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Resum: 

La vaguetat conceptual al voltant del delicte d’incitació a l’odi en un context on el debat públic 

és creixentment divers i controvertit ha derivat en un increment sense precedents de la seva 

aplicació a Espanya. Malgrat que la obligació de perseguir els delictes d’odi és una constant 

als tractats internacionals, aquest fenomen ha aixecat ressò en l’àmbit social i desacord en el 

jurídic. A aquest darrer, amplis sectors doctrinals han criticat el sobredimensionament del 

tipus i el perill que suposa de cara al compliment de les garanties del Dret Penal i el respecte 

a l’exercici de Drets Fonamentals, especialment la llibertat d’expressió.  

Per tot el que s’ha exposat, el present treball té com objecte definir la naturalesa i delimitar 

les fronteres del delicte tipificat a l’art. 510 CP. Amb aquesta finalitat realitzarem un 

aclariment terminològic i un estudi general dels elements del tipus, per a posteriorment 

aprofundir en el desenvolupament doctrinal de l’injust, diferenciant-ne dues vessants en funció 

del bé jurídic protegit: el discurs d’odi injuriant i el discurs incitador a l’odi. Finalment, 

tractarem de proposar una interpretació adient tant a les exigències dels tractats 

internacionals com als límits del Dret Penal per a cadascuna d’elles.  

 

Paraules clau: discurs d’odi, llibertat d’expressió, discurs incitador a l’odi, discurs d’odi 

injuriant, garanties del Dret Penal, anàlisis interpretatiu, article 510 CP.  
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1. Introducció: l’expansió de l’odi.  

Malgrat formar part de la disciplina legal des de gairebé finals del segle passat1, hom ha vist 

aquesta darrera dècada com el concepte dels delictes d’odi –en especial el delicte d’incitació a 

l’odi–, ha guanyat rellevància tant a les esferes jurídiques com a les socials, sent subjecte de 

minuciós estudi i, en no pocs casos, protagonista en debats i controvèrsies. Les raons rere aquest 

augment són diverses i, a la seva vegada, objecte de discussió. 

Des d’un aspecte quantitatiu, existeix la percepció estesa d’un increment en l’impacte dels 

delictes d’odi a Europa en el seu conjunt2 i a Espanya en particular; fet que sembla 

correspondre’s amb les xifres recollides per les institucions3. Cal dir que, a l’hora de valorar 

aquestes dades, no podem obviar la incidència de possibles factors distorsionadors que poden 

ocultar la realitat material dels delictes tractats. Així, coincideixen veus que al·leguen la 

infrarrepresentació dels casos a l’estadística per mor d’insuficiències o errades metodològiques4 

amb altres que dubten, si bé no de la seva importància, de si l’increment de les conductes 

examinades és realment alarmant5. És possible, opinen, que no respongui a una realitat material, 

sinó a la major preocupació institucional envers la supressió dels delictes d’odi i el recent esforç 

de quantificació6 a nivell internacional. No estaríem descobrint així cap novetat, en canvi, 

només coneixeríem una problemàtica de discriminació i exclusió preexistent a les societats 

Europees. 

Dita dualitat beu també de l’àmbit del dret, on trobem una situació conceptual complexa. D’una 

banda, la definició habitual dels delictes d’odi, la seva semàntica popular, divergeix 

substancialment de l’accepció tècnica-jurídica del terme i dona lloc a no pocs equívocs pel que 

fa a la qualificació de conductes7. Més enllà de les definicions, dins la doctrina existeixen també 

 
1 (DOPICO, 2004, pg. 143) i (DÍAZ, 2018, pg. 6) localitzen l’arrel de la terminologia dels delictes d’odi i derivats 

(Bias Crime, Hate Crime....) en els ordenaments anglosaxons.  
2 Destaquen: els punts 15 i 23 del memoràndum de l’ECRI’s General Policy Recommendation no. 15 on Combating 

Hate Speech. El Fundamental Rights Report 2009 de la European Union Agency for Fundamental Rights parla al 

seu apartat 4.1 d’un augment en el temor i ressentiment que experimenten les minories ètniques als països de la 

Unió Europea.  
3 Vegeu l’Informe Sobre la Evolución de los Delitos de Odio en España, realitzat anualment per l’Oficina Nacional 

de Lucha Contra los Delitos de Odio. 
4 Per exemple: l’estudi Hate Crime Data-Collection and Monitoring Mechanisms. A practical guide realitzat per 

l’Organització Europea per a la Seguretat i la Cooperació (OSCE) cita diverses causes d’infradenuncia; l’ECRI 

descriu al seu informe sobre Espanya de 2018 (Paràgraf 29) que les dades del país no són plenament comparables 

per incoherències a la seva recopilació i altres errors estadístics.  
5 (CÁMARA, 2017, pg 142-146). 
6 Són exemples: el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, Ministerio del Interior; la creació de noves 

institucions destinades a la conscienciació i denuncia d’aquests o la manca de dades prèvies a 2011. 
7 (DÍAZ, 2018, pg 6), (CÁMARA, 2017, pg. 147). 
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interpretacions heterogènies quant a la identitat del bé jurídic protegit, la fonamentació del 

delicte i la justificació de la seva pena. En conseqüència, proliferen els debats sobre quin hauria 

de ser el seu abast desitjable, concretament en aquells casos on les expressions d’odi fan frontera 

amb la barrera del fur intern de l’individu o l’exercici legítim de la llibertat d’expressió8.  

