
AUDIENCIA PROVINCIAL 
SECCIÓ TERCERA (PENAL) 
GIRONA 

ROTLLE N° 16812012 
JUDICI DE FALTES N" 467/2011 
JUT JAT D'INSTRUCCIÓ N• 4 DE BLANES 

SENTENCIA N° 597/2012 

Girona, vint d'octubre de dos mil dotze. 
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L'liolm. Sr. Magistral ILOEFONS CAROL i GRAU ha vis! el recurs d'apeHació 
interposat contra la sentencia dictada el dia 6n12012 per la senyora Jutgessa del 
juijat d 'lnstrucc16 n• 4 de Blanes, dins del ¡ud1ci de faltes n• 467/11 segUlt per unes 
presumptes lesions essent l'apel•lant En , assistrt pel !letrat 
Sr José Ennque Pérez Palaci, i impugnan! l'apel·laCtó el MJmsteri Fiscal i el Lletrat 
de la Genera lita! 

ANTECEDENTS FÁCTICS 

PRIMER.- La part dispositiva de la sentencia apel•lada, dictada en data 6 de 
julio! de 2012, és del tenor literal segOent· 

"Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a! Caporal de los MMEE con TIP 
, de la falta de lesiones del articulo 617. 1 del Códtgo Penal. 

Se declaran las costas de oficío ". 

SEGON.- El recurs d'apel•lació contra la sentencia va ser interposat pel 
senyor Luque el dia 17 de julio! de 2012, basant-lo en els mobus que figuren en el 
seu escrit d 'interposició. En data 27 de julio! de 2012 s'hi va oposar, milfanl{3nt 
escrit, el Lletrat de la Generalitat; fent el mateix el Ministeri Fiscal per escrit del dia 2 
d'octubre de 2012 

TERCER - S'accepten ets fets provats de la sentencia d'lnstáncJa. 
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FONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- L'apel·lant funda el seu recurs contra la sentencia que va absoldre 
a l'agent de Mossos d 'Esquadra amb TIP  en un sol motiu: la suposada nul•litat 
tan! del jUdiCI com de la sentencia dictada, sol•licitada per entendre que, un cop va 
formular la recusació de la jutgessa i aquesta no va acceptar la causa de recusació 
per ell proposada, no era possible continuar el judici, essent necessari tramitar la 
recusació perla via prevista als articles 218 i següents de la LOPJ. Una sol•licítud a 
la que tant el Lletrat de la Generalitat com el Ministeri Públic s'oposen, ja que 
entenen tots dos que ni concorre l'af•legada causa d'impugnació ni la recusació va 
formular-se d ins del termini legal. 

SEGON.- L'article 238.3 LOPJ estableix que seran nuls de pie dret aquells 
actes processals en els que s'hagi prescindí! de normes essencials del procedíment. 
sempre que, per aquesta causa, s'hagi pogut produlr indefensió. Una nuiolitat que, 
segons l'article 240.1 LOPJ. ha de sol•licitar-se mitjan.yant els recursos legalment 
estab!erts contra la resolució de que es tracti. o pe!s altres medís que estableixin les 
lleis processals. Al respecte la STS de 18 de setembre de 1998 assenyala que la 
indefensió es aquella situació que sorgeix quan es priva a l'interessat (no només al 
justiciable, sinó a qualsevol deis que intervenen en el procés com a part) d'algun 
deis instruments que l'ordenament posa al seu abast per a la defensa déls seus 
drels, amb e! per¡udici consegüent (STC. entre d'altres, 145/90, 106/93 i 366/93); o 
quan es srtua a l"ínteressat al marge de poder al•legar í defendre en e! procés els 
seus drets (STC 290/93). La indefensió, dones, requereix de la prívació, almenys 
parcialment. a una de les parts de exercir la seva potestat .d 'afolegar i, en el seu cas, 
JU~LIIII,;<:II !::1:> ~~;"U:> \,Ht;:l ;) !Jt:'l \.fUt:' 11 ~~~UitiiCVUtU~~vl:. ,..,,a lié, Ot..fU~Io: hcüc rVll~Í~• f-lg•a 

