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NOTA JURÍDICA 

 
 

Assumpte: Moció Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Sant 

Cugat per la igualtat d’oportunitats entre les diferents candidatures a les eleccions 

municipals (Punt núm. 4 Ordre del Dia Ple municipal ordinari 19.05.2014) 

 

1.- OBSERVACIÓ PRELIMINAR 

 

La present nota per la seva pròpia naturalesa es limita de manera única i exclusiva a la 

posada en connexió de la proposta d’acords amb el marc jurídic aplicable, ja que es 

tracta d’una matèria que té regulació específica i, per tant, en cap moment es pot 

entrar en els aspectes valoratius de la normativa vigent, tenint per aquesta valoració 

plena legitimitat el Grup polític municipal proposant de la moció i qualsevol altre 

representant polític per pronunciar-se sobre el dret vigent en allò que fa als principis i 

valors democràtics de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa dels 

mitjans de comunicació de titularitat pública i, en conseqüència, emetre judicis de valor 

sobre el dret positiu vigent i propostes de modificació legal en seu parlamentària. 

 

2.- ANÀLISI DERIVADA DE LA POSADA EN CONNEXIÓ DE LA PROPOSTA 

D’ACORDS AMB EL MARC JURÍDIC APLICABLE 

 

2.1.- Proposta d’acords incorporada a la moció: 
 

- La moció proposa l’adopció dels següents acords per part del Ple municipal: 

 
“PRIMER. L'Ajuntament de Sant Cugat es compromet a garantir la igualtat d'oportunitats entre 

tots els partits polítics i candidatures als comicis municipals de maig de 2015, tinguin o no 

representació al consistori actual, amb l'única excepció d'aquells partits que demostrin actituds 

racistes, xenòfobes, homòfobes, masclistes o que tinguin posicionaments contraris al respecte 

dels drets humans. 

 
SEGON. L'Ajuntament de Sant Cugat cedirà els mateixos espais per publicitat electoral a totes 

les candidatures independentment de la seva representació al consistori sempre i quan no 

incompleixen l'acord esmentat a l'anterior punt. 
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TERCER. L'Ajuntament de Sant Cugat estudiarà a possibilitat d'elaborar una publicació que 

arribi a totes les llars durant la campanya electoral on hi hagi un espai perquè totes les 

candidatures que compleixin el primer acord puguin explicar el seu projecte a la ciutat en 

igualtat de condicions. 

 
QUART. L'Ajuntament de Sant Cugat instarà a Cugat.cat a que faci seus aquests acords i que, 

per tant, destini els mateixos espais i a que faci el mateix tractament, incloent-hi els debats 

electorals, a totes les candidatures que es presentin a les properes eleccions municipals 

sempre i quan no incompleixin el primer acord.” 

 

2.2.- Subjecció de l’Ajuntament a la legislació electoral i normativa connexa, així 
com a les Instruccions dictades en aquesta matèria per part de la Junta Electoral 
Central: acotació de l’àmbit decisori per part dels mitjans públics de 
comunicació de titularitat municipal 
 

La vigent Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), 

estableix de manera clara el que es podria qualificar com de certa judicialització de 

l’Administració electoral (Títol I, Capítol III de la Llei), en configurar les Juntes 
Electorals Central, Provincials i de Zona, sota la presidència en tots els casos d’un 

magistrat del Tribunal Suprem (Junta Central), de l’Audiència Provincial (Juntes 

Provincials) i dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció (Juntes de Zona), actuant en 

tots els casos com a secretari de les diverses juntes, un membre del cos de Secretaris 

Judicials. Pel que fa a la composició, en formen part entre d’altres membres, 8 vocals 

magistrats del Tribunal Suprem (JEC), 3 vocals magistrats d’Audiència Provincial 

(JEP) i 3 vocals jutges de Primera Instància i Instrucció (JEZ). 