La polèmica s’ha mantingut vigent després de la reforma del Codi Penal (CP d’aquí endavant) 

al 2015, a partir de la qual la manca d’una visió clara entre els operadors jurídics espanyols s’ha 

fet palesa en un paradoxal ús indiscriminat del dret penal antidiscriminatori9. Aquestes 

pràctiques han rebut qualificatius de tota mena, des de la consideració com a mera “chapuza” 

o “astracanada”, fins alguna interpretació amb implicacions més greus: un gir repressiu de la 

justícia10. Encara que en la seva majoria no hagin estat condemnatoris11, el transcurs d’aquest 

casos posa en evidència la delicada posició en que es situen els delictes d’odi pel que fa a la 

justificació de la intervenció penal en les matèries que regulen.  

La situació és especialment complicada pels delictes de incitació a l’odi, la violència o la 

discriminació recollits a l’art. 510 CP12, protagonistes de gran part dels escrits d’acusació durant 

la deriva judicial descrita. Per un costat, són motivats per la voluntat de defensa de principis 

essencials per a la convivència en una societat democràtica i plural: el principi d’igualtat i la 

prohibició de la discriminació, ambdós miralls de la dignitat humana. Per l’altre, marquen límits 

en l’exercici dels drets en que es basa dita societat i sense els quals no podríem concebre-la: el 

dret fonamental a la llibertat d’expressió, ja sigui en general o en l’àmbit polític13. En definitiva, 

tant l’excés com la laxitud a l’aplicació poden portar a conseqüències nefastes ja no solament 

per als individus directament involucrats, sinó per a la societat en conjunt. No obstant, la 

naturalesa dels actes que tipifiquen, conductes merament expressives de difícil relació amb un 

l’afectació a un bé jurídic concret, dificulten assolir l’equilibri desitjable per a condemnar els 

atemptats contra els principis de la nostra societat i la dignitat de col·lectius vulnerables sense 

 
8 (DOLZ, 2016 pg.3) (DOPICO, 2004 pg.2). 
9 Denominació tradicional dels delictes d’odi (LAURENZO, 1996), (LANDA, 2001, pp. 73). 
10 VILLALONGA, Carles. «Delito de odio:¿uso o abuso?» La Vanguardia, 4 de marzo de 2018. 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180304/441143656491/dhttps://www.lavanguardia.com/politica/20180

304/441143656491  

ARREGUI, Rodrigo Tena. «¡Ay, Derecho!: Titiriteros en prisión (o de Ozores a Kafka)». Hay Derecho (blog), 10 

de febrero de 2016. https://hayderecho.expansion.com/2016/02/11/ay-derecho-titiriteros-en-prision-o-de-ozores-

a-kafka/  
11 En general, l’art. 510 CP ha vist poques condemnes, molt menys si considerem les fermes (LANDA, 2012, pp. 

299 ss.). 
12 Precepte “convertit en el paradigma de la resposta penal front el fenòmen de la discriminación excloent”, segons 

la Circular 7/2009, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas... 
13 Considerat el nucli dur del dret a una democràcia i especialment protegit com a conseqüència; vegeu Hadep and 

Demir v. Turquia §56 (ECHR), entre altres.  

https://www.lavanguardia.com/politica/20180304/441143656491/dhttps:/www.lavanguardia.com/politica/20180304/441143656491
https://www.lavanguardia.com/politica/20180304/441143656491/dhttps:/www.lavanguardia.com/politica/20180304/441143656491
https://hayderecho.expansion.com/2016/02/11/ay-derecho-titiriteros-en-prision-o-de-ozores-a-kafka/
https://hayderecho.expansion.com/2016/02/11/ay-derecho-titiriteros-en-prision-o-de-ozores-a-kafka/
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tenir un “efecte desalentador”14 sobre la lliure emissió d’opinions, siguin més o menys 

controvertides.  

És per aquest motiu que l’objecte d’aquest treball de fi de grau consisteix en definir la naturalesa 

i delimitar les fronteres del delicte del discurs de incitació a l’odi recollit a l’art. 510 CP a 

l’actualitat en vista als seus objectius i l’adequació al respecte dels drets fonamentals 

constitucionals. Ho farem a partir de la divisió del delicte en dos vessants: la de la provocació 

i la de la injuria, atenent a les característiques i limitacions de cadascuna d’elles. Dit això, 

destacarem també aspectes rellevants en l’evolució del concepte i altres posicions que, malgrat 

divergir amb la interpretació que fan els tribunals al present, tenen un arrelament rellevant a la 

doctrina. 

Així, la finalitat concreta que intentarem assolir –a través de l’anàlisi de legislació, monografies, 

articles doctrinals i pronunciaments judicials intentarem– esdevé: definir el discurs d’odi i 

diferenciar-ho d’altres nocions relacionades en base al seu caràcter purament expressiu, 

determinar el tractament legislatiu que se’n fa d’aquest al CP de 2015 i, finalment, estudiar les 

qualificacions doctrinals majoritàries en funció de la naturalesa del tipus i la justificació del seu 

càstig respecte a les restriccions que les garanties del dret penal imposen sobre aquest. 

