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1. PRESENTACIÓ 
 
L’objectiu del present estudi és fer un balanç de la trajectòria del Consell de la 
Informació de Catalunya (CIC) a través dels dictàmens que ha realitzat des de 
l’inici de la seva activitat, l’any 1997, fins l’any 2011.  
 
L’estudi comprèn tots els expedients oberts pel CIC (tant si han acabat en un 
dictamen com si no ha estat així) entre els anys 1997 i 2011. Com es veurà 
aquests expedients en el seu conjunt són 575.  

 
La realització de l’estudi és fruit d’un encàrrec fet pel Consell de la Informació 
de Catalunya al Grup de Recerca en Periodisme (GRP) de la Universitat 
Pompeu Fabra. Es tracta d’un equip d’investigació que gaudeix del 
reconeixement per part de l’AGAUR com a “grup emergent” i que ha portat a 
terme ja diversos projectes de recerca d’entitat, a Catalunya, Espanya i ara 
també a Europa. Entre les seves línies principals de recerca hi ha l’estudi del 
paper del periodisme a la transició política espanyola, la comunicació científica, 
la convergència de redaccions i l’ètica professional. En aquesta darrera línia 
s’inscriu aquest treball (vegeu www.eticaperiodistica.org). Actualment el GRP 
prepara la versió en espanyol del European Journalism Observatory. 
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2. METODOLOGIA 
 
Un cop rebut l’encàrrec, el GRP va proposar la seva execució en tres fases: 
 

A) Digitalització de tots els expedients. 
 

B) Entrada de la informació en una base de dades dissenyada ad  
     hoc. 
 
C) Tractament i anàlisi de les dades. 

 
La fase A va tenir lloc l’any 2010, i la va executar personal de l’entorn del CIC. 
En paral·lel es va procedir, per part del GRP, al disseny de la base. A l’annex 1 
d’aquest estudi es pot consultar la relació de camps establerts per a cada fitxa 
de la base. La majoria d’aquests camps han estat usats per a aquest estudi, 
però se n’hi van incloure d’altres que poden ser útils a altres efectes. 
 
Per a l’entrada de les dades a la base es va comptar amb el suport d’un becari 
elegit directament pel CIC, un estudiant de postgrau de la Universitat Ramon 
Llull. 
 
Finalment, la fase C ha estat realitzada íntegrament pel GRP.  
 
Com s’ha dit, l’estudi comprèn tots els 575 expedients oberts pel CIC  entre els 
anys 1997 i 2011. Tanmateix, la base de dades ha quedat dissenyada de tal 
manera que, amb un sistema de consultes relativament fàcil de manejar, les 
estadístiques es podran actualitzar a mesura que nova informació hi sigui 
introduïda. 

 
A efectes expositius, les dades analitzades són presentades en tres apartats: 
 

a) Reclamacions 
b) Procediments 
c) Resolucions del Consell   
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3. RECLAMACIONS 
 
3.1 Periodificació 
 
El nombre d’expedients oberts pel CIC en el període estudiat ha estat de 575. 
La immensa majoria dels expedients s’obren a partir de reclamacions 
presentades des de diverses instàncies. Excepcionalment, el CIC ha actuat 
d’ofici obrint un expedient per estudiar casos que no han estat presentats des 
de cap instància exterior. Però, en general, parlarem de “reclamacions” incloent 
també aquests pocs casos. 

 
La periodificació per anys atenent a la data d’entrada de les reclamacions ha 
estat la següent: 
 
Taula 1: Nombre de reclamacions per any 

(valors absoluts) 

  Any Nombre de reclamacions  

1997 22 

1998 19 

1999 9 

2000 14 

2001 14 

2002 25 

2003 28 

2004 26 

2005 66 

2006 102 

2007 97 

2008 43 

2009 43 

2010 43 

2011 24 

Total 575 
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És important advertir, ja des d’ara, que entre els dictàmens generats a partir de 
les reclamacions n’hi ha un bon nombre que són exactament iguals. Això és 
degut al fet que, a partir de l’any 2005, hi va haver algunes campanyes cíviques 
dutes a terme per ONGs que van trobar en el CIC una via per sensibilitzar 
respecte a determinades qüestions. Concretament, persones que pertanyien a 
SOS Racisme varen enviar un gran nombre de reclamacions que feien 
referència a dos assumptes: l’ús del terme “il·legal” atribuït a persones i 
l’estereotipació de certs grups a partir de la inclusió de la nacionalitat dels 
subjectes d’informacions amb connotacions negatives. El CIC, davant l’allau de 
reclamacions que eren pràcticament idèntiques, va sistematitzar els dictàmens i 
en va emetre molts que eren també tots iguals entre ells. 
 
El nombre d’aquests dictàmens fets en sèrie sobrepassa els dos centenars, i 
certament seria enganyós no tenir en compte aquesta circumstància a l’hora de 
mesurar la “productivitat” del Consell durant tot aquest període. Per aquest 
motiu en el present estudi s’anirà advertint quan es tenen en compte totes les 
reclamacions i els corresponents dictàmens que generen i quan es prenen en 
consideració només aquelles que són singulars .A la base de dades s’hi va 
incloure un camp que permet identificar i comptar aquests dictàmens, que aquí 
anomenarem “dictàmens estàndard”. 
 
Doncs bé, si excloem els dictàmens estàndard, la taula que hem vist 
anteriorment queda modificada sensiblement: 
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Taula 2: Nombre de reclamacions sense 
“estàndards” (valors absoluts) 

Any 
 
Nombre de reclamacions 

 

1997 22 

1998 18 

1999 9 

2000 14 

2001 14 

2002 25 

2003 28 

2004 26 

2005 51 

2006 32 

2007 26 

2008 13 

2009 38 

2010 28 

2011 22 

Total 366 
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3.2 Qui reclama 
 
Veurem a continuació quina és l’entitat, persona o grups que han presentat les 
reclamacions. Aquesta és una dada a la qual s’ha d’atribuir una gran 
importància si es té en compte que la principal raó de ser del Consell de la 
Informació és precisament la de facilitar que els ciutadans pugui exercir el seu 
dret a una informació de qualitat. 
  

Taula 3: Nombre de reclamacions segons subjecte que reclama 
(valors absoluts)  

Ens que reclama      Nombre de reclamacions 

Particular (excepte periodistes) 274 

ONG / entitat cívica 210 

Òrgan de l’administració 30 

Periodista 21 

Partit polític 15 

Mitjà de comunicació 9 

Actuació d’ofici del Consell 6 

Col·legi de Periodistes 4 

Empresa o institució financera 3 

Sindicat 2 

Altres 1 

TOTAL 575 
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En alguns casos no hi ha constància d’aquesta dada. En contrapartida, hi ha 
alguns pocs casos en què les reclamacions han estat presentades ensems per 
dos ens que pertanyen a categories diferents a la taula. 
 
Hi ha també casos en què la reclamació la presentava un ens a instàncies d’un 
altre. En aquestes situacions s’ha intentat ponderar a quin dels dos era més 
raonable atribuir la iniciativa, però no s’ha duplicat l’entrada en el camp 
corresponent de la base de dades. 
 