 

De manera congruent amb l’anterior, l’article 225 de la LOREG institueix un recurs 

contenciós electoral, atribuint la competència per a resoldre el corresponent litigi al 

Tribunal Suprem, que haurà de dictar la corresponent sentència. 

 

Pel que fa de manera concreta a la utilització d’espais públics per a publicitat electoral i 

de presència en els mitjans de comunicació de titularitat pública per part de les 

diverses candidatures i que el present cas afecta als mitjans de comunicació 

audiovisual integrats en Cugat.cat (emissora municipal ràdio Sant Cugat, diari 
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electrònic i televisió online), que constitueixen una multiplataforma del servei públic 

audiovisual d’àmbit local, actualment gestionat per Organisme Autònom Municipal 

(OAMCIC), i que es troba en procés de tramitació administrativa segons allò acordat 

pel Ple municipal per a substituir l’actual forma de gestió per una Entitat Pública 

Empresarial Local (EPEL), la utilització o presència de les diverses federacions, 

coalicions, agrupacions o candidatures que concorrin a les Eleccions Locals (entre les 

que s’inclouen les Eleccions municipals), es troba legalment regulada en els següents 

termes pel que fa als diversos punts de la proposta d’acords incorporada a la moció: 

 

Primer.- Compromís municipal per a garantir la igualtat d’oportunitats entre tots els 

partits polítics i candidatures en les Eleccions municipals (maig 2015). 

 

En un marc general, la Llei Catalana 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació 

Audiovisual de Catalunya, ja estableix com a principis generals la garantia del 

pluralisme i el respecte i protecció dels principis, valors i els drets fonamentals que 

reconeix la Constitució espanyola, i en sentit anàleg la legislació electoral estableix 

procediments i mecanismes per tal de garantir aquesta igualtat d’oportunitat en les 

conteses electorals, tant pel que fa a cessió d’espais per a publicitat electoral com a la 

presència en mitjans de comunicació de titularitat pública. 

 

La LOREG en el seu article 66.1) disposa que “el respeto al pluralismo político y social, 

así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa en la 

programación de los medios de comunicación de titularidad pública en período 

electoral, serán garantizados por la organización de dichos medios y su control 

previstos en las leyes. Las decisiones de los órganos de administración de los 

referidos medios en el indicado período electoral son recurribles ante la Junta Electoral 

competente de conformidad en lo previsto en el artículo anterior y según el 

procedimiento que la Junta Electoral Central disponga”. 

 

L’Ajuntament no pot aplicar, en principi, criteris propis, sinó que es troba vinculat pels 

criteris establerts a la LOREG i als criteris interpretatius establerts en les instruccions 

de la Junta Electoral Central en aquesta matèria. 
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Pel que fa a l’exclusió d’aquells partits que demostrin actituds racistes, xenòfobes, 

homòfobes, masclistes o que tinguin posicionaments contraris al respecte dels drets 

humans, resulta palès que aquestes formacions polítiques han d’ésser il·legalitzades, 

corresponent la competència, segons l’article 11 de la Llei Orgànica 6/2002, de 27 de 

juny, de partits polítics, a una Sala Especial del Tribunal Suprem, estant legitimats per 

instar en via jurisdiccional, la declaració d’il·legalitat d’un partit polític, el Govern 

Central i el Ministeri Fiscal. 

 

Segon.- Compromís municipal de cessió d’espais per a publicitat electoral a totes les 

candidatures amb independència de la seva representació al Consistori. 

 

a) Cessió d’espais públic gratuïts per a publicitat electoral 

 

L’Ajuntament té l’obligació de reservar llocs especials gratuïts per a la col·locació de 

cartells i, en el seu cas, pancartes i cartells penjats a pals o fanals a través del 
sistema de banderoles (article 55.1 LOREG). I ha de comunicar dins dels 7 dies 

següents a cada convocatòria, els emplaçaments disponibles per a col·locació de 

cartells, pancartes i banderoles, a la JEZ de Terrassa (56.1 LOREG) i la Junta ha de 

distribuir els corresponents llocs “atendiendo al número total de votos que 

obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones 

equivalentes en la misma circunscripción, atribuyéndose según las preferencias 

de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de votos en las 
última selecciones equivalente en la misma circunscripción”. 

