
 

 

[Darrera actualització: 05/05/2014] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Llibertat d’expressió.  

La Llei de símbols des 

d’una perspectiva 

constitucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

AUTOR: Maria Margalida Burguera Oliver 

TUTOR: Maria Ballester Cardell 



Treball de Fi de Grau 

[2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem passat molta sendera 

Fins arribar aquí on som, 

Però la història convida: 

Mallorquins siau qui sou! 

 

Siau qui sou – Guillem d’Efak 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 La llibertat pot ser definida com la facultat natural que té l’home d’obrar o actuar d’una 

manera determinada o d’altra, i de no obrar, per la qual cosa ell mateix és responsable dels 

seus actes1. A més, la llibertat té un sentit bàsic: permetre i afavorir el desenvolupament i 

perfecció de l’home en la vida social. Conseqüentment, aquest fet suposa que la llibertat estigui 

estretament vinculada a la dignitat de la persona i la capacitat d’enraonament, així com també 

a la vida moral i espiritual de l’individu. 

 

 L’home és una persona a la qual l’Estat ha de facilitar el desenvolupament de la seva 

personalitat. Per això mateix, es pot afirmar que tots els drets que proclama la Constitució 

estan encaminats a possibilitar el desenvolupament integral de l’individu, exigència directa de 

la dignitat de la persona. La Constitució Espanyola de 1978 (d’ara en endavant, CE) després de 

definir la forma d’Estat, proclama els valors superiors de l’ordenament jurídic: la llibertat, la 

justícia, la igualtat i el pluralisme polític (article 1.1 CE). Aquest primer precepte està relacionat 

amb l’article 10 CE que inclou la dignitat de la persona entre els fonaments de l’ordre polític i la 

pau social. Per tant, s’entén que no és possible l’existència de la dignitat humana sense 

llibertat, justícia, igualtat i pluralisme polític. 

 

 Així doncs, entenent que la llibertat i la dignitat de la persona van lligades, es pot 

afirmar que la llibertat d’expressió en sentit genèric i les seves concretes manifestacions són 

realment essencials i bàsiques per l’individu en un sistema democràtic. No obstant això, establir 

el seu contingut i delimitar-lo no sempre ha estat fàcil. Tanmateix, el Tribunal Constitucional, al 

llarg dels anys, s’ha encarregat de perfilar el dret a la llibertat d’expressió creant una abundant 

doctrina sobre el contingut de l’article 20 CE i ha delimitat el seu abast amb la finalitat de 

garantir i assegurar el seu respecte i fer-les compatibles amb l’exercici d’altres drets i llibertats 

constitucionals. En paraules del Tribunal Constitucional  l’objectiu principal del dret a la llibertat 

d’expressió és “la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro 

del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este 

derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y 

pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige”2. 

 

  Amb aquest treball es pretén fer un anàlisi del dret fonamental a la llibertat d’expressió, 

reconegut constitucionalment a l’article 20 CE, a partir de la doctrina marcada pel Tribunal 

Constitucional, així com també examinar els seus límits i garanties. A partir d’aquest estudi 

                                                      
1
 Definició extreta de la www.rae.es 

2
 Sentència del Tribunal Constitucional 6/2000, de 17 de gener, fonament jurídic cinquè. 

http://www.rae.es/
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previ, es tracta també de determinar si la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels 

símbols institucionals de les Illes Balears (coneguda com a Llei de Símbols) vulnera en algun del 

seus preceptes la llibertat d’expressió, dret fonamental i essencial en un sistema democràtic. 

 

2. LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

2.1. El concepte de llibertat d’expressió. Article 20 CE. 
 

 La Constitució Espanyola de 1978 dedica el Títol I a “Els drets i els deures fonamentals”, i 

és en el capítol II secció primera “dels drets fonamentals i de les llibertats públiques”, on 

trobem l’article 20 CE, relatiu a la llibertat d’expressió i a les seves diverses manifestacions, que 

prohibeix la censura prèvia per a l’exercici de qualsevol dels drets que s’hi reconeixen. 

 

 La llibertat d’expressió, que forma part dels drets de l’àmbit polític, permet que els 

ciutadans es relacionin entre ells i amb les poders públics. La titularitat d’aquest dret 

fonamental correspon a totes les persones (tant físiques com jurídiques), de manera que 

tothom pot exercir-lo, independentment de la seva condició de nacional o d’estranger3, i, a 

més, protegeix tots els ciutadans enfront qualsevol ingerència dels poders públics. En resum, 

totes les persones són lliures de manifestar les seves idees sense que aquestes puguin ser 

censurades, independentment del mitjà que s’utilitzi per a fer-ne difusió. 

 

 Les llibertats reconegudes a l’article 20 CE també poden ser definides com un dels drets 

de llibertat envers l’Estat. Amb caràcter general, trobem l’origen de la llibertat d’expressió en 

un altre precepte constitucional: el dret a la llibertat ideològica, establerta a l’article 16 CE. En 

base a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, la llibertat ideològica es caracteritza per 

la seva doble dimensió: una externa i una interna. La dimensió interna suposa que aquest dret 

no s’esgota quan la persona elegeix adoptar una determinada posició intel·lectual envers tots 

els aspectes de la vida i jutjar la realitat en funció de les seves pròpies conviccions, sinó que 

respecte a la dimensió externa del mateix, la llibertat ideològica comprèn el fet de manifestar 

lliurement els propis pensaments, sense ser sancionat pels poders públics. Així doncs, segons la 

STC 120/1999, a la dimensió externa del dret a la llibertat ideològica li correspon, 

correlativament, el dret a expressar-la lliurement, tal com preveu l’article 20.1 CE (F.J. 10è). 

 

 Així doncs, la llibertat d’expressió i la resta de llibertats reconegudes a l’article 20 CE, 

són llibertats determinants en les societats democràtiques. És a dir, no pot existir participació 

                                                      
3
 Qualsevol ciutadà, nacional o estranger, pot exercir el dret a la llibertat d’expressió en virtut dels convenis i 

tractats internacionals signats per Espanya. 
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activa del membres que formen part de la societat en la presa de decisions polítiques sense la 

lliure difusió d’idees i opinions. És doctrina constitucional reiterada l’afirmació que reconeix 

que les llibertats contingudes a l’article 20 CE constitueixen un dels valors essencials de l’Estat 

democràtic. En paraules del Tribunal Constitucional la llibertat d’expressió s’erigeix com “un 

derecho fundamental que protege no sólo la libertad individual del que lo ejerce, sino también 

otro objeto adicional, cuya salvaguardia interesa al ordenamiento tanto o más que el primero: 

la existencia de una opinión pública libre sin la cual no sería posible un régimen democrático”4. 

Per tant, el dret constitucional que analitzem és, en qualsevol de les seves manifestacions, una 

llibertat individual de cada ciutadà i suposa també el reconeixement i la garantia de l’opinió 

pública lliure, indissolublement lligada amb el pluralisme polític, valor fonamental i requisit de 

funcionament de l’Estat democràtic. 

 

2.2. Les diverses manifestacions de la llibertat d’expressió. 
 

 La llibertat d’expressió comprèn diferents “llibertats” que poden ser exercides per tots 

els ciutadans. Tal com indica l’article 20.1 CE distingim entre:  

- la llibertat d’expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions a través de 

la paraula, l’escriptura o qualsevol altre mitjà de reproducció (article 20.1. a); 

- la llibertat de creació i producció literària, artística, científica i tècnica (article 20.1. b); 

- la llibertat de càtedra (article 20.1. c); 

- i, la llibertat de comunicar lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió 

(article 20.1. d). 

