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La col·lisió entre el dret a l’honor i el dret a la informació: comentari de 
les Sentències del Tribunal Suprem de 26 de febrer i d’11 de març de 

2020 

Carlos Valls i Eva Gil, Augusta Abogados – 17 de juliol de 2020 
 
Introducció: concepte i límits del dret a l’honor 
 
L’objectiu del dret a l'honor és salvaguardar la dignitat de la persona davant de possibles atacs 
sobre la seva reputació, intimitat i imatge. S'estableix com un dret fonamental, amb especial 
protecció, recollit a l'article 18 de la Constitució Espanyola de 1978. 

El text de la Constitució relaciona estretament el dret a l’honor amb el dret a la intimitat, el 
desenvolupament de la personalitat i la pròpia imatge, ja que aquests drets estan vinculats a la 
integritat moral proclamada a l'article 15 de la Constitució. Tot i l'estreta vinculació entre ells, 
són drets autònoms, cadascun amb la seva pròpia substància, de manera que l'avaluació de la 
vulneració d’un d’ells no necessàriament condueix a la vulneració dels altres. 

A l'acte de donar publicitat d'un missatge que podria ser considerat com un atac a l'honestedat 
de l'usuari, hi ha un factor de contrapès en l'avaluació d'una possible violació d'aquest dret 
fonamental a l'honor que és el dret a la informació, recollit a l'article 20.1 d) de la Constitució 
Espanyola, que pot acabar prevalent, com veurem a continuació, pel seu doble sentit com a dret 
a la llibertat i com a garantia institucional del debat públic i la formació d'una opinió pública 
lliure, indispensable per a una societat democràtica. 

Cap dret és absolut, sinó que està subjecte a límits, i el dret a l'honor no és una excepció. En 
aquest sentit, les persones amb dimensió pública han de ser conscients que poden patir un 
llindar inferior al seu dret a l'honor o a la intimitat, ja que hi ha una major sensibilitat en la 
jurisprudència espanyola del Tribunal Constitucional cap a la protecció de la llibertat 
d'informació i la llibertat d'expressió. 

La prevalença de la llibertat d'informació està subordinada al fet de que no només es tracti de 
qüestions d'interès públic, sinó també de la veracitat del que es publica respecte a aquestes 
persones. L'article 20.1 d) de la Constitució Espanyola no protegeix tot tipus d'informació, sinó 
exclusivament la veraç. El que imposa el deure de veracitat és l'obligació d'exercir la diligència 
d'un professional dels mitjans de comunicació social en el descobriment de la veritat, ja que 
aquesta contribueix a la formació de l'opinió pública1. 

La tendència majoritària de la jurisprudència espanyola atribueix a la llibertat d'informació una 
preferència inicial sobre el dret a l'honor, "pel seu doble caràcter de llibertat individual i de 

 
1 STS 312/2013 de 30 d’abril 2013. Conferència de premsa en la qual el portaveu de l'oposició va declarar que l'alcalde 
de Vinaròs havia estat convidat a un viatge a Nova York per l'empresa que imprimeix el setmanari local. En aquest 
cas, i pel que fa a el requisit de veracitat, el demandat va informar al públic del veritable fet del viatge de l'alcalde a 
Nova York com una invitació d'un mitjà de comunicació, sense pretendre que les despeses de viatge de l'alcalde fossin 
pagades pel setmanari, encara que aquesta conseqüència en l'ús pragmàtic del llenguatge pot deduir-se del terme 
"invitació". Per això el Tribunal va desestimar la demanda. 
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garantia institucional d'una opinió pública indissolublement lligada al pluralisme polític dins d'un 
Estat democràtic"2. 

