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Quan la So cie tat Ca ta la na d’Estu dis Ju rí dics em va con vi dar a ex po sar
un te ma re la tiu a la Cons ti tu ció an do rra na, vaig pen sar im me dia ta ment
en el de l’a pli ca ció di rec ta de les se ves nor mes. Pro ba ble ment ho vaig fer 
per què es re fe reix a la pràcti ca ju rí di ca que és la que, com a ad vo cat, mi -
llor co nec, però tam bé per què pen so que és un te ma viu i apas sio nant i,
cer ta ment, un dels àmbits en què els efec tes de l’a pro va ció de la Cons ti -
tu ció es dei xen sen tir de ma ne ra im me dia ta.

Val a dir que no sem pre s’ha re co ne gut a les cons ti tu cions un va lor
nor ma tiu di rec te. En el nos tre àmbit te rri to rial, és a dir, en els paï sos de
l’Eu ro pa con ti nen tal, du rant tot el se gle XIX i prin ci pis del XX, la cons -
ti tu ció es con si de ra va més aviat com una so lem ne de cla ra ció de prin ci -
pis, de drets i de re gles d’or ga nit za ció que ha via d’és ser de sen vo lu pa da
per la llei per a es de ve nir apli ca ble. Fou a par tir de les Cons ti tu cions ale -
man ya del 1919 i aus tría ca del 1920, que es va anar obrint ca mí el prin ci -
pi de nor ma ti vi tat i vin cu la ció di rec ta de les nor mes cons ti tu cio nals,
prin ci pi que ha ins pi rat des prés la re dac ció de to tes les Cons ti tu cions
mo der nes.

La Cons ti tu ció an do rra na, que aviat com plirà cinc anys, és una Cons -
ti tució mo der na, i no sols per la da ta de l’a pro va ció, si nó tam bé pel seu
con tin gut (com vostès sa ben, s’ins pi ra molt di rec ta ment en la Cons ti tu ció 
Espan yo la del 1978) i, com a tal, està im preg na da del prin ci pi de nor ma -
ti vi tat di rec ta.

Això re sul ta es pe cial ment im por tant en un país com el nos tre, en què
es le gis la poc, i en el qual una bo na part del dret con sis teix en el dret co -
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mú que, en pa rau les de l’e xi mi ju ris ta ca talà i jut ge d’a pel·la cions
d’Ando rra Car les Obiols i Ta ber ner, “és un cos in te grat per la raó es cri ta
del dret romà, mo de ra da per la su pe rior equi tat del dret canò nic, com pe -
ne trat amb el dret in dí ge na i co rre git pel cos tum”.

Els par la ré, doncs, de l’a pli ca ció di rec ta de les nor mes cons ti tu cio nals a 
Ando rra: per fer-ho em re fe ri ré, en pri mer lloc, a allò que la ma tei xa Cons -
ti tu ció es ta bleix so bre aques ta qües tió; tot se guit, ex pli ca ré com l’a pli ca ció 
di rec ta afec ta, so bre tot, els pre cep tes de la part dogm àti ca del text cons ti tu -
cio nal i, per fi, des criu ré una sèrie de supò sits con crets d’a pli ca ció di rec ta
de les nor mes cons ti tu cio nals, dis tin gint quan ho fa la ma tei xa ad mi nis tra -
ció, quan es trac ta d’a pli ca ció pels tri bu nals or di na ris en via con ten cio sa, i
quan es pro dueix per la via es pe cí fi ca del pro ce di ment es pe cial i pre fe rent
de pro tec ció dels drets fo na men tals i, en da rre ra instància, del re curs d’em -
pa ra da vant del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

L’ar ti cle 3.1 de la Cons ti tu ció an do rra na afir ma: “La pre sent Cons ti tu -
ció, que és la nor ma su pre ma de l’or de na ment ju rí dic, vin cu la tots els po -
ders pú blics i els ciu ta dans”. Més en da vant l’ar ti cle 39 diu: “Els drets i
lli ber tats re co ne guts en els ca pí tols III i IV del pre sent tí tol” —els drets
fo na men tals de les per so nes i les lli ber tats públi ques, i els drets po lí -
tics— “vin cu len im me dia ta ment els po ders pú blics a tí tol de dret di rec ta -
ment apli ca ble... Els drets del ca pí tol V” —els drets econò mics, so cials i
cul tu rals— “con for men la le gis la ció i l’ac ció dels po ders pú blics, però
no més po den és ser in vo cats en els ter mes fi xats per l’or de na ment ju rí -
dic”. Fi nal ment, la dis posició de ro gatò ria es ta bleix que “amb l’en tra da
en vi gor d’a ques ta Cons ti tu ció, que den de ro ga des to tes les dis po si cions
an te riors en allò que la con tra di guin”.

