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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sala Contenciosa Administrativa

Secció Segona

Recurs protecció jurisdiccional núm. 264/2013

Parts: LAURA MASSANA I MAS, DOLORS CAMATS LUIS, JOAN MENA 

ARCA, JAUME BOSCH I MESTRES, DAVID CAMPAÑON COSTA, 

HORTENSIA GRAU JUAN, JOAN HERRERA TORRES, SALVADOR MILÀ I 

SOLSONA, MARTA RIBAS FRIAS, JOSEP VENDRELL GARDEÑAS, 

LORENA VICIOSO ADRIÀ, MARC VIDAL POU i SARA VILÀ I GALAN

c/ PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

SENTÈNCIA  Núm. 125

Magistrats:

Il·lm. Sr. Emilio Berlanga Ribelles

Il·lm. Sra. Núria Clèries Nerín

Il·lm. Sr. Javier Bonet Frigola

Il·lm. Sra. Montserrat Figuera Lluch

Il·lm. Sr. Héctor García Morago

Il·lm. Sra. María Mercedes Delgado López

Barcelona, 13 de febrer de 2014 

La Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya s'ha constituït per resoldre el recurs protecció jurisdiccional núm. 

264/2013, el qual va ser interposat per LAURA MASSANA I MAS, DOLORS 

CAMATS LUIS, JOAN MENA ARCA, JAUME BOSCH I MESTRES, DAVID 

CAMPAÑON COSTA, HORTENSIA GRAU JUAN, JOAN HERRERA TORRES, 

SALVADOR MILÀ I SOLSONA, MARTA RIBAS FRIAS, JOSEP VENDRELL 

GARDEÑAS, LORENA VICIOSO ADRIÀ, MARC VIDAL POU i SARA VILÀ I 
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GALAN, representats pel procurador Sr. IVO RANERA CAHIS, i assistits de lletrat, 

contra PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, representat i 

defensat pel  LETRADO DE LA GENERALITAT, amb intervenció del MINISTERI 

FISCAL.

Aquesta Secció ha pronunciat la Sentència següent en nom de SM el Rei.

Hi ha actuat com a ponent l'il·lm. magistrat Sr. Héctor García Morago, qui expressa 

el parer de la Sala.

ANTECEDENTS DE FET

Primer.- La representació de la part actora va interposar un recurs contenciós 

administratiu contra: 1) ACORD GOV/119/2013, de 27 d'agost, pel qual es modifica el 

límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual 

s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 

164/2013, de 14 de maig.

2) ACORD polític del Govern de la Generalitat de no presentar a debat i aprovació 

del Parlament els pressupostos de la Generalitat de Catalunya corresponents a l'exercici 

2013. 

Segon.- Acordada la incoació d'aquestes actuacions, se'ls va donar el curs processal 

previst per la Llei d'aquesta jurisdicció. Les parts van despatxar els tràmits conferits de 

demanda i contestació, en el seu moment i per ordre, i d'acord amb els fets i fonaments 

de dret dels seus escrits, van sol·licitar, respectivament i en els termes que hi consten, 

que s'anul·lessin els actes objecte del recurs i que aquest es desestimés. 

Tercer.- Es va continuar el procés pels seus tràmits fins a declarar-lo conclús i, 

finalment, es va assenyalar dia i hora per a votació i decisió que va tenir lloc el dia 11 de 

febrer de 2014.

Quart.- En la substanciació d'aquest procediment s'han observat i complert les 

prescripcions legals,

FONAMENTS DE DRET



3/8

PRIMER: El present recurs d'emparament ordinari ha estat promogut per 

L'IL·LTRE SR JOAN HERRERA TORRES i dotze membres més del grup 

d'INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS (IC-V) al PARLAMENT DE 

CATALUNYA.