 

Si bé, en principi l’assignació d’aquests espais és competència de la Junta Electoral de 

Zona, aquesta competència es troba delegada per part de la JEZ de Terrassa a aquest 

Ajuntament que en el seu dia va establir inicialment un protocol de criteris de consens 

en aquesta matèria que s’ha anat aplicant amb adaptacions i actualitzacions a les 

diverses eleccions. 

 

b) Cessió gratuïta d’espais a l’aire lliure i locals tancats per a la celebració d’actes de 

campanya electoral 

 



 

 -5- bf/1493 

L’Ajuntament ha de reservar locals oficials i llocs públics al aire lliure d’ús gratuït per a 

la celebració d’actes de campanya electoral i té l’obligació de comunicar a la JEZ de 

Terrassa dins dels 10 dies següents a la convocatòria la relació de locals oficials i llocs 

públics que es reserven per a la realització gratuïta d’actes de campanya electoral 

(article 57.1 LOREG) i aquesta relació es publica en el Butlletí Oficial de la Província, 

essent competència de la JEZ de Terrassa, l’atribució dels locals i llocs 
disponibles “en función de las solicitudes, y cuando varias sean coincidentes, 

atendiendo al criterio de igualdad de oportunidades y, subsidiariamente, a las 

preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de 

votos en las última elecciones equivalentes en la misma circunscripción. Las 

Juntas Electorales de Zona comunicarán al representante de cada candidatura 

los locales y lugares asignados”. 

 

Tercer.- Elaboració d’una publicació dirigida a totes les llars durant la campanya 

electoral amb espai reservat a totes les candidatures per explicar el seu projecte a la 

ciutat en igualtat de condicions 

 

En aquest cas, no es pot fer aquesta publicació per interdicció legal expressa no sols 

durant el període de 15 dies de la campanya electoral sinó també durant tot el període 

electoral (des de la convocatòria fins el dia de celebració d’eleccions), ja que durant 

aquest període únicament es poden dur a lloc campanyes institucionals per a 
promoure la participació a les eleccions i aquesta publicitat institucional sols pot fer-

la l’Estat Central, en el cas de les eleccions municipals que es convoquen per Reial 

Decret, aprovat en Consell de Ministres. 

 

D’altra banda, aquesta publicitat institucional per part de l’Administració Central de 

l’Estat en el cas de les eleccions municipals ha de limitar-se a informar als ciutadans 

sobre la data de la votació, el procediment per a votar i els requisits i tramitació del vot 

per correu, sense influir, en cap cas, a l’orientació del vot dels electors (article 50.1 

LOREG) i de manera congruent amb això la Llei Estatal 29/2005, de 29 de desembre, 

sobre publicitat i comunicació institucional de l’Administració General de l’Estat, en el 

seu article 10, com no podia ésser altrament, es remet a la LOREG, en el cas de les 

campanyes institucionals que es realitzin durant un procés electoral. 
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De manera anàloga, en el cas de les eleccions al Parlament de Catalunya, 

convocades per Decret de Presidència de la Generalitat, la Llei Autonòmica 18/2000, 

de 29 de desembre, que regula la publicitat institucional de Catalunya, en el seu article 

8 disposa que durant el període electoral únicament es podrà fer publicitat relacionada 

amb l’organització i desenvolupament del procés electoral. 

 

Quart.- L’Ajuntament es compromet a instar a Cugat.cat per a assumir els acords i 

destinar els mateixos espais i mateix tractament (inclosos debats electorals), a totes 

les candidatures que es presentin a les eleccions municipals. 

