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Quan la Societat Andorrana de Ciències em va invitar a fer una comunicació en aques-
tes XVI Jornades, que tenen per objecte l’administració pública, em va venir imme-
diatament un tema al cap: el control jurisdiccional de l’Administració i, per tant, la Llei
de la jurisdicció administrativa i fiscal. Ja havia fet una reflexió sobre la mateixa qües-
tió en les Jornades de la SAC del 2005 i, per tant, el primer que vaig fer abans de
posar-me a escriure va ser recuperar la meva comunicació en aquelles jornades, que
portava per títol Alguns obstacles al control jurisdiccional de l’Administració. La lec-
tura em va servir per constatar que allò que vaig dir el 2005 conserva, encara avui,
tota la vigència: cinc anys després, no s’ha produït cap modificació legislativa en la
matèria i, per tant, no s’han aixecat cap dels obstacles al control jurisdiccional que lla-
vors denunciava. Tant és així que avui podria tornar a llegir la comunicació del 2005
sense canvis, i aquella continuaria sent de plena actualitat.
Ben entès, no faré tal cosa, però sí que voldria recordar, almenys, els punts essencials
de l’esmentada exposició, perquè, com deia, les crítiques més importants al sistema
de control jurisdiccional de l’actuació de l’Administració continuen sent, avui, les
mateixes que esmentava en aquell moment. En l’anàlisi que feia llavors, tot i valorar
molt positivament la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal de 1989, exposava l’o-
pinió que l’aplicació pràctica d’aquest text ha posat de manifest alguns defectes i lla-
cunes que en limiten substancialment l’eficàcia, i que es poden corregir amb facilitat.
Em referia a tres en concret; són aquests:
D’una banda, el sistema de recursos administratius contra els actes dels comuns, que
no ha funcionat, a causa de la negativa del Govern a exercir el control de legalitat
sobre aquells actes que li atribueix la llei. Certament, és una crítica que no afecta prò-
piament la jurisdicció, sinó un requisit necessari per accedir-hi: el preceptiu recurs
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administratiu previ; tanmateix, és públic i notori que, des de fa molts anys, el Govern
ha deixat sistemàticament sense resoldre els recursos d’alçada contra les resolucions
dels comuns (a excepció dels recursos en matèria d’urbanisme, que resol, per dele-
gació, la Comissió Tècnica d’Urbanisme, amb eficàcia i celeritat). Doncs bé, davant de
l’evidència que el sistema previst per la llei no funciona (i al marge de les considera-
cions d’ordre polític que, certament, mereix aquesta anòmala situació), sembla rao-
nable modificar-lo i establir un altre sistema de recursos administratius que el substi-
tueixi i que compleixi la funció que li és pròpia.
D’altra banda, l’excessiva brevetat del termini de tretze dies que el Codi estableix per
presentar la demanda contra l’Administració. Proposava ampliar-lo fins a un mes, en
cas de resolució expressa, i a sis mesos quan es tracti de resolucions tàcites, per silen-
ci; això resoldria un altre dels problemes evidents que planteja el sistema: la inadmis-
sió de les demandes contra l’Administració si es presenten després del brevíssim ter-
mini de tretze dies a comptar de la data en què s’han d’entendre desestimades per
silenci, que resulta versemblantment incompatible amb el dret constitucional a la
jurisdicció: no té sentit que els terminis de recurs se suspenguin per una notificació
mal feta, i no se suspenguin quan no hi ha cap notificació. I noteu que no critico el sis-
tema de silenci negatiu (aquest és un altre debat, en el qual no entraré aquí). Allò que
critico és la indefensió en què queden molts administrats per causa d’un sistema que
limita indegudament l’accés a la jurisdicció, i que no dubtaria a titllar de manifesta-
ment inconstitucional.
Finalment, assenyalava que és molt freqüent que, en el moment de presentar la
demanda davant del Tribunal de Batlles, el demandant encara no hagi pogut tenir
accés a l’expedient administratiu, cosa que, en més d’una ocasió, el situa en indefen-
sió, o poc menys que això. Per evitar-ho, suggeria iniciar el procediment jurisdiccional
per un escrit d’interposició del recurs, amb la finalitat que el tribunal, després de veri-
ficar el compliment dels requisits formals, reclamés l’expedient a l’Administració i el
posés a la disposició del demandant, perquè pugui redactar la demanda a la vista de
l’expedient.
Cinc anys després, continuo pensant que es tracta de modificacions molt simples i
molt necessàries. Però això no m’impedirà que intenti fer un pas més i apuntar algu-
nes modificacions més profundes en relació amb el règim de control jurisdiccional de
l’activitat administrativa, que serien benvingudes en el procés de modernització del
dret administratiu andorrà.
És un fet notori que els redactors de la nostra Llei de la jurisdicció administrativa i fis-
cal es van inspirar de forma molt directa en la llei espanyola de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa de 1956 (que, al seu torn, s’inspirava lliurement en el model fran-
cès). Doncs bé, tant se val que ho digui de seguida, les modificacions que suggeriré jo
avui s’inspiren també en les que han estat introduïdes per la nova (ja no tant nova) llei
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espanyola de 19981, les quals, almenys en bona part, és fàcil esbrinar que van a remolc
de l’evolució del sistema a França. Em referiré, en concret, a tres:
1. En primer lloc, convindria ampliar l’objecte del judici administratiu, perquè, de ser
un mer judici a l’acte, que és tal com està configurat en l’actualitat, passi a esdevenir
un veritable procés de tutela de drets (cosa que, d’altra banda, sembla obligada con-
seqüència de la Constitució). Per il·lustrar aquesta afirmació, res millor que transcriu-
re un fragment de l’exposició de motius de la Llei espanyola del 1998, que ho expres-
sa amb claredat en els termes següents: “No tota l’actuació administrativa s’expressa
a través de reglaments, actes administratius o contractes públics, sinó que l’activitat
prestacional, les activitats negociables de diversos tipus, les actuacions materials, les
inactivitats i omissions d’actuacions degudes expressen també la voluntat de l’Admi-
nistració, que ha d’estar sotmesa en tot cas a la Llei.”
