Dijous, 18 de juny de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona
ANUNCI
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en data 23 de març de 2015, ha dictat
Sentència en el recurs de cassació núm. 1882/2013, interposat pel Procurador dels Tribunals senyor Adolfo Morales
Hernández-Sanjuán, en nom i representació de l'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DEL DRET A LA NUESA
(ADDAN), i per la Procuradora dels Tribunals senyora Rebeca Fernández Osuna, en nom i representació de la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATURISMO, contra la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa (Secció
Cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25 de març de 2013, dictada en els procediments
ordinaris acumulats núm. 173/2011, 220/2011 i 230/2011, sobre modificació de l'Ordenança municipal de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'espai públic de Barcelona als efectes d'introduir la prohibició de la
pràctica del nudisme, aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell Municipal del 29 d'abril de 2011 (Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del 12-05-2011).
La part dispositiva de la Sentència esmentada, traduïda textualment, estableix:
"Primer. Hi ha lloc, en part, al recurs de cassació interposat pel Procurador dels Tribunals senyor Adolfo Morales
Hernández-Sanjuán, en nom i representació de l'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DEL DRET A LA NUESA
(ADDAN), contra la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa (Secció Cinquena) del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya de data 25 de març de 2013, dictada en els procediments ordinaris acumulats núm. 173/2011, 220/2011 i
230/2011, sobre modificació de l'Ordenança municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana en
l'espai públic de Barcelona als efectes d'introduir la prohibició de la pràctica del nudisme, sentencia que es casa i anul·la
en l'exclusiu particular pel qual es va declarar la conformitat a dret de les expressions, contingudes en la resolució
recorreguda en la instància, "gairebé despullat" o "gairebé despullada" i "una altra peça de roba similar" (al banyador).
Segon. Estimem en part el recurs contenciós administratiu interposat per l'esmentada associació contra l'acord del Ple
del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona de data 6 de maig de 2011 (ha de dir 29 d'abril de 2011), pel qual
s'aprovava la modificació de l'Ordenança de mesures per fomentar la convivència ciutadana a l'espai públic de
Barcelona als efectes d'introduir en el seu Títol II, capítol dotzè, secció tercera, la prohibició de la pràctica del nudisme,
en el particular de l'esmentada resolució pel qual s'estén la prohibició d'anar nu en els espais públics al que vagi
"gairebé despullat" o "gairebé despullada" i de transitar o estar-se en els espais públics només en banyador als qui
portin "una altra peça de roba similar” al banyador, anul·lant les indicades expressions i desestimant els restants motius
d'impugnació adduïts pels demandants.

Quart. No fem especial imposició de les costes causades en la instància en relació amb el recurs de cassació interposat
per l'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DEL DRET A LA NUESA (ADDAN), havent de córrer cada part amb les seves
pel que fa a les d'aquest recurs de cassació.
Cinquè. Imposem a la FEDERACIÓ ESPAÑOLA DE NATURISMO les costes derivades del seu recurs de cassació, amb
el límit assenyalat a l'últim fonament d'aquesta resolució."
La qual cosa es fa pública per a coneixement general, de conformitat amb allò disposat als articles 104.1 i 107.2 de la
Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Barcelona, 8 de juny de 2015
El secretari general, Jordi Cases i Pallarès
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Tercer. Desestimem el recurs de cassació interposat per la Procuradora dels Tribunals senyora Rebeca Fernández
Osuna, en nom i representació de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATURISMO, contra la indicada sentència de la
Sala Contenciosa Administrativa (Secció Cinquena) del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 25 de març
de 2013 i rebutgem també els dos primers motius d'impugnació al·legats per la representació processal de
l'ASSOCIACIÓ PER A LA DEFENSA DEL DRET A LA NUESA (ADDAN) contra l'expressada sentència.