 

 Prenent en consideració totes aquestes manifestacions, es pot afirmar que la llibertat 

d’expressió és el dret a expressar i manifestar de forma lliure les pròpies opinions i idees, així 

com també tenir accés a tots els mitjans que fan possible la difusió efectiva d’aquestes, tant a 

nivell individual com col·lectivament. A més, la llibertat d’expressió empara  l’exteriorització del 

pensament, la difusió d’idees i opinions a través de qualsevol mitjà efectiu (oral, escrit, gestual, 

audiovisual, etcètera...) i prohibeix la possibilitat de ser discriminat pel simple fet d’exterioritzar 

alguna d’aquestes conductes. Partint d’aquesta base, s’entén que l’article 20 CE està força 

relacionat amb l’article 14 CE, el qual prohibeix la discriminació “per raó de naixement, raça, 

sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social”. Per això, ningú 

pot ser privat de manifestar i fer públics els seus pensaments, ja que es tracta d’una activitat 

lliure, on no hi tenen cabuda les restriccions prèvies per part de l’Estat –ni tampoc per part de 

subjectes privats– (article 20.2). Cal afegir que la llibertat d’expressió inclou el dret a utilitzar la 

                                                      
4
 El Tribunal Constitucional adoptà, des de l’any 1982, la postura doctrinal que atorga preferència al dret a la 

llibertat d’expressió quan aquest contribueix al debat democràtic a partir de la jurisprudència consolidada del 
Tribunal Europeu de Drets Humans.  
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llengua pròpia a l’hora de manifestar-se, ja que de tots és sabut que la llengua és la forma de 

comunicació per excel·lència. 

 

 Tal com s’ha avançat, l’apartat primer de l’article 20 reconeix i protegeix els drets a 

expressar lliurement les idees, a la producció i creació literària, tècnica, científica i artística, a la 

llibertat de càtedra i a comunicar o rebre informació veraç de manera lliure a través de 

qualsevol mitjà de difusió. En aquest punt ens hem de plantejar si ens trobem davant drets 

diferents o sí, en cas contrari, es tracta de llibertats que comparteixen la mateixa essència. Un 

sector doctrinal ha defensat la unificació de tots els drets compresos dins l’article 20.1 de la 

Constitució, per bé que a la Carta Magna es troben separats. Tal com indica el Tribunal 

Constitucional, podem afirmar que les llibertats proclamades al primer apartat del citat 

precepte constitueixen llibertats amb un contingut diferent i també es pot assenyalar que 

aquestes tenen límits i efectes distints en les relacions jurídiques. Aquesta postura queda prou 

clara a la STC 61/1988 quan s’exposa que “la libertad de expresión tiene por objeto 

pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las 

creencias y los juicios de valor, mientras que el derecho a comunicar y recibir libremente 

información versa, en cambio, sobre hechos o, tal vez más restringidamente, sobre aquellos 

hechos que pueden considerarse noticiables”. 

 

 Tanmateix, tot i la distinció establerta per la jurisprudència constitucional, la realitat a 

vegades pot suposar un punt de confusió quan es tracta de separar la manifestació de 

pensaments o opinions de la comunicació informativa, ja que normalment per a expressar les 

idees es necessita recolzar-se en una narració de fets. De forma inversa, la comunicació de fets 

o notícies no sempre és purament neutral, perquè en ocasions podem trobar elements 

valoratius o una opinió entre línies. Quan apareguin elements d’una i altra llibertat, el Tribunal 

Constitucional assenyala que, per qualificar correctament la situació a la qual ens enfrontem i 

encaixar-la dins el supòsit concret de l’article 20.1, s’haurà de determinar quin és l’element 

predominant.  

 

A.  La llibertat d’expressió, article 20.1.a) CE 

 

 La Carta Magna reconeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, les 

opinions i les idees. L’objecte principal aquí és la protecció de qualsevol plantejament ideològic 

i, en definitiva, la seva difusió o exteriorització. 
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 És en aquest apartat on es configura la llibertat d’expressió en un sentit més estricte, 

entesa pel Tribunal Constitucional com “llibertat d’expressió”5 o “llibertat d’opinió”6. Així 

doncs, la Constitució permet expressar qualsevol tipus d’idea, pensament, creença, judici de 

valor o opinió, de manera que hom pot expressar qualsevol concepció subjectiva i difondre-la a 

través de qualsevol mitjà, sigui la paraula o els gestos com per escrit. En aquesta mateixa línia, 

el Tribunal Constitucional assenyala que el dret a la llibertat d’expressió no sols protegeix la 

manifestació d’opinions inofensives o indiferents “o que se acojan favorablemente, sino 

también aquellas que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población, pues así resulta 

del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad 

democrática”7. Conforme a aquesta interpretació, podem arribar a la conclusió que la llibertat 

d’expressió també empara la crítica, encara que aquesta pugui molestar, sempre i quan no 

s’utilitzin expressions innecessàries o injurioses que, òbviament, queden fora de l’abast de 

protecció de la Constitució.  

 

B.  La llibertat de producció i creació literària, artística, científica i tècnica, article 
20.1.b) CE 

 

 En l’apartat b del precepte analitzat hi trobem una concreció del dret a expressar i 

difondre lliurement el pensament, les idees i les opinions però dins uns àmbits específics. En 

línies general, es pot considerar que mitjançant la protecció de la lliure difusió de les creences 

artístiques i literàries alhora s’emparen alguns aspectes personals del dret d’autor, és a dir, es 

protegeixen també els dret morals. Així, aquesta manifestació de llibertat d’expressió resguarda 

aquells elements del dret d’autor que són instrumentals per a que la difusió de l’obra pugui 

complir la seva funció social, garantint el dret d’accés a la cultura de tots els ciutadans, 

promogut i tutelat pels poders públics, tal com preveu l’article 44 CE. 

 

 Cal remarcar que dintre de l’àmbit de protecció que atorga aquest dret també s’hi troba 

el procés previ a la consumació de l’obra, referint-nos a la llibertat d’elecció del tema, les idees 

que es volen exterioritzar, incloent la llibertat de seleccionar la manera en que es volen 

expressar aquestes idees, sense que ningú pugui restringir ni limitar aquestes facultats 

reconegudes a l’autor. 

 

 

                                                      
5
 STC 199/1987, de 16 de desembre, fonament jurídic dotzè. 

6
 STC104/1986, de 17 de juliol, fonament jurídic cinquè. 

7
 STC 174/2006, de 16 de desembre, fonament jurídic sisè. 
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C.  La llibertat de càtedra, article 20.1.c) CE 

 

 La llibertat de càtedra és, segons el Tribunal Constitucional, una projecció de la llibertat 

ideològica i del dret a difondre lliurement els pensaments, les idees i les opinions dels docents 

en l’exercici de la seva funció8. Això suposa que aquesta llibertat consisteix en la possibilitat que 

tenen els professors d’expressar idees o conviccions que assumeixen com a pròpies, en relació 

a la matèria del seu ensenyament.  

 

 Aquesta llibertat del docent a l’hora d’expressar les seves idees es reconeix a tots els 

nivells de l’educació, encara que va augmentant a mesura que el nivell d’ensenyament és 

superior, de forma que la màxima expressió de la llibertat de càtedra es produeix en els centres 

universitaris. Per tant, la llibertat del professor, d’una manera o d’altra, es veu condicionada 

pels plans d’estudis, fet que suposa que a nivells inferiors d’ensenyament, la llibertat de càtedra 

és menor, mentre que va augmentant així com els nivells són superiors. 