Com hem fet abans, veurem ara com queda la distribució si excloem els casos 
anomenats “estàndard”. 
 

Taula 4: Nombre de reclamacions segons subjecte que 
reclama, sense “estàndards” (valors absoluts) 

Ens que reclama 
Nombre de 

reclamacions 

Particular (excepte periodistes) 192 

ONG / entitat cívica 84 

Òrgan de l’administració 29 

Periodista 21 

Partit polític 15 

Mitjà de comunicació 9 

Actuació d’ofici del Consell 5 

Col·legi de Periodistes 4 
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Empresa o institució financera 3 

Sindicat 2 

TOTAL 364 

 

 
 

 

Es pot comprovar, doncs, que, fins i tot un cop exclosos els dictàmens 
estàndard, una gran majoria de les reclamacions provenen de particulars i de 
ONGs o entitats cíviques. També aquí cal fer un aclariment. Hi ha moltes 
reclamacions presentades per una mateixa persona. Segons els expedients 
oberts pel CIC, d’aquesta persona de vegades consta la seva condició de 
l’oficina d’informació de SOS-Racisme, mentre que en altres ocasions aquesta 
circumstància no hi figura. A l’hora de complimentar la base de dades s’ha fet 
constar allò que apareixia a l’expedient, però cal advertir que si totes les 
reclamacions que provenen d’aquesta persona fossin atribuïdes a SOS-
Racisme, el nombre de reclamacions corresponents a la categoria ONG-Entitat 
cívica pujaria molt sensiblement, fins al punt d’esdevenir la primera en nombre. 
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3.3 Tipus de mitjans sobre els quals es reclama 
 
Ens fixarem ara en una altra variable, la mena de mitjà que és objecte de 
reclamació. Hem establert per a aquesta variable una tipologia de mitjans 
convencional. Els límits entre alguns dels tipus de mitjà definits són imprecisos.  
Especialment, és problemàtic definir on comença i on acaba la determinació 
d’un mitjà com a “local”. Però a l’hora de fer les atribucions s’ha seguit com a 
criteri els conceptes més comunament acceptats. En qualsevol cas, la tipologia 
és operativa en vistes a fer-se una idea de quins han estat, a grans trets els 
mitjans que més han estat objecte de reclamacions. I la distribució, si prenem 
en compte la totalitat de les queixes, és la següent.  
 

Taula 5: Nombre de queixes segons tipus de 
mitjà (valors absoluts) 

Tipus de mitjà 
Nombre de 

queixes  

Diari 474 

Televisió 68 

Periòdic local 48 

Ràdio 29 

Digital 27 

Agència 8 

Revista 9 

Ràdio local 4 

Televisió local 4 

Total 671 
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No ens ha d’estranyar que el nombre total (671) sigui superior al que s’obtenia 
a les taules anteriors. Cal tenir present que una mateixa reclamació pot referir-
se a dos o més mitjans. I, en contrapartida, hi ha algunes reclamacions que no 
van dirigides contra mitjans sinó contra periodistes a títol personal. 
 
Com hem fet anteriorment, ara podem veure quina és la distribució un cop 
excloses les reclamacions que han estat objecte de la mena de dictàmens que 
hem anomenat “estàndard”.  
 

Taula 6: Nombre de queixes segons tipus de 
mitjà, sense “estàndards” (valors absoluts) 

Tipus de mitjà   
Nombre de 

queixes 

Diari 278 

Periòdic local 45 

Televisió 41 

Digital 20 

Ràdio 14 

Revista 9 

Agència 7 

Ràdio local 4 

Televisió local  4 

Total 422 
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Fins i tot després d’haver-se fet l’esmentada exclusió, podem comprovar que la 
premsa, en general, ha estat objecte de moltes més reclamacions que els 
mitjans àudiovisuals o els digitals. La sentència llatina “verba volant, scripta 
manent” sembla complir-se encara de manera contundent. 
 
D’altra part, pot resultar interessant veure, a més a més, com es distribueix al 
llarg dels anys la mateixa tipologia segons mitjans. I aquí sí que podem 
observar que, encara que d’una manera relativament tímida, en els darrers 
anys és quan es concentra un major nombre de queixes respecte la televisió o 
els mitjans digitals. Sens dubte en això hi té que veure la major facilitat en 
conservar el “cos del delicte” en un suport manejable.      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 7: Nombre de queixes per anys i tipus de mitjà (valors absoluts) 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Diari 13 19 10 7 17 16 33 24 53 19 18 6 17 16 10 278 

Periòdic 
local 

2  2 4 2 4 5 4 2 6 2 4 3 3 2 45 

Televisió 
 
 

 1 1  1 2   6 3 4 1 14 5 3 41 

Digital 2 1      1 1  1 1 5 4 4 20 

Ràdio 2 2   1   2 1  2  1 3  14 

Revista  1  1 1 1 1 1 1     1  1 9 

Agència 1 1   1       1 1 1 1 7 

Ràdio 
Local 

1     1       1 1  4 

Televisió 
local local 

     1 1  1    1   4 

TOTAL                                                                                                                                       422       
422                            422 

422 
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3.4 Altres característiques dels mitjans interpel·lats 
 
Veurem ara com es distribueix el nombre total de reclamacions/mitjà d’acord 
amb diverses característiques dels mitjans qüestionats. Aquí tornarem a tenir 
en compte el conjunt de les reclamacions, incloent les que varen donar lloc a 
dictàmens “estàndard”. 
 
Prenem primer en compte la variable “difusió del mitjà”, per a la qual hem 
establert quatre possibilitats: local-comarcal, conjunt de Catalunya, conjunt 
d’Espanya i internacional. La distribució resultant és la següent: 
 
 
 
Taula 8: Nombre de queixes segons difusió del 

mitjà (valors absoluts) 

Difusió Nombre de queixes 

Espanya 402 

Tota Catalunya 137 

Local-comarcal 124 

Internacional 8 

TOTAL 671 
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I si ens fixem ara en la seu del mitjà, la distribució dels mateixos casos queda 
de la manera següent:   
 

Taula 9: Nombre de queixes segons seu del mitjà 
 (valors absoluts) 

Seu *  Nombre de queixes 

Espanya 307 

Barcelona 227 

Província de Barcelona 61 

Girona i comarques 41 

Lleida i comarques 17 

Tarragona i comarques 15 

Altres 3 

TOTAL 671 

(*) Per fer aquesta taula s’ha tingut en compte la seu administrativa declarada pel mateix mitjà. Així, els 
casos que afecten els diaris gratuïts apareixen aquí dins la categoria “Espanya”. 
 