Finalment, exposarem els resultats i elaborarem una breu reflexió final sobre els factors en què 

ha de fonamentar-se una correcta aplicació del tipus.  

Per a fer-ho, el present treball abordarà la qüestió de la següent forma: 

En primer lloc, realitzarem una definició general del delicte dividida en una sèrie de punts. 

Inicialment, s’exposaran precisions preliminars sobre la introducció dels conceptes relacionats 

amb l’odi en l’àmbit jurídic penal i la corresponent adaptació del seu significat als requisits 

propis de la disciplina. A continuació, una vegada clarificats els afers terminològics, explicarem 

el contingut rellevant de l’art. 510 CP, no sense abans repassar breument la història dels 

preceptes antidiscriminatoris a l’ordenament espanyol. Finalment aprofundirem en aspectes que 

precisen comentari en base al seu extensiu desenvolupament teòric. Concretament, farem un 

exercici de simplificació per a oferir una visió global dels béns jurídics proposats com objecte 

del delicte; analitzarem les particularitats de la naturalesa expressiva de la conducta típica i, 

finalment, observarem la complexa relació entre el tipus subjectiu i el subjecte passiu a l’hora 

d’entendre el tractament jurídic de la discriminació.  

 
14 Traducció del “Chilling effect” encunyat pel ECHR a sentències com (Kaperzynsky v. Polònia, 2012); per a una 

anàlisi detallada vegeu (BAUMBACH, 2018) 
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En segon lloc, explorarem les dues principals concepcions del delicte d’incitació a l’odi en 

funció del bé jurídic protegit: per un costat, el discurs d’odi merament injuriant (art. 510.2 CP) 

i, per l’altre, el discurs d’odi incitador (art. 510.1 CP). En termes generals, realitzarem un estudi 

dels fonaments d’antijuridicitat de cadascun dels tipus i el seu ajust respecte de les garanties del 

dret penal i el respecte als drets i llibertats fonamentals d’un Estat Democràtic i Social de Dret. 

En aquest sentit, centrarem l’atenció en les construccions doctrinals desenvolupades al llarg 

dels anys a fi de dibuixar els límits de la seva aplicació i, finalment, proposar una interpretació 

satisfactòria de cadascun dels tipus basada en els elements obtinguts durant l’estudi.  
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A. ANÁLISIS GENERAL DEL INJUSTO. 

2. La definició jurídica de l’odi: una delimitació conceptual. 

Un element comú a la doctrina espanyola després de l’adopció de la “terminologia d’odi” 

anglosaxona per a fer referència als tipus delictius amb motius antidiscriminatoris ha estat la 

crítica cap a la vaguetat del terme i la seva inevitable accepció sentimental, elements de difícil 

encaix en la ciència jurídica15. Com a resultat d’aquesta indeterminació hom ha definit 

mitjançant una nomenclatura semblant un conjunt de conductes de qualificació dispar, unides 

pel factor comú de tenir una motivació delictiva entesa com a especialment indesitjable; entre 

les quals s’inclouen exemples com un agreujant general (art. 22.4ª CP) , enaltiment del 

terrorisme (art. 578 CP)16, discriminació a l’àmbit laboral (art. 314 CP) o discursos incitadors 

d’odi, violència o discriminació (art. 510 CP). Els problemes de solapament de conceptes 

s’agreugen al nostre cas, puix que l’art. 510 CP tipifica una varietat d’expressions que el 

legislador entén com discurs d’odi17. 

Així, a fi d’evitar caure en la confusió cal discernir amb exactitud a què fan referència els termes 

d’ús freqüent. Per tal de fer-ho esbrinarem, d’antuvi, la significació de l’odi com a element 

normatiu en contraposició al seu significat “emocional” amb especial cura d’explicar els 

elements bàsics que vertebren la seva penalització en un Estat democràtic de Dret. Finalment, 

distingirem el discurs de l’odi de la resta de “hate crimes”.   

Si recorrem a la definició general de l’odi que ofereix el Diccionari de l’Institut d’Estudis 

Catalans (DIEC2), aquest es tracta d’un “sentiment profund de malevolença envers algú” o 

“Repugnància profunda per alguna cosa”. Així doncs, podem entendre l’odi com una emoció 

o sentiment intens de rebuig que genera en un individu una persona o cosa i que per tant dirigeix 

a aquests, independentment dels motius al darrere. Segons la RAE, l’odi és “antipatia y 

aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”; és a dir, afegeix com a característica 

rellevant la voluntat que allò que inspiri tal sentiment pateixi un perjudici, una afectació de la 

seva esfera jurídica18. Es tracta, en definitiva, d’una emoció negativa, un sentiment “nunca 

noble, de suerte que no puede merecer, por sí solo, benevolència en el derecho por parte de 

legisladores y juzgadores” (DOLZ, 2016). 

