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Dereitos Civis R/ Miguel Ferro Caaveiro, 10 
15703 Santiago de Compostela ( A Coruña) 

IExpediente: A.4.Qj984/13 I 
Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2013 

Estimado/a Sr./a.: 

Nesta Institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do seu escrito, 
referente á retirada de bandeiras nacionalistas galegas por parte da Policía Nacional no 
estadio de fútbol José Zorrilla de Valladolid o pasado 11 de maio de 2013. 

Unha vez estudada a problemática, e tendo en conta tanto o alegado por vostede coma as 
declaracións realizadas pola administración competente, ternos que iniciar as nosas 
consideracións referíndonos ao dísposto pola Leí 19/2007 de 11 de xullo contra a violencia, o 
racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, xa que esta norma constítúe o fundamento 
xurídico no que se baseou a decisión que foi obxecto da súa queixa, 

No artigo 2 da norma establécese que "a efectos da presente Lei, e sen prexuízo das 
definícións que se conteñen noutros textos legais do noso Ordenamento e de que as 
condutas descritas nos apartados 1 e 2 deste artigo poidan constituír delitos ou faltas 
tipificadas nas leis penaís, enténdese por: 

1. Actos ou condutas violentas ou que incitan á violencia no deporte: 

(.. ,) 

b) A exhibición nos recintos deportivos, nos seus aledaños ou nos medios de 
transporte organizados para acudir aos mesmos de pancartas, símbolos, emblemas ou 
lendas que, polo seu contido ou palas circunstancias nas que se exhiban ou utilicen 
dalgunha forma inciten, fomenten o axuden á realización de comportamentos 
violentos ou terroristas, ou constitúan un acto de manifesto desprezo ás persoas 
participantes no espectáculo deportivo." 
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Así mesmo, o artigo 6 prohibe exhibir bandeiras e out ras enseñas "que inciten á violencia ou 
en cuxa virtude unha persoa o grupo delas sexa ameazada, insultada o vexada por razón da 
súa orixe racial ou étnica, a súa relixión ou convicións, a súa discapacidade, idade, sexo ou 
orientación sexual". 

Finalmente o artigo 14 recolle que "o coordinador de seguridade de cada evento deportivo 
debe establecer pau~as aos organizadores para que se cumpran as condiciÓns de acceso e 
permanencia por parte dos espectadores e evitar alteracións da orde pública." 

A partires da lexislación mencionada cabe afirmar que as autoridades dispoñen, en principio, 
dunha marxe discrecional moi ampla para valorar, segundo as circunstancias de cada caso 
particular, a conveniencia de proceder á retirada de bandeiras que poidan chegar a provocar 
incidentes de carácter violento. A administración argumenta que non se prohibiu a entrada 
ao estadio de fútbol coas bandeiras independentistas por considerar que estas constituíran 
en si e de xeito separado algún tipo de infracción, senón que ese impedimento veu 
provocado polo feito de tratarse dun "espectáculo deportivo de masas no que converxen 
outras circunstancias como poden ser a rivalidad e deportiva e/ou rexional, .ideoloxías 
políticas dos distintos grupos de afeccionados, lugares de exhibición, etc., podendo provocar 
a súa exhibición un ha reacción adversa e violenta por parte duns sectores de afeccionados". 
Así, e co fin de evitar posibles altercados, a Policía exerceu a súa capacidade para impedir, en 
certas ocasións e nun entorno concreto, a introdución aos recintos deportivos de bandeiras 
e pancartas. 

A partires desta argumentación, consideramos oportuno, dentro do marco competencial 
que delimita a labor da nosa Institución e no contexto de cooperación que preside a relación 
entre as diversas defensorías do Estado, suxerirlle á Defensora del Pueblo (que é quen ten 
capacidade para dirixirse neste caso ao Ministerio do Interior) que promova unha reflexión 
máis ampla sobre esta problemática, xa que este tipo de polémica se está a reproducir dun 
xeito relativamente habitual nos últimos tempos e afecta a un número considerable de 
cidadáns. Nese senso, debera ser tomado en consideración que o razoamento a aplicar por 
parte das forzas da orde na interpretación da norma ten que seguir unha lóxica de círculos 
concéntricos. Resulta evidente que as prevísións dos artigos 2 e 6 da leí 19/2007 se orientan 
cara á proscrkíón de toda simboloxía que alente a violencia, a intolerancia ou os 
comportamentos xenófobos; e neste plano non xorde dúbída algunha na práctica sobre a 
aplicación da normativa a calquera simboloxía de carácter fascista ou racista. Sen embargo, 
o nivel de incertidume sobre o sentido da norma aumenta sensiblemente cando nos 
desprazamos a un segundo círculo de significados, que é aquel no que os símbolos teñen 
unha lectura política ou identitaría (coma ocorre cunha bandeira independentista) pero 
están completamente desprovistos de connotacións de carácter víolento. Neste ámbito -no 
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que se sitúa a queixa aquí abordada- as respostas a dar pola autoridade consideramos que 
deberan estar máis matizadas, polos motivos que imos reseñar a continuación. 