So bre la ba se d’a ques tes nor mes po dem afir mar que el prin ci pi ge ne -
ral és el de l’a pli ca ció o vin cu la ció di rec ta que pro cla ma, des del tí tol I,
l’ar ti cle 3o., i que co rro bo ra la dis po si ció de ro gatò ria; men tre que l’ar ti -
cle 39 con té, al ho ra, un re for ça ment de l’es men tat prin ci pi ge ne ral per a
al guns dels seus pre cep tes i una ex cep ció per a uns al tres. El re for ça ment 
afec ta els drets fo na men tals i les lli ber tats pú bli ques, i es con cre ta en la
prohi bi ció que si guin li mi tats per la llei i en de ter mi na des ga ran ties pro -
ces sals (un pro ce di ment pre fe rent i ur gent per a pro te gir-los, més la pos -
si bi li tat de re curs d’em pa ra da vant del Tri bu nal Cons ti tu cio nal). L’ex -
cep ció afec ta el ca pí tol V, re la tiu als drets econò mics, socials i cul tu rals:
es trac ta de “drets col·lec tius” (dret al tre ball, a l’ha bi tat ge, a la pro tec ció 
de la sa lut, a la con ser va ció del pa tri mo ni cul tu ral, o a man te nir l’e qui li -
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bri ecolò gic) per als quals no ser vei xen els me ca nis mes tra di cio nals de
pro tec ció dels drets in di vi duals i als quals la Cons ti tu ció re co neix un va -
lor úni ca ment pro gramà tic.

La Cons ti tu ció an do rra na, amb 107 ar ti cles, dues dis po si cions ad di -
cio nals, tres de tran sitò ries, una de ro gatò ria i una fi nal, és una Cons ti tu -
ció re la ti va ment ex ten sa. Com que l’ex clu sió de l’a pli ca ció di rec ta a què
aca bo de re fe rir-me afec ta úni ca ment el ca pí tol V del tí tol II, que té deu
ar ti cles (del 27 al 36), re sul ta que més del no ran ta per cent dels ar ti cles
de la Cons ti tu ció són sus cep ti bles d’és ser di rec ta ment in vo cats i apli cats. 
Ara bé, a la pràcti ca, aques ta pos si bi li tat no afec ta d’i gual ma ne ra tots els 
pre cep tes cons ti tu cio nals. Per ex pli car-ho, usa ré una de les dis tin cions
clàssi ques del dret cons ti tu cio nal, la que dis tin geix en tre la part dogm àti -
ca i la part org àni ca de la Cons ti tu ció: la part dogm àti ca és aque lla que
for mu la els va lors, els prin ci pis bàsics del règim i els drets i lli ber tats
dels ciu ta dans, men tre que la part org àni ca està cons ti tuï da pels pre cep tes 
re la tius a l’or ga nit za ció, com petè ncies i fun cio na ment dels po ders pú -
blics. Ai xí, en el cas de la Cons ti tu ció an do rra na, la part dogm àti ca esta -
ria cons ti tuï da pel tí tol I, “De la so bi ra nia d’Ando rra”, i el tí tol II, “Dels
drets i lli ber tats”, i la part org àni ca se ria for ma da pels tí tols III a IX, que
es ta blei xen la re gu la ció bàsi ca dels prin ci pals òrgans ins ti tu cio nals: els
co prín ceps, el Con sell Ge ne ral (que és el par la ment), el Go vern, l’es truc -
tu ra te rri to rial, la Jus tí cia i el Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