 
15 (ALCÁCER, 2012, pg 2:12 ss.), (CÁMARA ARROYO, 2017, pg. 148 ss). 
16 Val a dir que, tot i que tant els actes com conductes d’apologia o enaltiment relacionats amb el terrorisme portin 

inherentment un component d’odi i solen s’entenen com “discurs 

 d’odi” per la jurisprudència, (DÍAZ, 2012, pg. 345) opta per no assimilar-los dins els delictes d’odi per se, 

principalment al entendre que, en essència, tenen una fonamentació jurídica dissemblant.  
17 (DÍAZ, 2018, pg. 37) (ALASTUEY, 2016, pg. 2). 
18 Per una anàlisi etimològic i històric del terme, vegeu (DÍAZ, 2012, pg. 47).  
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Tanmateix, per molt virulent o menyspreable que sigui aquest odi i el desig de mal que provoca, 

aquest no pot, per si mateix, ser objecte de d’intervenció pel Dret Penal en quant pertany al que 

JAKOBS (1997, pp. 295 ss.) denomina “status mínim de l’autor”; un àmbit intern, privat que 

els sistemes penals no autoritaris reconeixen a tot individu. Aquest es concreta en el dret del 

ciutadà a tenir una esfera civil interna exempta de control públic que comprèn elements com 

contactes socials reservats, domicili, propietat i pensament. La delimitació entre dita esfera de 

“vida privada” i l’esfera pública del ciutadà no és exacta, sinó que depèn en últim terme de la 

concepció imperant a una certa societat. Emperò, la idea bàsica subjacent resideix en què, si 

tant la conducta realitzada com el seus efectes es limiten a l’esfera privada d’un individu, aquest 

pot legítimament oposar-se a la intervenció pública atès que mai no suposarà la pertorbació de 

la convivència social19. El màxim exponent d’aquest criteri és el domini cognoscitiu de 

l’individu, en la mesura que no repercuteixen en el món extern els pensaments i emocions com 

a tal no poden afectar a un bé jurídic. D’aquesta manera es respecta el principi d’exclusiva 

protecció de béns jurídics a la qual es sotmet el Dret Penal20. Conseqüentment, l’odi com a 

sentiment –la repulsa extrema i el desig del patiment d’un tercer– és materialment innocu i 

queda, doncs, fora de l’abast del Dret Penal no totalitari.  

No obstant, aquesta protecció decau en el moment que aquests darrers s’exterioritzen més enllà 

del perímetre de l’esfera privada mitjançant actes o expressions. En aquest cas, l’exempció de 

responsabilitat seguirà operant mentre la conducta externa sigui irrellevant. Per contra, el 

control estatal estarà justificat en tant que aquesta sigui pertorbadora socialment21; o dit d’altra 

manera, sigui, al menys en aparença, constitutiva d’un injust penal22. Si es així, un sistema de 

Dret penal basat en la culpabilitat de l’autor exigeix que la representació de la conducta 

pertorbadora passi per l’anàlisi del transfons subjectiu i els procediments mentals que han 

intervingut en la seva realització. Necessàriament hom legitima que, exclusivament a arrel de 

la imputació d’un comportament extern i pertorbador, es pugui intervenir en l’àmbit privat de 

l’autor amb la finalitat d’esbrinar el context subjectiu subjacent. S’ajusta d’aquesta forma el 

control sobre l’esfera privada del ciutadà al Principi del fet, propi de l’Estat democràtic i social 

de Dret23, de forma que “una conducta externa permet fer responsable a l’autor del seu context 

 
19 Deixaria de ser així si l’actuació interferís amb la esfera privada d’un altre individu. Un exemple rudimentari 

seria el cas d’una persona que pertorba el descans dels seus veïns escoltant música al seu domicili a un volum molt 

elevat. 
20 (ROXIN, 2003, pg. 52), (MIR, 2016, pg. 132). 
21 (JAKOBS, 1997, pg. 303 ss.)  
22 Seguint la definició de (ROXIN, 2003, pg. 195): una acció externa, típica i antijurídica. (MIR, 2016, pg 169), 

per contra, no deslliga tipicitat d’antijuridicitat sinó que entén la segona com una conseqüència de la primera. 
23 (Mir, 2016, pg. 196). 
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subjectiu”24 . Pel que fa als pensaments, això compatibilitza l’exclusió general de control amb 

la possibilitat de responsabilització en termes de determinació de la culpabilitat, una vegada 

abandonen el fur intern de l’individu mitjançant una conducta externa25. 

Es per aquesta via que l’odi i altres sentiments relacionats poden introduir-se en l’àmbit 

jurídico-penal, en la mesura que no existeix tan sols com un fenomen mental sinó que 

s’exterioritza a través de conductes que potencialment poden resultar en la lesió d’un bé jurídic. 

Val a dir que tal transformació, del sentiment a l’acte, no ha d’interpretar-se com una 

equivalència semàntica; com ja hem dit, el concepte normatiu relacionat amb l’odi és distint a 

la seva accepció “vulgar”26. Així, el tret definitori d’aquests delictes (hate crimes) no és el 

rebuig que sent l’autor cap a la víctima, sinó el fet d’haver estat motivat per un prejudici (bias) 

creat per alguna “característica protegida” de la víctima. A saber, una característica que sigui 

fonamental i compartida per un col·lectiu (per exemple, el color de pell d’una raça o la 

vestimenta dels integrants d’una certa religió). En cas de què una conducta conflictiva atengués 

a aquesta motivació però no pogués classificar-se com a delicte –puix manca de rellevància 

penal– estaríem parlant d’un “Incident d’odi” 27. Respecte a aquesta caracterització de l’odi 

