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A la ciutat de Barcelona, 19 d'octubre 2022. 

La Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(secció cinquena) ha pronunciat la següent  sentència en el recurs d’apel·lació núm. 
413/22, interposat per Sra. XXXXX representat pel procurador Sr. i dirigit pel lletrat 
Sr. XXXXXX essent part apel·lada Consorci d'Educació de Barcelona, 
representada per Advocat de la Generalitat. 

Ha estat ponent el magistrat Il·lm. Sr. XXXXXXX que expressa el parer de la Sala. 

21/10/2022
 MORALES VENERO, Víctor 
XXXX MXXX XXXX



ANTECEDENTS 

PRIMER.- En data 21/03/22 el Jutjat contenciós administratiu núm. 5  de Barcelona, 
va dictar sentència corresponent al recurs núm. 561/21 plantejat pel procediment 
especial d’empara dels drets fonamentals.  

SEGON.- La representació de l’actora va interposar recurs d’apel·lació contra 
l’anterior sentència tot demanant en aquesta instància que es declari la vulneració 
dels drets fonamentals relacionats.  

TERCER.- El recurs va ser admès a ambdós efectes i va ser traslladat a la 
representació de la demandada i al Ministeri Fiscal que es van oposar a l’esmentada 
apel·lació, demanant així mateix la demandada que es confirmi la sentència 
apel·lada i s’imposin les costes processals a la recurrent. 

QUART.- Un cop es van elevar les actuacions a aquesta Sala, es va formar el 
corresponent rotlle d’apel·lació, es va designar magistrat ponent i, atès que no es va 
demanar la recepció a prova en aquesta alçada ni la celebració de vista, es va 
assenyalar data per a la votació i resolució del recurs. 

FONAMENTS DE DRET 

PRIMER.-  Objecte del recurs. 

L’actor va impugnar en el seu moment la comunicació adreçada en data 26 de 
novembre de 2021 per la direcció de l’Institut XXXX de Barcelona a les famílies 
dels alumnes del segon curs de Batxillerat humanístic-social per tal 
d’informar-les de la constatació d’un cas positiu de COVID-19 i l’aplicació del 
protocol aprovat en data 21 de setembre de 2021 pel Comitè tècnic del PROCICAT.  
Específicament la comunicació informa que, no constant que l’alumne destinatari 
hagi completat la pauta de vacunació o que hagi passat anteriorment la malaltia, 
haurà de comparèixer el dia 30 de novembre al Cap a fer-se una prova PCR, i haurà 
de guardar un període de quarantena fins el 5 de desembre si el resultat de la prova 
PCR surt negatiu. Durant aquest període de confinament l’alumne havia de seguir 
les classes telemàticament. 

El Jutjat va dictar sentència que va desestimar el recurs. S’adhereix en aquest sentit 
a la sentencia dictada en data 24 de febrer de 2022 pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 2 de Barcelona. 
La sentència apel·lada considera que la comunicació no imposa la vacunació, de 
forma que no requereix autorització judicial prèvia. Entén així mateix que la 
comunicació es limita a informar que l’alumne no pot comparèixer al col·legi.   



Alhora, fonamenta la legitimitat de les mides establertes a la comunicació tot fent 
referència al deure de col·laboració dels ciutadans d’acord amb la legislació 
sanitària, el deure d’adoptar les mides necessàries per tal d’evitar riscos per a la 
salut pública -Llei 33/11 i Llei 2/21-; i el deure de prevenció dels centres educatius 
-Llei 16/13-. Afegeix una referència a les facultats que l’article 55 de la Llei 18/09
reconeix a l’Administració en els casos de pandèmia. També les que son pròpies de
la potestat de coordinació d’acord amb allò previst a l’article 65 de la Llei 16/03 i la
subsegüent Ordre de la Ministra de Sanitat de 4 de juny de 2021 que estableix una
pauta de quarantena dels alumnes afectats  no vacunats.

Acte seguit el Jutjat rebutja la possible vulneració del dret a la protecció de les dades 
personals; com tampoc dels drets a la igualtat; a la vida i a la integritat física, a la 
llibertat, i a l’educació.   

Pel que fa a la llibertat de circulació, el Jutjat es remet a les sentències del Tribunal 
Suprem nº 1102/21 i nº 62/22 que admeten la legitimitat de la limitació d’aquest dret 
en base a la normativa sanitària. 

SEGON.- Sobre la motivació de la sentència apel·lada i consideracions 
preliminars.   

 L’actora planteja un primer motiu d’apel·lació referit a la infracció del deure de 
motivació en la mida que la sentència apel·lada es limita a reproduir una sentència 
dictada en un cas diferent. 