 

No obstant això, des del punt de vista constitucional, la protecció dels drets fonamentals de les 
persones, entre els quals es troba el dret a l'honor, ha de ser objecte d'una atenció prioritària 
que només pot sacrificar-se a favor de la llibertat d'informació. L'exercici d’aquest dret està al 
servei de la consecució d'un interès general mereixedor d'una major protecció constitucional, 
com és la creació d'una opinió pública lliure, que s'ajusta a un ordenament jurídic que garanteix 
"la dignitat de la persona" i "els drets inviolables que li són inherents", tal com estableix l'article 
10 de la Constitució Espanyola. 

 

Comentari a les Sentències del Tribunal Suprem de 26 de febrer i d’11 de març de 2020 

Recentment, l’alt tribunal s’ha pronunciat respecte a la prevalença del dret a la informació en 
dues sentències dictades amb poques setmanes de diferència. En ambdues resolucions, el criteri 
del tribunal és coincident i estableixen, un cop més, quins son els criteris que ha de complir la 
informació per no considerar-se contraria al dret a l’honor. 

 
En primer lloc, la Sentència del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 20203, que versa sobre un 
article publicat pel diari “El País” (la Demandada) que publica un titular que diu: “el forense 
ignora l’ordre del jutge per explorar a l’etarra”. La forense, tot i haver una ordre del jutge, no va 
viatjar a San Sebastián per explorar per si mateixa al membre d’ETA que va segrestar a un 
funcionari de presons, per aclarir si el càncer de ronyó amb metàstasi al cervell i un pulmó que 
l’atorga menys d’un any de vida, era causa suficient per posar-lo en llibertat provisional, i va 
redactar el seu informe basant-se en altres informes mèdics que si que van examinar al pacient. 
No obstant això, el fiscal es basa en gran part en l’informe de la forense per a recórrer la llibertat 
del pres proposada per les Institucions Penitenciàries, que finalment va ser concedida. La 
forense demanda a l’editor al·legant que el titular vulnera el seu dret a l’honor. El Tribunal 
Suprem no considera que existeixi tal vulneració mentre es compleixin els requisits de veracitat, 
interès general de l’assumpte i proporcionalitat. 

Per altra banda, la Sentència del Tribunal Suprem d’11 de març de 20204, que tracta sobre un 
conegut programa de televisió dedicat al periodisme d'investigació. Aquest programa va emetre 
un reportatge sobre les activitats delictives de la màfia napolitana a Espanya a través d'un dels 

 
2 STS 234/2013 de 25 de març 2013. Aquest cas és un clar exemple en què es dona prioritat al dret a l'honor sobre el 
dret a la llibertat d'informació, perquè no es compleixen els requisits establerts per la jurisprudència. Es tracta d'una 
informació difosa pel demandat que deia que el demandant havia agredit sexualment una menor en diverses ocasions 
a la localitat on resideixen. És cert que aquesta informació compleix el requisit d'interès públic, però la informació no 
era certa, ja que les declaracions realitzades no es van limitar a narrar fets de provada veracitat, sinó que la 
demandada, assumint com a propis fets que li havien estat transmesos per tercers , i adornant amb tota mena de 
detalls, va donar per feta la comissió d'un greu delicte sense respectar la presumpció d'innocència i sense haver fet 
el més mínim treball de contrast. La informació tampoc és proporcionada, ja que les manifestacions realitzades 
impliquen un atac contra la persona, tant en relació amb els termes utilitzats, com en la forma de narrar les notícies. 
3 STS 125/2020 de 26 de febrer. 
4 STS 170/2020 d’11 de març de 2020. 
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seus clans. En un dels fragments del programa, es va entrevistar a un membre del clan, ara 
demandant, que estava a l'espera d'un judici oral per la presumpta comissió de diversos delictes 
de blanqueig de capitals. L'entrevistat va reclamar davant els tribunals espanyols per entendre 
que el reportatge havia lesionat el seu dret a l'honor. La STS d’11 de març és el més actual 
exemple de la prevalença de la llibertat d'informació que ve aplicant el Tribunal Suprem des de 
la seva sentència de 16 de desembre de 1988, en què la revista "Tiempo" denunciava certes 
pràctiques corruptes d'un sindicat policial, doctrina que ha quedat fixada i s'ha seguit aplicant 
per nombroses resolucions tant nacionals5, com internacionals6. 