“normatiu” cal realitzar dos apunts: 

Per una banda, pel que fa a l’aspecte semàntic, és evident que el requisit subjectiu s’allunya de 

la definició d’odi comú i s’assembla més a la d’intolerància provocada per prejudicis; ço és, el 

“rebuig cap a persones que no comparteixen les nostres condicions personals”28. D’altra banda, 

aquestes actuacions són també considerades discriminatòries, ja que suposen “un tracte 

diferenciat per motius de raça, color, idioma [...] o altres característiques o condicions 

personals, que no tinguin una justificació objectiva o raonable ”29. És doncs essencial copsar 

que, penalment, els delictes d’odi tipifiquen conductes relacionades amb la intolerància i la 

discriminació més que no amb l’odi en si30. 

 
24 (JAKOBS, 1997, pg. 306). 
25 Cal destacar que l’àmbit subjectiu serveix per a determinar la culpabilitat de l’autor i no com a substrat material 

del delicte, fet que cauria en el Dret Penal d’autor. És només una conducta de major antijuridicitat el que pot 

justificar una pena superior. (DOPICO, 2004, pg 151 ss.) 
26 (DÍAZ, 2012, pg. 47) afirma que les referències d’odi als denominats delictes d’odi del CP “no impliquen que 

hagi de ser necessàriament aquesta emoció la que guiíla conducta de l’autor”; (Cámara, 2018) cita a la OSCE—

Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), quan diu que “els termes “delictes d’odi” i 

“motivació d’odi”, pot induir a error si s’interpreten de forma literal”.  
27 (DÍAZ, 2018, pg. 53). 
28 Definició donada per Delitos de odio. Guía práctica para la abogacía., 2018, pressa del Manual d’Educació en 

els Drets Humans amb joves del Consell d’Europa). 
29 ECRI’s General Policy Recommendation no. 15 on Combating Hate Speech. 
30 En aquest sentit s’entenen les crítiques a l’adopció de la nomenclatura anglosaxona i la clara preferència per 

referir-se als delictes com a “antidiscriminatoris” de molts autors que hem descrit abans en el treball.  
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Per l’altre costat, l’esmentada definició té també una significació jurídica. L’exigència de que 

la comissió del delicte hagi de motivar-se pel prejudici de l’autor centra l’atenció de l’eventual 

tipus en l’existència d’un mòbil discriminatori. Segons aquesta definició, el tipus subjectiu 

específic de l’autor a l’hora d’actuar determinaria la comissió, o no, d’un delicte d’odi. Aquesta 

visió es correspon amb la teoria legislativa del “(racial) animus model” que planteja 

LAWRENCE (1994); en contraposició al “discriminatory selection model” pel qual 

l’apreciació del “bias crime” depèn únicament de la selecció de la víctima en base a la seva 

pertinença a un col·lectiu. La motivació de l’autor no necessàriament s’ha de veure afectada 

per prejudicis en aquest cas per a entendre que té una càrrega addicional d’intimidació o 

humiliació31. Lawrence sistematitza d’aquesta forma les distintes alternatives per les que pot 

optar el legislador a l’hora de tipificar delictes amb aquestes característiques. Recuperarem 

aquests models més endavant en el treball, en quant analitzem l’art. 510 CP. 

Una vegada explicada la component comú als delictes d’odi podem desgranar el caràcter 

concret dels delictes d’incitació a l’odi respecte a la resta de tipus. El principal punt de distinció 

entre un i altres resideix en la naturalesa de l’acte pel qual l’autor exterioritza d’aquest odi32. 

Així, el delicte d’odi o “hate crime” comprendria tota conducta externa realitzada amb un mòbil 

discriminatori en les condiciones descrites anteriorment, ja sigui com a pressupòsit per a 

considerar-la delictiva o com a condició per a l’aplicació d’una agreujant sobre un acte ja de 

per si delictiu. No obstant, hom sol classificar a aquesta categoria específicament aquells 

delictes que involucren un acte físic o material (una agressió, una denegació de servei, un 

acomiadament...).  

Per contra, trobem també delictes comesos mitjançant una conducta purament expressiva33, on 

l’atac al bé jurídic es dona a través de l’emissió d’un cert discurs, ja sigui de forma oral, escrita, 

o per altres mitjans. És el denominat discurs d’odi (“hate speech”). El Consell de la Unió 

Europea engloba dins aquest concepte la “incitació públic a la violència o a l’odi dirigits contra 

un grup de persones o un membre de tal grup, definit en relació amb la raça, el color, religió, 

 
31 (LAWRENCE, 1994, pg 76) explica la diferencia utilitzant l’exemple d’un carterista. Aquest prefereix actuar 

sobre dones perquè normalment porten bossa i li és més fàcil sostreure diners així. Selecciona discriminatòriament 

les seves víctimes en base al seu sexe, però no ho fa per mor d’un sentiment d’intolerància envers les dones. El 

