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FETS 

PRIMER.- En data d´avui,  s´ha presentat davant aquest jutjat,  en funcions de Guàrdia, sol·licitud 

d'Habeas Corpus formulada per NEUS BRAMONA FONTCUBERTA i ARTUR JUNQUERAS ESTEVE, 

respecte d´ORIOL JUNQUERAS VIES, intern privat de llibertat al Centre Penitenciari de Lledoners 

(Manresa), afirmant que els seus drets fonamentals estan essent vulnerats, per haver estat  

il·legalment privat de llibertat, tot i ser EURODIPUTAT des del 13 de juny de 2019, segons 

sentència del TJUE dictada en data 19-12-2019 en el procediment C-502/2019.seguit per qüestió 

prejudicial 

. 

SEGON.- Rebuda la sol·licitud, s'ha remès a la Fiscalia perquè  informi d'acord amb el que disposa 

l'article 6 de LO 6/1984, que regula l'Habeas Corpus, informe que conclou que no concorren els 

requisits per incoar el procediment.  

 

RAONAMENTS JURÍDICS 

PRIMER.- L´article 1 de la Llei Orgànica 6/1984, de 24 de maig, pel qual es regula el procediment 

d'Habeas Corpus, preveu a l'apartat c) que, a l'efecte d'aquest tràmit, es considera que un 

detingut il·legal és la persona que ha estat  detinguda  per un període superior al fixat per la Llei 

si, després d'aquest, no ha  estat alliberat o lliurat al jutge més proper al lloc de la seva detenció.  

Tanmateix, l'article 8 .2. c) de la mateixa llei estableix que, un cop realitzades les actuacions a 

què es refereix l'article anterior, el jutge ordenarà  que la persona privada de llibertat es posi 

immediatament a disposició dels tribunals si  ja ha transcorregut el termini legal establert per la 

seva detenció. 

L'article 6 de la mateixa llei estableix que un cop presentada la sol·licitud, s'examinarà i es donarà 

trasllat al Ministeri Fiscal, per que emeti informe, per a posteriorment  acordar o denegar 

l'obertura del procediment. 

SEGON.- Al present cas, segons ha informat la Fiscalia, no concorre cap de les condicions 

establertes en l'article 1 anteriorment esmentat, atès que l'Oriol Junqueras està en presó en 

virtut d'una sentència dictada per la Sala Segona del Tribunal Suprem, en data 14 d'octubre de 

2019, que el condemna a pena privativa de llibertat. Per tant, com s'ha dit anteriorment, hi ha 

una decisió judicial d'acordar la privació de llibertat, situació en què la petició d'Habeas Corpus 

ha de ser inadmessa, ja que, com ha assenyalat el Tribunal Constitucional, entre d´altres, en STC 

303/05, “por lo que respecta a la existencia de una situación de privación de libertad como 

presupuesto para la admisibilidad del habeas corpus, se ha reiterado que debe cumplirse una 



doble exigencia. Por un lado, que la situación de privación de libertad sea real y efectiva, ya que, 

si no ha llegado a existir tal situación, las reparaciones que pudieran proceder han de buscarse 

por las vías jurisdiccionales adecuadas, como que cuando el recurrente no se encuentra privado 

de libertad, la misma podría ser denegada de modo preliminar, en virtud de lo dispuesto en el 

art. 6 de la Ley Orgánica 6/1984, puesto que en tales condiciones no procedía incoar el 

procedimiento. Y, por otra parte, que la situación de PRIVACIÓN DE LIBERTAD NO HAYA SIDO 

ACORDADA JUDICIALMENTE, ya que sólo en estos supuestos tendría sentido la garantía que 

instaura el art. 17.4 CE de control judicial de la privación de libertad, de modo que es plenamente 

admisible el rechazo liminar de la solicitud de habeas corpus contra situaciones de privación de 

libertad acordadas judicialmente. En este sentido este Tribunal ya ha afirmado que tienen el 

carácter de situaciones de privación de libertad no acordadas judicialmente y, por tanto, que 

con independencia de su legalidad no pueden ser objeto de rechazo liminar las solicitudes de 

habeas corpus dirigidas contra ellas, las detenciones policiales, las detenciones impuestas en 

materia de extranjería o las sanciones de arresto domiciliario impuestas en expedientes 

disciplinarios por las autoridades militares”. 

En el present cas, la privació de llibertat és va acordar per decisió judicial, per la qual cosa no 

complint-se els requisits per incoar el procediment, no procedeix tampoc acordar l'audiència 

d'Oriol Junqueras, sol·licitada pel  seu Lletrat Andreu van Den Eynde, 

 

Tenint en compte les disposicions esmentades anteriorment i altres de  general i pertinent 

aplicació. 

 

PART DISPOSITIVA 

ACORDO:  DENEGAR la INCOACIÓ del procediment d'HABEAS CORPUS instat per NEUS 

BRAMONA FONTCUBERTA i ARTUR JUNQUERAS ESTEVE respecte d´ORIOL JUNQUERAS VIES 

. 

Notifiqueu aquesta resolució  al Ministeri Fiscal i als interessats, així com per fax, al Centre 

Penitenciari LLedoners (Manresa), fent-los saber que contra la mateixa no hi cap recurs. 

 

Verifcada la notificació, procediu a l'arxivament  de les actuacions . 

 

 

Així ho acordo, mano i signo  

 