Amb l'exercici d'aquesta acció els demandants pretenien que el GOVERN DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA fos condemnat a presentar en seu parlamentària el 

Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2013 i, d'aquesta 

manera, es veiés restablert el dret fonamental  de participació política dels parlamentaris 

(art 23.1 CE) -altrament dit: el “ius in officium” dels electes- mitjançant l'activació del 

procediment legislatiu corresponent. Tenint present, en aquest sentit, que la formulació i 

presentació del projecte de Llei de Pressupostos, constitueix un facultat privativa de 

l'Executiu (art 212 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya -EAC-).

Es tractava, al capdavall, de sengles pretensions que van tenir com a causa eficient 

la decisió política del Govern de no promoure un Pressupost per a l'exercici 2013 en no 

disposar o no conèixer amb prou antelació l'objectiu de dèficit assignat definitivament a 

Catalunya en seu estatal. Decisió política que els demandants van considerar 

materialitzada a través de les dues actuacions identificades com a objecte immediat del 

present recurs a l'escrit d'interposició; a saber: el reconeixement (inequívoc) de la 

decisió política de l'Executiu de no confegir un Pressupost per a l'any 2013, palesat per 

l'Honorable Conseller d'Economia i Coneixement en seu parlamentària el dia 29 d'agost 

de 2013; i l'acord governamental que precedí en dos dies aquesta compareixença 

parlamentària (Acord GOV/119/2013, de 27 d'agost), la finalitat del qual era la de fixar 

definitivament en un 91,4% el grau de disponibilitat de les partides del Pressupost 

prorrogat de 2012.

SEGON: Tant la defensa lletrada de l'Executiu autonòmic com el Ministeri Fiscal, 

van interessar la desestimació de la demanda. Tanmateix, bona part dels seus al·legats 

venien a incidir en circumstàncies que en el seu cas ens haurien de portar a declarar la 

inadmissibilitat del present recurs d'emparament ordinari. Així succeeix amb els retrets 

formulats pel Sr Advocat de la Generalitat de Catalunya, segons els quals ens trobaríem 

pràcticament al davant d'un litigi aliè a l'àmbit de cognició de la jurisdicció ordinària, 

per tractar-se d'una controvèrsia eminentment política, associada d'alguna manera a les 

relacions  entre dos Poders de rang constitucional i estatutari: El Govern i el Parlament.

Segons aquesta tesi, el “ius in officium” dels demandants només hauria estat 
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objecte d'algun gènere d'afectació si, davant la decisió governamental de no promoure 

un Pressupost de nou encuny per a 2013, els diputats recurrents s'haguessin vist privats 

injustificadament de la possibilitat de promoure  o de proposar una resposta política en 

seu parlamentària a través de les iniciatives previstes al reglament del Parlament de 

Catalunya en seu de fiscalització, censura, reprovació i impuls de l'acció de govern.

Per la seva banda, el Ministeri Fiscal hauria insistit en què ens trobem al davant de 

la impugnació d'un acte polític, com a tal inassequible per a la jurisdicció ordinària, a 

banda d'adduir que el present litigi obeeix a una controvèrsia de mera legalitat ordinària, 

inabordable a través del procediment preferent i sumari de protecció dels drets 

fonamentals.

Haurem, doncs, de donar resposta a les objeccions exposades precedentment abans  

de poder analitzar -si s'escau- l'existència o no de la lesió de drets invocada pels 

demandants. 

TERCER: Quant a la fiscalització jurisdiccional dels actes polítics per part del 

Poder Judicial, tenen raó els demandants quan ens recorden que amb la vigent Llei 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA) aquesta antiga polèmica 

hauria quedat superada.

Segueix incòlume la màxima segons la qual el nucli dur de la decisió política haurà 

de romandre extramurs del control jurisdiccional ordinari. Però l'art 2.a) LJCA ens 

recorda que, sigui quina sigui la naturalesa dels actes de Govern, l'ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu coneixerà de les qüestions que es suscitin envers la protecció 

jurisdiccional del drets fonamentals, els elements reglats i la determinació de les 

indemnitzacions que siguin procedents com a conseqüència dels dits actes.

