
 
 

El legislador impacient 
 
 
A les societats actuals d’opinió pública, els polítics són, potser inevitablement, subjectes 
apressats, impacients, quasi ansiosos. La vida política es regeix de manera accelerada pels 
vaivens dels mitjans de comunicació i per les percepcions ràpides i ràpidament canviants 
dels ciutadans. No és estrany, per tant, que els polítics, tant els que governen com els que 
s’asseuen als parlaments, pretenguin adoptar mesures a corre-cuita i amb impacte 
immediat segons el raser dels mitjans i de l’opinió pública. Els gestos ben visibles i les 
decisions precipitades, transmeses en temps real, constitueixen la manera de procedir 
natural en aquest entorn. 
 
El model de legislador que han utilitzat la filosofia, la teoria política i moral, així com la 
reflexió jurídica, no pot ser més diferent. La seva conducta es regeix per la ponderació, la 
decisió meditada i la cerca del bé comú a llarg termini. Les normes a les que s'hauran de 
subjectar els ciutadans no són producte de decisions precipitades, de la immediatesa 
urgent, sinó fruit d’un estudi llarg i acurat sobre la millor manera de governar la societat i 
d’ordenar la convivència. Aquest ideal de “sobirà” −ja sigui el príncep o la nació− de l’edat 
moderna i contemporània sempre és reflexiu i prudent. Com diu un dels nostres clàssics, 
requereix “…tomar el pulso a los negocios y tentar el vado antes de entrar en el río arrebatado y 
furioso, y hacer las cosas de manera que la gente cuerda y grave las tenga por acertadas”1. La 
deferència −o, en sentit oposat, la sorpresa o la indignació− amb la que els juristes, sobretot 
els dels països de Civil Law, mirem al legislador i les seves obres hereta aquestes 
concepcions idealistes i racionalistes del poder legislatiu. Déu ens n’alliberi. 
 
Ara bé, una cosa és mirar al poder legislatiu −normatiu, en general− de front i amb unes 
bones dosis d'escepticisme, potser de desencant, i una altra ben diferent és no tenir dret a 
què les mesures legislatives que tindran un llarg recorregut i un ampli abast s'adoptin amb 
un grau mínim de preparació, anticipació i estudi. Que les regles del joc per a individus i 
empreses intentin respondre al que raonablement es coneix sobre el sector en què s’han 
d’aplicar i no siguin simples manifestacions d’un mer exercici del poder. 
 
Cap país del món té com a legisladors i prelegisladors a filòsofs platònics o a científics 
socials. Afortunadament. A tots els països democràtics, els actes del legislador responen a 
la lògica del joc polític en societats d'opinió pública. Però els millors d’ells han construït 
institucions i models de comportament que limiten el simple voluntarisme polític i 
introdueixen dosis variables de reflexió, ús del coneixement disponible i previsió dels 

                                                 
1 Pedro de RIBADENEYRA (1788), Tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe christiano para 
gobernar y conservar sus estados, Madrid, Pantaleón Aznar, 1788, p. 446 (l’edició original en castellà, traduïda 
pel mateix autor de la prèvia llatina, és del 1595). 
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efectes a llarg termini sobre el benestar social. En definitiva, promouen legisladors 
raonablement pacients. Alemanya i el Regne Unit en són dos bons exemples d’aquesta 
actitud. 
 
Per a la nostra vergonya, nosaltres no som així. El decisionisme polític campa sense control 
pel nostre procediment legislatiu, des de la menor de les oficines de qualsevol 
administració pública fins a la promulgació de la llei. El nostre legislador, que sovint és 
mandrós i remolejador, és també, quan es posa en marxa, terriblement impacient. Pren 
mesures sense avisar, sense pensar, per impuls. Això no és nou, ni molt menys, i ha succeït 
amb governs i parlaments −també els autonòmics− de tots els colors polítics. 
 
Però avui vull destacar dos casos recents i sagnants. El primer és objecte d’un treball que 
publiquem en aquest número. Em refereixo a la inesperada i no prenunciada modificació 
de l'art. 105.2 del Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de Societats Anònimes, que, de cop i volta, i sense estudi previ, fa saltar 
pels aires els límits estatutaris a l’exercici de drets de vot en les societats cotitzades. No estic 
segur si la mesura és bona o dolenta. Però el que és cert és que la manera en què s’ha 
adoptat ha estat funesta. No es pot legislar en qüestions rellevants per a la vida de les 
nostres empreses i del nostre benestar econòmic per a respondre a concretes lluites pel 
poder en un parell de societats de l’IBEX 35 i sense el més mínim anàlisi sobre les possibles 
conseqüències d’una regla d’aquesta transcendència. Per a canviar la Llei de societats 
anònimes caldria recollir el coneixement disponible, analitzar els efectes previsibles de les 
alternatives regulatòries en joc, redactar els textos legals acuradament, perquè els carrega el 
diable, i pensar en formes per a poder avaluar l’impacte del canvi legal en el futur i jutjar el 
seu bon o mal funcionament. En definitiva, el contrari del que ha succeït. 
 
Una cosa similar ha passat amb els arts. 21.1 de la Llei 7/2010, del 31 de març, General de la 
Comunicació Audiovisual, que restringeix a quatre anys el període màxim d'adquisició 
dels drets de competicions futbolístiques, una previsió que no només no existia en el 
projecte, sinó que ni tan sols havia estat objecte de cap debat o estudi. De nou, sóc agnòstic 
respecte de la bondat o no de la mesura (de fet, la Comissió Nacional de la Competència 
fins i tot vol endurir i limitar la durada a tres anys), però no pel que fa a la improvisació, a 
la imprudència que s’amaga a la manera d’adoptar-la. 
 
Un dels grans favors que podrien fer els qui tenen el poder polític, en els seus diferents 
nivells, és el de crear mecanismes i promocionar models de comportament que ens donin 
legisladors amb major i millor bagatge de coneixement i d’anàlisi de l’abast de les seves 
decisions normatives. Legisladors més actius també, però més pacients, per descomptat. 
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