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Poden obligar-me a esborrar el que hagi gravat o fotografiat al 

carrer o en qualsevol espai públic cobrint un acte, una 

manifestació, un fet imprevist...? 
 

No. Tant si ets periodista com si no t'empara el dret a la informació i 

a la llibertat d'expressió. Tant la Constitució Espanyola del 1978 

com diversos tractats internacionals recullen aquest dret i el 

consideren fonamental i bàsic. Si bé en alguns casos el dret a la 

informació pot col·lisionar amb altres drets (com el dret a l'honor), 

haurà de ser un jutge el que ho ponderi i així ho consideri, però 

sempre a posteriori del moment en què està succeïnt. És a dir, si 

estàs gravant quelcom i et demanen que deixis de fer-ho no hi estàs 

obligat i, encara menys, et poden obligar a esborrar les imatgeso a 

aturar la gravació en aquell moment. No hi ha cap llei que empari 

ningú a obligar a esborrar les imatges en el mateix moment. A més, 

tant si uses un mòbil com una càmera de fotos o de vídeo, en cap 

cas poden procedir a esborrar-ne els continguts sense el teu 

consentiment perquè preval el dret a la intimitat (dins hi pot haver 

contingut que no sigui d'aquell fet); només un jutge pot autoritzar a 

accedir-hi. Si un policia t'obliga a esborrar quelcom pot estar 

cometent un delicte de coaccions perquè t'està impedint l'exercici de 

la professió i a més pot estar cometent un delicte contra els drets 

fonamentals (com el dret a la intimitat i el dret a la informació). 
 

Altra cosa és el famós precepte de la Llei Mordassa que sanciona 

l'ús indegut d'imatges d'agents que puguin comprometre la seva 

intimitat o entorpir l'actuació policial. Altra vegada el mateix: en 

sanciona l'ús, no la captació. I ha de ser indegut i que pugui  
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comprometre tant la seva intimitat com la seva actuació policial. En 

qualsevol cas, si està a l'espai públic i en exercici de les seves funcions 

és dubtós que pugui al·legar que se li vulnera la intimitat. El dret a la 

informació preval. 
 

Resumidament: si un agent d'ordre insisteix en fer-te esborrar el 

material pots demanar-li el número d'identificació i explicar-li que no et 

pot obligar a esborrar les imatges perquè ni tan sols les estas usant i 

que prevalen els teus drets. 
 

Només un jutge podrà dictar-ho a posteriori. Això sí, cal tenir en compte 

que poden demanar-nos que ho fem des d'una major distància per no 

entorpir l'actuació policial, etc. Caldrà valorar en cada moment si això 

és així. 

 

Si m'obliguen a identificar-me... 
 

Hem de tenir present que, a diferència d'altres gremis, els periodistes 

no estem obligats ni a estar col·legiats ni a anar identificats com a tal. A 

banda i per a tothom: la Llei Mordassa dicta l'obligació d'anar pel carrer 

i en espais públics identificat. La petició d'identificació per part d'un 

agent ha d'estar motivada per una sospita fonamentada de poder estar 

cometent una infracció administrativa o penal. Això no obstant, ho 

justificaran sempre, per tant si no t'identifiques et pot multar per una 

falta administrativa de desobediència. 

 

Si et porten una notificació a la redacció... 
 

No és imprescindible (si no duen una ordre judicial) que entrin dins (ni 

tan sols esteu obligats a obrir-los la porta). Tot i això, un cop dins 

perquè els heu deixat entrar, si no duen una ordre judicial que els 

autoritza la identificació de persones, en principi no haurien de fer-ho. 

Tan sols s'ha d'identificar el destinatari de la notificació. El problema és 

que procuraran justificar-ho dient què allà s'està cometent un delicte... 

L'opció pragmàtica seria negociar-ho. Si l'actuació és despropor-

cionada (identificant a tothom, per exemple), es podria pensar a 

posteriori dur a terme algun tipus d'acció judicial o denúncia publica 

perquè això posa en risc la llibertat de premsa. 
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En quin delicte incorre un mitjà que publica un anunci 

relacionat amb l'1-O? 
 

Per principi, publicar anuncis no és delicte. El problema és quan hi ha 

una resolució judicial expressa i notificada de forma personal que 

ordena no publicar determinada informació o publicitat. Amb les 

notificacions als mitjans de comunicació s'alerta que es podria estar 

cometent un delicte. En el marc d'un procés penal, no obeir aquesta 

ordre es podria considerar com un delicte de desobediència. Si no hi 

ha aquesta notificació personal, és dubtós que puguin condemnar un 

particular (però a dia d'avui no és descartable). 
 

A més, l'any 2015 es va reformar la Llei orgànica del Tribunal 

Constitucional, l'article 92.4 de la qual preveu que el TC pugui 

sancionar directament particulars per desobeir les resolucions del 

Constitucional amb multes de 3.000 a 30.000 euros. Fins ara 

(15/09/2017) aquesta reforma no s'ha aplicat perquè no hi ha 

unanimitat per aplicar l'execució directe de les sentències del TC i 

multar, de manera que fins ara ho havien derivat al poder judicial. 

 

___________________________________ 

 

Barcelona, 15 de setembre de 2017 


