art. 2.1 TFUE: Quan els tractats atribueixen a la Unió una competència 
exclusiva en un àmbit determinat, només la Unió pot legislar i adoptar actes 
jurídicament vinculants, mentre que els estats membres, com a tals, 
solament poden fer-ho si són facultats per la Unió o per a aplicar actes de la 
Unió.

Matisos: aplicació – transitori – habilitació

Competències exclusives: art. 3.1 TFUE



a) La unió duanera





b) L’establiment de les normes sobre competència necessàries per al 
funcionament del mercat interior: ABÚS POSICIÓ DOMINANT I 
PRÀCTIQUES RESTRICTIVES COMPETÈNCIA



b) L’establiment de les normes sobre 
competència necessàries per al 
funcionament del mercat interior:

AJUDES D’ESTAT



c) La política monetària als EM la moneda 
dels quals és l’euro



d) La conservació dels recursos 
biològics marins en el marc de la 
política pesquera comuna



e) La política comercial comuna:
- control inversions estrangeres
- acords lliure comerç
- instruments de defensa comercial



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES EXCLUSIVES

Art. 2.1 TFUE: Quan els tractats atribueixen a la Unió una competència exclusiva en 
un àmbit determinat, només la Unió pot legislar i adoptar actes jurídicament 
vinculants, mentre que els estats membres, com a tals, solament poden fer-ho si 
són facultats per la Unió o per a aplicar actes de la Unió.

Competències exclusives: art. 3.1 TFUE

+ Art. 3.2 TFUE: La Unió també té competència exclusiva per a concloure un acord 
internacional quan aquesta conclusió és prevista en un acte legislatiu de la Unió, si 
cal per a permetre-li exercir la seua competència interna o en la mesura que pot 
afectar normes comunes o alterar-ne l’abast.



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES COMPARTIDES

Art. 2.2 TFUE: Quan els tractats atribueixen a la Unió una competència 
compartida amb els estats membres en un àmbit determinat, la Unió i els estats 
membres poden legislar i adoptar actes jurídicament vinculants en l’àmbit 
esmentat. 

Els estats membres exerceixen la seua competència en la mesura que la Unió 
no exerceixi la seua. Els estats membres exerceixen novament la seua 
competència en la mesura que la Unió decideixi deixar d’exercir la seua.

l’espai per la UE)

INSTRUMENT CLAU: LES DIRECTIVES



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES COMPARTIDES

Art. 2.2 TFUE: Quan els tractats atribueixen a la Unió una competència compartida amb 
els estats membres en un àmbit determinat, la Unió i els estats membres poden 
legislar i adoptar actes jurídicament vinculants en l’àmbit esmentat. 

Els estats membres exerceixen la seua competència en la mesura que la Unió no 
exerceixi la seua. Els estats membres exerceixen novament la seua competència en la 
mesura que la Unió decideixi deixar d’exercir la seua.

“preemption” (ocupació de l’espai per la UE)

INSTRUMENT CLAU: LES DIRECTIVES



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES COMPARTIDES

Art. 4.1 TFUE: definició per defecte

“la Unió té competència compartida amb els estats membres quan els tractats li atribueixen 
una competència que no es correspon amb els àmbits esmentats pels articles 3 
(competències exclusives) i 6 (competències de suport)”. Principals (4.2 TFUE):

mercat interior la protecció dels consumidors

política social el medi ambient

la cohesió econòmica, social i territorial les xarxes transeuropees

l’agricultura i la pesca, amb exclusió de la 
conservació dels recursos biològics marins

l’energia

els transports l’espai de llibertat, seguretat i justícia

els problemes comuns de seguretat en matèria de salut pública

Investigació i desenvolupament tecnològic (4.3 TFUE)
Cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària 

(4.4 TFUE)



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES DE SUPORT COORDINACIÓ I COMPLEMENT

Art. 2.5 TFUE: En determinats àmbits, i en les condicions establides pels tractats, la 
Unió té competència per a dur a terme accions amb la finalitat de donar suport a 
l’acció dels estats membres, coordinar-la o complementar-la, sense substituir
tanmateix la seua competència en els àmbits esmentats. 

Aquestes competències no podran comportar l’harmonització de disposicions

Competències compartides: art. 6 TFUE

protecció i millorament de la salut humana la indústria

la cultura el turisme

la cooperació administrativa la protecció civil

l’educació, la formació professional, la joventut i l’esport 



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
ALTRES COMPETÈNCIES ESMENTADES EN L’ART. 2 TFUE

Art. 2.3 i 4 TFUE: 

- polítiques econòmiques i d’ocupació

- política exterior i de seguretat comuna

UE les coordina a través d’orientacions generals i 
iniciatives àmplies (regulació detallada en el TUE i 
TFUE de com ho pot fer)

Josep Borrell, Alt Representant de la 
Unió per a Assumptes Exteriors i 
Política de Seguretat



TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES
COMPETÈNCIES IMPLÍCITES

Competències que no han sigut expressament atribuïdes pels tractats però necessàries 
per a la realització dels objectius de la UE, o essencials per a l’exercici de les seues 
funcions.