 

I ja per tancar aquest apartat, veurem ara com es reparteixen les queixes en 
funció de si els mitjans interpel·lats estan adherits al CIC o no. Aquí és molt 
important advertir que aquesta característica es refereix a la situació actual, i no 
té en compte si en el moment de la queixa el mitjà en qüestió estava adherit o 
no al Consell. Aquesta dada és pràcticament impossible de trobar cas per cas, 
de manera que s’ha pres la situació actual a títol orientador. I la distribució 
queda així: 
 

Taula 10: Nombre de queixes segons adhesió 
al CIC dels mitjans afectats (valors absoluts) 

Adhesió dels mitjans  
al CIC  

Nombre de 
queixes   

NO 369 

SI 302 

TOTAL 671 
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3.5 Criteris (articles) del Codi invocats a la reclamació 
 
Com és prou conegut, el punt de referència “doctrinal” del Consell de la 
Informació és la Declaració de Principis de la Professió Periodística, més 
coneguda comunament com a Codi Dentològic. Per això les reclamacions solen 
fer-se invocant determinats principis o articles d’aquest document. Ens 
interessa, òbviament, saber quins són els més invocats. 
 

 
 

Taula 11: Criteris del Codi Deontològic invocats a les reclamacions 
 

Criteri 
invocat 

Resum del contingut del criteri 
Nombre 

de 
casos 

 
Percentatge 

de casos 

Nombre de  
casos 
(sense 

estàndards) 

Percentatge 
de casos 
(sense 
estàndards) 

Criteri 1  Separació informació i opinió. No 
rumors o conjectures 

58 9,10 % 58 13,55 % 

Criteri 2 
Fonamentació. Respecte dignitat de 
les persones, no injúries 

111 17,42 % 111 25,93 % 

Criteri 3   Rectificació 43 6,75 % 43 10,05 % 

Criteri 4   
Mètodes dignes, no procediments 
il·lícits 

13 2,04 % 13 3,04 % 

Criteri 5 Of the record 6 0,94 % 6 1,40 % 

Criteri 6 Dret de les fonts a no informar. Tema 
malalts... 

12 1,88 % 12 2,80 % 

Criteri 7 No retribucions 7 1,10 % 7 1,64 % 

Criteri 8 No usar en profit propi informacions 
privilegiades 

-  -  

Criteri 9 Respecte a la intimitat i a la pròpia 
imatge 

44 6,90 % 44 10,28 % 

Criteri 10 Presumpció d’innocència 23 3,61 % 23 5,37 % 

Criteri 11 Menors 26 4,08 % 25 5,84 % 

Criteri 12 Discriminació per sexe, raça, creences, 
extracció social, malaltia... 

284 44,58 % 76 17,76 % 

Annex 1 Manipulacions fotos 8 1,26 % 8 1,87 % 

Annex 2 Fotoil·lustració - - - - 
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Annex 3 Credibilitat a la Xarxa 1 0,16 % 1 0,23 % 

Annex 4 Recomanacions especifiques sobre 
conflicte d’interessos (publicitat...) 

1 0,16 % 1 0,23 % 

Annex 5 Cobertura conflictes armats i bèl·lics -  -  

TOTAL 637 100 % 428 100 % 

Reclamacions que no invoquen 
explícitament cap criteri 

138    

 
Cal tenir en compte que, tal com queda reflectit a la taula, hi ha reclamacions 
que no invoquen específicament cap criteri. Però, d’una altra part, també n’hi 
ha que n’invoquen dos o més alhora. Aquesta doble circumstància explica que 
els totals d’aquesta taula no guardin relació amb els totals de les taules que 
hem vist anteriorment. 
 
Així mateix, ens tornem a trobar amb sensibles diferències segons que 
prenguem en consideració o no els dictàmens estàndard. En aquest cas les 
dues variants estan situades a les dues columnes de la dreta. I podem 
comprovar que, tal com ha estat explicat anteriorment, aquest fenomen dels 
dictàmens estàndard s’aplica a reclamacions la pràctica totalitat de les quals 
tenien relació amb el criteri 12 del Codi, el que fa referència a la possible 
discriminació de determinats grups de persones. 
 
Es pot veure a cop d’ull que és precisament el criteri 12 el que és amb 
diferència el més invocat si prenem en consideració la totalitat de les 
reclamacions presentades. Si excloem del còmput les reclamacions que van 
ser respostes amb dictàmens estàndard, el que passa al davant amb diferència 
és el criteri 2, el que fa referència a la necessitat de fonamentar bé la 
informació i d’evitar les injúries i difamacions. El segueix el criteri 1, el que 
advoca per la separació entre informació i opinió i advoca pel bandejament dels 
rumors i les conjectures. Val a dir que en un nombre considerable de 
reclamacions aquests dos articles són invocats conjuntament.    

  
Procedirem ara a fer un nou encreuament de variables: la dels criteris del Codi 
que han estat invocats a les reclamacions i la de la tipologia de mitjans (taula 
12). En aquesta taula no hi trobem cap xifra que cridi especialment l’atenció. 
Com podem apreciar, amb les quantitats altes es mantenen les correlacions 
que hi havia a les taules anteriors; i quan les quantitats són petites, és evident 
que ho són massa com per intentar traure cap mena de conclusió significativa. 
 
 
 
 
Taula 12: Nombre de casos segons criteri invocat i tipus de mitjà afectat 
                (valors absoluts)  
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Criteri 1 57 7 1 - 1 2 - 6 1 3 78 

Criteri 2 112 13 2 2 2 5 - 15 3 5 159 
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Criteri 3 50 3 - - - 1 - 5 1 2 62 

Criteri 4 6 2 - 1 - 4 1 - 1 - 15 

Criteri 5 3 - - 2 - 2 - - 1 - 8 

Criteri 6 2 5 - 1 - 2 2 - - - 12 

Criteri 7 1 - - 2 - 1 - - - 2 6 

Criteri 8 - - - - - - - - - - - 

Criteri 9 45 6 2 2 - 6 - 2 1 5 69 

Criteri 10 40 2 - 1 - 3 - 1 - 2 49 

Criteri 11 32 3 - 1 - 4 - - - 2 42 

Criteri 12 284 9 1 15 1 37 - 12 1 1 361 

Annex 1 4 - - - - 3 - 1 - - 8 

Annex 2 - - - - - - - - - - - 

Annex 3 - - - - - - - 1 - - 1 

Annex 4 - - - - - 1 - - - - 1 

Annex 5 - - - - - - - - - - - 

 
Cal advertir aquí novament que si els totals no coincideixen amb els de la taula 
anterior és perquè aquí s’ha computat totes les reclamacions/mitjà, és a dir, 
cada reclamació hi està inclosa tantes vegades com mitjans a què anava 
dirigida. 

 
3.6 La temàtica deontològica 
 
La Declaració de Principis que serveix com a referència doctrinal al Consell 
respon a un model de codi ètic que recull els preceptes deontològics de forma 
molt general, a manera d’uns manaments. No baixa a concretar gaire detalls. 
Per això pot resultar interessant aproximar-se amb un zoom als casos 
plantejats, per tal de saber quines són les matèries concretes a què es referien 
les reclamacions presentades. 
 