 

 En el reconeixement d’aquesta llibertat és important tenir en compte si es tracta 

d’educació pública o privada, ja que depenent de la naturalesa del centre aquest comptarà amb 

un ideari o no. En els centres docents públics no hi ha un ideari marcat, la qual cosa suposa que 

els professors tenen major grau de llibertat, partint de la base que els centres d’ensenyament 

públic han de ser aconfessionals i ideològicament neutrals. En canvi, els centres privats solen 

tenir fixat un ideari els professors l’hauran de respectar, el comparteixin o no, encara que 

aquest fet, segons la STC 47/1985, de 27 de març, no esgota per complet el contingut de la 

llibertat de càtedra. 

 

D.  La llibertat d’informació, article 20.1.d) CE 

 

 La llibertat d’informació fa referència a la comunicació de fets a través de qualsevol 

mitjà de difusió. A vegades resulta difícil separar la lliure expressió en sentit estricte del dret a 

la informació, ja que és normal que a les notícies hi puguem trobar opinions o matisos propis 

d’aquell qui informa. El dret a la llibertat informativa  es construeix amb un doble sentit: 

comunicar i rebre. L’objecte aquí és la notícia o una dada rellevant. 

 

 La Constitució també remarca que aquesta sempre ha de ser vertadera. No obstant, el 

Tribunal Constitucional ha interpretat que la veracitat exigida té un caràcter subjectiu, és a dir, 

es pressuposa que qui transmet la notícia o el fet ha actuat amb diligència, contrastant la 

                                                      
8
 STC 217/1992, de 1 de desembre. 
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informació que ha rebut de forma adequada, atenent a les característiques de la notícia i als 

mitjans dels que disposa9. 

 

 Pel que fa a la titularitat d’aquest dret, la llibertat d’informació habitualment serà 

exercida per professionals de la informació, la qual cosa suposa compten amb unes garanties 

específiques, com ara la clàusula de consciència i el dret al secret professional. 

 

 

2.3. El contingut  objectiu de la llibertat d’expressió 

 

 La llibertat d’expressió té un doble caràcter o doble contingut. Per una banda, el 

contingut subjectiu dels drets fonamentals és que es troben definits per una norma jurídica 

objectiva, una norma constitucional. No obstant, juntament amb aquest contingut també se’ls 

reconeix un caràcter objectiu integrat pels principis i garanties institucionals, derivats dels 

mandats i obligacions dels poders públics. 

 

 En el cas que ens ocupa, la Tribunal Constitucional ha fixat el contingut de la llibertat 

d’expressió reconegut a l’article 20 CE com un conjunt de llibertats enfront els poders públics, i 

també com una garantia institucional d’una opinió pública indissoluble unida al pluralisme 

polític dins un Estat democràtic. De manera reiterada, l’Alt Tribunal ha destacat que la llibertat 

d’expressió és un dret d’interès rellevant a partir del qual es forma una opinió pública i lliure. 

Així, entenem que si la Constitució protegeix el dret a expressar lliurement les idees i els 

pensaments, al mateix temps està garantint la llibertat de formar i desenvolupar la opinió 

pública10. 

 

 En quant a la consideració que fa el Tribunal Constitucional de la llibertat d’expressió 

com a dret enfront els poders públics, hem de distingir dues obligacions incloses dins l’article 20 

CE: la de no destorbar la lliure difusió d’opinions  i un mandat d’actuació positiva pel legislador. 

Es pretén refermar la idea que els poders públics són els encarregats de no interferir en la 

llibertat d’expressió que tenen els individus envers l’Estat, i que aquells es troben obligats per 

un seguit de mandats encaminats a garantir i aconseguir que el dret examinat sigui real i 

efectiu. 

 

                                                      
9
 Jurisprudència reiterada a vàries Sentència del Tribunal Constitucional, entre d’altres, 6/1988, de 21 de gener; 

240/1992, de 21 de desembre; 47/2002, de 25 de febrer; 75/2002, de 8 d’abril. 
10

 Sentència del Tribunal Constitucional 12/1982, fonament jurídic tercer. 
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 L’opinió pública és una condició prèvia i necessària per a exercir altres drets i garantir el 

funcionament d’un sistema democràtic, la qual cosa permet concloure que aquella es configura 

com un dels pilars bàsics d’una societat lliure i democràtica. En quant  a la protecció de les 

opinions expressades és remarcable el fet d’aquelles que afecten a temes d’interès general o de 

major rellevància pública seran especialment protegides. Aquesta circumstància es justifica en 

què els ciutadans han de desenvolupar la seva pròpia opinió i així participar responsablement 

en els assumptes públics. Per aconseguir-ho, han de poder manifestar i expressar diverses 

opinions, incloent aquelles que resulten contràries al poder establert, amb la finalitat de 

ponderar-les i escollir la que millor s’adapti a la personalitat de cada un. 

 

 És per això que, en relació amb el reconeixement de les llibertats de l’article 20 CE, el 

Tribunal Constitucional ensenya que també es garanteix “el mantenimiento de una 

comunicación pública libre, sin la cual quedaría vaciados de contenido real otros derechos que 

la Constitución consagra, reducidas a formas hueras las instituciones representativas y 

absolutamente falseando el principio de representación democrática que enuncia el art. 1.2 de 

la Constitución, y que es la base de toda nuestra ordenación”11 

 

 

3. LÍMITS I GARANTIES DEL DRET A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ 

3.1. Límits 

 

 Cap dret fonamental és il·limitat, encara que aquests, en els sistemes democràtics, 

gaudeixen d’una protecció més intensa que altres drets constitucionals. Els límits de la llibertat 

d’expressió es troben en altres drets fonamentals i en béns constitucionalment protegits. Així 

doncs la Constitució ha fixat una sèrie de límits de forma exhaustiva a l’article 20.4 CE, però 

sempre respectant el contingut essencial de la llibertat d’expressió i aplicant-los en base al 

principi de proporcionalitat.  

Els límits a la llibertat d’expressió es poden agrupar en quatre grans apartats: 

 
- Els drets reconeguts en el Títol I de la Constitució inherents a la personalitat, entre els 

quals es fa menció especial al dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 
 

- La protecció a la joventut i a la infància. Especialment es pren en consideració la dignitat 

de la persona, el lliure desenvolupament de la personalitat, la protecció integral dels fills 

                                                      
11

 Sentència del Tribunal Constitucional 6/1987, fonament jurídic tercer. 
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i la promoció de les condicions de la lliure participació de la joventut en tots els aspectes 

de la vida col·lectiva (articles 10.1, 39 i 48 CE). 
 

- Els preceptes de les lleis que desenvolupin el Títol I. Aquest punt pot ser polèmic des del 

punt de vista de si les lleis que desenvolupen els drets del Títol I poden limitar els drets 

de l’article 20 CE. En relació a aquesta problemàtica, el Tribunal Constitucional s’ha 

pronunciat manifestant que “la llei només pot fixar límits als drets i llibertats als quals fa 

referència l’article 20 CE, sempre que es respecti el seu contingut essencial”. 
 

- Finalment, en virtut de l’article 10.2 CE, hem de tenir en compte que la Declaració de 

Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i el Conveni per a la 

Protecció dels Drets Humans coincideixen en admetre els següents límits a la llibertat 

d’expressió: la seguretat nacional, l’ordre públic i la protecció de la moral, de la 

reputació i dels drets dels demés. Per tant, en aquest apartat ens topem amb límits 

bàsics a la llibertat d’expressió independentment de l’Ordenament Jurídic intern. 