 

En aquesta matèria la decisió no correspon a l’Ajuntament, a l’OAMCIC ni a Cugat.cat, 

que es troben vinculats per la LOREG i normativa connexa en els següents termes: 

 

a) Barem per a distribució de temps gratuït, propaganda electoral en mitjans de 
comunicació de titularitat pública i en els diferents àmbits de programació (article 

64.1 LOREG): 
 

“1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de 

titularidad pública y en los distintos ámbitos de programación que éstos tengan, se efectúa conforme al 

siguiente baremo: 

a) Diez minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron 

representación en las anteriores elecciones equivalentes. 

b) Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación en 

las anteriores elecciones equivalentes, no hubieran alcanzado el 5 por 100 del total de votos válidos 

emitidos en el territorio nacional o, en su caso, en las circunscripciones a que hace referencia el artículo 

62 . 

c) Treinta minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido representación 

en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado entre el 5 y el 20 por 100 del total de votos 

a que se hace referencia en el párrafo b). 

d) Cuarenta y cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que habiendo obtenido 

representación en las anteriores elecciones equivalentes, hubieran alcanzado, al menos, un 20 por 100 

del total de votos a que hace referencia el párrafo b). 

2. El derecho a los tiempos de emisión gratuita enumerados en el apartado anterior sólo corresponde 

a aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presenten candidaturas en más del 75 por 100 de las 

circunscripciones comprendidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de programación del medio 

correspondiente. Para las elecciones municipales se estará a lo establecido en las disposiciones 

especiales de esta Ley. 
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3. Los partidos, asociaciones, federaciones o coaliciones que no cumplan el requisito de presentación de 

candidaturas establecido en el apartado anterior tienen, sin embargo, derecho a quince minutos de 

emisión en la programación general de los medios nacionales si hubieran obtenido en las anteriores 

elecciones equivalentes el 20 por 100 de los votos emitidos en el ámbito de una Comunidad Autónoma en 

condiciones horarias similares a las que se acuerden para las emisiones de los partidos, federaciones y 

coaliciones a que se refiere el apartado 1 d) de este artículo. En tal caso la emisión se circunscribirá al 

ámbito territorial de dicha Comunidad. Este derecho no es acumulable al que prevé el apartado anterior. 

4. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios de titularidad 

pública tendrán derecho a diez minutos de emisión, si cumplen el requisito de presentación de 

candidaturas exigido en el apartado 2 de este artículo.” 

 

Respecte a les eleccions municipals l’article 188 de la LOREG disposa que els 

temps d’emissió gratuïtes en els mitjans de titularitat pública, regulat en l’article 64 de 

la pròpia LOREG “corresponde en el caso de elecciones municipales a aquellos 

partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios 

que comprendan al menos al 50 por 100 de la población de derecho de las 

circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de 

programación del medio correspondiente”. 

 

La Llei Orgànica 10/1991, de 8 d’abril, sobre publicitat electoral en emissores 
municipals de radiodifusió, en el seu article 1, apartat 1, prohibeix que es contractin 

espais de publicitat electoral en aquestes emissores, i en l’apartat 2, disposa que els 

partits, federacions, coalicions i agrupacions que concorrin a eleccions municipals 

tindran dret durant la campanya electoral a espais gratuïts de propaganda en les 

emissores de titularitat municipal d’aquelles circumscripcions on es presentin 

candidatures i afegeix que “los criterios aplicables de distribución y emisión son 

los establecidos en la Ley Orgànica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 

General” i en sentit totalment coincident ho estableix en els mateixos termes pel que 

fa a les emissores de televisió local, l’article únic de la Llei Orgànica 14/1995, de 22 de 

desembre, que regula la publicitat electoral en emissores de televisió local. 

