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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sala Contenciosa Administrativa

Secció Segona

Recurs d'apel·lació contra sentències núm. 81/2012

Parts: 

ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DE BARCELONA DECIDEIX 

AJUNTAMENT DE BARCELONA

SENTÈNCIA Núm. 524

Magistrats/ades:

Il·lm. Sr. Emilio Berlanga Ribelles

Il·lm. Sra. Núria Clèries Nerín

Il·lm. Sr. Javier Bonet Frigola

Il·lm. Sra. Montserrat Figuera Lluch

Barcelona, vint-i-nou de juny de dos mil dotze

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(Secció Segona), constituïda per a la resolució d'aquest recurs, ha dictat la següent 

sentència en el rotlle d'apel·lació núm. 81/2012, interposat per ASSOCIACIÓ PER LA 

GESTIÓ DE BARCELONA DECIDEIX, representat pel procurador JOAN GRAU 

MARTI i assistit de lletrat, contra AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat i 

defensat per JESÚS SANZ LÓPEZ.
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N'ha estat ponent la il·lma. sra. Núria Clèries Nerín , qui expressa l'opinió de la Sala. 

ANTECEDENTS DE FET 

Primer.- El Jutjat Contenciós Administratiu 10 Barcelona va dictar, en el Recurs 

ordinari núm. 149/2011, la Sentencia núm. 260/2011, de data 8 de setembre de 2011, la 

decisió literal de la qual és la següent: "Que se desestima el recurso contencioso 

administrativo".

Segon.- Contra la resolució esmentada es va interposar recurs d'apel·lació, el qual fou 

admès pel Jutjat d'Instància, qui va remetre les actuacions a aquest tribunal. Les parts foren 

citades. L'apel·lant és ASSOCIACIÓ PER LA GESTIÓ DE BARCELONA DECIDEIX i 

l'apel·lada és AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Tercer.- Desenvolupada l'apel·lació, s'assenyalà dia i hora per a la votació i la decisió: 

20 de juny de 2012.

Quart.- En la substanciació d'aquest procediment s'han observat i acomplert les 

prescripcions legals. 

FONAMENTS DE DRET 

Primer.- .- L'Associació per la Gestió de Barcelona Decideix interposa recurs d'apel·lació 

contra la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que 

va desestimar el recurs d'empara ordinari, interposat contra la resolució de l'Ajuntament de 

Barcelona, de data 28 de febrer de 2011, que denegava la sol·licitud presentada el 20 

d'octubre de 2010, per instal·lar 400 banderoles als grans eixos de la ciutat durant el 

període comprès des del 20 de març a l'11 d'abril de 2011, per promocionar l'acte “BcnDx, 

Festa participativa”. 

L'Ajuntament, que en un principi, va reservar 300 banderoles, finalment va desautoritzar-

ne la col·locació en comprovar que es tractava d'un acte polític, i no cultural. Per tant va 

considerar que “excepció dels períodes establerts de campanya electoral, en què per llei 

l'Ajuntament cedeix els circuïts dels fanals per a la col·locació de banderoles dels diferents 

partits polítics o coalicions, les banderoles no es poden fer servir per fer propaganda 

política”.
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Els drets fonamentals que la recurrent considera vulnerats són els recollits en els articles 

14, 16 i 20 de la CE.

La Sentència d'instància ressalta la diferència entre els termes que la recurrent va utilitzar 

quan es va fer la sol·licitud de reserva de banderoles (“festa participativa”), de l'acte real 

que es volia promocionar (“referèndum adreçat a tots els barcelonins i barcelonines perquè 

democràticament exerceixin el deu dret a vot i es pronunciïn si estan d'acord o en desacord 

que la Nació Catalana esdevingui un Estat independent”), el qual té un caire eminentment 

polític. Indica la Sentència d'instància que “los carteles que se pretendria col·locar 

defendían una opción politica, la realización de consulta sobre la independiencia de 

Catalunya, tratando de captar el voto de los ciudadanos coincidiendo con el perído de 

campaña electoral para las elecciones locales”,  les quals havien estat convocades per al 

22 de maig de 2011, en el BOE publicat el 29 de març de 2011. 