Os espectadores dun evento deportivo non están a exercer o seu dereito constitucional de 
manifestación polo que o control dos símbolos que portan -en aras da prevención da 
violencia- non conculca dun xeito frontal os seus dereitos políticos básicos; dito dun xeito 
máis elemental, un evento deportivo non é un acto de reivindicación política. Sen embargo, 
unha vez admitido este principio xeral, debemos aceptar tamén que os espectáculos 
deportivos xeran unha forte dinámica de identificación colectiva que, en moitos casos, 
implica un ha identificación de carácter nacional expresada mediante cánticos, himnos ou 
bandeiras. Pretender limitar ° priori a exhibición destes símbolos nacionalistas e 
independentistas polo hipotético risco de que xeren unha eventual alteración da arde 
pública oríxina importantes dificultades prácticas dentro do ambiguo marco normativo que 
delimita a Leí 19j200¡1. 

Para poder abordar con franqueza a problemática subxacente ás queixas que motivan este 
escrito, dende o Valedor do Pobo consideramos que resultaría útil emprender unha doble 
reflexión; por un lado, na lege ferenda, é dicir, na perspectiva da reforma lexislativa, se é que 
isto se chega a considerar preciso; e polo outro, na lege lato, ou sexa, mantendo unicamente 
o dereito vixente na mano Dende a primeira perspectiva, a da lege ferendo, sería aconsellable 
respostar con claridade á pregunta de se é suficiente, ou non, o marco normativo que regula 
a exposición de símbolos e bandeiras nos estadios de todo o territorio do Estado. Se se 
chegara a considerar oportuno ou necesario, en termos de política lexislativa, evitar que os 
eventos deportivos se convirtan en escenarios para a exhibición de calquera tipo de 
reivindicación que teña un contido político habería que proceder a regular expresamente 
que ingresarán nos recintos deportivos só as bandeiras que ou ben teñan carácter deportivo 

1 A lei 19/2007 foi pensada para prohibir símbolos ilegais no ámbito deportivo que, dun xeito inherente, 
trasladan mensaxes de odio e díscriminación, coma son as esvásticas que non hai tantos anos portaban 
seguidores ultras de diversos clubs; pode consultarse un listaxe destes na Guío de Simbolagía Racista y 
Xenófoba a Erradicar de Jos Estadios de Fútbol publicada por la UEFA (cl. Movimiento contra la Intolerancia y 
Consejo Superior de Deportes: Contra el Racismo y lo Intoleroncjo en el Fútbol. Recomendadones 
Internacionales y Legisloción, pág. 29). Sen embargo, a lei 19/2007 non regula a exhibición doutras bandeiras 
que son olegojs, ao carecer dun respaldo ínstitucionat pero que non íncítan á violencia coma pode ser" por 
exemplo, a galega cunha estrela vermella, a estelada independentista catalana ou a republicana tricolor. 
Ningún destes símbolosencaixa nOS supostos previstos polos artigos 2 e 6 da leí 19/2007; de feito, non son 
requisadas pala Policía Nacional por ser ilegais nun campo de fútbol senón porque poden xerar reaccións 
adversas entre parte do público asistente ao espectáculo. Esta lóxica contextua!, sen embargo, non está 
explicitada na norma; nin tampouco no seu prolixo Regulamento que, a pesar de adicar 90 artigos ao 
desenvolvemento das disposicións da lei, limitase a afirmar, de novo, no seu artigo 28 que o que debe ser 
controlado é "a introducción ou tenencia no recinto de pancartas, sfmbolos, emblemas ou leyendas que 
impliquen unha incitación tí violencia¡ ao racismo, á xenofobia ou á intolerancia 'T , Real Decreto 203/2010, de 
26 de febrero. 
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ou ben conten cun recoñecemento oficial. Necesariamente, este desenvolvemento 
lexislativo implicaría unha modificación dos artigos 2 e 6 da Lei 19/2007, xa que a prohibición 
da exhibición destes símbolos excede con moito dos supostos recollidos de forma expresa na 
norma vixente que se refire, só, ás bandeiras que trasladan unha mensaxe de odio. O 
desenvolvemento desta eventual reforma lexislativa non é unha mera elucubración mental 
senón que chegou a ser debatida no Congreso dos Deputados coma Proposición de ley de Les 
Corts Valencianes, de modificación de la Ley 10;1990 de 15 de octubre del Deporte, 
atopando escaso respaldo entre os grupos parlamentarios2