“bias selection model” apreciaria un agreujant d’odi en l’acte –al entendre que pot tenir efectes especialment 

intimidatoris– pel fet de ser-ho, que mentre que el “animus model” no. Ben mirat, el “animus model” també 

exclouria, per exemple, a qui realitzés un crim racista a canvi d’una recompensa (si ho ha fet només motivat pels 

diners), (DOPICO, 2004, pg 148) 
32 (DOPICO, 2020). 
33 Part de la doctrina ((TERUEL, pg 12, 2017)) i veus públiques utilitzen “Delicte d’opinió” com a sinònim de 

delicte d’expressió. No obstant, hom posa en dubte el rigor del terme car entra en conflicte amb els principis del 

dret penal del fet esmentats (CÁMARA, 2018).  
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la ascendència o l’origen nacional o ètnic”, com també “l’apologia pública, la negació o la 

trivialització flagrant de crims de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra [...] 

dirigida cap a un grup de persones o un membre de tal grup definit en relació amb [...] quan 

les conductes puguin incitar a la violència o a l’odi contra tal grup o un membre del mateix” 

34. L’ECRI aporta una definició més minuciosa de les “formes de expressió específiques” que 

integren el “hate speech”: per exemple “la defensa, promoció o instigació de l’odi, la 

humiliació o el menyspreu d’una persona o grup de persones [...] i la justificació d’aquestes 

manifestacions basada en una llista no exhaustiva de característiques personals o estats que 

inclouen la raça, color...”)35.  

En definitiva, esdevenen delictes de discurs d’odi aquelles expressions que bé humilien o 

menyspreen, o bé, inciten a la violència, hostilitat o “odi” –directament o bé mitjançant la 

negació, trivialització o enaltiment de delictes greus– envers col·lectius concrets o llurs 

membres per raó de la pertinència a ells; i a més són proferides amb una motivació 

discriminatòria 36. Són concretament aquest tipus de conductes les que tipifica l’ordenament 

espanyol en el seu art. 510 CP, en el que aprofundirem en el següent apartat. 

 

3. Descripció del tipus penal de l’actual article 510 CP:  

La gènesi dels delictes de tall antidiscriminatori al Codi Penal espanyol de 1973 va estar 

marcada tant per la indeterminació de les pretensions del legislador com per l’abstracció dels 

tipus resultants, desembocant en l’establiment d’una “normativa simbòlica” d’escassa 

incidència material, tal com palesa l’escassa jurisprudència existent al respecte37. Així ho 

considera LANDA (2001) després d’examinar els primers antecedents legislatius38 que 

introduïren les figures de denegació de prestació de serveis per motius discriminatoris (en 

general) i el delicte d’associació il·lícita per raons de promoció o incitació de discriminació 

 
34 (Decisió Marc 2008/913/JAI del Consell, de 28 de novembre de 2008 , relativa a la lluita contra determinades 

formes i manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret Penal) 
35 ECRI’s General Policy Recommendation no. 15 on Combating Hate Speech; 
36 La concepció continental del hate speech no distingeix entre un discurs d’odi criminal i aquell no tipificat 

(ofensiu, odiós, però no delictiu) tal com fa la doctrina anglosaxona. (DÍAZ, 2018, pg. 43 ss.) creu oportú que 

existeixi tal diferenciació. Val a dir que (SAAVEDRA, 2006) i (DOPICO GÓMEZ-ALER, 2020) es refereixen a 

el discurs d’odi tipificable com a “discurs incendiari”; que podríem contraposar al “discurs ofensiu o impopular” 

amparat per la llibertat d’expressió ((ALCÁCER, 2012, pg 2:03) o (ROMERO, 2015, pg 3)).  
37 Exceptuant uns pocs però notoris casos, la STC 214/1991, de 11 de novembre (Cas “Violeta Friedman”) i la 

STC 176/1995, de 11 de desembre; que introduïren el terme “llenguatge de l’odi” als alts tribunals espanyols. 

(CÁMARA, 2018) diferencia entre dos modalitats: el discurs d’odi social (no típic) i el discurs d’odi penal.  
38 En concret, la llei 23/1976, de 19 de juliol, la Reforma de 1983 i la Llei Orgànica 4/1995, de 11 de maig, de 

modificación del Codi Penal (LANDA, 2001).  
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racial (en concret). Una tònica similar seguí la Llei de 1995 amb la inclusió al codi de la figura 

d’apologia i el delicte de “provocació o incitació a la discriminació”, precursor directe del 

delicte de discurs d’odi de l’art. 510 CP.  

L’autor destaca, a més, la tendència expansionaria de l’àmbit punitiu d’aquests delictes. Aquest 

fet, junt amb l’esmentada indefinició conceptual s’enquistaria al llarg del seu desenvolupament 

posterior i situaria els seus límits difusos en constant conflicte amb el domini de l’exercici 

legítim de drets fonamentals39. Dita tendència es consolidà definitivament amb el Codi Penal 

de 1995, en el qual hom establí una àmplia normativa penal antidiscriminatòria situada entre 

les més punitives del Dret comparat europeu. Segueix, com altres països romànics, un “model 

acumulatiu” 40 que combina elements propis de les legislacions alemanya i anglesa –figura de 

la “provocació xenòfoba”– i estadounidenc –agreujament d’altres delictes–. Es defineix, doncs, 

per la conjunció de tres tipus de mesures: l’ús d’agreujants genèriques sobre la comissió de 

delictes amb motivació discriminatòria, la introducció d’un "delicte de provocació a la 

discriminació, violència o odi per raons xenòfobes” (apologia, discurs d’odi, “negacionisme”41) 

i, finalment, la tipificació d’altres actes de discriminació (discriminació laboral, denegació de 

prestació a l’àmbit públic i privat...). És així com, amb el Codi Penal del 1995, el cos normatiu 

dels delictes d’odi assoleix una forma que, malgrat no ser definitiva, marca les pautes generals 

que el defineixen fins l’actualitat.  