Certament el deure de motivació de les resolucions judicials que imposa l’article 218 
de la Llei d’Enjudiciament Civil és de gran transcendència, fins el punt d’integrar el 
mateix dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Ara bé, cal descartar ja d’entrada 
aquesta al·legació en el cas que ens ocupa doncs el deure de motivació no pot ser 
confós amb un eventual deure d’originalitat. Allò determinat és que la sentència doni 
resposta als fonaments i a les pretensions formulades per les parts; que raoni la 
decisió que pren l’òrgan jurisdiccional respecte aquestes darreres de forma que les 
parts coneguin la raó de ser de  dita decisió i, en conseqüència, es puguin defensar 
amb coneixent de causa si és el cas. 

La sentencia sentència apel·lada s’adhereix efectivament a una anterior sentència 
tot raonant que la reclamació era la mateixa i també els arguments aportats i 
l’apel·lant no desacredita aquesta premissa. La representació de la demandada posa 
de manifest en aquest sentit que el lletrat coincideix en tots dos recursos. 

Sigui com sigui, l’actora no detalla en quins aspectes la reclamació o els motius de 
recurs difereixen en aquest cas del cas al que es refereix la sentència reproduïda, o 
en quins extrems l’argumentació desplegada pel Jutjat d’instància no respon als 
motius de recurs formulats. La recurrent es limita simplement a descartar la 
possibilitat que la sentencia inclogui referencies o reprodueixi argumentacions 
formulades en anteriors sentencies, plantejament que ni te sentit ni pot ser admès en 
el cas de les resolucions judicials, de la mateixa forma que tampoc no es podria 
admetre aplicat als escrits de les parts.   



Cal descartar d’entrada així mateix la infracció de l’article 2 del Conveni d’Oviedo de 
drets humans i biomedicina, de 4 d’abril  de 1997, que impedeix donar prioritat a 
l’interès de la ciència sobre l’interès de les persones. No hi a cap base per afirmar 
que la comunicació impugnada tingui per objecte o estigui relacionada amb alguna 
investigació. Estem òbviament davant d’una mesura preventiva i profilàctica la qual 
justificació rau de forma evident en la defesa de la salut pública front una pandèmia 
que ha delmat la població mundial durant els darrers anys. 

Cal descartar també la invocació de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 
Europea que, d’acord amb el que disposa el seu article 51, es tracta d’un cos 
normatiu adreçat a les relacions dels ciutadans europeus amb les institucions de la 
Unió o, si mes no, en les relacions jurídiques establertes en el marc del dret 
europeu, i no és el cas llevat en allò que es refereix al tractament de dades 
personals. 

Finalment, cal precisar que la comunicació ací impugnada s’emmarca en una relació 
de servei públic; això és, la prestació del servei d’ensenyament. Estem en 
conseqüència en una relació de subjecció especial que no es regeix pels mateixos 
paràmetres i garanties propis de les relacions jurídiques de subjecció general i on la 
potestat organitzativa indispensable per a la prestació del servei imposa un equilibri 
diferent en la relació Administració-usuari del servei.   

TERCER.- Sobre el fonament legal de la comunicació impugnada i sobre la 
llibertat de circulació. 

Com s’ha esmentat, tant la sentència apel·lada com l’oposició al recurs d’apel·lació 
invoquen una amplia fonamentació jurídica de la comunicació impugnada. 

No hi ha dubte que la normativa sanitària, que és la que s’invoca en aquest cas, 
dona cobertura a les mides preventives a les que es refereix la comunicació 
impugnada. En aquest sentit es manifesta l’article 3 de la Llei orgànica 3/86, de 
mides especials en matèria de Salut Pública, l’article 26 de la Llei 14/86, General de 
Sanitat; els articles 55 i 55 bis de la Llei de Catalunya 18/09, de Salut Pública; i 
també l’article 9 del Decret-Llei 41/20, referit específicament als centres educatius. 

Ara bé, els preceptes esmentats atribueixen la competència per adoptar aquestes 
mides a l’autoritat sanitària -Llei Orgànica 3/86 i Llei 14/86-  per mitjà dels òrgans 
competents -Llei de Catalunya 18/09-  

Les autoritats educatives no reben una competència especial mes enllà de garantir 
el compliment de les normes de desinfecció, prevenció i condicionament dels 
centres, adoptar les mides organitzatives per tal d’evitar aglomeracions i el 
compliment de la distància, la limitació els contactes o les mides de prevenció 
personal als centres docents. Una potestat que queda circumscrita als respectius 
centres educatius.  