En ambdues resolucions, ens recorda el Tribunal Suprem, el dret a la llibertat d’informació 
prevaldrà sempre que es compleixin els requisits fixats per la jurisprudència, que son els 
següents: 

1. Que la informació comunicada es refereixi a un assumpte d’interès general o de 
rellevància pública: És important que la informació proporcionada sigui relativa a un 
tema d’interès general. A la sentència de 26 de febrer, no existeix controvèrsia sobre 
l’interès general de l’assumpte sobre el que versa la informació, doncs es tracta de la 
polèmica que va suscitar la posada en llibertat condicional d’un pres d’ETA per estar 
malalt de càncer amb metàstasi avançada, que va ser condemnat per la seva participació 
al segrest d’un funcionari de presons. 
 
Al cas de la sentència d’11 de març, es tracta d’una qüestió que s’aborda des de l’any 
2005, i sobre la que s’ha estat investigant des d’aleshores. El Tribunal afirma que “tot el 
reportatge, inclosa la part que afectava el recurrent, abordava un tema d'enorme 
repercussió social com és l'existència d'una investigació policial i judicial relacionada 
amb les activitats delictives (principalment, blanqueig de capitals a través de negocis 
immobiliaris) dutes a terme a Espanya (en particular a Tenerife) per membres d'una 
organització criminal tan coneguda com la màfia napolitana”7. 
 

2. Que el contingut d’aquesta informació sigui proporcional: La informació pot ser dura i 
crua, però no és lícit acompanyar-la d’elements que proporcionin un to vexatori 
addicional. El Tribunal Suprem, a la seva sentència de 26 de febrer, afirma que “el 
requisit de la proporcionalitat no obliga a prescindir de la concisió pròpia dels titulars o 
de les altres particularitats pròpies del llenguatge informatiu oral o escrit, excepte quan, 
més enllà de les necessitats de concisió de titular, en aquest s'incloguin expressions que, 
sense connexió directa amb la resta de la narració, siguin susceptibles de crear dubtes 
específics sobre l'honorabilitat de les persones”. És a dir, l’expressió té una relació directa 
amb la resta de la narració de l’article i permet al lector fer-se una idea general de la 
informació que trobarà a l’article que, al cap i a la fi, és l’existència d’una ordre judicial 
d’examen mèdic que no s’ha complert. 
 

 
5 Entre d’altres, la STS 18 de maig 1994, STS 714/1995 de 15 de juliol, STS 734/2003 de 10 de juliol, STS 1035/2008 
de 20 de novembre, STS 754/2010 de 1 de desembre, STS 776/2011 de 27 d’octubre. 
6 Per totes, la STJUE de 25 d’octubre de 2011, eDate Adversiting vs Martínez. 
7 STS 170/2020 de 11 de març, FD 3r, 3r paràgraf. 
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A la sentència d’11 de març, el Tribunal estableix límits a la forma en que es presenti el 
contingut de la informació. Va considerar que "en absència d'expressions insultants o 
inequívocament ofensives que s'empressin improcedentment per comunicar la 
informació litigiosa, l'esmentat context i circumstàncies permeten igualment considerar 
raonable la conclusió aconseguida per l'Audiència de que les imputacions delictives no 
tenien un to lesiu, ja que, sent veritat que l'entrevista es va emetre editada (en 
fragments, acompanyada d'una veu en off) no obstant això, la imatge del recurrent que 
es va traslladar a l'audiència televisiva no distava de la que qualsevol persona que 
tingués accés a aquesta mateixa informació podia arribar a assolir, tenint en compte els 
indicis racionals que de la seva participació criminal ja existien en aquesta data8". 
 