Es basa en els “implied powers” i l’art. 3.6 TUE (princ. suficiència mitjans)

Requisits reconeixement: art. 352 TFUE (clàusula d’imprevisió o flexibilitat)
 Proposta Comissió

 Unanimitat Consell 

 Aprovació Parlament Europeu + parlaments nacionals consulta principi subsidiarietat

Ús excepcional  Límits: objectius UE – necessitat – subsidiàries – matèries 
limitades



4. PRINCIPIS QUE REGEIXEN 
L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES



 Provinents dels principis generals del dret comuns als EM

 Art. 5 TUE

 Principis:
 Ens trobem davant d’una competència de la UE?  principis d’atribució (+normes 

atribució competència)

 Fins a quin punt la UE pot exercir la seua competència?  subsidiarietat (competències 
no exclusives) i proporcionalitat (totes les competències)

 Exercici competències no és absolut (ni tan sols de les exclusives)

 Altres (cooperació interinstitucional, solidaritat, etc.) 



PRINCIPIS 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT

Regulats en:

- Article 5 TUE

- Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat (2008).

Principis que ajuden a delimitar i concretar què pot o no fer la UE 
respecte de l’exercici d’una competència atribuïda.



PRINCIPIS 
SUBSIDIARIETAT

Article 5.3 TUE: “En virtut del principi de subsidiarietat, la Unió, en els 
àmbits en què no té competència exclusiva, intervé només en el cas que i en 
la mesura en què els objectius d’una acció determinada no puguen ser 
suficientment assolits pels estats membres, ni a escala central ni a escala 
regional i local, i puguen en canvi ser assolits millor, per raó de les 
dimensions o dels efectes de l’acció projectada, a escala de la Unió”

Justificacions relacionades amb el principi de subsidiarietat:

 Dimensió comunitària del problema

 Necessitat d’actuar

 Major eficàcia de la resposta



PRINCIPIS 
SUBSIDIARIETAT

Article 5.3 TUE: “En virtut del principi de subsidiarietat, la Unió, en els 
àmbits en què no té competència exclusiva, intervé només en el cas que i en 
la mesura en què els objectius d’una acció determinada no puguen ser 
suficientment assolits pels estats membres, ni a escala central ni a escala 
regional i local, i puguen en canvi ser assolits millor, per raó de les 
dimensions o dels efectes de l’acció projectada, a escala de la Unió”

Importància recent per:

 Preocupació centralisme UE

 Sensació de pèrdua d’identitat i sobirania nacional

 Consciència sobre la necessària proximitat de les AP a la ciutadania

Però no és un mecanisme 100% efectiu



PRINCIPIS 
PROPORCIONALITAT

Article 5.4 TUE: “en virtut del principi de proporcionalitat, el contingut 
i la forma de l’acció de la Unió s’han de cenyir al que siga necessari 
per a assolir els objectius dels tractats”

 origen jurisprudencial

 s’aplica a totes les competències que exerceix la Unió

 es legislarà únicament en el que siga necessari (la fórmula menys invasiva)
 P. ex.: preferència de l’ús de directives al de reglaments

 qualsevol càrrega sobre els governs nacionals, les autoritats locals, els agents 
econòmics o els ciutadans  reduïda al mínim i proporcionada a l’objectiu



Protocol en l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat:
 obligació de la UE de justificar l’aprovació de la normativa en relació 
amb aquests principis (art. 5). 

 realça el rol dels parlaments nacionals en el control de l’aplicació del 
principi de subsidiarietat (no el de proporcionalitat)

Com?

El control del principi de subsidiarietat pot ser ex ante o ex post.

PRINCIPIS 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT







CONTROL EX ANTE (mecanisme d’alerta primerenca)



Si 1/3 

revisió

(1/4 en llibertat, 
seguretat i justícia)

Si >1/2 
reexaminar + 
possibilitat de 
revocació



Web de la UE sobre els Informes dels EM sobre subsidiarietat:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/i
ndex_en.htm

Control del principi de subsidiarietat pel Congrés dels Diputats:

https://www.congreso.es/web/guest/cem/congresoue

http://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirecto
?codOrgano=318&codSesion=8&idLegislaturaElegida=14

https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualEmisionSemiDirect
o?&idLegislaturaElegida=12&codOrgano=318&codSesion=33

PRINCIPIS 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT



CONTROL : recurs de nul·litat



Informes anuals de la Comissió sobre l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat

PRINCIPIS 
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT



ALTRES PRINCIPIS

SUFICIÈNCIA DE 
MITJANS

Que la UE ha de 
disposar dels 

mitjans apropiats 
per a aconseguir 
els seus objectius 

i dur a terme 
polítiques 

(art. 311 TFUE)

SOLIDARITAT

En cas de terrorisme 
o catàstrofe 
(222 TFUE)

Clàusula d’ajuda 
mútua en cas 

d’agressió armada al 
territori d’un EM 

(42.7 TUE)

COOPERACIÓ LLEIAL 
(4.3 TUE)

Respecte i 
assistència mútua 

entre UE i EM 

Garantir compliment 
tractats 

Facilitar treball a la 
UE

COOPERACIÓ 
INTERINSTITUCIONAL

Entre les 
mateixes 

institucions 
comunitàries 

Art. 13.2 TUE i 295 
TFUE: articulació 

interna de les 
institucions
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