A aquests efectes usem una eina pròpia del Grup de Recerca en Periodisme, 
que ha estat ja emprada en anteriors investigacions. Es tracta del “Tesaurus 
General de l’Ètica Periodística”. Aquest tesaurus està construït a partir de 
quatre grans principis ètics (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat) i hi figuren 
tots els ítems imaginables sobre diversos valors i paranys de l’activitat 
professional.  
 
La base de dades amb què s’ha treballat permetia adjudicar a les diverses 
reclamacions presentades al Consell un o més ítems d’aquest tesaurus. Això 
ha permès construir un mapa força precís de la freqüència amb què les 
diverses qüestions s’han plantejat.  

Taula 13: Aspectes ètics a què fa referència la reclamació (valors absoluts) 

Assumpte ètic 
Nombre 

d’incidències 

 

1. Principi de veracitat 
1.1. Rigor informatiu 

       1.1.1. Falsedat 37 
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       1.1.2. Conjectures, especulacions i rumors 14 

       1.1.3. Precisió i exactitud 15 

       1.1.4. Elecció, cita i credibilitat de les fonts 2 

       1.1.5. Contextualització i aprofundiment de la informació 24 

       1.1.6. Difamació i calúmnia 23 

       1.1.7. Rectificacions 21 

1.2. Neutralitat valorativa 

       1.2.1. Separació d'informació i opinió 21 

       1.2.2. Selecció de les noticies i criteris d'inclusió 2 

       1.2.3. Formes de presentació - 

1.3. Procediments discursius  

       1.3.1. Obtenció del material: instantànies i enregistraments 15 

       1.3.2. Titulació i estructures textuals 18 

       1.3.3. Selecció, manipulació i ordenació d'imatges i so 26 

       1.3.4. Gèneres informatius 7 

       1.3.5. Elements espuris:músiques i gràfics - 

       1.3.6. Sensacionalisme i espectacularització 15 

1.4. Recreacions i falsejaments 

       1.4.1. Elements de ficció i escenificacions - 

       1.4.2. Realimentació per presència d’informadors - 

1.5. Procediments enganyosos en l'obtenció de la informació 

       1.5.1. Anonimat i disfresses 1 

       1.5.2. Càmeres ocultes i enregistraments subreptícies 4 

1.6. Plagiarisme 2 

1.7. Altres relacionats amb el principi de veritat - 

  

2. Principi de justícia  
2.1. Imparcialitat 

        2.1.1. Inclusió dels diferents punts de vista 23 

        2.1.2. Dret de rèplica 10 

        2.1.3. Quotes polítiques 4 

2.2. Tractament de grups socials desafavorits 

        2.2.1. Racisme i xenofòbia 262* 

        2.2.2. Sexisme i quotes de gènere 11 

        2.2.3. Persones grans 1 

        2.2.4. Homofòbia 2 

        2.2.5. Malalties mentals - 

        2.2.6. Minusvalideses 1 

        2.2.7. Altres grups 2 

2.3. Presumpció d'innocència 

        2.3.1. Detinguts i sospitosos 11 

        2.3.2. Tractament de vistes judicials 2 

        2.3.3. Víctimes de delictes i persones condemnades judicialment - 

2.4. Altres relacionats amb el principi de justícia - 
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3. Principi  de llibertat 
3.1. Condicionaments externs 

       3.1.1. Control del poder polític 9 

       3.1.2. Servituds comercials 4 

       3.1.3. Altres formes de control - 

3.2. Relacions amb les fonts  

       3.2.1. Subministrament d'informació 5 

       3.2.2. Pagaments a implicats - 

       3.2.3. Condicions imposades i drets de les fonts 6 

       3.2.4. Secret professional - 

3.3. Conflictes d'interessos 

       3.3.1. Interessos empresarials - 

       3.3.2. Incompatibilitats i interessos particulars dels periodistes 6 

3.4. Altres relacionats amb el principi de llibertat - 

 
 
 

 

4. Principi de responsabilitat  
4.1. Primacia de la vida i la seguretat de les persones 

       4.1.1. Prioritat de l’ajut humanitari  -  

       4.1.2. Seguretat pública - 

       4.1.3. Terrorisme i insurgència 4 

4.2. Privacitat 

       4.2.1. Invasió de la intimitat 32 

       4.2.2. Protecció dels menors 20 

       4.2.3. Dret a la pròpia imatge 8 

       4.2.4. Dolor i aflicció 5 

       4.2.5. Suïcidi 1 

4.3. Matèries d’especial sensibilitat social 

       4.3.1. Incitació a la violència i altres conductes anti-socials 1 

       4.3.2. Mal gust 7 

       4.3.3. Respecte a creences - 

       4.3.4. Alarmisme 1 

       4.3.5. Violència de gènere - 

4.4. Cooperació amb les autoritats i institucions públiques - 

4.5. Altres matèries relacionades amb el principi de responsabilitat - 

 
(*) Si s’exclouen els dictàmens “estàndard” la quantitat corresponent a aquest ítem queda  
reduïda de 262 a 55.    

 
 
Com podem observar, els temes més presents a les reclamacions són els 
següents: 
 
 

1)  Racisme i xenofòbia 
2)  Falsedat 
3)  Invasió de la intimitat 
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4)  Selecció, manipulació i ordenació d’imatges i so  
5)  Contextualització i aprofundiment de la informació 
6)  Inclusió dels diferents punts de vista 
7)  Rectificacions 
8)  Difamació i calúmnia 
9)  Separació d’informació i opinió 
10)  Menors 

 
 
En l’extrem oposat, sorprèn que quedin amb el marcador a zero alguns ítems 
que sens dubte són importants en el panorama ètic actual però que, per alguna 
raó o altra, no han estat objecte de reclamacions concretes del ciutadans 
davant del Consell. És el cas del tractament de la violència de gènere i també 
el tema del respecte a les creences religioses. Un altre ítem poc freqüentat és 
el de les quotes polítiques. Val a dir que hi ha casos diversos en què aquest 
assumpte hi apareix, però ho fa plantejat de tal manera que més aviat s’ha 
adscrit a l’ítem de “control del poder polític” (per exemple, en els casos de 
reclamacions sobre els biaixos polítics d’algun mitjà local més o menys 
subjecte al control del govern municipal de torn). 
 

 
4. PROCEDIMENTS 
 

4.1 Entrada a tràmit 
 
Un cop que el Consell rep una queixa, s’estudia si procedeix o no la seva 
tramitació. Aquesta funció s’ha realitzat de diverses maneres al llarg dels anys 
de funcionament de la institució, però per regla general ha estat el secretari del 
consell (sovint prèvia consulta amb la Presidència) qui ha pres la determinació. 
 
Tornem a la quantitat inicial, la del nombre de queixes rebudes 
(independentment de si es referien a un o a més mitjans). Recordem que en el 
període estudiat havien estat 575. Doncs bé, el 80 per cent han entrat a tràmit, 
mentre que el 20 restant correspon a queixes no admeses, per diversos motius 
que tot seguit analitzarem.      
 