La part org àni ca ne ces si ta, doncs, un de sen vo lu pa ment im me diat, per
a dre çar el nou règim que la Cons ti tu ció dis sen ya, i té una tra duc ció qua -
si im me dia ta en nor mes le gals. En el cas an dorrà, la ma tei xa Cons ti tu ció
pre veia, en la se va dis po si ció tran sitò ria pri me ra, l’o ber tu ra d’un pe río de
ex traor di na ri de ses sions del ma teix Con sell que ha via apro vat la Cons ti -
tu ció, per a apro var les nor mes in dis pen sa bles a la no va or ga nit za ció de
l’Estat: la Llei de règim elec to ral (per a or ga nit zar les elec cions que ha -
vien de do nar pas al pri mer par la ment cons ti tu cio nal), el Re gla ment del
Con sell Ge ne ral, les lleis de de li mi ta ció de com petè ncies i fi nan ça ment
dels co muns (per a de sen vo lu par el tí tol re la tiu a l’es truc tu ra te rri to rial) i
les de la Jus tí cia i del Tri bu nal Cons ti tu cio nal. To tes aques tes nor mes
van és ser efec ti va ment pro mul ga des en el ter mi ni pre vist i, con se güent -
ment, l’a pli ca ció dels pre cep tes cons ti tu cio nals en aques tes matè ries ja
no és di rec ta, si nó que es fa a tra vés de les lleis que de sen vo lu pen la
Cons ti tu ció.
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Hi ha, però, una matè ria im por tant a la qual no es re fe ria l’es men ta da
dis po si ció tran sitò ria pri me ra, la re la ti va a l’or ga nit za ció de l’Admi nis -
tra ció de l’Estat, i aques ta llei no va apro var-se ni en aquell pe río de ex -
traor di na ri de ses sions de l’any 1993, ni en cap dels al tres pe río des or di -
na ris i ex traor di na ris que s’han suc ceït des de lla vors, de ma ne ra que
con ti nua vi gent (al menys en part, car en al tra part ha que dat de ro ga da di -
rec ta ment per la Cons ti tu ció, i aquí te nim un pri mer exem ple d’a pli ca ció
di rec ta) una llei pre cons ti tu cio nal, con cre ta ment la Llei d’or ga nit za ció de 
l’Admi nis tra ció Ge ne ral, del 24 de maig de 1985. Aques ta man can ça ha
do nat lloc a l’a pli ca ció di rec ta, tant per la ma tei xa Admi nis tra ció com
pels tri bu nals que la con tro len d’un pre cep te de la part org àni ca de la
Cons ti tu ció: es trac ta de l’ar ti cle 72.2, que atri bueix al Go vern la po tes tat 
re gla ment ària. L’es men ta da po tes tat, que no li és atri buï da amb carà cter
ge ne ral per cap llei i que ha es tat dis cu ti da da vant dels tri bu nals de jus tí -
cia, li ha es tat re co ne gu da al Go vern per aquests, in vo cant di rec ta ment
l’ar ti cle 72.2 de la Cons ti tu ció. Tam bé han es tat ci tats pels tri bu nals els
ar ti cles 79 i 80 de la Cons ti tu ció, re la tius a les po tes tats i com petè ncies
dels co muns, tot i que aquests ar ti cles han es tat de sen vo lu pats per llei, i
fins i tot han do nat lloc a la in ter po si ció d’u na qües tió de cons ti tu cio na li -
tat, per mitjà de la qual la ju ris dic ció or dinà ria de ma na va al Tri bu nal
Cons ti tu cio nal que es pro nun ciés so bre l’a de qua ció a la Cons ti tu ció d’un
pre cep te con tin gut en una llei.

Un al tre supò sit d’a pli ca ció di rec ta d’un pre cep te de la part org àni ca
ens el pro por cio na la in ter ven ció del Mi nis te ri Fis cal en el pro ce di ment
pre fe rent i ur gent de de fen sa de drets fo na men tals, que no està pre vis ta
per la llei que re gu la aquest pro ce di ment, però a la qual s’ha do nat lloc per 
apli ca ció di rec ta de l’ar ti cle 93.1 de la Cons ti tu ció, que atri bueix al Mi nis -
te ri la de fen sa dels drets dels ciu ta dans. Val a dir que, ac tual ment, aque lla
in ter ven ció ha es tat re gu la da per la Llei del Mi nis te ri Fis cal. 

I tam bé en matè ria de com petè ncies dels co muns s’ha in vo cat en al gu -
na oca sió la Cons ti tu ció da vant dels tri bu nals, tot i trac tar-se d’u na matè -
ria que ha via es tat ja de sen vo lu pa da per llei.

Pas sem ara a la part dogm àti ca de la Cons ti tu ció. He dit a l’i ni ci que
l’a pli ca ció di rec ta de les nor mes cons ti tu cio nals afec ta molt més els pre -
cep tes d’a ques ta part, que no pas els de la part org àni ca. Això s’ex pli ca
fàcil ment per dos fets di fe rents: El pri mer, per què, contrària ment a la
part org àni ca, la part dogm àti ca no ha tin gut en ca ra pràcti ca ment cap de -
sen vo lu pa ment le gis la tiu; sí que s’han de sen vo lu pat les ga ran ties pro ce -
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di men tals (pro ce di ment d’ha beas cor pus i pro ce di ment pre fe rent i ur gent 
de tu te la de drets fo na men tals) però, en tre els drets sub stan tius, úni ca -
ment el dret a l’e du ca ció ha es tat ob jec te d’u na llei men tre que els al tres
drets fo na men tals o no te nen cap re gu la ció le gal (amb la qual co sa s’a pli -
ca di rec ta ment la Cons ti tu ció) o la te nen pre cons ti tu cio nal, com és el cas
del dret d’as so cia ció a què em re fe ri ré tot se guit, amb el re sul tat que cal
apli car tam bé en pri mer lloc la Cons ti tu ció.

