
 

ALBERT GARRIDO LLORT, secretari general de la Fundació Consell de la 
Informació de Catalunya,  

 

CERTIFICA: Que en relació a l’expedient núm. 8/2014 els membres del 
Consell de la Informació de Catalunya en reunió plenària de data 7 d’abril de 
2015 (CIC) van adoptar per unanimitat el següent acord, segons la 
documentació de l’expedient: 

 

EXPEDIENT NÚM. 8.2014 

ASSUMPTE: Queixa al CIC de la Secretària del AMPA Tres Turons, C.A.T., 
sobre la possible vulneració del dret a la propia imatge dels infants, en una 
fotografia publicada el dia 1 d’octubre de 2014 al diari ABC. 

ANTECEDENTS: El Consell de la Informació de Catalunya va rebre una 
queixa amb data 1 d’octubre de 2014 en la que la secretària del AMPA Tres 
Turons, C.A., mare d’una de les persones afectades, assenyalava que en el 
diari ABC el mateix dia 1 d’octubre de 2014, a la pàgina 18 incloïa una 
fotografia on es podia identificar diferents menors d’edat sense que ni l’escola, 
ni els pares, ni els infants haguessin donat el seu vist i plau. Cal esmentar, 
també, que el president del CIC, Roger Jiménez, el passat 28 d’octubre de 
2014 va enviar una carta a María Jesús Cañizares, delegada de l’ABC a 
Catalunya, per tal d’esbrinar el cas, però no s’ha obtingut resposta. 

DISPOSICIONS DEONTOLÒGIQUES I LLEIS APLICABLES AL CAS: 
Segons el Codi Deontològic, el criteri 9 especifica: “Respectar el dret de les 
persones a la seva pròpia intimitat i imatge, especialment en situacions de 
vulnerabilitat i malaltia i en casos o esdeveniments que generin situacions 
d’aflicció o dolor, evitant la intromissió gratuïta i les especulacions 
innecessàries sobre els seus sentiments i circumstàncies, especialment quan 
les persones afectades ho explicitin.”. 

A més, l’any 2009, Josep Maria Cadena, aleshores secretari general del CIC, 
recordava en l’expedient núm. 5/2009 que “Jordi Cots, ex membre del CIC i 
adjunt al Síndic de Greuges per als infants, feia notar en un informe que la llei 
catalana 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i adolescents, 
i la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, han 
fet seus els articles 12 al 17 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els 
drets de l’infant del 20 de novembre de 1989. La llei catalana transcriu quasi 
literalment l’article 16, que diu: “Els infants i adolescents tenen dret a la 
protecció de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge”. En canvi, la llei 
estatal sembla que faci un pas més: “Els menors tenen dret  a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge”. Aquesta llei estatal descriu allò 
que es considera una intromissió il·legítima a aquest dret: “Qualsevol 
utilització de la seva imatge o nom en els mitjans de comunicació que pugui 
implicar menysteniment de la seva honra o reputació o que sigui contrària als 



seus interessos”, encara que ho hagi consentit ell mateix o el seu representant 
legal. I explicita que són menors els que no hagin fet els 18 anys. 

La llei catalana, aparentment no tan explícita, preveu que “l’Administració de la 
Generalitat ha de vetllar pel dret a la intimitat i a l’honor dels infants i 
adolescents, especialment dels que hagin estat objecte d’agressions sexuals, 
maltractaments o qualsevol altre experiència traumàtica”.    

De conformitat amb la ponència, el Ple del CIC adopta per unanimitat el 
següent  

 

A C O R D 

Els responsables del diari ABC han fet un mal ús de la informació gràfica quan 
fan servir una fotografia de l’interior d’un institut on els alumnes que hi són 
presents no saben que se’ls està fotografiant. El reportatge de dues pàgines, 
el titular del qual és “La Generalitat se burla del TC con una campaña 
encubierta”, està il·lustrat amb 7 fotografies. Precisament la de l’esquerra, que 
obra el reportatge i és la foto que ens ocupa, té una mida molt més gran, el 
que fa que els menors es puguin identificar encara amb més claredat. I no 
només això, cal afegir que les cares dels menors ni estan pixelades ni 
desenfocades, la qual cosa és una violació del dret a preservar la seva imatge, 
d’acord amb les lleis esmentades amb anterioritat i el criteri 9 del Codi 
Deontològic.  

I per que així consti s’estén la present certificació, amb el vistiplau del 
president, a Barcelona en data 10 d’abril de 2015. Certifico.   

 

 

 

 
 

Vist i plau  
Roger Jiménez      Albert Garrido 
President      Secretari General 

 
 

 

 

 