 
 
 

Taula 14: Nombre de reclamacions 
 entrades a tràmit (valors absoluts)  

Entrada a tràmit  
Nombre de 

reclamacions  

Sí 465 

No 109 

TOTAL 574 
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Hi ha un cas sobre el qual no n’hi ha constància. A l’expedient només se’n 
conserva la reclamació però no hi ha cap més document sobre el tractament 
que se’n va fer. 
 
Les reclamacions no estimades són 109. A la taula següent es reflecteixen les 
raons per haver-se pres aquesta decisió: 
 
 
 
Taula 15: Nombre de reclamacions segons 
causes de desestimació (valors absoluts) 

 

Causes de desestimació 
Nombre de 

reclamacions 

Quedar fora de l’àmbit 35 

Manca de factum ètic 28 

Qüestions formals 20 

Ja iniciat procediment legal 10 

Altres 16 

TOTAL 109 
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Entenem per “manca de factum ètic” que la queixa es referia a qüestions que, 
de manera evident per a la Presidència o la Secretaria del Consell, no es 
referien a la doctrina deontològica de la professió periodística, concretada en 
aquest cas al codi del Col·legi. 
 
Es considera que quedaven “fora de l’àmbit” els continguts de reclamacions 
que s’escapaven de les atribucions competencials del Consell, bé perquè era 
més adequat que fossin estudiades des d’altres institucions, bé perquè els 
mitjans afectats actuaven o es difonien fora del territori català. 
 
 

4.2 Trasllat de reclamacions a altres institucions 
 
Com acabem de dir, hi ha hagut casos de reclamacions en què es va 
considerar oportú que fossin altres institucions o entitats les que se’n fessin 
càrrec. Aquests casos queden comptabilitzats en els següents gràfics i taula:  
 
 
 

Taula 16: Nombre de reclamacions segons institucions a 
les quals han estat traslladades (valors absoluts) 

Institucions 
Nombre de 

reclamacions 

A un col·legi o associació de periodistes  6 

Al CAC 3 

Altres 9 

TOTAL 18 
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Els 9 casos catalogats a l’apartat “altres” es desglossen de la següent manera: 
 
Autocontrol (organisme que vetlla per l’ètica a la publicitat): 3 
IQUA (agència que vetlla per la qualitat a internet): 2 
El Periódico de Catalunya: 2 
Col·legi de Publicitaris i RR.PP.: 1 
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió: 1 
 
 
 

4.3 Enviada consulta al mitjà 
 
Un dels tràmits que sol fer el Consell quan ho considera oportú és posar-se en 
contacte amb el mitjà afectat per tal que conegui l’existència de la reclamació i 
que tingui ocasió de fer les al·legacions que l’empresa o la direcció 
corresponents consideri convenients. 
 
 

Taula 17: Nombre de queixes segons 
consulta feta al mitjà (valors absoluts) 

 
Consulta al mitjà 

 

Nombre de queixes 

No 393 

 Sí 
 

276 

TOTAL 669 
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Hi ha un cas sobre el qual no n’hi ha constància. En canvi aquí s’han inclòs els 
casos (8) que afectaven periodistes particulars, perquè a ells també se’ls ha 
pogut remetre la notificació i la corresponent consulta.  

 
 
4.4 Resposta per part del mitjà 
 
Tal i com s’ha indicat, al llarg del període analitzat el CIC ha comunicat en 276 
ocasions a mitjans o a periodistes el fet que havien estat objecte d’una 
reclamació. A partir d’aquí, s’obrien dues possibilitats: que el mitjà respongués 
o que no ho fes. Vegem en quina proporció ho han fet:   

 

Taula 18: Nombre de queixes segons 
resposta per part del mitjà 

(valors absoluts) 

Resposta per part 
del mitjà  

Nombre de 
queixes 

Sí 182 

No 94 

TOTAL 276 

 
 
 
 
 

41%

59%

Gràfic 12: Consulta al mitjà (percentatges)

Sí

No
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Correlacionarem ara aquesta distribució amb la variable abans contemplada, 
sobre l’adhesió o no adhesió al CIC per part dels mitjans implicats. 
 

Taula 19: Relació entre resposta per part del mitjà i adhesió o no al CIC 
(valors absoluts) 

 Mitjans adherits   Mitjans no 
adherits 

Total 

Sí 105 77 182 

No 50 44 94 

TOTAL 155 121 276 
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Podem veure que els mitjans adherits responen en una proporció major que els 
no adherits (un 68 per cent davant d’un 64 per cent), però realment és una 
diferència molt menor del que s’hauria pogut esperar. 

 
Avançant amb el procediment, un altre aspecte és l’existència d’algun element 
documental que pugui suportar la queixa presentada. Passat el temps, ara en 
força casos es fa difícil saber si aquest suport el va proporcionar la pròpia 
persona o entitat que presentava la reclamació. Sol ser així en molts casos, 
especialment quan es tracta de queixes sobre mitjans impresos. Però no 
sempre és així. De vegades ha estat el propi CIC que s’ha fet amb el 
corresponent document. 
 
Aquí, tanmateix, només podem constatar si existia o no tal suport. 
 

Taula 20: Nombre de queixes segons 
existència de suport documental 

(valors absoluts) 

Existència de suport 
documental  

Nombre de 
queixes (valors 

absoluts) * 

Sí 453 

No 116 

 (*) En la resta de casos, no n’ha quedat constància. 

 
 
Pel que fa al tipus de suports amb què ha comptat el Consell per estudiar els 
casos i fer els corresponents dictàmens, han estat els següents:  

 
Text:  429 
Fotografia:  9 
Àudio:  8 
Vídeo: 19 
 
 

4.5 Intervenció de tercers   
 
En el curs de la tramitació de 22 dels expedients s’ha demanat assessoria a 
terceres parts. La tipologia de les persones o entitats que han col·laborat queda 
reflectida a la següent taula:   

 
Taula 21: Nombre de reclamacions segons tipus de 
persones o entitats consultades (valors absoluts) 

Tipus de persones o entitats 
consultades  

 

Nombre de reclamacions  
 

CAC  9 

Experts 6 

Testimonis 2 

Col·legi de Periodistes 2 

Altres 2 
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Mitjans aliens al cas 1 

TOTAL 22 

 
Pel què fa al CAC, les 9 intervencions sol·licitades consisteixen a la facilitació 
de imatges de televisió. Una d’aquestes peticions es va duplicar i es va fer 
també a BTV (aquesta duplicació no queda reflectida a la taula). 
 
 

4.6 Reconeixement de la transgressió per part dels mitjans 
 
Com és obvi, aquesta magnitud només es pot mesurar a partir del nombre de 
respostes que, recordem-ho, eren 182. 
 