El se gon fet és la ma tei xa na tu ra le sa de la part dogm àti ca, que es ta -
bleix drets i prin ci pis ge ne rals que do nen molt de joc i po den és ser in vo -
cats en mul ti tud de cir cumstàncies i de pro ce di ments. Però ve gem-ne,
més con cre ta ment, els supò sits.

La pri me ra i més ele men tal for ma d’a pli ca ció di rec ta de la Cons ti tu ció
es dó na quan la ma tei xa ad mi nis tra ció ho fa, d’o fi ci o a instància de part, 
sen se que es plan te gi cap con ten ciós. El cas pa ra digm àtic se ria, pro ba -
ble ment, el que s’ha pro duït en matè ria d’as so cia cions. La crea ció d’as -
so cia cions, a Ando rra, està re gu la da per dues nor mes re la ti va ment an ti -
gues, de 1950 i 1968, que con te nen una re gu la ció ben min sa; bàsi ca ment, 
es ta blei xen la ne ces si tat d’au to rit za ció prèvia per a crear una as so cia ció,
i n’im po sen de ter mi na des li mi ta cions. El més des ta ca ble de l’Ordi na ció
del 1950 és que prohi beix les as so cia cions “que vul guin per se guir rei vin -
di ca cions de clas se, llui ta po lí ti ca o so cial”; de la del 1968, que es ta bleix
l’o bli ga ció que “el pre si dent de l’a gru pa ció o as so cia ció haurà de ser de
na cio na li tat an do rra na”.

La pri me ra prohi bi ció ja s’ha via in ter pre tat la xa ment du rant l’èpo ca de
la “tran si ció”, en què el go vern ha via au to rit zat, com a as so cia cions, els
pri mers par tits po lí tics. Però tinc raons per a creu re que, abans de la Cons -
ti tu ció, el go vern no hau ria au to rit zat una as so cia ció pa tro nal com la que
ara exis teix. Tinc tam bé la cer ti tud ab so lu ta que no hau ria apro vat la crea -
ció d’un sin di cat, i que avui, en can vi, l’au to rit za ria per apli ca ció di rec ta
dels ar ti cles 17 i 18 de la Cons ti tu ció.

La se go na li mi ta ció, re la ti va a la na cio na li tat del pre si dent, ha es tat
ina pli ca da pel go vern des de l’en tra da en vi gor de la Cons ti tu ció, en apli -
ca ció de l’ar ti cle 17, so bre lli ber tat d’as so cia ció, i del 39.2, que re co neix
als es tran gers le gal ment re si dents a Ando rra l’e xer ci ci dels drets i lli ber -
tats del ca pí tol III del tí tol II. Val a dir que aques ta ac ti tud del go vern ha
en so pe gat, oca sio nal ment, amb l’o po si ció dels sec tors més re frac ta ris al
can vi —que tam bé n’hi ha, i Ando rra no se ria una de mocr àcia si no n’hi
ha gués. Ai xí, en l’àmbit es por tiu, un pre si dent de club que no és de na -
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cio na li tat an do rra na ha vist ne gat el seu dret de re pre sen tar el seu club a
la fe de ra ció co rres po nent, i un pre si dent de fe de ra ció ha vist ne gat el dret 
a re pre sen tar-la en el Co mitè Olím pic. Són, però, supò sits aï llats que, al
meu co nei xe ment, no han arri bat a plan te jar-se da vant de la ju ris dic ció,
en l’es pe ran ça d’u na re so lu ció “pa cífi ca”, i que, arri bat el cas, no hau rien 
de tro bar cap di fi cul tat a ob te nir tu te la ju ris dic cio nal.

Altres exem ples d’a pli ca ció di rec ta de la Cons ti tu ció po den tro bar-se en 
la ce le bra ció en con di cions de ple na nor ma li tat d’un pa rell de ma ni fes ta -
cions pa cí fi ques pels ca rrers d’Ando rra la Ve lla, co sa que és no ve tat
pràcti ca ment ab so lu ta a ca sa nos tra, i que de ri va de l’a pli ca ció de l’ar ti cle
16 de la car ta mag na; o en el fet —cer ta ment anecd òtic— que han tor nat
als quioscs del Prin ci pat qua tre pu bli ca cions de carà cter “erò tic” més aviat
tes ti mo nial i de ven da al pú blic no mi nal ment prohi bi da du rant molts anys.
Aques ta és con se qüèn cia de l’a pli ca ció di rec ta de l’ar ti cle 12 so bre lli ber -
tat d’ex pres sió i co mu ni ca ció, que prohi beix la cen su ra prèvia.

