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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 

   SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 
SECCIÓ CINQUENA 

Via Laietana, 56, 3a. planta     08003 - Barcelona 
93-344 00 50 

 

Peça separada impugnació resolució justícia gratuïta 83/2019  Secció: BL 
 
Part actora: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL 
CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA 
Representant de la part actora: IGNACIO LOPEZ CHOCARRO   
Part demandada: COMISSIÓ DE GARANTÍA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA, FEDERACIÓ D'ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA, ASSOCIACIÓ 
CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES, AIGUA ÉS VIDA i ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
Representant de la part demandada: RICARD SIMO PASCUAL MARTA BORRÀS RIBÓ i 
ADVOCAT DE LA GENERALITAT 

 
 

INTERLOCUTÒRIA  núm. 283/2021 

 
 
 
Il·lms. Srs.: 
 
President 
Sr. Jose Manuel de Soler Bigas 
 
Magistrats 
Sr. Eduard Paricio Rallo 
Sra. Elsa Puig Muñoz 
 
 
 
 
Barcelona, a 21 d'abril de 2021 
 
S'ha donat compte, i 
 
 
 

ANTECEDENTS 
 
 
 
PRIMER. En data que no consta l'entitat “Federació d'Ecologistes en Acció de 
Catalunya” va sol·licitar el benefici de justícia gratuïta davant la Comissió 
d'Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona, que depèn del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. L'esmentada sol·licitud va ser denegada per 
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resolució adoptada en la sessió de 26 de juny de 2020 previ informe negatiu de 
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. 
 
L'afectada va impugnar la desestimació citada mitjançant escrit de data 15 de març 
de 2021. 
 
SEGON. Un cop es va comunicar a aquest Tribunal l'anterior impugnació, es va 
donar trasllat a la representació de la Generalitat de Catalunya, que ha efectuat 
al·legacions oposant-se al recurs. 
 
 

FONAMENTS JURÍDICS 

 
 
 

PRIMER. Aquest recurs queda referit a la impugnació que l'entitat “AIGÜES DE 
BARCELONA, Empresa metropolitana de gestió el cicle integral de l'aigua SA” 
formulada contra la resolució de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la 
Informació Pública de data 8 de febrer de 2019. Una resolució aquesta que va 
desestimar la reclamació interposada per l'esmentada mercantil contra la 
comunicació a tercers per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona de determinada  
informació de l'empresa recurrent. 
 
L'entitat “Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya” va comparèixer en qualitat 
de codemandada, tot sol·licitant el reconeixement dels beneficis de justícia gratuïta. 
La Comissió de Justícia Gratuïta de Barcelona va desestimar l'anterior  sol·licitud en 
sessió de 26 de juny de 2020. Hom motiva aquesta decisió en el fet que, d'acord 
amb el que disposa l'article 2.c/ de la Llei 1/96 de justícia gratuïta, la reclamant no 
constava inscrita al Registre d'associacions declarades d'utilitat pública del 
Departament de Justícia, ni es tracta tampoc d'una fundació inscrita al corresponent 
registre, ni tampoc es pot considerar dins d'algun dels tipus d'associacions o entitats 
esmentades a la disposició addicional segona de la Llei esmentada. 
 
L'entitat afectada planteja recurs contra l'anterior decisió de la Comissió de Justícia 
Gratuïta. Al·lega en aquest recurs que el Tribunal Suprem i diversos Tribunals 
Superiors de Justícia han admès l'accés a la justícia gratuïta de les associacions que 
compleixin els requeriments establerts a l'article 23 de la Llei 27/06, com és el cas. 
 
SEGON.- Certament i segons que es desprèn de l'article 2 de la Llei 1/96 
d'Assistència Jurídica Gratuïta, en allò que es refereix  les persones jurídiques 
privades, el reconeixement dels beneficis que la pròpia Llei institueix queda 
inicialment limitat a les associacions d'utilitat pública i a les fundacions inscrites al 
registre administratiu corresponent. En el cas que ens ocupa l'actora reconeix que no 
acompleix l'anterior requeriment. 
Ara bé, no es menys cert que l'article 22 de la Llei 27/2006, reguladora dels drets 
d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de 
medi ambient, reconeix una legitimació per acció popular a qualsevol persona 
jurídica sense ànim de lucre que compleixi els requeriments que estableix l'art. 23. 
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Alhora, aquest precepte reconeix a aquestes entitats l'accés a la justícia gratuïta si 
compleixen les següents condicions: 
 
a) Que tinguin entre els fins acreditats en els seus estatuts la protecció del medi 
ambient en general o la d'algun dels seus elements en particular. 
b) Que s'hagi constituït legalment almenys dos anys abans de l'exercici de l'acció i 
que estigui exercint de manera activa les activitats necessàries per assolir els fins 
previstos en els seus estatuts. 
c) Que segons els seus estatuts exerceixi la seva activitat en un àmbit territorial que 
resulti afectat per l'actuació, o si s'escau, omissió administrativa. 
 
Per tant, l'àmbit de l'accés a les prestacions de justícia gratuïta inicialment establert a 
la Llei 1/96 va quedar ampliat per la Llei 27/26 a entitats la qual finalitat sigui la 
defensa del medi ambient en els termes citats. 
 
No es discuteix en aquest cas que l'entitat recurrent acompleix els requeriments 
establerts a l'esmentat article 23, de forma que cal estimar la present reclamació i 
reconèixer a la recurrent el dret a accedir als beneficis de la justícia gratuïta     
 
Atesos els anteriors fonaments legals 
 
 
HEM RESOLT revocar la resolució de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta de 
Barcelona de data 26 de juny de 2020 que va denegar la sol·licitud d'assistència 
jurídica gratuïta efectuada per la codemandada “Federació d'Ecologistes en Acció de 
Catalunya”, tot reconeixent a aquesta entitat el dret als beneficis sol·licitats. 
 
  
Notifiqueu aquesta interlocutòria fent saber que contra la mateixa no es pot 
interposar cap recurs (article 20 de la Llei 1/1996, de 10 de gener d'Assistència 
Jurídica Gratuïta). 
 
Així ho acorden, manen i signen els magistrats del Tribunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGÈNCIA.- Tot seguit es compleix el que s'ha acordat. En dono fe. 
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