 

A.  Els drets de la personalitat: honor, pròpia imatge i intimitat. 

 

 La llibertat d’expressió, com s’ha assenyalat al llarg de l’exposició no és il·limitada. De 

fet, el mateix precepte que conté aquest dret alhora s’encarrega de limitar-lo. Així, la STC 

120/1983, de 15 de desembre, manifesta que “la propia Constitución establece, en concreto, la 

necesidad de respetar el honor de las personas, que también como otro derecho fundamental 

consagra el art. 18.1. Al mismo tiempo, el ejercicio de la libertad de expresión se enmarca en 

unas determinadas pautas de comportamiento que el art. 7 del Código Civil expresa con 

carácter general al precisar que ‹‹los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de 

la buena fe››”. 

 

 Els drets de la personalitat no són solament límits al dret a les llibertats previstes a 

l’article 20.1 CE, sinó que, alhora, són drets fonamentals reconeguts constitucionalment. Per 

aquest motiu, quan s’exerceix el dret a la llibertat d’expressió es pot veure afectat el dret a 

l’honor o qualsevol altre dels drets inherents a la personalitat. No obstant, no sempre 

prevaldran aquests últims pel simple fet de constituir un límit exprés (art. 20.4 CE) a la llibertat 

d’expressió, encara que tampoc suposa que aquesta sempre tingui caràcter preferent. Així 

mateix, és important recordar que la lliure difusió d’idees o opinions es considerada una 

llibertat personal i, alhora, suposa el reconeixement i la garantia d’una opinió publica lliure. Per 

això, si ens trobem davant un conflicte entre ambdues esferes, s’haurà de resoldre mitjançant 

la ponderació dels interessos en conflicte de cada cas determinat. 
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B.  La protecció a la joventut i a la infància 

 

 La STC 62/1982, de 15 d’octubre, fixa com a límit a la llibertat d’expressió la protecció de 

la joventut i de la infància, tal com indica l’article 20.4 CE, entenent-lo com “una concreción de 

la moral”. Les mesures que adopta el legislador per tal de protegir aquests col·lectius no 

consisteixen en prohibir expressament la divulgació de determinats missatges, imatges, idees o 

opinions, sinó que es concreten en impedir l’accés als menors a aquesta informació. De la 

mateixa manera, s’exigeix als titulars de la pàtria potestat dels infants que siguin responsables 

de filtrar determinats continguts i reservar-se ells mateixos la decisió final sobre l’accés del 

menor a aquests. 

 

 De totes formes, cal remarcar que la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció 

jurídica del menor, ofereix una garantia més intensa als drets a l’honor, a la intimitat i a la 

pròpia imatge dels menors, disposant la intervenció del Ministeri Fiscal i establint límits més 

estrictes a l’hora d’atorgar consentiment per a l’ús de la pròpia imatge o a la revelació de dades 

relatives a la vida privada. 

 

C.  La protecció de la moral 

 

 La Constitució no preveu la moral com un límit específic de la llibertat d’expressió, però 

sí que ho fan els Convenis i Tractats signats per Espanya, així com també coincideixen en 

admetre com a límits al dret de l’article 20 CE la seguretat nacional i l’ordre públic. Així, el 

Tribunal Constitucional afirma que a partir de l’article 10.2 CE i seguint la mateixa línia d’altres 

preceptes d’origen internacional12, que preveuen que la moral pot erigir-se com un límit més a 

la llibertat d’expressió, el legislador espanyol pot utilitzar la moral per delimitar el contingut del 

dret a la llibertat d’expressió. 

 

 La moral en sí és un concepte molt ample que depèn de la interpretació particular que 

en fa cada persona atenent al context en que es troba. Per això, admetre la moral com un límit 

més al dret a la llibertat d’expressió ha de suposar l’existència d’unes garanties necessàries per 

a que el concepte moral no circumscrigui ni restringeixi les llibertats previstes a l’article 20.1 CE 

de forma injustificada. Atenent a la jurisprudència constitucional, la moral com a límit només 

s’ha aplicat en escasses ocasions i, normalment, en supòsits relatius a la protecció de la 

joventut i a la infància. 

                                                      
12

 Els articles 19 i 29.2 i 3 de la Declaració Universal dels Drets Humans; l’article 10.2 del Conveni Europeu de Drets 
Humans; i, l’article 19.3 b del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. 
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3.2. Consideració preferent de la llibertat d’expressió 

 

 El Tribunal Constitucional en diverses sentències13 ha declarat la posició preferent i 

prioritària del les llibertats reconegudes a l’article 20.1 CE, encara que amb alguns matisos. La 

causa principal que col·loca aquests drets en un lloc privilegiat no és més que la necessitat de 

garantir una opinió pública lliure en una societat actual i democràtica. A part, la llibertat 

d’expressió protegeix un àmbit prou ampli de manifestacions (idees, pensaments, opinions, 

etcètera) del qual només en queden excloses aquestes que resultin totalment innecessàries per 

a la seva exposició, com ara les expressions formalment injurioses o despectives14.  

 

 El valor preponderant de la llibertat d’expressió es troba estretament relacionat amb la 

necessitat d’una opinió pública lliure per tal d’aconseguir l’efectivitat del pluralisme polític. Per 

tant, el caràcter preferent del dret de l’article 20 CE només pot ser protegit quan les llibertats 

reconegudes s’exerceixen en relació amb assumptes d’interès general, atenent a les matèries a 

les quals es refereixen i que, d’una manera o altre, influeixin a la formació d’una opinió pública. 

Si és així, la llibertat d’expressió haurà arribat al màxim nivell d’eficàcia i tindrà justificació 

enfront el dret a l’honor, el qual es veurà debilitat de forma proporcional. 

 

 D’aquesta manera, el caràcter preferent de la llibertat d’expressió envers els drets de la 

personalitat es veu condicionat a que la primera s’exerceixi vertaderament en garantia de 

l’opinió pública. No obstant, aquesta doctrina del Tribunal Constitucional no és absoluta, ja que 

cada cas s’haurà d’analitzar separadament i fent un anàlisi proporcional de les circumstàncies 

que hi concorren. 

 

3.3. Garanties 

 

 La Constitució estableix, en l’àmbit que analitzem, dues garanties específiques: la 

prohibició de la censura prèvia i el segrest judicial de publicacions.  

 

 

 

                                                      
13

 SSTC 104/1986 fonament jurídic cinquè i sisè, 171/1990 fonament jurídic cinquè, 19/1996 fonament jurídic 
segon i tercer. 
14

 STC 46/1998, fonament jurídic tercer; STC 99/2002, fonament jurídic cinquè. 
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A.  Prohibició de la censura prèvia 

 

 L’article 20.2 CE manifesta clarament que l’exercici dels drets reconeguts en el mateix 

precepte “no pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”. D’acord amb la 

redacció d’aquest article, el Tribunal Constitucional afirma que per censura prèvia es pot 

entendre qualsevol mesura que limiti la llibertat d’expressar les opinions o les idees fent-la 

dependre d’un examen oficial previ al contingut d’aquestes. No cal oblidar que la realització 

d’un examen previ pretén jutjar el contingut de les idees en base a uns valors abstractes però 

sobretot altament restrictius de la llibertat15. 

 

 Les notes bàsiques de l’exercici de censura prèvia són les següents: 

- La restricció es produeix abans de la pretesa manifestació lliure d’idees o opinions.. En el 

cas de la producció artística o literària aquesta restricció es produiria durant el temps 

que transcorre entre l’elaboració del text i la seva difusió. 