• No futuro, de querer unha 
maioría parlamentaria avanzar nesa vía e no caso de que a nova norma superara o test de 
constitucionalidad e, consolidaríase unha base lexislativa clara e transparente para restrinxir 
a exhibición de mensaxes políticas en eventos deportivos. Sen embargo, o certo é que na 
actualidade esta norma nin existe nin ten visos de existir a medio prazo. 

Por tanto, é preciso abordar a cuestión da retirada de bandeiras independentistas nos 
estadios só dende a lege lata, é dicir, co dereito vixente na mano E neste plano, 
consideramos que debera producirse por parte dos responsables de seguridade dos eventos 
deportivos unha aproximación máís matizada a un problema que, como queda de manifesto 
nas abundantes queixas recibidas por esta Institución, fire a sensibilidad e dun número 
significativo de cidadáns. Tal e como indica a norma, o coordinador de seguridad e debe 
proceder a valorar de xeito individual e atendendo sempre ás circunstancias de cada evento 
concreto a oportunidade de permitir ou non a entrada aos recintos deportivos de bandeiras, 
coma as independentistas, que poidan chegar a xerar reaccións violentes por parte dos 
espectadores. Aínda que non sempre resulte sinxelo apreciar o risco potencial de reaccións 
adversas que nun evento deportivo pode causar a exhibición destes distintivos -e a pesar de 
que deba aplicarse un principio precautorio no control da orde públíca- entendemos que a 
retirada destes símbolos debe producirse só de xeito excepcional e naqueles casos nos que a 
ameaza de incidentes violentos sexa altamente probable. 

2 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Plena y Diputación Permanente, X Legislatura, núm. 38, 12 
de junio de 2012, págs, 5-15, O defensor da proposición de lel no hemiciclo, Sr. Serra Cervera, resumiu o 
obxectivo perseguida Indicando que "Las Cortes Valencianas, con la iniciativa que hoy defiendo, pretenden 
exponer que la política deportiva no tiene nada que ver con la utilízación partidista o sectaria del fenómeno 
deportivo, lo que llamamos la politización del deporte, Por eso tenemos que regular que los eventos y las 
competiciones deportivas de carácter profesional no sean objeto de actos políticos absolutamente ajenos a los 
fines deportivos. Los actos de carácter parcial y partidista deben tener sus foros y momentos diferenciados, ya 
que pueden convertir el ambiente deportivo en fuente de discordia y discusiones ajenas al deporte, como 
hemos podido ver,Señorías, cuando el público asiste a un recinto deportivo para ver eventos o competiciones 
de carácter profesional va a lo que va. Señorías, deporte es deporte y reivindicaciones políticas son 
reivindicaciones políticas ( ...) la propuesta que hoy presentamos en estas Cortes permitirá que completemos un 
marco jurídico de la actividad deportiva en España, que, como dijo el propio Consejo nacional contra la 
violencia en los espectáculos deportivos, regule la utilización de los eventos, las instalaciones y los recintos 
deportivos para actos de contenido político absolutamente ajeno a los fines que les son propios", ídem, págs. 
5-6. 
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É dicir, ao non existir un ha regulación legal expresa por relación á exhibición de bandeiras 
cun contido político non violento, coma as independentistas, a confiscación das mesmas 
debera darse só naqueles supostos nos que sexa posible argumentar motivadamente a 
existencia dun risco serío de que se produzan incidentes violentos. A aplicación dun enfoque 
autorestrictívopor parte das forzas da orde sobre a súa capacidade de control da exhibición 
de símbolos políticos polos cidadáns en espazos públicos resultaría, nese sen so, coherente 
coa xurisprudencia española e internacional en materia de dereitos humanos e suporía 
alcanzar un mellor equilibrio entre a liberdade de expresión individual e o mantemento da 
orde pública. 