La Sentència considera que aquest supòsit entra dins les limitacions que fixa l'article 50 de 

la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG), atès que “el período solicitado para 

la instalación de las banderolas coincidia con el período electoral y la realización de 

publicidad dirigida a captar el voto en un referendum sobre la independencia de 

Catalunya”, raó per la qual “la denegación de la instalación de las banderolas para la 

campaña sobre el referendum para la independencia implique la violación del derecho a 

la libertad de expresión, art. 20,1,a) de la CE ya que el Ayuntamiento viene obligado por 

la LOREG”. Pel que fa a la violació del dret a la llibertat ideològica (art. 16,1 CE) la 

Sentència es remet als mateixos arguments abans exposats, tampoc considera que s'hagi 

violat el dret a la igualtat, atès que no s'aprecia un “un término suficiente y adecuado de 

comparación a partir del cual proceder a aplicar el canon de igualdad, requisito 

imprescindible para estimar que concurre dicha vulneración”.

La recurrent en l'apel·lació argumenta que no és una entitat política estrictament parlant, 

atès que la CE i la LOREG redueixen aquest concepte als partits polítics, coalicions i 

agrupacions d'electors. És una simple entitat ciutadana formada per persones que tenia com 

a únic objecte promoure la consulta popular a celebrar el 10 d'abril. 

Exposa que en la Sentència es barregen els conceptes a què es refereix la LOREG en 

relació amb “període electoral” i “període de campanya electoral”, i que no es pot 

confondre un acte polític de transcendència electoral, d'actes cívics de transcendència 

política. També critica que la Sentència afirmi que “los carteles se pretendían colocar 

defendían una opción política, la realización de consultas sobre independencia de 
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Cataluña, tratando de captar el voto de los ciudadanos coincidiendo con el período de 

campaña electoral para las elecciones locales”, atès que: 1.- la col·locació de banderoles 

no coincidia amb el període de campanya electoral, 2.-la crida a votar que es feia a la 

consulta no tenia res a veure amb el vot de les eleccions municipals que es van celebrar el 

22 de maig,  3.-no es cridava ningú a votar a favor de l'opció política de la independència 

que se sotmetia a consulta. Era una campanya cridant en general a la participació, i de cap 

manera es pot dir que incités a votar per a una de les opcions que es plantejaven, sí l'acrod 

o el desacord amb la proposta” i,  4.-No es volia celebrar un referèndum,  sinó una 

consulta, la qual estava emparada amb en el principi general de llibertat d'expressió 

reconeguda i protegida per l'article 20 CE i per la llibertat ideològica emparada en l'article 

16 CE. 

Per últim, i en referència a la vulneració del dret a la igualtat i a si aportava o no termes 

adequats de comparació, el recurrent es refereix a la consulta organitzada per l'Ajuntament 

sobre les obres de la Diagonal, on es va demostrar que l'ús de la publicitat per banderoles 

és un mitjà adient i proporcional en consultes de participació ciutadana adreçats a la 

generalitat dels ciutadans de Barcelona.

Raó per la qual impedir la utilització de l'únic mitjà de difusió massiva com són les 

banderoles va comportar una limitació significativa a la possibilitat de donar a conèixer la 

consulta als ciutadans i cridar-los a participar. Afegeix que l'any 2000 es va fer una 

consulta sobre el parer dels ciutadans sobre la destinació del 0,7 del PIB per l'ajut als 

països del tercer món, que es va fer el mateix dia de les eleccions generals al Congrés de 

Diputats, i es va entendre que la consulta no interferia en les eleccions.

Per la seva banda, la lletrada de la Corporació municipal exposa que en cap cas una 

denegació d'un permís per a la col·locació d'una banderola per una causa taxada i prevista 

normativament constitueix cap vulneració dels drets esmentats per l'actora, i que la qüestió 

controvertida és d'estricta legalitat ordinària.