S’han establert tres graus: reconeixement, no reconeixement o reconeixement 
parcial (quan el mitjà en la seva resposta admet alguna manca de cura en la 
seva actuació però no assumeix per complet els arguments o les acusacions 
continguts a la queixa). La distribució dels tres graus és la següent: 
 
Taula 22: Nombre de queixes segons grau de reconeixement de 

la transgressió per part dels mitjans (valors absoluts)  

Grau de reconeixement  Nombre de queixes  

No reconeixement de la transgressió 159 

Reconeixement parcial 11 

Reconeixement de la transgressió 10 

Altres 2 

Total 182 

 
 
Gràfic 15: Reconeixement de transgressió (percentatges) 
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En els dos casos classificats a l’apartat “altres” es dóna la mateixa situació: els 
directors dels mitjans al·leguen a les seves respostes que el cas es troba 
subjecte a procediment judicial i, en conseqüència, s’abstenen de manifestar 
cap parer. De fet, el Consell arxiva els dos casos per aquest mateix motiu. 

 
En el següent quadre podem veure el desglossament de les xifres atenent a la  
variable de si els mitjans implicats estan o no adherits al CIC. No s’aprecien 
diferències significatives.    
 

Taula 23: Relació entre grau de reconeixement de la transgressió per part dels 
mitjans i condició d’adherits o no adherits al CIC (valors absoluts) 

 Mitjans 
adherits 

 

Mitjans no 
adherits 

 

Nombre total 
de queixes 

 
No reconeixement de la transgressió 93 66 159 

Reconeixement parcial 5 6 11 

Reconeixement de la transgressió 6 4 10 

Altres 1 1 2 

Total 105 77 182 

 
 
 

 
 
Com es pot veure, la resposta en aquest sentit pràcticament és idèntica entre 
els mitjans adherits i els no adherits. Però, a tall de curiositat, s’observa una 
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lleugerament major disposició al reconeixement de culpa per part dels mitjans 
no adherits. 
 

 
5. DICTÀMENS 
 
 

5.1 Tipus de resolució 
 
 
Per a fer l’anàlisi de les resolucions preses pel Consell respecte als casos 
admesos a tràmit i dictaminats, s’ha procedit en primer lloc a fer una avaluació 
del grau de culpabilitat atribuït al mitjà. A aquests efectes s’han establert quatre 
categories: resolució favorable al denunciant, resolució parcialment favorable al 
denunciant, resolució favorable al mitjà i resolució ambigua o conciliadora. La 
distribució resultant és la següent: 
 
 

Taula 24. Nombre de queixes segons el tipus de resolució 
per part del CIC (valors absoluts) 

Tipus de resolució  
Nombre de 

queixes 

Favorable al denunciant 219 

Favorable al mitjà, al periodista, etc. 118 

Ambigua o conciliadora 38 

Favorable parcialment al denunciant 31 

TOTAL 406 
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En aquesta taula s’han tingut en compte les resolucions fetes pel Consell, 
independentment que es referissin a un o a més mitjans.  
 
Ara bé, cal advertir que a la taula anterior s’han comptabilitzat tots els 
dictàmens, incloent-hi els que hem anomenat “estàndards”. Si els excloem, els 
resultats són aquests: 
 
 

Taula 25: Nombre de queixes segons el tipus de resolució per part del 
CIC, sense dictàmens “estàndars” (valors absoluts) 

Tipus de resolució Nombre de queixes 

Favorable al denunciant 85 

Favorable al mitjà, al periodista, etc. 77 

Ambigua o conciliadora 38 

Favorable parcialment al denunciant 30 

TOTAL 230 

 
 
 

 
 
 
Aquests 230 dictàmens són, doncs els que contenen allò que podríem dir-ne 
“jurisprudència original del CIC”. 
 
D’altra banda, pot resultar interessant comprovar si existeix alguna correlació 
entre la “duresa” de les resolucions i la circumstància que els mitjans afectats 
estiguin o no adscrits al CIC. La relació entre aquestes dues dades està 
recollida a la següent taula, on tornem a incloure el conjunt dels dictàmens, és 
a dir, hi estan inclosos els “estàndard”. Ens trobarem que el total de resolucions 
és superior al de la taula anterior, perquè aquí, com és lògic, es comptabilitza 
cada resolució tants vegades com mitjans hi estan implicats. 
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Podem observar que, efectivament, la proporció de resolucions favorables als 
denunciants és clarament superior en els casos en què hi ha implicats mitjans 
no adherits al CIC. Per descomptat això no hauria de ser atribuït a un 
diferencial de criteri per part del Consell a l’hora de fer els seus veredictes, sinó 
més aviat al fet que els mitjans adherits al CIC són probablement més 
propensos a guardar un capteniment ètic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 26: Relació entre tipus de resolució de les queixes i condició d’adherits o no 
adherits per part dels mitjans (valors absoluts) 

 
 Mitjans adherits Mitjans no adherits Total 

Favorable al denunciant 83 172 255 

Favorable al mitjà 86 65 151 

Favorable parcialment al denunciant 34 20 54 

Ambigua o conciliadora 23 27 50 
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5.2. Criteris (articles) del Codi més vulnerats 
 
De la mateixa manera que, quan estudiàvem les reclamacions ens hem fixat en 
quins criteris del Codi es consideraven vulnerats per part dels qui presentaven 
les queixes, ara farem el mateix, però centrant-nos ja en les resolucions preses 
pel Consell. Per això el nombres que ara veurem són diferents que els de la 
taula 11. 
 
 

Taula 27: Criteris vulnerats (valors absoluts) 
 

Criteri 
vulnerat Resum del contingut del 

criteri 

Nombre 
de casos 

 
Percentatges 

Nombre de 
casos 
(sense 
estàndards) 

Percentatge 
(sense 
estàndards) 

Criteri 1  Separació informació i opinió. 
No rumors o conjectures 

37 9 % 37 11,7 % 

Criteri 2 
Fonamentació. Respecte 
dignitat de les persones, no 
injúries 

54 13,1 % 54 21,4 % 

Criteri 3   Rectificació 15 3,6 % 15 5,9 % 

Criteri 4   
Mètodes dignes, no 
procediments il·lícits 

7 1,7 % 7 2,8 % 

Criteri 5 Of the record 2 0.5 % 2 0.8 % 

Criteri 6 Dret de les fonts a no informar. 
Tema malalts... 

6 1,5 % 6 2,4 % 

Criteri 7 No retribucions 4 1 % 4 1,6 % 

Criteri 8 No usar en profit propi 
informacions privilegiades 

- - - - 

Criteri 9 Respecte a la intimitat i a la 
pròpia imatge 

31 7,5 % 31 12,3 % 

Criteri 
10 

Presumpció d’innocència 
28 6,8 % 28 11,1 % 

Criteri 
11 

Menors 
21 5,1  % 18 7,1 % 

Criteri 
12 

Discriminació per sexe, raça, 
creences, extracció social, 
malaltia... 

202*  49 %* 45* 17,8 %* 

Annex 1 Manipulacions fotos 3 0.7 % 3 1,2 % 

Annex 2 Fotoil·lustració - - - - 

Annex 3 Credibilitat a la Xarxa - - - - 

Annex 4 Recomanacions especifiques 
sobre conflicte d’interessos 
(publicitat...) 