- Apart, la restricció s’imposarà a través de l’exigència d’una autorització, és a dir, el 

missatge que és vol expressar dependrà d’un examen oficial previ. 

- Finalment, aquest examen previ és centrarà exclusivament en el contingut del que es 

vol manifestar o expressar. No obstant, els paràmetres d’avaluació del missatge no es 

troben fixats, sinó que més bé seran valorat atenent uns valors arbitraris. 

 

 La prohibició de la censura prèvia és absoluta i incondicionada. El Tribunal 

Constitucional, al llarg del anys, ha interpretat que la censura prèvia no només existeix quan es 

duu a terme un examen previ, sinó que també es pot parlar de censura quan hi ha restriccions o 

limitacions més subtils per a l’exercici de la llibertat d’expressió. La doctrina constitucional 

assenyala que la censura requereix “una intervención preventiva de los poderes públicos para 

prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales”16. Per tant, la 

censura prèvia implica la obstaculització que poden suportar alguns missatges en virtut del seu 

contingut per part dels poders públics. Cal remarcar que aquesta actuació només podrà ser 

practicada i entesa com a tal quan prové dels poders públics, ja que si la direcció d’un mitjà de 

comunicació o l’empresa en qüestió realitza un examen previ del contingut que s’exposarà no 

hi haurà censura prèvia, sinó que serà un cas d’autocensura. 

 

 

 

                                                      
15

 SSTC 52/1983, fonament jurídic cinquè; 13/1985, fonament jurídic primer. 
16

 STC 187/1999, de 25 d’octubre, fonament jurídic cinquè. 
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B.  Prohibició del segrest administratiu 

 

 L’article 20.5 CE prohibeix el segrest de publicacions si no existeix una resolució judicial. 

El segrest administratiu és una mesura que prenen els poders públics consistent en retenir 

qualsevol obra impresa, sonora o audiovisual (resultat d’exercir el dret a la llibertat d’expressió) 

en base a una suposada infracció de la legalitat de l’obra en qüestió. 

 

 La nostra Carta Magna prohibeix el segrest de publicacions per part del poder executiu; 

no obstant, si aquesta conducta és realitzada per una autoritat judicial s’entén justificada 

perquè aquesta s’adopta de forma motivada (tenint en compte altres béns o drets) i, alhora, 

existeixen totes les garanties del procés judicial per evitar arbitrarietats. 

 

 Per tant, hem d’entendre el segrest com una mesura preventiva i, al mateix temps, com 

una garantia constitucional, només admès quan sigui adoptat per l’autoritat judicial. Així 

mateix, encara que la restricció de la publicació sigui breu, constitueix un obstacle per a la 

llibertat d’expressió. És per tots aquests motius que la resolució judicial que decreti un segrest 

de publicacions haurà de respectar tots els requisits que exigeix el nostre ordenament per a 

que la mesura no resulti injustificada17.  

 

 És necessari destacar que aquesta garantia només es pot suspendre en casos de 

situacions especials, tal com preveu l’article 55.1 CE18. És a dir, si es declara l’estat d’excepció o 

de setge, l’autoritat governativa pot ordenar el segrest de publicacions, sempre i quan 

l’autorització del Congrés dels Diputats comprengui la suspensió de l’article 20.5 CE. 

 

 

 

 

                                                      
17

 El segrest de publicacions té, processalment, caràcter cautelar, això suposa que s’adopta abans de resoldre 
sobre el fons de la qüestió objecte del procés. Així ho estableix l’article 727 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), 
l’article 816 de la Llei d’Enjudiciament Criminal (LECrim) i altres normes especials. 
18

 “1. Els drets reconeguts en els articles 17, 18, apartats 2 i 3; articles 19, 20, apartats 1.a i d, i 5; articles 21, 28, 
apartat 2, i article 37, apartat 2, podran ser suspesos quan sigui acordada la declaració de l’estat d’excepció o de 
setge en els termes que preveu la Constitució. resta exceptuat d’aquest suspensió l’apartat 3 de l’article 17 en el 
cas de declaració de l’estat d’excepció”. 
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4. LA LLEI 9/2013, DE 23 DE DESEMBRE, SOBRE L’ÚS DELS 
SÍMBOLS INSTITUCIONALS DE LES ILLES BALEARS 

4.1. L’origen i estructura 

 

 La Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes 

Balears regula els símbols oficials de la nostra Comunitat Autònoma i, alhora, instaura un 

procediment de control previ per a col·locar qualsevol altre símbol no oficial als béns, mobles o 

immobles, afectes al servei públic. Tanmateix, apart de la intenció de regular els símbols oficials 

de les Balears, la previsió de determinats procediments per a l’ús de símbols en els espais 

afectes al servei públic pot arribar a afectar a les llibertats d’expressió i de càtedra en els centre 

escolars públics. 

 

 En primer lloc, convé remarcar que a dia d’avui, malgrat allò que indica l’Exposició de 

Motius de la norma, podria considerar-se innecessària la regulació dels símbols oficials a les 

Illes Balears, ja que és una matèria que es troba sistematitzada tant a l’ordenament estatal com 

a  l’autonòmic. Per tant, es podria entendre que la finalitat d’aquesta norma és establir un marc 

legal per respondre davant aquelles situacions en que es produeixi un exercici abusiu de la 

llibertat d’expressió en els edificis afectes al servei públic. Tanmateix no es pot obviar  que 

aquest límits són prou clars i que els seus principis fonamentals estan estrictament determinats 

a la Constitució, com ja s’ha vist. Per això, es podria pensar que l’origen últim de la norma és la 

necessitat de trobar una solució jurídica per resoldre la situació que s’ha produït en els centres 

d’educació pública arran de la mobilització d’una part de la comunitat educativa en favor de la 

unitat del català, de la defensa de l’escola pública i de la crítica a l’aprovació d’un nou model 

lingüístic a l’escola sense consens.   De fet, de la lectura de la norma es desprèn que la Llei de 

Símbols neix per evitar que aquells símbols no oficials però amb certes connotacions 

ideològiques deixin d’emprar-se, sobretot, als centres d’ensenyament, com és ara el llaç de la 

senyera quadribarrada19 en defensa de la unitat del català. 

 

 Certament, l’Exposició de Motius, on s’hi troba la justificació i el per què de la redacció 

de tal norma, no és clara. És més, en ella s’invoca, de manera desordenada, asistemàtica i 

inconnexa, tot un seguit de disposicions (dedicades a diverses matèries com la regulació sobre 

la bandera de les Illes Balears i els símbols distintius propis dels Consells Insulars, l’ús de la 

bandera d’Espanya i altres símbols, la llei estatal de marques, la llibertat d’expressió, la 

                                                      
19

 Cal recordar que les quatre barres vermelles sobre fons groc són un símbols d’identitat cultural propi de la 
nostra terra, la llengua i la cultura pròpies. A més, l’article 6.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears reconeix 
que les quatre barres roges horitzontals sobre fons groc formen part dels símbols distintius legitimats 
històricament. 
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protecció de la joventut i de la infància, els fonaments de l’ordre polític i de la pau social, la 

llibertat d’ensenyament, els principis democràtics de convivència, els deures dels empleats 

públics, els principis informadors de la funció pública, l’ús del patrimoni de la comunitat 

autònoma)20. Per tant, a manca d’una explicació clara, es pot concloure, que “La pretesa 

voluntat d’”objectivar l’ús de símbols” en els mobles o immobles afectes als serveis públics –

amb el règim d’autorització prèvia- per tal que es produeixi “sense interferències ideològiques 

de cap mena” no té cap fonament constitucional, estatutari o legal.”21 

 

El text legislatiu és divideix en: dos títols –disposicions generals i règim sancionador – 

que contenen un total de disset articles, entre els quals hi trobem el que defineix quins són els 

símbols considerats oficials de les Illes Balears i també el que posa de manifest quin ha de ser 

l’ús dels símbols en els béns mobles i immobles afectes als serveis públics de la Comunitat 

Autònoma; una disposició final única; una disposició transitòria; una disposició derogatòria 

única; i, tres disposicions finals. 