 

Cal estar també a la “Instrucción 4/2011, de la Junta Electoral Central, de 

interpretación del artículo 66 de la Ley Orgànica del Régimen Electoral General, 

en lo relativo a las garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, 

proporcionalidad y neutralidad informativa por los medios de comunicación en 
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período electoral” i pel que fa de manera concreta als mitjans de comunicació de 

titularitat pública estableix els següents criteris essencials:  

 

1) Els seus òrgans de direcció (Cugat.cat, en aquest cas) “someterán a las Juntas 

competentes sus planes de cobertura informativa de la campanya electoral, en 

los que incluirán debates, entrevistas y programas específicos de naturaleza 

electoral que pretendan realizar sobre la información específica relativa a la 

campaña electoral”. 

 

2) “La información específica relativa a la campaña electoral deberá responder a 

los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad 

informativa. La duración de la información dedicada a cada formación política se 

ajustarà proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones 

equivalentes en el ámbito de difusión del medio y se emitirá de conformidad con 

los criterios previamente acordados en los planes de cobertura informativa y en 

su defecto, aplicando el criterio de mayor a menor por el orden de los resultados 

logrados por cada formación política en dichas elecciones” i ofereix una petita 

escletxa en el sentit proposat per la moció, tot assenyalant a continuació l’esmentada 

Instrucció de la JEC “pudiendo en cualquier caso proporcionar otra información 

sobre aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron 

representación en las última selecciones, sin que en ningún caso estas últimas 

puedan obtener una cobertura informativa mayor que ninguna de las 

formaciones políticas que obtuvieron representación en las última selecciones”. 

 

La pròpia Instrucció de la JEC disposa que correspon als òrgans directius dels mitjans 

de comunicació, la decisió d’organitzar o difondre entrevistes o debats electorals però 

sempre hauran de respectar els principis de pluralisme polític, neutralitat informativa, 

igualtat i proporcionalitat, si bé assenyala que “en la organización de esos debates 

o entrevistas deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos 

por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes”.  

 

Finalment l’esmentada Instrucció 4/2011 de la JEC conclou aquest punt, tot 

determinant que “en el caso de que un medio decida emitir un debate entre 

representantes de las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos 
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en las últimas elecciones equivalentes deberá emitir otros debates bilaterales o 

plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre las 

demás candidaturas que también hayan conseguido representación en las 

últimas elecciones equivalentes”. 

 

3.- SÍNTESI DE CONCLUSIONS 

 

3.1.- L’Ajuntament, pel que fa a la seva actuació durant qualsevol període electoral es 

troba vinculat i ha d’actuar segons allò que disposa la LOREG, així com la normativa 

vigent reguladora dels mitjans de comunicació públics de titularitat municipal i 

Instruccions de la Junta Electoral de Zona, i per tant, les seves obligacions no han 

d’ésser assumides via compromís sinó que es troben imposades per llei. 

 

3.2.- La cessió d’espais gratuïts reservats per a publicitat electoral en la via pública 

han d’ésser posats per l’Ajuntaments a disposició per la Junta Electoral de Zona que 

segons la LOREG ha de fer l’assignació concreta a partir de les sol·licituds de cada 

partit, agrupació, federació, coalició o candidatura, si bé, des de fa anys, la Junta 

Electoral de Zona de Terrassa delega aquesta assignació al propi Ajuntament, que a 

dits efectes va formalitzar en el seu dia un protocol sobre criteris aplicatius pràctics de 

consens entre les diverses forces polítiques amb presència en aquest municipi. 

 

3.3.- L’Ajuntament no podria per interdicció legal, durant la campanya electoral, tal com 

es demana en la moció trametre una publicació a les diferents llars del municipi amb 

espais reservats per a que totes les candidatures puguin explicar el seu projecte  o 

programa electoral. 

 

3.4.- Cugat.cat, pel que fa a la distribució d’espais en els mitjans de comunicació que 

gestiona, tot incloent els debats electorals, es troba vinculat per la LOREG i normativa 

sobre mitjans de comunicació audiovisual local de titularitat pública municipal, havent 

de sotmetre els corresponents plans de cobertura informativa a la Junta Electoral de 

Zona.  

 

SERVEIS JURÍDICS GENERALS 

17.05.2014 