Nesa liña cómpre lembrar que a Sala do Contencioso Administrativo do TSX de Madrid 
admitiu, na súa sentenza 1335/2003 de 15 de decembro, un recurso por violación de 
dereitos fundamentais contra unha resolución ditada polo Concello de Torrelodones na que 
se ordenara a retirada dunha bandeira tricolor republicana dunha caseta montada para as 
festas patronais alegando que a exhibición desta podía xerar alteracións da orde pública. Na 
sentenza o tribunal considerou -en termos que fan lembrar as restrictivas disposicións da Lei 
19/2007 que agora estamos a analizar- que "por si mesma esta bandeira difícilmente pode 
incitar á violencia, o racismo, a xenofobia ou calquera outra forma de discriminación que 
atente contra a dignidade humana, prohibicións estas que eran as únicas que se impoñían ao 
outorgar a concesión da instalación de establecementos destinados aos postas de bebidas 
durante as festas patronais". O TSX insiste en que "a democracia implica pluralismo, ampara 
a discrepancia e as formas nas que esta pOida manifestarse, sempre que esa expresión sexa, 
á súa vez, respetuosa cos dereitos dos demáis" polo que, lembrando a xurisprudencia do 
Tribunal Constitucional, recorda que "toda resolución que limite ou restrinxa o exercicio dun 
dereito fundamental ten que estar motivada, engadindo que as medidas limitadoras terán 
que ser necesarias para acadar o fin perseguido". 

En similar sentido tense pronunciado tamén en diversas ocasións o Tribunal Europeo de 
Dereitos Humanos que na sentenza Faber v. Hungary, con motivo dun caso no que as 
autoridades húngaras lIe retiraron unha bandeira aos participantes nunha 
contramanifestación por considerar que podían xerarse altercados, afirmou que a 
discrecionalidade das autoridades para limitar a exhibición de símbolos dotados de contido 
político se aplica só cando a existencia dunha ameaza seria de violencia pode demostrarse 
dun xeito convincente3

. Édicir, non cabe retirarlle a un cidadán unha bandeira, sen máis e de 
xeito preventivo, senón que a xustificación desta conduta unicamente resulta válida cando 
existe un risco demostrable e argumentado de violencia. 

, Arnda máis, dacordo co Tribunal de Estrasburgo "the mere existence of a risk is insufficient far banning the 
event: in making the;r assessment the author;ties must produce concrete estímates of the potential scale of 
disturbance in arder to evaluate the resources necessary for neutralísing the threat of violent c1ashes", SrEDH 
Fáber v. Hungary, 24 de xullo de 2012, p~rrafo 40. 
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A limitación por motivos de orde pública da liberdade de expresión, que inclúe a liberdade 
para portar símbolos nacionalistas ou independentistas en espazos públicos, debe ser, polo 
tanto, excepcional e debe ser aplicada de xeito prudencial. O Tribunal de Estrasburgo ten 
sinalado en múltiples ocasións que o feíto de que a exhibición de símbolos xere sentimentos 
de rexeitamento ou carraxe en parte da sociedade (como pode ocorrer cando se enarbolan 
bandeiras independentistas en estadios que están fóra das respectivas comunidades 
autónomas) non é motivo suficiente para proceder a limitar a liberdade de expresión 
pacífica dos cidadáns. E, en similar sentido, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos ten 
suliñado nun coñecido pronunciamento que "0 Goberno non pode prohibir a expresión 
dunha opinión simplemente porque non está dacordo coa mensaxe, por moi dura ou 
dolorosa que lIe pOida parecer esta mensaxe,,4. 

Como conclusión, entendemos que a práctica de prohibir a exhibición de bandeiras 
independentistas debe levarse a cabo só, de xeito excepcional, en partidos que teñan sido 
calificados coma de alto risco pola Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte e nos que exista unha ameaza demostrable de que 
a súa exhibición xerará incidentes violentos. 

Dado que a institución do Valedor do Pobo, de acordo co artigo 1 da lei 6/1984, do 5 de 
xuño, que a regula, só pode supervisar a actividade da Administración da Comunidade 
Autónoma galega e a dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a da 
Administración local naquelas materias que son competencia da nosa Comunidade, 
dirixímonos con data de hoxe á Defensora del Pueblo para que dea traslado ao Ministerio do 
Interior das consideracións que ternos realizado a propósito da súa queixa. 

Con esta información, procedemos ao arquivo do expediente aberto como consecuencia do 
seu escrito de queixa,sen prexuízo de reabrilo a súa instancia pola aportación de novos 
datos ou criterios, que puideran facer preciso un novo estudio da cuestión por parte do 
Valedor do Pobo. 

Agradecémoslle a confianza que nos demostra. 