tal de que !lngur rellevancia constitucional i mereixi, en conseqOéncia, una actuació 
deis órgans judicials tendent a reparar-la -a través de la declaracíó de nuiolítat de !es 
actuacions judíc::ials que la van produir- requereix, precisament, que tingui el seu 
origen directe i immediat en un acte o omíssió de J'órgan judicial (S$TC 167/88, 
141192, y 11/95 y ATC 526/89); de forma tal que la indefensió no pot invocar-se 
quan es degui de manera rellevant a la inactivítat o negligencia de l'interessat, o es 
generi per la seva voluntaria actuació desencertada. O, inclús, quan aquestes 
actuacions provinguin de la se va representació processa 1 o de la se va assisténcia 
!letrada; no mereixent les eventuals lesions derivades d 'aquesta classe d'actuacions 
!'empara QOnstitucional. 

TERCER- Un cop vista la gravació del judici. la Sala no pot sinó donar la raó 
al recurren!. La- regulació de l'if.lcídent de recusació continguda a la LOPJ parteix 
d'un principi de lógica elemental, com és que el mateix jutge o tribunal que ha estat 
recusat no pot resoldre sobre la seva recusació. 1, óbv!ament. tampoc li corres pon a 
ell la decísió sobre .si s'admet o no a tramít la recusació, dones si fos ell qui decidis 
~obre aquesta admissió podría, no admetent-la a trámit, impedir que un altre jutge o 
tribunal entrés a conéixer sobre el fans de la qüestió plantejada; en altres paraules, 
faria inútil la previsió de que sigui un tercer imparcial qui reso!gui l'incident. 
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En base a aquests pnncipis, la LOPJ estableix que, formulada recusació, el 

jutge o tribunal recusat donara trasllat a les altres parts per a informe i, un cop fet 
aixó. "el recusa! haura de pronunciar-se sobre si admet o no la causa o causes de 
recusaci6 formu!ades" (articfe 223 3 lOPJ in fine). Peró tant si la/les admet com si 
no, haunl d'instrw -se un incider.t de recusa ció, essent aquesta una tasca que 
correspon al jutge o magistral competen! segons l'article 224 LOPJ, sempre diferent 
del recusa!; i que consisteix, per comen,.:ar, en comprovar si f'incident pot o no ser 
admés a trámit (és a dir, si compleix els requisits deis apartats 1 i 2 de l'article 223 
LOPJ, i del 225.2). 1 a continuaci6, si segons el seu criteri la sol•licitud compleix 
aquells requisits, admetre-la a tramit; fet el qual la llei preveu que !'instructor 
"ordenara la practica, en el termini de 1 O dies, de la prava sofolicitada que sigui 
pertinent i la que estimi necessária i. tot seguit. re metra les actuacions al tribunal 
competen! per decidir l'incident" (article 225 3 LOPJ). Essent aquest organ decisor el 
que, en cada cas, assenyala l'artíc!e 227 LOPJ. 

Un cop resumidas les normes generals, i pel que fa al supóS!t que aquí ens 
ocupa -el judici de faltes-, cal recordar que la llei preveu una norma particular a 
l'apartat 1 de l'artic!e 226 LOPJ: "si el jutge recusa! no acoeptés en el acte com a 
certa la causa de recusaci6, passaran les actuacions al que correspongui instruir 
l'incident. mantenint-se me.ntrestant en suspens !'afer principal. L'instructor acordara 
que compareguin les parts a la seva presencia el dia i hora que fixi, dins deis cinc 
següents. i, escoltades les parts i practicada la prova declarada pertinent, resoldra 
mitjanc;ant providencia en el mateix acte sobre si hi ha-o no hi ha lloc a la recusació". 
Essent també aplicable en ocasions l'apartat 2 d'aquell article, que ordena seguir la 
tramitacíó prevista als articles 190 a 192 LEC quan es tracti d'una recusació de 
ju!ges o magistrats feta després de l'assenyatament de la vista; el que, pel que fa a 
aquest supósit, no és el cas. dones es refereix a la recusació de jutges o magistrats 
nomenals després d'assenyalar-se la vista. Tot 1 que, per resoldre -la, es segueix un 
regim similar: "Si es formulés la recusació a que fa referencia l'apartat antenor, es 
suspendrá la vista i es tramitara l'incident segons el que disposa aquesta Llei, fent
se el nou assenyalament un cop resolla la recusació" (articfe 190.2 LEC). 