Pel que fa al “delicte de provocació a l’odi” en concret, aquest fou recollit de forma individual 

a l’art. 510 i abastava la “provocació per se” a la discriminació, a l’odi o a la violència contra 

grups o associacions, per motius més amplis que els tradicionalment xenòfobs o antisemites, 

com són els motius referents a la ideologia, religió o creences, situació familiar, ètnia o raça, 

origen nacional, sexe, orientació sexual, malaltia o minusvalidesa (sic). També tipificava, amb 

una pena equivalent, una sort de delicte d’emissió de “Fake News” discriminatòries, consistent 

en la difusió de informació injuriosa sobre grups o associacions amb coneixement de la seva 

falsedat o temerari menyspreu cap a la veritat, si es fes pels motius suara enumerats42. S’amplien 

així la component subjectiva del delicte i, a la vegada, la tipologia de subjectes passius protegits 

respecte a la regulació anterior, limitada a motius purament xenòfobs. Tanmateix, el precepte 

 
39 Supra, pg. 51, (ALASTUEY, 2016) per a una visió més recent.  
40 (LANDA, 2001, pg. 75) 
41 El “negacionisme” copsa supòsits de revisionisme històric en què hom difon idees o doctrines que neguen o 

blanquegen (minimitzant i justificant) delictes de genocidi o d’altres delictes contra la humanitat (ALASTUEY, 

2016). També conegut com “apologia impròpia” (LANDA, 2001, pg 55). Per l’accepció original del terme, la 

“mentida d’Auschwitz”, vegeu (LANDA, 1999b, pg 4).  
42 (LANDA, 1999a, pp. 231) denomina aquest tipus “injúria col·lectiva provocadora”.  
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patirà canvis substancials que expandiran el delicte de “provocació” a l’odi més enllà del que 

ideà el legislador a l’any 1995. 

L’actual redacció de l’art. 510 CP ens ve donada per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març. A 

través d’ella, el legislador du a terme la modificació i reestructuració de múltiples dels 

esmentats preceptes d’índole antidiscriminatòria, destacadament aquells destinats a penar 

conductes associades al discurs de l’odi i el negacionisme. El preàmbul de la LO justifica 

aquests punts de la reforma en dos motius. D’una banda, el deure d’adequar la regulació 

nacional al contingut de la Decisió Marc 2008/913/JAI de 28 de novembre, del Consell de la 

Unió Europea, relativa a la lluita contra determinades formes i manifestacions del racisme i 

xenofòbia mitjançant el dret penal43. De l’altre, la necessitat d’adaptar el tipus del negacionisme 

als criteris establerts per la coneguda STC 235/2007, de 7 de novembre, en la que el Tribunal 

Constitucional fallà la inconstitucionalitat de l’antic art. 607.2 CP tal com estava regulat. 

El resultat, a efectes del que interessa a aquest estudi, esdevé una altra ampliació de l’àmbit 

típic dels delictes de discurs incitació d’odi i la introducció de nous tipus relacionats, així com 

la seva regulació conjunta amb el negacionisme. Sense voler entrar encara en la polèmica 

existent sobre l’adequació del nou precepte als principis bàsics del dret penal44, repassarem el 

seu contingut en la mesura que correspongui al tipus bàsic del delicte del discurs incitació a 

l’odi; ço és, el primer i segon apartat de l’article.  

Així, dins el seu primer apartat, l’art. 510 imposa una pena de presó d’un a quatre anys i multa 

de sis a dotze mesos sobre tres tipus de conducta diferenciats, totes ajustades als termes de la 

DM 2008/913/JAI en el sentit que van dirigides “contra un grup, una part del mateix o de 

qualsevol persona determinada per raó de la seva pertinença a ells” i realitzades a arrel d’una 

motivacions discriminatòria d’entre un llistat molt semblant al que establia el CP de 199545.  

Aquestes són, en primer lloc, el delicte de discurs d’odi en si, és a dir, el foment, promoció o 

incitació –directa o indirecta– pública a l’odi, hostilitat, discriminació o violència (art. 510.1 

lletra a)). En segon lloc, la lletra b) de l’apartat, castiga conductes relacionades amb la creació 

