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§9Constitució espanyola
(BOE núm. 311, de 29.12.1978)

[...]

TÍTOL I. Dels drets i dels deures fonamentals

Article 10

1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són in-
herents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte 
a la llei i als drets dels altres són fonament de l’ordre polític i de 
la pau social.

2. Les normes relatives als drets fonamentals i a les llibertats 
que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat amb la 
Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i els acords 
internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya.

[...]

Capítol segon. Drets i llibertats

Article 14 

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler 
cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió 
o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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§9 Secció primera. Dels drets fonamentals i de les llibertats 
públiques

[...]

Article 16

1. Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels 
individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin 
manifestats, que la necessària per al manteniment de l’ordre pú-
blic protegit per la llei.

2. Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva ideologia, 
religió o creences.

3. Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tin-
dran en compte les creences religioses de la societat espanyola i 
mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l’Esglé-
sia catòlica i les altres confessions.

[...]

Article 18

1. Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar 
i a la pròpia imatge.

2. El domicili és inviolable. No s’hi podrà entrar ni fer-hi cap 
escorcoll sense el consentiment del titular o sense resolució judi-
cial, llevat del cas de delicte flagrant.

3. Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, 
de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte en cas de re-
solució judicial.

4. La llei limitarà l’ús de la informàtica per tal de garantir l’ho-
nor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici 
dels seus drets. 

[...]

Article 20

1. Es reconeixen i es protegeixen els drets:
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§9a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, les idees i 
les opinions mitjançant la paraula, l’escriptura o qualsevol altre 
mitjà de reproducció.

b) A la producció i a la creació literària, artística, científica i 
tècnica.

c) A la llibertat de càtedra.
d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç per qual-

sevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de 
consciència i al secret professional en l’exercici d’aquestes lli-
bertats.

2. L’exercici d’aquests drets no pot ser restringit per mitjà de 
cap tipus de censura prèvia.

3. La llei regularà l’organització i el control parlamentari dels 
mitjans de comunicació social que depenguin de l’Estat o de qual-
sevol entitat pública i garantirà l’accés a aquests mitjans dels 
grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de 
la societat i de les diferents llengües d’Espanya. 

4. Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets re-
coneguts en aquest títol, en els preceptes de les lleis que el des-
envolupin i, especialment, en el dret a l’honor, a la intimitat, a la 
imatge pròpia i a la protecció de la joventut i de la infància.

5. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions 
i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

[...]

Capítol quart. De les garanties de les llibertats i drets  
fonamentals

Article 53

1. Els drets i les llibertats reconeguts en el capítol segon del 
present títol vinculen tots els poders públics. Només per llei, que 
en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà 
regular-se l’exercici d’aquests drets i d’aquestes llibertats, que 
seran tutelades d’acord amb el que preveu l’article 161.1.a).

2. Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les llibertats i 
dels drets reconeguts en l’article 14 i en la secció 1a del capítol 
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§9 segon davant els tribunals ordinaris per un procediment basat 
en els principis de preferència i sumarietat i, en el seu cas, a tra-
vés del recurs d’emparament davant el Tribunal Constitucional. 
Aquest darrer recurs serà aplicable a l’objecció de consciència 
reconeguda en l’article 30. 

3. El reconeixement, el respecte i la protecció dels principis 
reconeguts en el capítol tercer informaran la legislació positiva, 
la pràctica judicial i l’actuació dels poders públics. Només podran 
ser al·legats davant la jurisdicció ordinària d’acord amb allò que 
disposin les lleis que els desenvolupin.

[...]

TÍTOL IV. Del Govern i de l’Administració

[...]

Article 105

La llei regularà:
a) L’audiència dels ciutadans directament o a través de les orga-

nitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment 
d’elaboració de les disposicions administratives que els afectin. 

b) L’accés dels ciutadans als arxius i als registres administra-
tius, salvant el que afecti la seguretat i la defensa de l’Estat, la 
indagació dels delictes i la intimitat de les persones. 

c) El procediment a través del qual han de fer-se els actes ad-
ministratius, amb garantia, quan sigui procedent, de l’audiència 
de l’interessat.


