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LLEI ORGÀNICA 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació. («BOE» 74,
de 27-3-1984.)
JUAN CARLOS I,
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei orgànica.
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei
orgànica següent i jo la sanciono.
Article primer.
Tota persona natural o jurídica té dret a rectificar la
informació difosa, per qualsevol mitjà de comunicació
social, de fets que l’al·ludeixin, que consideri inexactes i la
divulgació dels quals pugui causar-li un perjudici.
Poden exercir el dret a rectificació el perjudicat al·ludit
o els seus representants i, si aquell ha mort, els seus
hereus o els representants d’aquests.
Article segon.
El dret s’exerceix mitjançant la tramesa de l’escrit de
rectificació al director del mitjà de comunicació dins els
set dies naturals següents al de publicació o difusió de
la informació que es vol rectificar, de tal manera que
permeti tenir constància de la seva data i de la seva
recepció.
La rectificació s’ha de limitar als fets de la informació
que es vol rectificar. La seva extensió no pot excedir substancialment la d’aquesta, llevat que sigui absolutament
necessari.
Article tercer.
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Article cinquè.
L’acció s’ha d’exercir mitjançant un escrit, sense
necessitat d’advocat ni procurador, i s’hi han d’adjuntar
la rectificació i la justificació que es va remetre en el termini assenyalat; igualment s’ha de presentar la informació rectificada si es va difondre per escrit; i, en un altre
cas, la reproducció o descripció d’aquesta tan fidel com
sigui possible.
El jutge, d’ofici i sense audiència del demandat, ha de
dictar una interlocutòria en què no admeti a tràmit la
demanda si es considera incompetent o estimi la rectificació manifestament improcedent. En un altre cas ha de
convocar el rectificant, el director del mitjà de comunicació o els seus representants a judici verbal, que s’ha de
celebrar dins els set dies següents al de la petició. La convocatòria s’ha de fer telegràficament, sense perjudici de la
tramesa urgent, per qualsevol altre mitjà, de la còpia de la
demanda a la part demandada.
Quan el jutge de primera instància hagi declarat la
seva incompetència el perjudicat pot acudir a l’òrgan
competent dins els set dies hàbils següents al de la data
de notificació de la resolució corresponent, en la qual s’ha
d’expressar l’òrgan al qual correspongui el coneixement
de l’assumpte.
Article sisè.
El judici s’ha de tramitar de conformitat amb el que
estableix la Llei d’enjudiciament civil per als judicis verbals, amb les modificacions següents:
a) El jutge pot reclamar d’ofici que el demandat
remeti o presenti la informació enjudiciada, la seva gravació o reproducció escrita.
b) Només s’admeten les proves que, tot i ser pertinents, es puguin practicar en l’acte.
c) La sentència s’ha de dictar el mateix dia o l’endemà del judici.

Sempre que el dret s’exerceixi de conformitat amb el
que estableix l’article anterior, el director del mitjà de
comunicació social ha de publicar o difondre íntegrament
la rectificació, dins els tres dies següents al de la seva
recepció, amb rellevància semblant a aquella en què es va
publicar o es va difondre la informació que es rectifica,
sense comentaris ni postil·les.
Si la informació que es rectifica es va difondre en una
publicació la periodicitat de la qual no permeti la divulgació de la rectificació en el termini expressat, aquesta s’ha
de publicar en el número següent.
Si la notícia o informació que es rectifica es va difondre en un espai radiofònic o de televisió que no permeti,
per la reciprocitat de la seva emissió, divulgar la rectificació en el termini de tres dies, el rectificant pot exigir que
es difongui en un espai d’audiència i rellevància semblants, dins el termini esmentat.
La publicació o difusió de la rectificació sempre ha de
ser gratuïta.

La decisió s’ha de limitar a denegar la rectificació o a
ordenar-ne la publicació o difusió en la forma i els terminis que preveu l’article 3r d’aquesta llei, comptats des de
la notificació de la sentència que imposi el pagament de
les costes a la part les peticions de la qual hagin estat
totalment rebutjades.
La sentència estimatòria de la petició de rectificació
s’ha de complir en els seus propis termes.
L’objecte d’aquest procés és compatible amb l’exercici
de les accions penals o civils d’una altra naturalesa que
puguin assistir el perjudicat pels fets difosos.

Article quart.

No són susceptibles de cap recurs les resolucions
que dicti el jutge en aquest procés, llevat de la interlocutòria a què es refereix el paràgraf segon de l’article
5è, que és apel·lable en els dos efectes, i la sentència,
que ho és en un sol efecte, dins els tres i cinc dies
següents, respectivament, al de la seva notificació, de
conformitat amb el que disposen les seccions primera i
tercera del títol sisè del llibre II de la Llei d’enjudiciament civil. L’apel·lació contra la interlocutòria a què es
refereix l’article 5è s’ha de substanciar sense audiència
del demandat.

Si, en els terminis assenyalats a l’article anterior, no
s’ha publicat o divulgat la rectificació o el director o responsable del mitjà de comunicació social ha notificat
expressament que aquella no es difondrà, o s’hagi publicat o divulgat sense respectar el que disposa l’article anterior, el perjudicat pot exercir l’acció de rectificació dins els
set dies hàbils següents davant el jutge de primera instància del seu domicili o davant el del lloc on radiqui la direcció del mitjà de comunicació.

Article setè.
No és necessària la reclamació governativa prèvia
quan la informació que es vol rectificar s’hagi publicat o
difós en un mitjà de comunicació de titularitat pública.
Article vuitè.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogats els articles 58 a 62 de la Llei 14/1966,
de 18 de març; l’article 25 de la Llei 4/1980, de 10 de
gener, sobre l’Estatut de la ràdio i la televisió; els decrets
745/1966, de 31 de març, i 746/1966, de la mateixa data, i
el número 1 de l’article 566 del Codi penal, així com
totes les disposicions que s’oposin al que estableix
aquesta Llei.
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Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que
compleixin aquesta Llei orgànica i que la facin complir.
Palau de la Zarzuela, Madrid, 26 de març de 1984.
JUAN CARLOS R.
El president del Govern,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