La causa de denegació del permís de col·locació de banderoles va ser clara: la mateixa 

informació que consta en el document de tràmits per a la obtenció del permís ho deia 

clarament: “permís que es demana per a poder instal·lar banderoles als fanals de la via 

pública per tal d'anunciar actes de caràcter cultural (exposicions, festivals de música, teatre, 

concerts, aplecs, trobades...), esportius (de participació ciutadana, curses, caminades, 

trofeus i campionats), fires i congressos, i actes commemoratius o diades”, i l'acte que es 

pretenia anunciar mitjançant banderoles era de caire polític, el qual es pretenia realitzar 

dins el període electoral i. malgrat que l'objecte de la consulta no era la captació directa de 
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sufragis per al dia 22 de maig, es tractava d'anunciar un acte de caire polític que 

indirectament podia incidir clarament en el vot dels ciutadans cap a un a força política 

determinada.

Segon.-Exposats els termes del debat i abans d'entrar en l'estudi de la qüestió plantejada, 

cal concretar que:

1.- Les banderoles es volien col·locar un cop convocada la campanya electoral (període 

electoral), però abans que s'iniciés la campanya electoral.

2.-És indiscutible el caràcter d'acte de caire polític en la convocatòria d'una consulta en què 

es pregunta “si estan d'acord o en desacord que la Nació Catalana esdevingui un Estat 

independent”.

3.-Les banderoles no es pronunciaven respecte a la intenció de vot, sinó que es limitaven a 

anunciar la votació. El text d'aquestes era “10A Barcelona Decideix.-VOTA!”

4.-Malgrat que en l'escrit dirigit a l'Ajuntament amb data de registre 27.01.2011 10A 

Barcelona Decideix, es refereix a l'organització d'un referèndum, ens trobem davant d'una 

consulta convocada per una entitat privada.

5.-L'Ajuntament, quan pensava que es tracta d'un acte cultural, va autoritzar penjar 

banderoles i el motiu pel qual no es va autoritzar va ésser perquè coincidia en període 

electoral, així ho manté el mateix Ajuntament quan en la contesta del recurs (foli 74) 

afirma que “si la consulta s'hagués fet a qualsevol mes de l'any que no coincidís amb el 

període electoral, la col·locació de banderoles hauria estat autoritzada” o quan diu “el 

període electoral va començar el dia 29 de març de 2011 amb la convocatòria de les 

eleccions, i per tant estava completament prohibit fer actes de caire polític durant tot aquest 

període”. 

6.-Els sol·licitants varen demanar llicència per col·locar les banderoles als grans eixos de la 

ciutat (Gran Via; Meridiana, Diagonal, Aragó), i quan l'Ajuntament les va autoritzar 

(pensant que es tractava d'un acte cultural) va concretar l'autorització a l'Avda. Diagonal, 

entre Nàpols i Lepant; Av. Meridiana, entre Garcilaso i Dublin; Càlabria, entre Aragó i 

Rosselló, i Gran Via, entre Pl. Cerdà i Mineria.

7.- Les banderoles, retirades el dia 11 d'abril, no interferien en la logística municipal atès 
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que la campanya electoral no començava fins al 6 de maig. La publicitat no es referia a la 

votació de les eleccions municipals  del dia 22 d'abril, en les quals l'objecte de la campanya 

eren qüestions de caire local, i no de política general.

Així, doncs, l'objecte del recurs se centra a estudiar si la prohibició de l'Ajuntament a 

col·locar banderoles per la Consulta “10A Barcelona Decideix” en el període electoral va 

vulnerar els drets fonamentals a la llibertat d'expressió ideològica regulats en l'article 16 i 

20 de la CE, i l'article 14CE.

La qüestió que centra el debat ha estat objecte de diversos pronunciaments per part del 

Tribunal Constitucional, alguns dels quals es refereixen a manifestacions que s'havien de 

realitzar a Barcelona.

La prohibició prevista en l'article 50,5 i 53 de la LO 5/1985, de 19 de juny del Règim 

electoral general, de realitzar determinats actes des de la data de la convocatòria electoral 

fins a la seva celebració, ha estat matisada  pel Tribunal Constitucional en diverses 

sentències, i s'ha inclinant en totes elles a autoritzar les manifestacions sol·licitades, quan el 

motiu de denegació no havia estat motivat per raons d'ordre públic, sinó per qüestions 

electorals.