3. Que la informació sigui veraç: Finalment, més enllà de la forma, el contingut intrínsec 
de la informació requereix que aquesta sigui veraç. Però aquesta veracitat ha de ser 
entesa en termes merament de versemblança, després d'una tasca de preparació 
professional de la informació que vulnera el dret a l'honor. El Tribunal Suprem, a la 
sentència de 26 de febrer, afirma que el requisit de la veracitat no té per què coincidir 
amb que la informació publicada sigui certa, sinó que exigeix a l’informador que aquesta 
informació provingui de fonts serioses o fiables, i que hagi estat contrastada amb dades 
objectives; “Quan la Constitució requereix que la informació sigui veraç, no està privant 
de protecció a les informacions que puguin resultar errònies, sinó que està establint un 
deure de diligència sobre l'informador, a qui s'ha d'exigir que el que transmet com a fets 
hagi estat objecte de previ contrast amb dades objectives d'acord amb pautes 
professionals i ajustant-se a les circumstàncies concurrents tot i que la informació amb 
el transcurs del temps, pugui ser desmentida o no resultar confirmada”9. 
 
Pel que fa a la sentència d’11 de març, els periodistes van compartir les dades i la 
informació que els hi va proporcionar el propi entrevistat, que va compartir amb els 
informadors que estava immers en un procediment penal; "Els demandats van procurar 
obtenir la versió dels fets que tenia l'interessat, entrevistant-lo prèviament a l'emissió 
d'una informació que l’involucrava amb actes delictius que eren objecte d'investigació 
penal. 
En conseqüència, tot i que encerta el recurrent a l'afirmar que atribuir a algú, si més no 
indirectament, la condició de mafiós, pot lesionar el seu honor i dignitat, s’equivoca quan 
prescindeix de les concretes circumstàncies del cas, ja que són aquestes les que 
determinen que aquestes imputacions contingudes a la informació que es va difondre 
sobre la seva persona no tinguessin entitat lesiva ja que el que s'afirmava o s'insinuava 
del recurrent i que permetia a l'opinió pública era la representació de l'entrevistat com 
a membre o persona relacionada amb una organització mafiosa, cosa que no era ni més 
ni menys el que el propi interessat s'havia encarregat d'admetre en intervencions prèvies 
davant altres mitjans10". 

En concret, el concepte de “veracitat” i la diligència deguda de l’informador 

 
8 STS 170/2020 de 11 de març, FD 4t, 3r paràgraf. 
9 STS 125/2020 de 26 de febrer, FD 3r, 4t paràgraf. 
10 STS 170/2020 de 11 de març, FD 4t, 2n paràgraf. 
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El propi Tribunal distingeix el terme “veraç” de “vertader”, és a dir, el deure de veracitat s’ha 
d’entendre com el resultat d’una diligència raonable per part de l’informador a l’hora de 
contrastar la noticia d’acord amb les pautes professionals i ajustant-se a les circumstàncies del 
cas, encara que la informació pugui se desmentida o no resultar confirmada al llarg del temps. 
Es considera que falta aquesta diligència quan es transmeten com a fets vertaders simples 
rumors que no tenen cap constatació o meres invencions. 

Les conclusions a les que arribi l’informador han de basar-se en fonts objectives i fiables que 
siguin susceptibles de ser contrastades, i han de ser les mateixes conclusions a les que hagués 
arribat l’espectador o lector mitjà amb les mateixes dades. Quan la font que proporciona la 
informació és fidedigna, seriosa o fiable, és possible que no es requereixi de cap més 
comprovació. 