Tam bé d’o fi ci, sen se que s’ha gin dic tat nor mes es cri tes, la po li cia ha
mo di fi cat al guns pro ce di ments, per exem ple en matè ria de per qui si cions i
re gis tres do mi ci lia ris, o en la in for ma ció al de tin gut dels drets que l’as sis -
tei xen (dret a és ser in for mat de l’a cu sa ció, a no con fes sar-se cul pa ble, a no 
de cla rar con tra ell ma teix); i la inad mis sió pels tri bu nals pe nals de les pro -
ves ob tin gu des amb vul ne ra ció de drets fo na men tals està mo ti vant que les
in ves ti ga cions po li cía ques en si guin molt més res pec tuo ses.

Una se go na pos si bi li tat d’a pli ca ció di rec ta es dó na da vant dels tri bu -
nals de jus tí cia, quan la Cons ti tu ció és in vo ca da per les parts, o pel ma -
teix òrgan ju ris dic cio nal, com a nor ma apli ca ble al cas, bé di rec ta ment,
bé per de ter mi nar l’a bast o la in ter pre ta ció que ha de do nar-se a una al tra 
nor ma, en vir tut del prin ci pi d’in ter pre ta ció de tot l’or de na ment con for -
me a la Cons ti tu ció (ar ti cle 53.2 de la Llei qua li fi ca da del Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal i Sentència del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 97-1-PI), i el cert és
que da vant de les ju ris dic cions ci vil, pe nal i ad mi nis tra ti va s’in vo quen
amb nor ma li tat pre cep tes cons ti tu cio nals.

En el camp ci vil i mer can til, a Ando rra el dret no sols no està co di fi cat
si nó que, en una gran me su ra, no és ni tan sols dret de pro duc ció an do -
rra na, ja que han es tat dic ta des molt po ques lleis sub stan ti ves i les que hi
ha es re fe rei xen a matè ries molt con cre tes i es pe cí fi ques. En de fec te de
lleis pròpies, els tri bu nals ci vils apli quen el dret co mú que, com deia al
co men ça ment, em prant els ter mes de Car les Obiols i Ta ber ner, és un cos
in te grat pel dret romà, el dret canò nic, el dret ca talà i el cos tum. Ai xí, en
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matè ria ci vil, tant els ad vo cats com els jut ges i ma gis trats es tan acos tu -
mats a uti lit zar i in te grar di ver sos tex tos per tal de de ter mi nar el dret
apli ca ble, de ma ne ra que la in vo ca ció dels prin ci pis ge ne rals que pro cla -
ma la Cons ti tu ció s’ha adop tat de ma ne ra ab so lu ta ment na tu ral.

Si par lem de fre qüèn cia, di ria que el te ma que s’ha plan te jat en més
ocasions —al menys, en la ju ris prudè ncia ci vil que ha es tat pu bli ca da,
que arri ba fins al 1995— és el dels efec tes de les re so lu cions ju di cials es -
tran ge res, lli gat al dret a la ju ris dic ció que pro cla ma l’ar ti cle 10.1, que a
Ando rra té un es pe cial in terès a cau sa de la pe ti ta di men sió del te rri to ri,
la di ver si tat d’o ri gen dels ciu ta dans i la fre qüèn cia de les re la cions amb
Espan ya i Fran ça. Tam bé l’ar ti cle 2 de la Cons ti tu ció, que de cla ra que la
llen gua ofi cial és el ca talà, ha es tat ci tat com a vin cu lant per la Sa la Ci -
vil, i el ma teix 10.1 res pec te al dret a ob te nir dels tri bu nals una de ci sió
fo na men ta da en dret.

Un prin ci pi cons ti tu cio nal de cla rís si mes pos si bi li tats d’a pli ca ció im me -
dia ta en aques ta matè ria és el de la “igual tat da vant la llei i de prohi bi ció
de to ta dis cri mi na ció per raó de nai xe ment, ra ça, se xe, ori gen, re li gió, opi -
nió o qual se vol al tra con di ció per so nal o so cial” que pro cla ma l’ar ti cle 6.1, 
per què, en matè ria de fa mí lia i suc ces sions, el dret co mú i fins i tot lleis
an do rra nes dic ta des tan re cent ment com el 1989 es ta blei xen dis cri mi na -
cions per raó d’o ri gen, per exem ple en tre fills le gí tims i il·le gí tims. Tot i
que no co nec cap sentència que hi fa ci re ferè ncia, tinc l’ab so lut con ven ci -
ment que, in vo cant di rec ta ment aquell prin ci pi, la ju ris dic ció ci vil ina pli -
ca ria, per exem ple, els ar ti cles 1 i 11 de la Llei del 31 de ju liol de 1989, de 
re for ma del dret de suc ces sions, que li mi ten els drets suc ces so ris de de ter -
mi nats fills ex tra ma tri mo nials que con co rrin amb fills le gí tims.