Amb l’esmentada finalitat, resultaria necessari introduir, junt amb el procediment
d’impugnació dels actes, disposicions generals i contractes de les administracions
públiques, que ja regula la llei vigent la possibilitat d’adreçar-se a la jurisdicció admi-
nistrativa en altres supòsits en què no hi ha, pròpiament, un acte administratiu previ:
es tractaria del recurs contra la inactivitat de l’Administració; contra l’incompliment
de les activitats de prestació a què està obligada, i contra les actuacions que consti-
tueixin via de fet.
2. Una altra modificació que seria molt desitjable és l’ampliació del règim de les mesu-
res cautelars. Cal entendre que les mesures cautelars formen part del dret a la tutela
judicial efectiva i que, per tant, els òrgans jurisdiccionals han de gaudir de la possibili-
tat d’adoptar-les en tota classe de supòsits, i amb molta flexibilitat, per tal d’atendre
de forma proporcionada els diferents interessos en conflicte.
Avui per avui, l’única mesura cautelar que preveu la llei jurisdiccional és la suspensió
cautelar de l’acte, cosa que resulta plenament congruent amb la idea del procés
administratiu com un judici a l’acte a què feia referència en el punt precedent. Ara bé,
l’ampliació del judici administratiu a altres supòsits, a què també he fet referència,
hauria de portar aparellada l’ampliació de les mesures cautelars a aquells altres supò-
sits, i permetre que l’òrgan jurisdiccional pugui adreçar injuncions directes a l’Admi-
nistració. Amb aquesta finalitat seria desitjable inspirar-se en el model francès i pre-
veure la possibilitat que, com en el procés de réferé, el jutge administratiu pugui
adoptar una àmplia varietat de mesures, àdhuc desvinculades d’una demanda prèvia.
3. La tercera qüestió, també molt important, es refereix a l’execució de les sentències
contra l’Administració. La posició tradicional és que l’Administració executa ella
mateixa les sentències que la condemnen, i que ho fa sense necessitat de coacció

1- Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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jurisdiccional; però l’experiència, a Andorra i a fora d’Andorra, demostra que amb
molta freqüència aquest sistema no funciona i, tant a Espanya com a França s’han pro-
posat mesures per corregir-lo, amb més o menys fortuna. Aquí encara no ho hem fet.
És cert que la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal dóna molt àmplies facultats al
batlle per procedir a l’execució contra l’Administració, quan aquesta no ho fa motu
propio dins del termini de sis mesos que la mateixa llei li concedeix a aquest efecte,
però l’experiència ens ensenya que, a la pràctica, resulta molt difícil per a l’adminis-
trat obtenir l’execució d’una sentència que l’afavoreix en aquells casos en què l’òrgan
administratiu que ha de dur-la a terme s’hi mostra reticent o, simplement, té un com-
portament dilatori. Per això sembla convenient que la reforma de la Llei jurisdiccional
incorpori també modificacions en aquesta matèria, pel cap baix, per posar més èmfa-
si en la possibilitat de l’òrgan jurisdiccional d’adoptar qualsevol mesura que sigui
necessària per assolir l’execució i introdueixi una regulació més precisa i detallada.
Certament, es podria anar encara més enllà, i la doctrina ha suggerit algunes vies
com, per exemple, la possibilitat de trencar el principi de la inembargabilitat dels
béns de les administracions públiques (ben entès, no dels béns demanials, sinó única-
ment dels patrimonials), o també la possibilitat de concedir a les sentències condem-
natòries de l’Administració el valor de manaments de pagament contra la hisenda
pública, directament exigibles davant d’aquesta; però potser no és necessari cremar
etapes, i la sola adopció de les mesures que incorpora la nova llei espanyola ja consti-
tuiria una millora notable.
I, ja que hi som, permeteu-me assenyalar que l’execució de les sentències favorables
a l’Administració i, sobretot, dels actes ferms i executius, que avui dia està confiada a
la jurisdicció, s’hauria de revisar encara amb més urgència, ja que actualment és la res-
ponsable directa del col·lapse de la jurisdicció en matèria d’execucions. Amb l’agreu-
jant que, a causa de l’organització de les batllies, aquest col·lapse afecta no solament
la jurisdicció administrativa, sinó també, i sobretot, la civil. La bona notícia és que, en
aquest cas, les possibilitats de reforma són diverses i es poden deslligar de les altres
qüestions que he esmentat en els punts precedents (sabem que el Consell Superior
de la Justícia l’estudia des de fa temps i ja ha formulat alguna proposta concreta al
Govern).
Doncs amb això donaré per acabada la meva exposició, que, com han pogut veure,
no és més que una pinzellada molt general de per on podrien anar les línies mestres
d’una reforma de la Llei jurisdiccional. Espero que hagi merescut el seu interès.
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