La Sentència de Tribunal Suprem de 26 d'abril de 201711 ja va disposar que el deure de diligència 
informativa no obliga a l'informador a esperar el resultat de les actuacions penals, ni tampoc el 
judici sobre la diligència informativa pot basar-se en dades diferents de les conegudes a la data 
de publicació de la notícia, el que ara exclou la rellevància del posterior acte de sobreseïment 
provisional i, en definitiva, que l'existència d'una instrucció penal en curs és per la jurisprudència 
una font objectiva i fiable a l'hora de valorar si l'informador va esgotar la diligència que li era 
exigible al comprovar la notícia. Aquesta sentència citava la Sentència del Tribunal Suprem de 
30 de juliol de 201412, que va resumir la doctrina jurisprudencial respecte del deure de diligència 
quan es tracta d'informacions relatives a l'obertura o existència d'investigacions policials o 
judicials contra l'autor d'un presumpte delicte que pugui afectar a l’interès públic, insistint en la 
idea de que, per més que el seu àmbit de protecció sigui més limitat que el de la llibertat 
d'expressió i que hagi de respectar la presumpció d'innocència, "la protecció de la llibertat 
d'informació no resulta condicionada pel resultat del procés penal, de manera que no és obstacle 
que el fet denunciat no s'hagi declarat provat en un procés d'aquesta naturalesa. En aquest punt 
s’ha de reiterar que per la jurisprudència, el concepte de veracitat no coincideix amb el de la 
veritat del publicat o difós, ja que, quan la Constitució requereix que la informació sigui veraç, 
no està tant privant de protecció a les informacions que puguin resultar errònies, sinó que està 
establint un deure de diligència sobre l'informador, a qui es pot i s’ha d'exigir que el que transmet 
com a fets hagin estat objecte de previ contrast amb dades objectives (sentències d'aquesta sala 
de 21 d'octubre de 2008, rec . núm. 691/2003 i 24 de novembre de 2011, rec. núm. 1756/2009)" 
(el subratllat és nostre). 

En definitiva, els tribunals espanyols comparteixen el criteri d'anteposar el dret a la informació 
al dret a l'honor si es compleixen els requisits examinats. Així, al valorar la ponderació dels drets, 
la jurisprudència té en compte la rellevància pública de l'assumpte, el caràcter públic de la 

 
11 STS 258/2017 de 26 d’abril. Article periodístic en el qual es criticava a un exdiputat investigat penalment per 
corrupció. Encara que l'article contenia imputacions perjudicials per a la reputació del demandant, la informació que 
va servir de base per a la crítica no era inveraç, ja que el periodista va basar la seva opinió en unes diligències penals 
obertes contra el demandant. La font d'informació reunia les característiques objectives que la feien fidedigna, seriosa 
o fiable, sense que resultés necessària una major comprovació. 
12 STS 422/2014 de 30 de juliol. El Diari ABC va publicar informacions sobre una suposada trama de corrupció 
urbanística a la localitat de Pinto (Madrid), en la qual s'imputaven fets delictius als actors. Es va considerar que no 
vulneraven el dret a l'honor d'aquests. Va prevaler la llibertat d'informació ja que la notícia tenia rellevància pública i 
interès general per les persones a les que es referien (ocupaven càrrecs públics) i pels fets relatats. Era veraç i es 
limitava a transcriure les denúncies i escrits presentats i la informació prèviament rebuda sense reelaborar, amb cita 
de les fonts de procedència. 
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persona sobre la qual s'expressa la crítica o l'opinió, especialment si ocupa o no un càrrec públic, 
així com la forma i el context en què es produeixen les manifestacions que podrien jutjar-se i si 
aquesta informació és proporcionada i veraç.  

Com hem vist, la jurisprudència admet aquells casos en què de no ser veraç la informació 
publicada, el mitjà de comunicació ha actuat amb prou diligència com per creure que aquesta 
informació era veraç, a l'haver estat obtinguda a través de mitjans i fonts fiables. Per això, 
l'exigència cap als mitjans de comunicació es limita a una diligència deguda i al contrast de la 
informació, així com obtenir-la de fonts objectives. En cas de la sentència d’11 de març de 2020, 
per exemple, a l'existir un procediment penal en curs, la jurisprudència va entendre que la pròpia 
instrucció penal ja pot considerar-se una font fiable de la qual obtenir la informació, deixant de 
banda el futur resultat del procés. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