En el cas que ens ocupa s’impugna una comunicació que la direcció el centre 
escolar adreça als alumnes que no li consten immunitzats. Una comunicació que els 



requereix per tal que compareguin a efectuar-se un control al CAP i alhora perquè 
guardin quarantena; això és, una limitació del dret de circulació en general. Cal 
remarcar que la comunicació no pot ser entesa pel seus destinataris com un simple 
consell doncs utilitza uns termes imperatius que es tradueixen en un mandat prou 
clar.  

La pròpia comunicació fa referencia a un protocol aprovat en data 21 de setembre de 
2021 pel Comitè tècnic del PROCICAT. Però aquest òrgan no te la consideració 
d’autoritat sanitària ni consta la seva competència executiva per adoptar mides 
limitatives dels drets individuals com les que ens ocupen. 

L’Administració demandada invoca així mateix l’Ordre de la Ministra de Sanitat de 4 
de juny de 2021 que, en coordinació amb la Conferència Sectorial d’Educació, va 
aprovar una declaració d’actuacions coordinades en salut pública front el COVID 19 
per als centres educatius. Una norma que respon a facultat de coordinació prevista a 
l’article 65 de la Llei 16/03 i que va fixar les actuacions coordinades en salut pública 
front el COVID 19 per als centres educatius, específicament la necessitat d’evitar 
l’assistència al centre dels alumnes o les persones que manifestin símptomes 
compatibles amb el COVID 19 o els que es trobin en aïllament amb quarantena. 
També preveu l’Ordre que s’indicarà una quarantena de 10 dies posterior al darrer 
contacte, llevat els que estiguin vacunats o els que hagin patit anteriorment la 
infecció.  

La demandada emfatitza el fet que queda vinculada per l’esmentada Ordre, però el 
cas és que aquesta vinculació s’ha de canalitzar mitjançant l’aprovació de les 
disposicions i actes d’execució corresponents per part de les autoritats sanitàries 
autonòmiques en els termes de l’article 55 de la Llei de Catalunya 18/09. Dit en 
altres paraules, les disposicions de coordinació vinculen a les entitats coordinades, 
que son les Comunitats Autònomes, però no als ciutadans, doncs dit actes de 
coordinació no tenen la capacitat de subvertir la distribució de competències 
executives. 

Val a dir que la comminació a la quarantena que inclou la comunicació impugnada 
afecta la llibertat de circulació reconeguda pels articles 17 i 19 de la Constitució com 
a dret fonamental. Certament, d’acord amb la doctrina establerta pel Tribunal 
Constitucional en la seva sentència núm. 70/22, no requereixen autorització judicial 
les mides adoptades d’acord amb la legislació sanitària que les autoritats considerin 
urgents i necessàries per a la salut pública i que impliquin limitació o restricció de 
drets fonamentals quan els seus destinataris no estiguin identificats; però si que 
resulta indispensable que les autoritats competents adoptin formalment les 
disposicions normatives i les resolucions que imposin dites restriccions. 
Cal recordar que el sistema de garanties que el nostre ordenament reconeix als 
ciutadans queda configurat en relació a l’acte administratiu, a una decisió formalment 
adoptada per l’Administració competent i seguint el procediment establert. Una 
resolució que constitueix el títol jurídic que és el pressupòsit indispensable per a les 
actuacions materials -article 97 de la Llei 39/15-. L’absència de resolució suposa una 
actuació de pla i la fallida en bloc del sistema de garanties del ciutadà. 

QUART.- Sobre els restants drets fonamentals invocats per l’actora 



Cal descartar el recurs en allò que es refereix als restants drets fonamentals 
invocats. La sentència apel·lada va donar resposta a aquestes al·legacions i l’actora 
es limita a reiterar en aquesta segona instància allò al·legat en la primera sense 
prendre en consideració la resposta efectuada pel Jutjat. 

Així, en relació al principi d’igualtat, l’actora qüestiona la discriminació entre 
persones vacunades i les no vacunades. A banda de l’article 14 de la Constitució 
al·lega en aquest sentit la infracció de l’article 7.3.2 de la resolució del Consell 
d’Europa núm. 2361, de 27 de gener de 2021, que proscriu específicament la 
discriminació de les persones en funció de la seva vacunació. 

El principi d’igualtat te una naturalesa relacional, de forma que opera respecte una 
situació homogènia, sempre que la mateixa rebi un tracte diferent sense que hi 
concorri un motiu que expliqui la diferència de forma raonable i proporcionada. 
Aquesta és la configuració que la jurisprudència constitucional ha establert (STC 
núm. 112/2006). En conseqüència la invocació d’aquest dret requereix que hom 
aporti un terme de comparació i que argumenti amb una mínima precisió la 
homogeneïtat de les situacions i la no raonabilitat o la desproporció del tracte jurídic 
que reben. 