2 0.5 % 2 0.8 % 

Annex 5 Cobertura conflictes armats i 
bèl·lics 

-    - -    - 

TOTAL 412 100 % 252 100% 

 
A primeres columnes de xifres s’han inclòs els 155 dictàmens “estàndard” a  
què ja ens hem referit anteriorment. En total, són 45 les resolucions singulars 
(no repetides) que consideren que ha estat vulnerat el criteri 12. És sobre 
aquesta xifra, 45, i sobre el corresponent total, que s’ha calculat la distribució 
segons percentatges que es poden observar a la columna de la dreta.  

 
Veurem finalment com es reparteixen, segons tipologia de mitjans, els criteris 
que el Consell ha considerat vulnerats. Aquí tornem a prendre en compte tots 
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els dictàmens, inclosos els “estàndard” (que afecten de manera pràcticament 
exclusiva als diaris). 
 

 
 

Taula 28: Criteris vulnerats segons mitjà  (valors absoluts) 
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Criteri 1 28 5 - - - 1 - 1 1 1 37 

Criteri 2 35 9   - - - 4 - 3 1 2 54 

Criteri 3 12 1 - - - 1 - 1 - - 15 

Criteri 4 2 2 1 1 - 1 - - - - 7 

Criteri 5 1 - - 1 - - - - - - 2 

Criteri 6 - 3 - 2 - - 1 - - - 6 

Criteri 7 - - - - - 1 - - - 3 4 

Criteri 8 - - - - - - - - - - - 

Criteri 9 18 6 1 2 - 2 - - 1 1 31 

Criteri 10 23 2 - 1 - 2 - - - - 28 

Criteri 11 17 1 - - - 2 - - - 1 21 

Criteri 12 153 7 1 10 - 23 -  7 - 1 202 

Annex 1 2  - - - - 1 - - - - 3 

Annex 2 - - - - - - - - - - - 

Annex 3 - - - - - - - - - - - 

Annex 4 - - - - - 1 - - - 1 2 

Annex 5 - - - - - - - - - - - 
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6. CONCLUSIONS 
 
 
La trajectòria del Consell de la Informació de Catalunya al llarg del període 
1997-2011 queda avalada per les 575 reclamacions que li han arribat durant 
aquests catorze anys. Aquesta quantitat de queixes queda molt lluny dels 
centenars que tramita cada any la Press Complaints Comission britànica, que 
en rep més de 4.000 en un sol exercici, o fins i tot de les prop de 100 que 

arriben al finlandès Council for Mass Media.1 Però, en qualsevol cas, donen fe 

de vida de l’existència d’aquest organisme al nostre país. 
 
Per descomptat, aquestes 575 reclamacions poden ser moltes o poques 
segons la perspectiva des d’on això es vulgui veure. Sembla evident que són 
poques si les comparem amb les d’altres organismes similars de diversos 
països. Però representen un nombre estimable si es té en compte l’escassa 
infraestructura amb què treballa la institució o si, sense anar més lluny, 
comparem l’activitat del Consell amb la que darrerament ha tingut la Comisión 
de Quejas de la FAPE. 
 
Per avaluar l’activitat del Consell no seria suficient la xifra de les reclamacions 
rebudes. De les 575 n’hi va haver 109 (aproximadament un 19 per cent) que no 
van ser admeses a tràmit. I no totes les restants, 465, van acabar sent objecte 
d’un dictamen, sinó només 406.  
 
Cal advertir, tanmateix, d’una circumstància que obliga a relativitzar encara 
més la quantitat esmentada. Especialment en els anys 2005 i 2006, i en menor 
mesura posteriorment, hi va haver una allau de queixes sobre dos temes 
concrets. Un d’aquests era l’ús del terme “il·legal” aplicat a persones. Per atallar 
aquesta mala pràctica es va fer una campanya i, en aquest context, SOS 
Racisme va denunciar sistemàticament davant del Consell totes les 
transgressions del Codi deontològic per aquest motiu que observava als mitjans 
de comunicació, tant impresos com audiovisuals. L’altre tema era la inclusió a 
les informacions de la nacionalitat de les persones implicades en fets delictius. 
També al voltant d’aquest assumpte van ser presentades dotzenes de queixes. 
Tant en un cas com en l’altre, el Consell va dirimir sobre l’existència o no de 
transgressió ètica. Però va crear uns automatismes per generar dos models de 
dictàmens (dos per a cadascuna de les dues situacions esmentades) que eren 
repetits sistemàticament. 
 
Per tant, si consideréssim com a una sola les queixes rebudes per a cadascuna 
d’aquestes situacions, i com a un de sol els dictàmens emesos, les xifres 
baixarien considerablement. Pel que fa als dictàmens són finalment 230. 
Aquests són els que contenen realment el treball doctrinal del Consell de la 
Informació. 

                                                 
1 Les dades sobre els diversos “press council” europeus es poden trobar ara ben recopilades a 
Ebberwein, T. Et al. (2011): Mapping Media Accountability in Europe and Beyond.Herbert von Halem, 
Colònia.   
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Donat que per a la feina del Consell el punt de referència cabdal és el Codi 
Deontològic, un dels aspectes que cal remarcar de l’estudi és el dels criteris o 
articles que més són invocats a les queixes rebudes. Un cop exclosos els 
expedients que han acabat amb dictàmens idèntics entre ells, s’ha pogut veure 
que els articles més invocats han estat, per aquest ordre, el 2, el 12 i l’1. 
L’article 2 fa referència a la necessitat de fonamentar les informacions, i 
proscriu la injúria i la difamació; l’article 12 és el dedicat al racisme i la 
xenofòbia; i l’article 1 és el que recomana separar la informació i l’opinió i no 
basar-se en rumors i conjectures. 
 
Entrant més en detall, s’ha pogut veure quins eren els temes específics que 
eren més presents a les queixes. Dins l’estudi s’hi ha inclòs un “rànquing” dels 

ítems més repetits, que reproduïm aquí:2 

 
1) Racisme i xenofòbia 
2)  Falsedat 
3)  Invasió de la intimitat 
4)  Selecció, manipulació i ordenació d’imatges i so  
5)  Contextualització i aprofundiment de la informació 
6)  Inclusió dels diferents punts de vista 
7)  Rectificacions 
8)  Difamació i calúmnia 
9)  Separació d’informació i opinió 
10)  Menors 

 
El lideratge de l’ítem “racisme i xenofòbia” queda molt consolidat per causa del 
ja citat fenomen de les queixes repetides i dels corresponents dictàmens 
repetits o estandaritzats, donat que tots aquests casos corresponien 
precisament a aquest aspecte de l’ètica informativa. Però encara que 
s’excloguin del còmput tots aquests casos, aquest ítem continua sent el més 
present. 
 