En matè ria pe nal les co ses es plan te gen de ma ne ra sub stan cial ment
di fe rent, car des d’uns anys abans de la Cons ti tu ció (l’11 de ju liol de
1990, per ser pre ci sos) s’ha via pro mul gat un co di pe nal i era ja d’a pli ca -
ció el prin ci pi de le ga li tat pe nal, que es ta bleix que no hi ha de lic te ni pe -
na sen se una llei prèvia, es cri ta i es tric ta. Tot i que l’es men tat Co di pe nal 
no és d’o ri gen de mocr àtic, no es pot dir que cap dels seus pre cep tes ha gi
que dat de ro gat per les nor mes i prin ci pis cons ti tu cio nals.

Ai xí, els efec tes de la Cons ti tu ció en matè ria pe nal s’han dei xat sen tir,
més que en el dret sub stan tiu, en la in ter pre ta ció i apli ca ció que en fan
els tri bu nals. Des ta ca ria com a més sig ni fi ca ti ves la inad mis sió o in va li -
da ció de les pro ves ob tin gu des amb vul ne ra ció de drets fo na men tals o
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amb in frac ció del prin ci pi de con tra dic to rie tat, i tam bé una no va i més
acu ra da apli ca ció de la pre sump ció d’in nocè ncia que pro cla ma l’ar ti cle
10.2 de la Cons ti tu ció, que ha por tat, en tre al tres, a tren car una dub to sa
lí nia ju ris pru den cial an te rior so bre la pre sump ció del dol.

Tam bé en matè ria pro ces sal han tin gut in cidè ncia els pre cep tes cons ti -
tu cio nals, tot i que exis tia tam bé el Co di de pro ce di ment pe nal, an te rior
en un any al Co di pe nal, i del qual úni ca ment una sec ció (re la ti va a l’or -
de nan ça pe nal) ha dei xat d’a pli car-se, amb to ta se gu re tat per ha ver-la
con si de rat contrària a la Cons ti tu ció. Però la in ter pre ta ció de les ma tei xes 
nor mes ha can viat: en par ti cu lar per la ne ces si tat que els mit jans de pro -
va em prats en la fa se d’ins truc ció res pec tin el prin ci pi de con tra dic to rie -
tat, i per la im pos si bi li tat d’u na in ter pre ta ció ex ces si va ment li te ral o for -
ma lis ta de les nor mes pro ces sals quan vul ne ra el dret a la ju ris dic ció o al
re curs, com a con se qüèn cia d’u na sentència del Tri bu nal Cons ti tu cio nal
que re so lia un re curs d’em pa ra.

Pel que fa al dret ad mi nis tra tiu, i a l’i gual que suc ce ïa en matè ria pe -
nal, du rant l’èpo ca de la tran si ció que va pre ce dir la re dac ció de la Cons -
ti tu ció s’ha via pro mul gat el Co di de l’Admi nis tra ció, que in cor po ra ja
una bo na part dels prin ci pis ge ne rals que pro cla marà des prés el text
cons ti tu cio nal, fins al punt que al guns dels seus ar ti cles són qua si li te ral -
ment idè ntics. El

Co di es ta bleix tam bé el prin ci pi de res pon sa bi li tat de l’Admi nis tra ció, 
que des prés la Cons ti tu ció am pliarà a tots els po ders pú blics. 

Hi ha via, doncs, un sub strat im buït dels ma tei xos prin ci pis que pro cla -
ma la Cons ti tu ció des d’a bans de la se va pro mul ga ció, i per això el can vi 
no ha es tat tan sob tat, però de can vi n’hi ha ha gut, i molt. Un pri mer
efec te, in di rec te aquest, i to tal ment in sos pi tat, de la Cons ti tu ció, és que
to ta la col·lec ció de nor mes de dret ad mi nis tra tiu dic ta des pel Con sell
Ge ne ral abans de la Cons ti tu ció han es tat con fir ma des pel ma teix Con -
sell es de vin gut par la ment, amb la qual co sa ara són apli ca des com a lleis
per les ju ris dic cions ci vil i pe nal, que abans les ig no ra ven.