 

4.2. L’objectiu 

 

 L’Exposició de Motius de la Llei de Símbols apunta que el principal argument que els 

impulsa a redactar aquest text legislatiu és el de garantir la imparcialitat, la independència, 

l’objectivitat i la neutralitat dels edificis i serveis públics de la Comunitat Autònoma22. També es 

proposen aconseguir més i millor seguretat jurídica en temes relacionats amb símbols que per 

un motiu o altre puguin esdevenir partidistes. 

 

 Envers aquest plantejament, les reaccions són diverses. Mentre el Partit Polític que dóna 

suport al Govern, amb una ample majoria al Parlament, i determinades entitats consideren que 

és necessari fixar límits definits a la llibertat d’expressió en els centres d’ensenyament públics, 

la resta de partits polítics amb representació parlamentària i altres entitats i associacions que 

representen la societat civil coincideixen en què es tracta d’una llei supèrflua, ja que la matèria 

que s’hi regula no era punt de conflicte i es troba suficientment desenvolupada tant a 

l’ordenament jurídic estatal com a l’autonòmic. En relació a aquest darrer plantejament, la Llei 

en qüestió més que regular el símbols oficials el que persegueix, segons OLIVER ARAUJO23, és 

                                                      
20

 Vot Particular que formulen els Consellers Pere Aguiló Crespí, Pedro A. Aguiló Monjo, Maria Ballester Cardell, 
Carmen Fernández González i Joan Oliver Araujo al Dictamen 55/2013. 
21

 Vot particular al Dictamen del Consell Consultiu al Dictamen 55/2013, de 13 de juny. 
22

 Per Comunitat Autònoma s’entén que es tracta de qualsevol administració que depèn del Govern de les Illes 
Balears. 
23

 Entrevista a Joan Oliver Araujo al Diari Ara Balears versió on-line: http://www.arabalears.cat/balears/llacos-
quadribarrats-son-llibertat-dexpressio_0_1027097458.html.  

http://www.arabalears.cat/balears/llacos-quadribarrats-son-llibertat-dexpressio_0_1027097458.html
http://www.arabalears.cat/balears/llacos-quadribarrats-son-llibertat-dexpressio_0_1027097458.html


Facultat de Dret de la UIB 

[19] 

 

“reprimir la llibertat, especialment, la llibertat d’expressió en els edificis públics i d’una manera 

més concreta la llibertat de càtedra en els centres escolars”. 

 

 És una evidència que, al marge de l’objectiu formalment explicat en l’Exposició de 

Motius, l’aplicació pràctica de la Llei de Símbols, , a través d’un règim d’autorització per a la 

utilització de qualsevol edifici afecta al servei públic, pot  d’una manera o d’altra, coartar la 

llibertat d’expressió i, en especial, a les escoles i centres d’educació. Les dificultats 

pragmàtiques de conciliar l’objectiu de la norma s’expressen ja en la mateixa Exposició de 

Motius de la citada llei, quan indica que “no es tracta d’impedir la llibertat d’expressió, sinó que 

aquesta no es desenvolupi en espais que, per se, no han de tenir cap connotació ideològica”. 

No obstant, la ideologia forma part del contingut de la llibertat d’expressió, la qual cosa suposa 

que tota manifestació de llibertat d’expressió tindrà ideologia. En realitat, com ja s’ha dit, el 

requisit de l’autorització previst a la llei sobre l’ús d’altres símbols el que pretén és jutjar el 

contingut de les idees en base a uns valors abstractes, que poden ser altament restrictius de la 

llibertat d’expressió i  de la llibertat ideològica, ambdues previstes com a drets fonamentals per 

la Constitució24. 

 

A.  El concepte de neutralitat 

 

 Atenent al criteri de neutralitat que vol aconseguir el legislador amb aquesta Llei, 

convindria reflexionar davant quin tipus d’objectiu ens trobem. Per començar, és una evidència 

que els serveis públics són de tots i que per aquest motiu no només es poden identificar amb 

una postura determinada. Però la neutralitat pot tenir dues cares. Així, d’una banda es pot 

optar per prohibir-ho tot aconseguint despersonalitzar qualsevol servei públic mitjançant 

l’establiment de l’autorització administrativa. Aquesta via el que aconseguiria és que en els 

edificis afectes al servei  públic només s’hi manifestarien les idees o opinions en les que hi 

hagués un acord general segons el criteri de l’autoritat administrativa. Tanmateix, rere les 

passes de la prohibició de determinades manifestacions socials o culturals es limitaria el 

pluralisme polític –un dels valors prevists per la Constitució –, no hi hauria més llibertat 

d’expressió ni d’idees, tot giraria entorn als ideals comunament acceptats  

 

 No obstant, d’altra banda, apostant pel pluralisme polític i tot abandonat el criteri del 

control de l’administració en la lliure difusió d’idees o pensaments, la neutralitat es podria 

concebre com una aposta per la llibertat d’expressió, garantint que totes les idees són 

expressables i que amb respecte tot és pot manifestar. En una societat moderna i oberta, 

democràtica i liberal, la millor forma d’entendre la neutralitat es fer-la compatible en l’exercici 

                                                      
24

 Articles 20.1 i 16 CE, respectivament. 
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lliure i responsable dels drets fonamentals, on hi tenen cabuda totes les idees i opinions, 

expressades sense més límits que els establerts a la pròpia Constitució i sempre des del 

respecte. 

 

4.3. La qüestió més debatuda: l’article 4.3 de la Llei de Símbols 

 

 Els dos primers preceptes de l’article 4 de la Llei de Símbols regulen l’ús dels símbols en 

els béns mobles o immobles afectes als serveis públics de la Comunitat Autònoma i permeten 

usar els símbols oficials de les Illes Balears així com també els símbols oficials de l’estat 

espanyol i de la Unió Europea. Per la seva banda, l’apartat 3 del mateix precepte disposa que 

“la utilització o col·locació de qualsevol altre símbol diferent dels descrits en els punts anteriors 

haurà de ser autoritzada per la conselleria competent”. Encara que la llei no ho prevegi 

expressament, si el règim d’autorització s’exigeix prèviament a l’exhibició de qualsevol símbol 

sembla clar que s’originaria una contradicció amb la lliure difusió d’idees i opinions. En aquest 

sentit, el Dictamen del Consell Consultiu núm. 55/2013, relatiu a l’Avantprojecte de llei sobre 

l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears, manifesta que aquesta norma no s’ajusta al 

dret, indicant que no és permet cap tipus de censura prèvia i per tant no és legítim el règim 

d’autorització prèvia previst per aquest precepte. 