Com també s'escaurà tenir present que de la doctrina del Tribunal Constitucional es 

pot inferir que la substitució deliberada d'uns Pressupostos Generals pròpiament dits per 

la pròrroga dels de l'exercici anterior, podrà repercutir negativament en els “ius in 

officium” dels parlamentaris (art 23.1 CE) fins al punt de fer-los creditors d'algun 

gènere de protecció. Però això sí: sota la condició de què els perjudicats reaccionin a 

través d'una iniciativa idònia que, com podrem comprovar, haurà de ser alguna de les 

previstes a la normativa parlamentària.

En l'anterior sentit, és prou il·lustrativa i suggerent la STC 40/2003, de 27 de febrer, 

la qual resolgué un recurs d'emparament que tenia per objecte, 
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(...)1. (...) la impugnación del Acuerdo  de la Mesa del Parlamento Vasco, de 28 de 

noviembre de 2000, confirmado por posterior Acuerdo de 11 de diciembre de 2000, por 

el que se inadmitió a trámite la proposición no de ley presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular para su debate en el Pleno con carácter urgente, a fin de 

requerir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para que "en el plazo más breve 

posible, y con carácter prioritario, remita a la Cámara un informe sobre los efectos 

legales de toda índole en las materias competencia del Tribunal que se derivan de la 

decisión del Gobierno de no remitir el Proyecto de Ley de Presupuestos en el plazo 

legal y en consecuencia de la entrada en vigor de la prórroga presupuestaria a partir 

del 1 de enero"(...)

El Tribunal Constitucional considerà que els impediments posats per la Mesa de la 

Cambra a la iniciativa empresa pels recurrents (la qual tenia per finalitat la de fer 

possible -previ informe del Tribunal de Comptes autonòmic- un pronunciament 

parlamentari sobre una decisió governamental anàloga a la què ara ens ocupa) es van 

traduir en una lesió del “ius in officium” dels demandants d'emparament. I en aquest 

sentit, el suprem intèrpret de la Constitució resolgué en els termes que segueixen:

 

(...)9. Las precedentes consideraciones conducen necesariamente al otorgamiento 

del amparo solicitado, si bien es preciso, por último, delimitar el alcance de los efectos 

de esta Sentencia, ya que los Acuerdos impugnados fueron adoptados en una 

legislatura ya concluida, al haber sido disuelto el Parlamento Vasco como 

consecuencia del Decreto del Lehendakari 2/2001, de 19 de marzo, por el que se 

disuelve el Parlamento Vasco y se convocan elecciones. No cabe por ello adoptar 

medida alguna de restablecimiento en el disfrute del derecho vulnerado, dirigida a 

órganos de una legislatura fenecida y en relación con una iniciativa parlamentaria 

asimismo caducada. Lo cual no impide satisfacer, en lo que sea posible, la pretensión 

del grupo parlamentario demandante de amparo mediante la declaración de lesión de 

su derecho reconocido en el art. 23.2 CEy la nulidad de los Acuerdos impugnados (en 

este sentido, SSTC 107/2001, de 23 de abril, FJ 10; 203/2001, de 15 de octubre, FJ 6; y 

177/2002, de 14 de octubre, FJ 11)(...)

Confirmant -si més no de forma sobreentesa- que el conflictes suscitats pels electes 

amb motiu de decisions polítiques de l'Executiu com la què ara és objecte del nostre 

plet, no constitueixen problemes de legalitat ordinària; sens perjudici de justificar, des 

de la nostra òptica, que la via adequada per tal de resoldre'ls jurídicament hagi de cercar-

se en un àmbit aliè a la jurisdicció ordinària. 
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QUART: En la línia que acabem d'exposar, succeeix que els raonament precedents 

ens hauran de conduir a la inadmissió de la demanda.

En la resposta donada pel Sr Advocat de la Generalitat de Catalunya als fonaments i 

a les pretensions dels actors es troba implícit un principi estructural bàsic del nostre 

règim polític; a saber: el de la divisió de poders. Principi, aquest, que imposa una 

interpretació restrictiva de les atribucions de la Jurisdicció ordinària en seu 

d'enjudiciament dels actes de Govern (dels actes polítics, al capdavall) quan aquests 

actes es projecten, no sobre particulars en sentit estricte, sinó sobre ciutadans que actuen 

en tant que membres d'un Poder Públic tant rellevant com és el Parlament.