M’ex pli co: abans de la Cons ti tu ció, els tri bu nals ci vils i pe nals no
apli ca ven ha bi tual ment les Ordi na cions i al tres nor mes ema na des del
Con sell Ge ne ral (com per exem ple, el règim ad mi nis tra tiu d’ad qui si ció
de béns im mo bles, que re que reix l’ob ten ció d’u na llicè ncia prèvia i
prohi beix de ter mi na des ad qui si cions).
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En can vi, ara han es de vin gut lleis i els tri bu nals no po den ig no rar-les,
co sa que ha pro duït mo di fi ca cions molt im por tants de la ju ris prudè ncia
an te rior.

Entrant ja en matè ria pròpia ment ad mi nis tra ti va, des ta ca ré com a no -
ve tat im por tant l’a pli ca ció a les san cions ad mi nis tra ti ves dels prin ci pis
de l’ar ti cle 10.2 (dret a la pre sump ció d’in nocè ncia, a és ser in for mat de
l’a cu sa ció, a no de cla rar en con tra d’un ma teix). Tam bé és con se qüèn cia
de l’a pli ca ció di rec ta de la Cons ti tu ció una in ter pre ta ció més àmplia de la 
le gi ti ma ció per a im pug nar ac tes ad mi nis tra tius, i molt més es tric ta, en
can vi, dels re qui sits de les no ti fi ca cions per a és ser vàli des. En amb dós
ca sos, es trac ta dels efec tes de sen gles sentències del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal en re cur sos d’em pa ra. 

D’al tra ban da di ré que, com plint es cru po lo sa ment el man dat cons ti tu -
cio nal, la ju ris dic ció ad mi nis tra ti va ha de cla rat la im pos si bi li tat d’al·le gar
di rec ta ment els drets con tin guts al ca pí tol V del tí tol II (“Drets i prin ci pis
econò mics, so cials i cul tu rals”) quan han es tat in vo cats al seu da vant.

I, per com ple tar aquest pa no ra ma, em re fe ri ré a una sentència re cent
(del 15 de se tem bre de 1997) de la Sa la Admi nis tra ti va del Tri bu nal Su -
pe rior que re sul ta es pe cial ment in te res sant. En ella, co rre gint el cri te ri de 
la Bat llia, de cla ra que és per fec ta ment pos si ble que la ju ris dic ció exa mi ni 
si una or di na ció d’un co mú (i, en ge ne ral, qual se vol nor ma de carà cter
re gla men ta ri) s’a jus ta o no a la Cons ti tu ció, i que en de cla ri la nul·li tat en 
cas que no la tro bi ajus ta da. Aques ta afir ma ció es fo na men ta, lògi ca -
ment, en la pre mis sa que “la Cons ti tu ció és una nor ma ju rí di ca di rec ta -
ment apli ca ble”, co sa que l’es men ta da sentència de cla ra ex pres sa ment.

I se guint el pla d’ex po si ció que, de ma ne ra un tant ar bitr ària, he tra çat
al co men ça ment, arri bem a la ter ce ra de les vies d’a pli ca ció di rec ta de la
Cons ti tu ció que he as sen ya lat: la del pro ce di ment pre fe rent i ur gent de
pro tec ció de drets fo na men tals i, en da rre ra instància, el re curs d’em pa -
ra. Aquest da rrer, mal grat ser un re curs ex traor di na ri, és sens dub te la via 
més co ne gu da, la més “me dià ti ca”. Si pre gun ten al gú, ju ris ta o no, so bre
apli ca ció di rec ta de la Cons ti tu ció, pro ba ble ment nou de ca da deu res -
pos tes es re fe ri ran al re curs d’em pa ra, i en can vi, si m’han se guit fins ara 
en aques ta ex po si ció, han vist que hi ha mol tes al tres oca sions d’a pli ca -
ció di rec ta de la Cons ti tu ció.

Però som-hi: la Cons ti tu ció an do rra na va pre veu re un me ca nis me es -
pe cial de pro tec ció dels drets i lli ber tats dels ca pí tols III i IV del tí tol II
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que, com deuen re cor dar, són els drets fo na men tals de la per so na i les lli -
ber tats pú bli ques (cap. III) i els drets po lí tics (cap. IV). Úni ca ment
aquests drets són sus cep ti bles de pro tec ció per l’es men ta da via, que no
pot apli car-se, doncs, als res tants pre cep tes cons ti tu cio nals.

El pro ce di ment pre fe rent i ur gent de pro tec ció de drets fo na men tals, i
l’es pe cí fic d’ha beas cor pus que, com vostès sa ben, pro te geix el dret a la
lli ber tat en front de les de ten cions il·le gals, han es tat de sen vo lu pats
—molt sint èti ca ment, per cert— per la Llei tran sitò ria dels pro ce di ments
ju di cials, i se se guei xen da vant de la ju ris dic ció or dinà ria, en dues
instàncies. És sus cep ti ble d’és ser im pug nat per mitjà d’a quest pro ce di -
ment qual se vol ac te que le sio ni els drets fo na men tals pro te gits.