 

 A part de les consideracions jurídiques que fa el Consell Consultiu en el citat Dictamen, 

aquest també inclou un Vot Particular25 on s’expressa la discrepància dels qui el subscriuen a la 

Llei de Símbols. D’aquesta manera, els consellers que formulen el vot particular exposen que la 

vertadera finalitat de la llei és “instaurar un procediment de control previ per poder utilitzar o 

col·locar qualsevol altra simbologia en els béns immobles o mobles afectes als serveis públics i, 

conseqüentment, establir tot un seguit de normes sancionadores en els casos d’usos de símbols 

no permesos o autoritzats”. No es pot negar doncs, que, interpretat d’aquesta manera l’article 

4.3 de la Llei 9/2013, l’aplicació d’aquest precepte pot ser contrària a la llibertat d’expressió, 

entesa com un dels pilars fonamentals de tota democràcia. 

 

 En efecte, aquesta interpretació –la subjecció a un règim d’autorització prèvia- 

suposaria que el text legislatiu en qüestió s’allunyaria del principi del pluralisme polític i dels 

valors constitucionals i democràtics bàsics i, al mateix temps, vulneraria la llibertat ideològica i 

la llibertat d’expressió, ambdues definides com a drets fonamentals de la Constitució. No 

obstant, és necessari recordar que no hi pot haver llibertat d’expressió sense contingut 

ideològic, és a dir, la connotació ideològica forma part, conscient o inconscientment, del 

missatge que s’expressa lliurement. I a més, la unió entre la llibertat ideològica i la llibertat 

                                                      
25

 Vot particular al Dictamen del Consell Consultiu al Dictamen 55/2013, de 13 de juny. 
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d’expressió està estretament vinculada amb el pluralisme polític, un dels valors superiors de 

l’ordenament jurídic. 

 

 Com s’ha explicat prèviament, el dret a la llibertat d’expressió no és un dret il·limitat, és 

la mateixa Constitució la que preveu quin són els seus límits, però és destacable el valor 

preferent que se li ha atorgat a aquest dret. Així, les limitacions que s’imposen a la llibertat 

d’expressió han de ser raonables i justificades alhora que també respectin el principi de 

proporcionalitat26. Atenent aquestes directrius marcades tant per la Constitució com per la 

reiterada jurisprudència constitucional, s’entén que la llibertat d’expressió ha de prevaldre 

sobre qualsevol principi d’autorització prèvia. 

 

A.  El conflicte als centres d’ensenyament públic 

 

 Com ja s’ha anticipat, la Llei de Símbols pot suposar una restricció de la llibertat 

d’expressió en els espais afectes al servei públic, i més concretament la llibertat de càtedra dels 

professors27.  

 

 Des de fa uns cursos, a causa de les mesures adoptades durant aquesta legislatura en 

matèria lingüística, en molts centres d’ensenyament públic s’han penjat llaços amb la senyera 

de les quatre barres per demostrar el seu recolzament a la unitat de la llengua catalana. Aquest, 

segurament, ha estat uns dels fets més decisius que ha determinat la tramitació parlamentària i 

posterior aprovació de la Llei de Símbols, per tal d’establir un marc legal que permetés actuar a 

l’administració en el control de la utilització de símbols en els edificis afectes al servei públic.  

Tanmateix, si finalment s’utilitza la Llei amb aquesta finalitat és clar que la llibertat d’expressió 

es veuria afectada. Emperò, tampoc es pot oblidar que penjar un símbol no oficial a un edifici 

públic no pot considerar que se’n faci un ús impropi de l’immoble, tal com vol donar a entendre 

aquest text, més aviat podríem dir que ens trobem davant una actuació desproporcionada de 

l’administració. A més, i finalment, cal tornar a insistir que en un sistema democràtic, la llibertat 

                                                      
26

 El judici de proporcionalitat de les mesures que s’adopten per a limitar qualsevol dret fonamental consta de tres 
requisits: el judici d’idoneïtat (la mesura que restringeix el dret és apte per aconseguir l’objectiu marcat); el judici 
de necessitat (no existeix una altra mesura més moderada per aconseguir el mateix propòsit amb idèntica eficàcia; 
i, el judici de proporcionalitat estricte (la mesura és la més equilibrada, d’aquesta se’n deriven més beneficis per a 
l’interès general que perjudicis sobre altres béns). Doctrina reiterada del Tribunal Constitucional: SSTC 66/1995, de 
8 de maig; 270/1996, de 16 de desembre; 186/2000, de 10 de juliol. 
27 Convé recordar que en l’Exposició de Motius la Llei de Símbols fa especial esment al dret a l’educació com a 

servei públic i a la protecció de la joventut i la infància com a valor i principi fonamental. També cal considerar el 
conflicte generat en els darrers anys en l’àmbit de l’educació pública (retallades pressupostàries, aplicació sense 
consens del Tractament Integrat de Llengües, la vaga de docents i la reivindicació d’una escola pública i de 
qualitat). 
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d’expressió es pot manifestar de moltes maneres i, per això, un “comportament expressiu” 

podria ser l’ús de qualsevol símbol. 

 

 L’Exposició de Motius fa una referència expressa a la llibertat d’ensenyament, dret 

constitucional previst a l’article 27 CE, manifestant que la Llei 9/2013 no afecta per res a 

aquesta llibertat. No obstant, sembla clar, per tot el que s’ha explicat, que aquesta llei s’ha 

tramitat pensant, quasi en exclusiva, amb els centres d’ensenyament públic, encara que 

formalment només parli d’aconseguir neutralitat política en aquests. Tanmateix, arribar a 

l’absoluta neutralitat en l’àmbit de l’ensenyament resulta molt complex. De fet, es podria 

pensar que per a que l’educació pública sigui de qualitat no pot ser totalment neutra, sinó que 

serà necessari que les explicacions de qualsevol matèria es duguin a terme a través de les 

diferents concepcions culturals, socials, ideològiques o morals pròpies de cada moment de la 

societat. Només així, garantint la llibertat d’expressió i la llibertat de càtedra es podrà arribar a 

construir una escola amb valors, pública i de qualitat, on hi tinguin cabuda totes les idees 

expressades des del respecte per tal de que les noves generacions puguin conèixer les diferents 

formes d’entendre la convivència social, preparant els joves per a poder conviure en una 

societat lliure, plural i responsable. 

 

4.4. Les mesures que poden adoptar les corporacions locals 

 

 Arran de l’aprovació de la Llei de Símbols s’ha plantejat si les corporacions locals o 

ajuntaments dels municipis de la comunitat autònoma poden adoptar unes mesures concretes 

amb la finalitat de fer innecessari l’autorització que requereix l’article 4.3 per a poder fixar 

símbols diferents als oficials. 

 

 L’Estatut d’Autonomia (art. 88.1), la Constitució (art. 20.1), la Declaració de Drets 

Humans, els Pactes Internacionals de drets civils i polítics i drets econòmics, socials i culturals, 

així com també la Convenció Europea de Drets de l’Home i Llibertats Fonamentals, consagren 

com a dret fonamental l’expressió i la difusió lliure dels pensaments, les opinions i les idees, 

sigui a través de la paraula, l’escriptura, els gestos o qualsevol altre mitjà de reproducció. És per 

aquest motiu que, tal com precisa la Constitució “l’exercici d’aquest dret [a la llibertat 

d’expressió] no podrà ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia”. En aquest precís 

moment és el torn dels ajuntaments, els quals entre les seves funcions també tenen el deure de 

respectar, protegir i promoure els drets fonamentals. 