QUART.- La normativa exposada, regles particulars incloses, fa evident una 
primera conclusió: quan un jutge o magistral es veu recusat per una de les parts ha 
de suspendre la tramitació per paJi seva del procediment, estigui aquest en la fase 
que estigui. 1, també, una segona: en cap cas el jutge o magistral recusat podra 
resoldre, per sj mateix i només davant seu. sobre l'admissió a trámit de la recusació; 
i encara menys sobre el fons de la qOestió, és ciar, peró com hem dit no admetre a 
trámit la impugnació ja és. encara que ind!rectament, una forma de pronunciar-se 
sobre aquella en sentit denegatori. 

En el cas que ens ocupa la jutgessa a quo, un cop va ser formulada la seva 
recusació ·pel lletrat del denuncian!, va obrar correctament al donar trasllat a les 
altres parts; i també al pronunciar-se sobre la causa de recusació, en el seu cas no 
acceptant-la. lnclús es pot admetre que també era correcte fer tot aixó oralment, per 
més que la LOPJ assenyali que s'ha de fer per escrit (articles 223 2 1 225.1 LOPJ): 
dones en el procediment de faltes, per la seva immediatesa. sembla admissible 
abreviar els tramits. ·Peró el que la jutgessa a que no podia fer mai era, un cop feta 
aquesta tramitació inicial, resoldre ella mateixa sobre la admissió de l'incident. i 
menys encara seguir endavant amb el judici; 1, tanmateix, aixó és el que va fer 
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.¡¡¡¡ I.;,J~véj!'s el minut 1 1"30" de la gravació de la vistaj . En actuar atxi, va infringir una 
norma essencial del procediment (en parttcular, l'art1cle 226.1 LOP J): 1 al fer-ho va 
provocar la indefensió del recusan!. dones va privar-lo del dret a al•legar el que li 
convtngués -i a propasar preva, si s'hagués admés l'inctdent- davant del jutge 
competen! per a decidir al respecte. El que obliga a declarar la nufolitat del jud1ct 
celebra!. a1xí com de la sentencia d1ciada. remeten! de nou, en conseqüencia. les 
actuacions al ju~at a quo. a ti i efecte de que procedeixi a tram1tar correctament 
f'incident de recusac16. 

CINQUE.- Cal declarar les costes d'ofici. 

Vistos els precepfes legals esmentats. 1 els demes de general i pertinent 
aplicació, procedetx dictar la següent 

DECISIÓ 

Estímant el recurs d'apel-lacló interposat per En  
contra la sentencia de 6 de julio! de 2012. dictada pel Juljat d'lnstrucció n• 4 de 
Blanes en el Judici de Faltes n• 467/2011 del que aquest Rotlle dimana. declaro la 
nul•litat tant del judici celebrat el mateix dia com de la sentencia impugnada; 
retrotra1ent les actuacions fins al moment en que el recurrent va plantejar fincident 
de recusació de la JUigessa. per tal de que es procedeixi a tram1tar-lo correctament. 

Es declaren d'ofici les costes d aquesta alr;:ada. 

Notifiqueu aquesta resolució a les parts personades 

Lliureu oertificaeions d'aquesta resolu01ó per a la seva unió al Rotlle. í per a la 
seva remiss1ó al Jutjat de procedénc1a JUntament amb les actuacions onginals. a fi 
de que l'órgan esmentat vetlli pel comphment del que s'acorda. 

Per aquesta sentencia, definrtivament jutjant. ho pronuncio, mano i signo. 

PUBLICACIÓ . La anterior senténcta ha estat Hegida i publicada en audiénCia 
pública per l' ll•lm Sr. Ponen! que la subscnu, lldefons Caro! i Grau, en el mateix dia 
oue figura a l'encapcalament: en dono fe. 
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