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ANTECEDENTS DE FET 

Únic.- El present procediment s’ha incoat arran de l’auto-denúncia 

presentada individualment pel MH Sr. Joaquim TORRA i PLA, President de 

la Generalitat de Catalunya.  

La ponència ha correspost per torn al magistrat d’aquesta Sala Il·lm. Sr. 

Carlos Ramos Rubio 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- És competència de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya la inculpació, el processament i l’enjudiciament del 

President i dels Consellers del Govern de la Generalitat de Catalunya per 

qualsevol delicte comès dins del territori d’aquesta Comunitat Autònoma, 

en virtut del que disposa l’article 70.2 EAC i l’article 73.3.a) LOPJ, sempre 

que aquesta atribució no correspongui al Tribunal Suprem. 

Segon.- Aquest procediment s’ha incoat arran de l’auto-denúncia 

formulada individualment pel MH Sr. Joaquim TORRA i PLA, President de 

la Generalitat de Catalunya, emprant un imprès facilitat ―sembla ser― 

per una determinada Associació de ciutadans, que ha promogut 



 

 

públicament portar a terme aquesta actuació processal en protesta contra 

la sentència dictada pel Tribunal Suprem el passat 14 d’octubre de 2019. 

El signant d’aquest imprès reconeix en ell, simplement “haver pres part” 

els passats dies 20 setembre i 1 d’octubre de 2017, en un moment en que 

no ostentava cap càrrec públic, en uns esdeveniments relacionats amb el 

denominat “referèndum d’autodeterminació” celebrat l’1 d’octubre de 

2017, que ha estat, finalment, declarat inconstitucional per la sentència 

del Tribunal Constitucional de 17 d’octubre de 2017 i pel qual ―segon 

diu― han estat condemnats diverses persones pel Tribunal Suprem en la 

seva sentència de 14 d’octubre de 2019, sol·licitant que s’incoï les 

oportunes Diligències Prèvies on se li confereixi la condició i les garanties 

processals que corresponguin a les persones investigades per raó de 

delicte. 

Tercer.- Disposa l’article 269 LECrim que, formalitzada que sigui la 

denúncia, es procedirà o manarà procedir pel jutge o tribunal davant de 

qui es fes a la comprovació del fet denunciat, “fora que aquest no 

revesteixi caràcter de delicte”; supòsit aquest en que el jutge o tribunal 

“s’abstindran de tot procediment, sense perjudici de la responsabilitat en 

que puguin incórrer si desestimen aquella indegudament”. 

En aquest sentit, la jurisprudència declara que no té cap justificació 

l’obertura d’un procés penal per a comprovar uns fets que, de ser 

acreditats, no serien constitutius de delicte. Aquest és el cas dels fets als 

que al·ludeix l’escrit que ha donat lloc a la incoació d’aquest procediment. 

En efecte, la simple participació d’un ciutadà ―sense càrrec públic i sense 

haver estat requerit d’abstenció per cap tribunal― en el denominat 

“referèndum d’autodeterminació” celebrat el passat 1 d’octubre de 2019, 

consistent en “protestar pels registres i les detencions que la Guàrdia Civil 

estava realitzant en diversos indrets del país, que pretenien evitar la 

celebració del referèndum d’autodeterminació”, o “concentrar-se i 

protestar com a mostra e desaprovació” per aquetes actuacions policials, 

o “participar activament en la jornada de votació del referèndum”, o 

“demanar i encoratjar més gent a fer el mateix”, no constitueix infracció 

penal de cap classe, ja que, ateses les circumstàncies en que el denominat 

“referèndum d’autodeterminació” es va desenvolupar efectivament, no 

existeix constància de que l’auto-denunciant hagués pogut cometre un 



 

 

delicte de desordres públics (articles 514, 557 i 558 CP) o cap altre 

similar. 

Per tot això, 

Dispositiva 

La SALA CIVIL I PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA ha decidit: 

DECLARAR la competència de la Sala per a conèixer d’aquest 

procediment, DECLARAR, així mateix, que no hi ha lloc a l’admissió de la 

denúncia presentada pel MH Sr. Joaquim TORRA i PLA, i ORDENAR 

L’ARXIU de les actuacions. 

Notifiqueu aquesta resolució al Ministeri Fiscal i poseu-la en coneixement 

de l’auto-denunciant en el domicili que per aquest efecte va facilitar.  

Aquesta resolució judicial no és ferma i contra ella es pot formular recurs 

de súplica davant d’aquest mateix Tribunal, que haurà d’exercitar-se, en 

el seu cas, dins els tres dies següents a la seva notificació, mitjançant 

advocat i procurador. 

Així ho acorden, ordenen i signen els magistrats citats a l’encapçalament. 

En dono fe. 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA.- Tot seguit es compleix el que s’ha ordenat. En dono fe. 

 