 

 De tots és conegut que la senyera de les quatre barres és un símbol tradicional propi de 

la identitat de Mallorca i de les Illes Balears en tot el seu conjunt. A més, és remarcable que la 
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senyera forma part del patrimoni històric de la nostra comunitat autònoma, el podem trobar en 

diversos llocs com ara els escuts de municipis (Algaida, Llucmajor, Inca, Valldemossa, entre 

d’altres), a alguns monuments, activitats, etcètera. Apart de trobar aquest emblema en 

diferents punts, és necessari determinar que molts centres educatius han adoptat el llaç de les 

quatre barres per a expressar el seu compromís amb la llengua catalana, el desacord amb les 

mesures normatives que debiliten la llengua pròpia a l’administració pública i a l’educació i la 

voluntat d’arribar a la plena normalització lingüística del català. 

 

 Per tal d’evitar que als centres d’ensenyament s’arribi a utilitzar un règim d’autorització 

prèvia per a poder col·locar símbols que no són oficials, en alguns Ajuntaments s’ha plantejat la 

possibilitat de declarar la senyera de les quatre barres símbols d’interès local a efectes de 

l’article 4 de la Llei de Símbols28. Es considera que, si les corporacions locals duen a terme 

aquesta oficialització en el municipi, sigui de la senyera o de qualsevol altre símbol que pugui 

considerar-se adient,  no serà necessària la sol·licitud d’una autorització per a poder-lo col·locar 

a l’immoble  afecte al servei públic, inclosos aquells que són la seu de centre educatius en 

relació a la seva tasca cívica i educativa.  

 

 Així doncs, la declaració de símbol oficial d’interès local per part dels ajuntaments de 

qualsevol símbol representant de la llibertat d’expressió, la llibertat de consciència i de la 

llibertat d’ideologia podria tenir l’efecte de permetre l’ús d’aquest sense necessitat de cap 

autorització prèvia de la conselleria competent. Aquest fet suposa que els símbols declarats 

oficial podran penjar-se o col·locar-se a tots els edificis afectats als serveis públics de la 

comunitat autònoma ubicats al municipi que hagi adoptat aquestes mesures. D’igual manera, la 

declaració de símbol oficial té un altre efecte: alliberar els centres educatius de la l’autorització 

administrativa imposada per la Llei de Símbols pel que fa a l’ús de símbols en els centres o en 

les seves activitats. 

 

5. CONCLUSIÓ 
 

 La llibertat d’expressió, consagrada a l’article 20 CE, suposa la garantia d’expressar-se i 

comunicar o rebre lliurement informació veraç amb la finalitat de formar una opinió pública 

lliure, així com també assolir l’objectiu bàsic de tots els drets fonamentals: afavorir el 

                                                      
28 Més del 50% dels municipis de Mallorca han aprovat la moció que declara la senyera de les quatre barres símbol 

oficial d’interès local. Particularment, a Ses Salines el PSOE-PSM, Sur Unificat (SU) i Nous Independents Locals (NIL) 
van presentar la moció de censura de forma conjunta i va ser aprovada en el plenari ordinari de dia 12 de març de 
2014 amb 7 vots a favor de PSOE-PSM (3), NIL (1), SU (1) i Convergència Per les Illes (CxI) (2) i 5 vots en contra del 
Partit Popular. Així mateix, també han declarat la senyera símbol oficial d’interès local tres municipis de Menorca 
(Es Mercadal, Ferreries i Es Migjorn Gran) i Formentera.  
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desenvolupament integral de la persona humana, potenciant totes les possibilitats derivades de 

la seva condició. D’aquesta manera, Duchacek assenyala que “los hombres no son felices si no 

pueden comunicar y compartir libremente sus temores y sus esperanzas. La libertad de 

expresión forma parte de la búsqueda de la felicidad; su ausencia ahoga la creatividad artística, 

la investigación científica y la búsqueda filosófica de la verdad”.  

 

 Per tant, el dret a la llibertat d’expressió és un dels més importants per a la societat 

actual del segle XXI, sense aquest no existeix realment la participació activa dels ciutadans en la 

vida política29. Si no hi ha llibertat d’expressió no hi ha informació ni crítica, i sense aquests 

elements no és possible l’existència d’una opinió pública lliure que garanteixi el pluralisme 

polític. Així doncs, la llibertat d’expressió ve a garantir una opinió pública lliure, i aquí, el terme 

“lliure” és el punt de connexió entre el dret fonamental de l’article 20 CE i el sistema 

democràtic. Per això, qualsevol restricció o limitació no justificada a la llibertat d’expressió en 

qualsevol de les seves manifestacions suposa la vulneració d’un dret fonamental previst 

constitucionalment. 

 

 Arribats a aquest punt, tot considerant que la censura prèvia és prohibida expressament 

per la Constitució a l’article 20.5 CE, es podria concloure que el règim que l’autorització 

administrativa que estableix l’article 4.3 de la Llei 9/2013 per a col·locar qualsevol símbols no 

oficial en els edificis afectes al servei públic és una mesura restrictiva de la llibertat d’expressió. 

Fins i tot, es podria considerar que en el cas que efectivament s’apliqués la norma en els 

centres d’ensenyament públic per limitar l’ús de símbols representatius de la defensa del català 

–llengua pròpia de la comunitat autònoma tal com estableix l’article 4 de l’Estatut d’autonomia- 

o de l’escola pública –principi rector de la política social i econòmica dels poders públics 

autonòmica en virtut d’allò que preveu l’article 26 de l’Estatut-, s’estaria condicionant la 

defensa dels valors i principis estatutaris, del col·lectiu docent i de la nostra cultura. 

 

 A títol personal entenc que la Llei 9/2013 és innecessària i que la causa real que 

l’impulsa no és altra que reduir les llibertats previstes per la Constitució establint un règim de 

sancions desorbitat en cas d’incompliment. Així mateix, considero que és una estratègia del 

partit polític que, amb una ampla majoria parlamentària, dóna suport al Govern pretén debilitar 

els símbols identitaris de la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears com és ara la senyera 

de les quatres barres. Convé recordar que aquest símbol ha estat utilitzat històricament a les 

Balears. De fet, la Festa de l’Estendard, que es celebra el 31 de desembre per commemorar 

l’entrada de les tropes catalanes del rei Jaume I a la Ciutat de Palma, és una de les celebracions 

més antigues d’Europa i en aquest esdeveniment es porta l’Estendard, amb els  colors de la 

                                                      
29 Segons González Ballesteros la llibertat d’expressió és condició prèvia i necessària per a l’exercici d’altres drets 

inherents al funcionament d’un sistema democràtic, la qual cosa suposa que el dret a la llibertat d’expressió es 

converteix en un dels pilars fonamentals d’una societat lliure i democràtica. 
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corona catalana, en desfilada pels carrers de Ciutat. En els darrers anys algunes entitats 

cíviques i culturals han impulsat la utilització dels color de la quadribarrada per demostrar la 

unitat de la llengua catalana.  

 

 No obstant, a aquestes alçades, quatre mesos després d’haver-se aprovat el polèmic 

text legislatiu al Parlament Balear encara no s’ha aplicat en cap ocasió i cal remarcar que el 

reglament que el desenvolupa – encara molt més dur que la pròpia Llei – no s’ha dut al Consell 

de Govern per a la seva aprovació. Potser aquesta mesura de no seguir endavant amb el 

reglament, per ara, sigui una forma de dissuadir el conflicte amb els docents i, també, amb els 

ajuntaments30.  

  

                                                      
30

 La llei permet que les corporacions locals declarin símbols propis d’interès local, mentre que el reglament que 
desenvolupa la llei puntualitza que per a poder usar aquests símbols en edificis públics serà necessària una 
autorització prèvia del Govern. 
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