Al segon paràgraf de la pàgina 6 de la demanda es venia a reconèixer sense embuts 

que el problema suscitat per la pròrroga del Pressupost de 2012 no afectava només als 

parlamentaris actors, i per aquest motiu se'ns deia literalment que “en el cas que ens 

ocupa, no seria un grup de diputats sinó tots ells”. Altrament dit: s'estava reconeixent 

que el problema de fons radicava en la defensa d'una prerrogativa que corresponia, no 

als diputats individualment o aïlladament considerats, sinó a la Cambra parlamentària a 

la qual pertanyien; a saber: la d'aprovar i, en el seu cas esmenar o rebutjar, la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Vist així el problema, el camí que haurien d'haver pres els diputats recurrents, 

hauria d'haver estat el marcat pels mecanismes que preveu el Reglament del Parlament 

de Catalunya (RPC) quan tots o part dels seus integrants consideren que s'escau 

fiscalitzar, censurar o reprovar les accions i omissions de l'Executiu (entre d'altres: arts 

134, 138, 139, 140, 145 i 146 RPC, relatius a la promoció de debats específics; 

interpel·lacions; mocions; control del compliment de les mocions; i propostes de 

resolució).

En el cas que els diputats demandants haguessin actuat d'acord amb l'anterior criteri 

i la iniciativa s'hagués vist frustrada o rebutjada, podrien haver impetrat directament 

(com ja hem pogut constatar a través de la STC 40/2003) l'emparament del Tribunal 

Constitucional de conformitat amb l'art 42 de la seva Llei Orgànica; però en cap cas el 

de la jurisdicció ordinària. I és en aquest sentit que li haurem de donar la raó a la defensa 

lletrada del Govern de la Generalitat quan sosté la inadmissibilitat de l'acció promoguda 

pels actors, amb la tesi de què no hi ha matèria susceptible d'impugnació en seu 

contenciosa administrativa (art 69.c LJCA).
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Si els diputats actors haguessin emprat els mecanismes de reacció continguts en el 

RPC i llur iniciativa no hagués prosperat, en cap cas haurien pogut impetrar l'auxili de la 

jurisdicció ordinària, perquè l'art 1.3.a) LJCA circumscriu la impugnació en seu 

contenciosa administrativa dels actes d'origen parlamentari, a aquells què han estat 

dictats en matèria de personal, administració i gestió patrimonial. La qual cosa és, per sí 

mateixa, indicativa del designi del nostre Ordenament jurídic de reservar a la justícia 

constitucional la resolució dels litigis sobre l'estatus parlamentari o sobre la relació entre 

Poders de rang constitucional i estatutari. 

 

Per tot això, s'escaurà declarar la inadmissibilitat del present recurs d'emparament 

ordinari, sense cap pronunciament sobre el fons.

CINQUÈ: De conformitat amb l'últim incís del paràgraf primer de l'art 139.1 

LJCA, no es formularà cap condemna en costes.

El present litigi -d'una singularitat més que evident-, presentava, com és de veure, 

seriosos dubtes de dret. Sobre tot mancant una normativa específica sobre conflictes 

entre òrgans estatutaris.

DECISIÓ:

DECLARAR LA INADMISSIBILITAT del present recurs contenciós administratiu 

264/2013, de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals, promogut per L'IL·LTRE 

SR JOAN HERRERA TORRES i dotze membres més del grup d'INICIATIVA PER 

CATALUNYA-VERDS (IC-V) al PARLAMENT DE CATALUNYA contra el 

GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, amb la intervenció del 

MINISTERI FISCAL.

Sense costes.

Contra aquesta sentència es pot interposar un recurs de cassació davant d’aquesta 

Sala en el termini de deus dies següents a la notificació. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts en la forma que la llei estableix i adjunteu-

ne un testimoniatge a les actuacions.

Així ho manem i ho signem.
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PUBLICACIÓ

Avui el magistrat ponent ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.