Doncs bé, en primer lloc cal precisar que allò que s’impugna no és la imposició d’una 
vacunació sinó una comunicació que inclou mides de prevenció adreçades a 
aquelles persones que es troben objectivament davant d’una situació de risc.  

En segon lloc, es evident que la diferencia de tracte entre persones immunitzades i 
les que no ho estan queda plenament justificada en aquest cas atès el risc que 
comporten aquestes darreres tant considerant el risc individual de contagi, com 
també el risc col·lectiu associat al potencial de contagi de tercers que suposa 
l’activitat social de les persones no immunitzades mitjançant una pauta de vacunació 
correctament completada o per haver patit la malaltia amb anterioritat. A aquestes 
alçades l’experiència acumulada no permet qüestionar dites pautes. 

L’actora no ha aportat cap motiu que qüestioni la raonabilitat i la proporcionalitat de 
les mides que la comunicació impugnada imposa als alumnes no immunitzats, de 
forma que no es pot acceptar la vulneració del principi d’igualtat que al·lega.  

La recurrent invoca així mateix la vulneració del dret a la integritat moral dels 
alumnes en la mida que se’ls dispensa un tracte degradant i vexatori, amb vulneració 
de l’article 15 de la Constitució i de l’article 10 de a Llei 14/86, General de Sanitat. 
Tanmateix, no argumenta de quina manera la realització duna prova i l’eventual 
quarantena afecta la integritat moral de la recurrent; això és, per quina raó aquestes 
pautes li resulten moralment ofensives. 

Tampoc es pot acceptar la invocació del dret a la vida i a la integritat física. Cal fer 
notar en aquest sentit que la comunicació impugnada no imposa a l’alumne una 
vacunació. D’altra banda, no hi ha cap base per afirmar que la vacunació suposi un 
risc per a la vida o la integritat física, al contrari. 



Pel que fa al dret a l’educació de l’article 27 CE, hem de remarcar que la 
comunicació impugnada preveu el manteniment del servei per via telemàtica, de 
forma que no suposa la suspensió del mateix. Una alternativa específicament 
prevista a l’article 9.3 del Decret-Llei 41/20. 

D’altra banda tampoc no es pot descartar que hi pugui haver motius que justifiquin la 
interrupció transitòria de la prestació del servei sense que això suposi una vulneració 
del dret a l’educació, doncs aquest dret no imposa necessàriament una prestació 
pública dia a dia sense excepció, menys presencialment. En aquest darrer sentit s’ha 
manifestat el Tribunal Constitucional en la seva sentència 148/21.   

Finalment l’actora planteja la infracció del dret a la intimitat de l’article 18 de la 
Constitució pel que fa a l’accés de l’equip directiu de l’escola a la informació sobre la 
salut dels alumnes. 

Cal precisar en primer lloc que la comunicació impugnada no imposa ni es refereix a 
una transferència de la informació sanitària de l’alumne.  

En segon lloc, la Llei Orgànica 3/18, de les dades personals, preveu al seu article 8 
el tractament de les dades personals sense consentiment específic de l’interessat 
quan estigui justificat pel compliment d’una obligació legal i quan així ho prevegi una 
norma amb rang de Llei. Alhora, l’article 8.5 del Decret llei 41/20 imposa al 
Departament de Salut el deure de comunicar als directors dels centres educatius el 
resultat de les proves diagnòstiques de la COVID 19 i també la vacunació. 

Així doncs, tampoc en aquest cas es pot apreciar vulneració del dret fonamental 
invocat. 

CINQUÈ.- Sobre els costes processals   

No s’aprecien les circumstàncies determinants de la imposició de les costes 

ATESOS els fonaments esmentats, 

HEM RESOLT 

Primer.- Estimar parcialment el recurs d’apel·lació interposat per la representació de 
Sra. XXXXXXX, revocar parcialment la sentencia apel·lada i declarar que la 
comunicació impugnada va vulnerar el dret de la recurrent a la llibertat de 
circulació. 

Segon.-  No efectuar  pronunciament sobre les costes causades. 



Notifiqueu aquesta sentència i feu saber que no és ferma i que, contra la mateixa, es 
pot deduir si s’escau recurs de cassació  davant d’aquesta Sala de conformitat amb 
allò que es disposa a la secció 3ª, capítol III, títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa (LJCA). El recurs s’haurà 
de preparar en el termini previst a l’article 89.1 LJCA. 

Alhora, s’adverteix que al BOE nº 162, de 16 de juliol de 2016, apareix  publicat 
l’acord de 20 d’abril de 2016 de la Sala de govern del Tribunal Suprem sobre 
l’extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al 
recursos de cassació. 

Així ho pronunciem, manem i signem. 

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, l'Il·lm. Sr.XXXXX ha llegit i 
publicat la sentència anterior. En dono fe. 