No tinc da des con cre tes del nom bre de pro ce di ments d’a ques ta na tu ra
que s’han in ter po sat, per què la Memò ria de la Fis ca lia no les in clou, però
sí que puc dir que han es tat molt pocs.

Con tra la re so lu ció en se go na instància d’a quest pro ce di ment hi ha,
en ca ra, el re curs d’em pa ra que re gu la la Llei del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 
i aquí sí que hi ha in for ma ció dis po ni ble: úni ca ment dos re cur sos han
arri bat al Cons ti tu cio nal; en amb dós ca sos es trac ta va de de ter mi nar la
le ga li tat o il·le ga li tat d’u na si tua ció de pre só pre ven ti va, i en cap dels dos 
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal no va con ce dir l’em pa ra, con si de rant que no
exis tia le sió de drets fo na men tals.

Però la “via reial” per al re curs d’em pa ra no és la que se gueix aquell
pro ce di ment pre fe rent i ur gent de pro tec ció de drets fo na men tals si nó,
com ha es tat tam bé el cas a Espan ya, la de l’em pa ra per vul ne ra ció del
dret a la ju ris dic ció que es ta bleix l’ar ti cle 10 de la nos tra nor ma su pre -
ma. El le gis la dor an dorrà, que co nei xia el que ha via suc ceït a Espan ya
(on el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es va veu re ma te rial ment col·lap sat pels
re cur sos d’em pa ra in ter po sats per l’es men ta da via) va pre veu re un me ca -
nis me de fil tre, que s’a pli ca ex clu si va ment als re cur sos que in vo quen la
le sió del dret a la ju ris dic ció pro duï da en el de curs d’un pro ce di ment ju -
di cial. El fil tre con sis teix en el fet que és el Mi nis te ri Fis cal qui ha d’in -
ter po sar el re curs, a pe ti ció del ti tu lar del dret le sio nat, que li ho ha de
de ma nar, doncs; es trac ta d’un me ca nis me poc or to dox, que ha es tat molt 
qües tio nat i que re sul ta dis cu ti ble, i se gu ra ment mi llo ra ble, però que ha
com plert rao na ble ment el seu pa per de fil tre, i hi ha pràcti ca una ni mi tat a 
con si de rar que un fil tre és molt con ve nient.

En els qua tre anys que fa que fun cio na el nos tre Tri bu nal Cons ti tu cio -
nal, el Mi nis te ri Fis cal ha re but qua ran ta-cinc pe ti cions de pre sen tar-hi re -
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curs d’em pa ra per la le sió del dret a la ju ris dic ció de l’ar ti cle 10. D’a ques -
tes, n’ha inadmès tren ta-qua tre, i ha admès les al tres on ze, pre sen tant,
doncs, on ze re cur sos. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha con ce dit l’em pa ra
sol·li ci ta da en sis ca sos de ne gant-la en els al tres cinc. D’en tre els sis ca sos
en què ha con ce dit l’em pa ra, dos pro ce dien de la ju ris dic ció ci vil, dos de
la pe nal i dos de l’ad mi nis tra ti va.

Es pot dir, per tant, que hi ha un per fec te equi li bri en tre elles. Bé,
doncs amb això he com ple tat la matè ria que em pro po sa va ex po sar los.

Men tre la pre pa ra va vaig fer una mi nien ques ta en tre amics i co ne guts,  
de ma nant-los quins eren els can vis més im por tants que ha vien no tat en la 
se va vi da quo ti dia na com a con se qüèn cia de la pro mul ga ció de la Cons ti -
tu ció.

Cu rio sa ment, fo ra del camp dels ad vo cats, la res pos ta qua si unà ni me va 
ser: cap en es pe cial, o cap de sig ni fi ca tiu. Pen so que això no és for ço sa -
ment un “mal” re sul tat; sig ni fi ca que, du rant els llargs anys de la tran si ció, 
que a Ando rra va ano me nar-se “Pro cés de Re for ma de les Insti tu cions”,
s’ha vien anat duent a ter me, de ma ne ra len ta, qua si im per cep ti ble, però
con ti nua da, tot un se guit de mo di fi ca cions que an ti ci pa ven el que se ria
(sal vat, ben entès, el te rreny de la po lí ti ca) el règim cons ti tu cio nal. Però, al 
menys pel que fa als ad vo cats, la Cons ti tu ció ens ha in tro duït un munt de
no ve tats.

M’a gra da ria ha ver-los fet arri bar les més im por tants d’en tre elles.
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