Com ja s’ha dit dins de l’estudi, sorprèn en canvi la nul·la presència d’alguns 
ítems que sens dubte són importants en el panorama ètic actual però que no 
han estat objecte de reclamacions concretes del ciutadans davant del Consell: 
dos dels més rellevants són el tractament de la violència de gènere i el tema 
del respecte a les creences religioses. També crida l’atenció l’escassa 
presència del tema de les quotes polítiques, tan present en el debat ètic, sobre 
tot en èpoques electorals. Però podem repetir aquí el que ja ha estat explicat 
dins de l’estudi: sí que hi ha casos diversos que s’han fet correspondre amb 
l’ítem “control del poder polític” (per exemple, en els casos de reclamacions 
sobre els biaixos polítics d’algun mitjà local més o menys subjecte al control del 
govern municipal de torn). 
 

                                                 
2  Els ítems corresponen a un “Tesaurus general de l’ètica periodística construït pels autors de l’estudi per 
a la seva investigació “Ètica i excel·lència informativa”. El podeu trobar, entre altres llocs, a 
www.eticaperiodistica.org 

 

http://www.eticaperiodistica.org/


 
 

 

 
37 

Sens dubte aquests resultats ens donen una bona pista per aproximar-nos al 
caràcter que té la sensibilització de la ciutadania respecte a l’ètica informativa. 
Però seria arriscat afirmar que aquests són els temes que susciten major 
preocupació. Com a mínim sí que ha quedat clar que són els que es presten 
més a la formulació de denúncies. 
 
Quant a les persones o entitats de qui procedeixen les queixes, una immensa 
majoria són o bé ciutadans particulars o bé ONG i altres entitats cíviques. Val a 
dir que hi ha un bon nombre de casos en què aquests dues categories són 
difícils de separar, perquè hi ha alguna persona que ha presentat moltíssimes 
queixes, algunes vegades actuant a títol propi i altres fent-ho en nom de SOS-
Racisme. Molt lluny queden a la llista els organismes administratius, els 
periodistes i els partits polítics. 
 
Val la pena remarcar que en 5 casos el Consell ha actuat motu proprio. Són 
evidentment molt pocs, però cal tenir en compte que en algunes etapes de 
l’existència del Consell s’ha donat el debat intern de si hauria d’actuar d’ofici o 
no. En general, ha predominat el criteri de no fer-ho. Per tant, aquests tres 
casos han de ser vistos com a realment excepcionals. Curiosament, són ben 
dispars. El primer d’ells data de 22 de novembre de 2000: l’actuació, que fa 
referència a uns memòries publicades en forma de novel·la, va abandonar-se 
en saber el Consell que es trobava immers en procediment judicial. El segon es 
va produir el març de 2003 i va culminar amb una declaració feta pel Consell 
sobre la inadequació de les fotos de la guerra d’Iraq publicades per diversos 
mitjans. El tercer cas, de començament de 2005, era sobre unes fotos d’un 
tsunami que va publicar un diari a la portada i que es va demostrar que no 
corresponien a la mateixa tragèdia, sinó a un fet anterior. El quart va arribar ja 
el 2011 i hi va donar peu l’entrevista que es va fer a “El programa de Ana Rosa” 
de Tele5 a Isabel García, esposa de Santiago del Valle, presumpte assassí de 
la nena Mari Luz. I finalment el cinquè del casos en què el Consell va actuar 
d’ofici es va produir el maig de 2011, quan va fer una apel·lació al respecte del 
dret de les persones a la intimitat arran dels certs tractaments informatius que 
es van fer del terratrèmol que hi va haver a la localitat murciana de Lorca. 
 
Pel que fa al tipus de mitjans que han estat implicats en les reclamacions, la 
premsa apareix com a protagonista de forma molt destacada, i més si 
agreguem dues de les categories que a l’estudi s’han tipificat, els diaris i els 
periòdics locals. Molt lluny queden els mitjans audiovisuals en general (ràdio i 
televisió) i els mitjans digitals, així com les agències informatives. ¿Vol dir això 
que tots aquests mitjans actuen d’una manera molt més escrupolosa que els 
mitjans impresos? Evidentment, no. Segurament hem d’atribuir aquest resultat 
al fet que, encara ara, el paper es vist, tant per particulars com per a 
organismes de qualsevol mena, com un “cos de delicte” superior a, posem per 
cas, a allò que s’ha sentit o s’ha vist en un mitjà electrònic.  
 
En diversos llocs de l’estudi s’ha volgut comprovar si existien diferències 
significatives entre el comportament dels mitjans en funció de la variable de si 
estan o no estan adherits al CIC. Cal advertir que aquesta variable no s’ha 
pogut referir al moment en què s’han produït els diversos casos, sinó només al 
moment actual. Per tant, qualsevol resultat que es derivi del creuament 
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d’aquesta variable amb d’altres s’ha de mirar amb precaució i només com una 
aproximació. En línies generals, el nombre de casos en què han estat 
involucrats mitjans adherits al CIC ha estat de 302, mentre que el nombre de 
casos en què ho han estat mitjans no adherits ha estat de 369. S’ha estudiat si 
els mitjans adherits responien més que els no adherits als requeriments del 
Consell un cop que s’inicia el tràmit d’un expedient com a pas previ al futur 
dictamen. I s’ha pogut comprovar que, encara que sí que els mitjans adherits 
responen més, ho fan en una proporció a favor que és relativament petita, 
gairebé insignificant. Tampoc no s’obtenen diferències destacables si el que es 
mira és la posició que els mitjans adopten pel què fa al reconeixement de la 
presumpta transgressió. Més que res perquè és molt àmpliament majoritària, 
per a tots els casos, la decisió de no reconèixer la transgressió. Finalment, 
també s’ha volgut observar si aquesta variable (adherits-no adherits) creava 
diferències significatives pel que fa al veredicte implícit en els dictàmens del 
Consell. I aquí sí que els resultats són molt clars en el sentit que els mitjans no 
adherits al CIC apareixen com a força més transgressors del Codi deontològic 
que no pas els que sí que estan adherits al CIC. 
 
A l’hora d’avaluar globalment el caràcter que han tingut els dictàmens emesos 
pel Consell, s’ha establert una tipologia amb quatre graus: resolució favorable 
al denunciant, resolució parcialment favorable al denunciant, resolució 
favorable al mitjà, i resolució ambigua o conciliadora. Doncs bé, les resolucions 
clarament favorables al denunciant són aproximadament el 54 per cent, i 
passen de llarg al davant de les que són clarament favorables al mitjà, el 29 per 
cent. Però, com acabem de dir, aquestes proporcions varien apreciablement si 
considerem per separat les resolucions que afecten mitjans que estan adherits 
als CIC i les que afecten mitjans no adherits. En els casos en què ho estan es 
produeix un empat tècnic entre els veredictes favorables als denunciats i els 
veredictes favorables als mitjans.    
 
Perquè es pugui apreciar bé aquest aspecte de l’estudi, repetim aquí la taula on 
quedaven recollides aquestes dades:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 26: Tipus de resolució 
 

Mitjans adherits  
(valors absoluts) 

Mitjans no adherits  
(valors absoluts) 

Total  
(valors 

absoluts) 

Favorable al denunciant 83 172 255 

Favorable al mitjà 86 65 151 

Ambigua o conciliadora 23 27 50 

Favorable parcialment al denunciant 34 20 54 
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