En la Sentència núm. 170/2008, de 15 de desembre, (EDJ 2008/233886) referent a la 

desautorització de la celebració d'una manifestació convocada pels Mossos d'Esquadra, per 

la seva possible incidència en el procés electoral davant de la proximitat de les eleccions al 

Parlament de Catalunya, el Tribunal, després de recordar la seva doctrina sobre el dret de 

reunió exposada en sentències anteriors, diu “no basta con que existan dudas sobre si el 

derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación 

limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión 

[...].Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “que ha 

defendido una interpretación estricta de los límites al derecho de reunión fijados en el art. 

11.2 CEDH, de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden 

justificar las restricciones a esa libertad (STEDH caso Sidiropoulos, de 10 de julio de 

1998).

CUARTO.- La aplicación de la citada doctrina y, en concreto, del principio o criterio de 

favorecimiento del derecho de reunión, así como la circunstancia de que, como ha 

reiterado este Tribunal, resulte insuficiente para justificar la modulación o prohibición del 

citado derecho la mera sospecha o la simple posibilidad de que se produzca la 

perturbación de otros bienes o derechos protegidos constitucionalmente (por todas, STC 
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163/2006, de 22 de mayo, FJ 2 conduce al otorgamiento del amparo al aquí recurrente por 

vulneración del art. 21 CE.  [...] De ahí que sólo cuando se aporten razones fundadas, en 

expresión utilizada por el art. 21.2 CE, sobre el carácter electoral de la manifestación, es 

decir, cuando su finalidad sea la captación de sufragios (art. 50.2 LOREG) y ésta no haya 

sido convocada por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, únicas personas 

jurídicas que pueden realizar campaña electoral junto a sus candidatos (art. 50.3 

LOREG), podrá desautorizarse la misma con base en dicho motivo. De lo contrario, como 

apunta el Fiscal, podríamos llegar al absurdo de que durante la campaña electoral 

estuvieran absolutamente prohibidas todas las manifestaciones.”

Malgrat que el pronunciament es refereixi al dret de reunió, les raons i arguments exposats 

són plenament traslladables a l'autorització per col·locar banderoles, atès que no deixa 

d'ésser un acte d'expressió, que té per objecte convocar un acte de caire polític i que es va 

prohibir per motius electorals. 

En referència a si l'acte convocat podia coincidir amb el plantejament d'alguns partits 

polítics, s'han de fer dues consideracions: la primera d'elles és que les banderoles es 

limitaven a convocar una consulta, i no a demanar un pronunciament sobre les opcions que 

es plantejaven, i en segon lloc, que es tractava d'unes eleccions locals, on els temes objecte 

de debat no són la independència de Catalunya o les relacions d'aquesta amb l'Estat, sinó 

qüestions relacionades en aquest cas amb la ciutat, raons per les quals no es pot considerar 

que la aquesta tingués per objecte tractar d'influir en el vot dels ciutadans. Així mateix, no 

hem d'oblidar la interpretació que d'aquesta qüestió fa el Tribunal Constitucional, el qual 

en la Sentència núm. 38/2009, de 9 de febrer) referent a la desautorització de la celebració 

d'una manifestació convocada pel Sindicat d'estudiants, sota el lema “per una educació 

pública de qualitat” el Tribunal va dir  “extender el carácter de acto de campaña electoral 

a todo aquél que de forma indirecta o subliminal pudiera incidir en la voluntad de los 

electores por coincidir con alguna de las ideas defendidas por las opciones políticas que 

concurren en el proceso electoral, sujetándolo por ello a la regulación de la Ley Orgánica 

del régimen electoral general (LOREG), supondría, en aras de la protección de la “pureza 

de la campaña electoral”, permitir que se prohíban, con la consiguiente vulneración del 

derecho a la libertad de expresión, todas aquellas manifestaciones públicas realizadas 

durante la misma que no hubieran sido efectuadas por candidatos, partidos, federaciones, 

coaliciones o agrupaciones. Siendo así que el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión queda, incluso, legalmente liberado de las restricciones establecidas para el 

periodo de campaña en el art. 50.3 LOREG. Y ello incluso cuando fuera conocida la 

preferencia de sus convocantes por una determinada opción política o su posición crítica 

con el resto de las opciones presentes en la contienda electoral. No se aportan, por tanto, 

razones fundadas ni por parte de la Administración ni por el órgano judicial que 

conduzcan a entender que la intención de la convocatoria era la captación de votos.”
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En igual sentit, la Sentència 37/2008, de 9 de febrer (EDJ 2009/14450), referent a una 

manifestació convocada per Sos Racisme Catalunya, sota el lema “pel dret al vot de les 

persones immigrades”, el Tribunal Constitucional diu “tampoco puede reputarse motivo 

suficiente para limitar el derecho de reunión del recurrente, el que, como argumenta el 

órgano judicial, con la manifestación se está favoreciendo “de forma indirecta o 

subliminal” a aquellas formaciones políticas que muestran mayor apoyo a dicha política. 

La mera posibilidad de que una reivindicación, en este caso de un derecho como el del 

sufragio activo y pasivo para todas las personas residentes en un determinado territorio, 

pueda incidir de una u otra forma en el electorado, se muestra como hipótesis insuficiente 

para limitar el derecho de reunión en periodo electoral. En efecto, extender el carácter de 

acto de campaña electoral a todo aquél que de forma indirecta o subliminal pudiera 

incidir en la voluntad de los electores por coincidir con alguna de las ideas defendidas por 

las opciones políticas que concurren en el proceso electoral, supondría, en aras de la 

protección de la “pureza de la campaña electoral”, abrir la vía a la prohibición de todas 

aquellas manifestaciones públicas realizadas durante la misma que no hubieran sido 

efectuadas por candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones, con la 

consiguiente vulneración del derecho a la libertad de expresión.”

Així, doncs, per les raons exposades es considera que l'acte impugnat va vulnerar el dret a 

la llibertat d'expressió reconegut en l'article 20 de la CE, en la vesant de llibertat 

ideològica, atès que l'únic motiu en què l'Ajuntament argumenta la no-autorització és la 

convocatòria d'eleccions municipals i realitzar-se aquest dins el període electoral.

Pel que fa a la vulneració al dret d'igualtat, regulat en l'article 14 de la CE, tal com exposa 

la Sentència, la recurrent no ha aportat un terme suficient i adequat de comparació, atès que 

no ha acreditat que les banderoles referents al referèndum sobre les obres de la Diagonal 

s'haguessin col·locat en període electoral.

Tercer.-Segons disposa l'article 139 de la Llei jurisdiccional, no és procedent fer un 

pronunciament sobre el pagament de les costes processals.

Vistos els articles esmentats i la resta d'aplicació general i pertinent.

DECIDIM

1r. Estimar el recurs d'apel·lació interposat per l'Associació per la Gestió de Barcelona 

Decideix i revocar la Sentència núm.  260/11, de 8 de setembre, dictada pel Jutjat 
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Contenciós Administratiu núm. 10  de Barcelona.

2n. Estimar el recurs interposat contra  la resolució de l'Ajuntament de Barcelona, de data 

28 de febrer de 2011, que va denegar la sol·licitud presentada el 20 d'octubre de 2010, per a 

la instal·lació de 400 banderoles als grans eixos de la ciutat durant el període comprès des 

del 20 de març a l'11 d'abril de 2011,  per promocionar l'acte “BcnDx, Festa participativa”, 

per vulneració de l'article 20 en relació a l'article 16 de la Constitució.

3r. No fer pronunciament sobre el pagament de les costes processals.

Notifiqueu legalment aquesta sentència a les parts. Feu-los saber que no poden 

interposar-hi cap recurs. Uniu-ne una testimoniança a les actuacions principals.

D'aquesta sentència, uniu-ne una certificació al procediment. Així ho pronunciem, ho 

manem i ho signem.
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PUBLICACIÓ. La Sentència anterior ha estat llegida avui en Sala i en audiència pública 

pel ponent la il·lma. sra. Núria Clèries Nerín . Com a secretari ho certifico. 