 
43 Curiosament, (LANDA, 2001, pg 20) ja destacava el paper central d’ obligacions internacionals com a motiu 

“sucesivos procesos legislativas respecto de la normativa penal antixenófoba y protectora del principio de 

igualdad en nuestro país”. 
44 Les posicions de la doctrina envers la reforma del CP de 2015 pel que fa als delictes d’odi no és pacífica. Si bé 

hi ha qui la considera positiva i beneficiosa per a les víctimes (COMAS, 2016, pg. 19), un altre sector troba que 

contradiu les interpretacions doctrinals passades i expandeix excessivament la protecció en detriment de la llibertat 

d’expressió (ALASTUEY, 2016).  
45 S’afegeixen motivacions derivades de la identitat sexual i les raons de gènere, a més de modificar, d’acord amb 

la terminologia de la Ley 39/2006, de 14 de desembre, el terme minusvàlua per discapacitat.  
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–producció, elaboració– o “comunicació a tercers” –possessió amb finalitat de distribuir, 

facilitació d’accés a terceres persones, distribució, difusió o venta– d’escrits o qualsevol altra 

classe de material o suport que, pel seu contingut, siguin idonis per a realitzar la conducta 

tipificada al art. 510.1 a). En altres paraules, regula el discurs incitador a l’odi realitzat (o pretès) 

per qualsevol suport, físic o digital, en contrast a l’oralitat. En darrer lloc, el tercer d’aquests 

apartats rescata el delicte de negacionisme, penant la negació, trivialització greu o enaltiment 

de delictes de crims contra la humanitat46 (genocidi, lesa humanitat...), sempre i quan es realitzi 

públicament i “promogui o afavoreixi un clima de violència, hostilitat, odi o discriminació” 

(art. 510.1 c)). Aquest darrer afegit és el que intenta ajustar la redacció als requisits que explicità 

el Tribunal Constitucional quant declarà inconstitucional la “mera negació”; és a dir, que la 

conducta comportés la generació d’una “incitació indirecta” a la perpetració d’aquests delictes 

o bé “busqués alguna sort de provocació a l’odi vers determinats grups definits per [...] de tal 

manera que pugui concretar-se en actes específics de discriminació”47. Una mena de delicte 

d’apologia propi que no ha servit per pacificar la doctrina48 i que comparteix, tal com veurem, 

el problema del nexe d’unió entre conducta i bé jurídic afectat que presenta el delicte d’incitació 

a l’odi.  

A grans trets, a més d’això darrer, els principals canvis introduïts en l’article poden resumir-se 

en: la substitució del terme “provocació” per “promoció i incitació directa o indirecta” –a fi de 

tallar la discussió teòrica sobre la seva exegesi, que comentarem més endavant–, l’addició de 

la “hostilitat” com a possible conducta incitada, la conducta delictiva del art. 510.1 b) i el 

reconeixement explícit de la necessitat de publicitat de l’acte a la tipicitat objectiva. 

L’apartat segon del art. 510 CP excedeix l’abast del contingut recomanat per DM i adapta al 

discurs d’incitació a l’odi la “injúria col·lectiva”, “libel de grup” o “difusió de injúries 

col·lectives” del derogat art. 510.249. Així, condemna amb la pena de presó de sis mesos a dos 

anys i multa de sis a dotze mesos, dos conductes, exigint els mateixos elements de tipus quant 

a subjecte passiu i motivació que l’apartat anterior. Així, segons l’ art. 510.2 a), recau tal pena 

sobre qui lesioni la dignitat de les persones mitjançant accions que comportin humiliació, 

menyspreu o descrèdit (incloent una modalitat equivalent al que tipifica l’art. 510.1 b) respecte 

 
46 (LANDA, 2018, pp. 76) els classifica com a crims de dret penal internacional.  
47 STC 235/2007, de 7 de novembre, FJ. 9  
48 (ALASTUEY, 2016, pg. 24). 
49 Supra, pg. 32, (CUEVA, 2012, pg. 106) i (DÍAZ, 2012, pg. 337). respectivament. Malgrat les diferències en 

l’acció típica, la doctrina el considera un tipus atenuat del delicte d’incitació a l’odi ((COMAS, 2016, pg. 19), 

(DOLZ, 2016, pg. 26), visió que seguirem al treball. Altres, emperò, prefereixen diferenciar les distintes figures 

penals presents al article (LANDA, 2018, pp. 63).  
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al art. 510.1 a)). L’art. 510.2 b), per la seva part, tipifica l’enaltiment o justificació de delictes 

d’odi o llurs autors per qualsevol mitjà d’expressió pública o de difusió. La penalització es 

dirigeix, doncs, a conductes que comporten una mera conculcació de la dignitat sense necessitat 

de que intervingui un component de incitació a tercers50.  

Una vegada exposats els apartats rellevants per al treball de la redacció actual del delicte 

d’incitació a l’odi, ens aturarem per a repassar, de manera individualitzada, els seus elements 

típics més rellevants.  

 

3.1. Bé o béns jurídics protegits: 

La definició del bé jurídic protegit per un determinat tipus penal no és només un pressupòsit de 

la legitimitat en base al ja esmentat principi de exclusiva protecció de béns jurídics com a límit 

del ius puniendi, sinó que esdevé un instrument primordial a l’hora d’analitzar els preceptes 

que integren el Codi Penal51.  

El bé jurídic a un Estat social i democràtic de Dret, tal com entén MIR (2016, pp. 132), es tota 

condició de la vida social que afecti a la possibilitat de participació d’individus en el sistema 

social, o dit d’altra manera, que formi part del respecte a la esfera de llibertat particular de cada 

ciutadà. Sols sobre aquells béns jurídics amb una importància cabdal es pot justificar la 

protecció penal, per mor del seu caràcter d’última ràtio (reben, doncs, la qualificació de béns 

jurídic-penals). A més, el principi de legalitat material propi de l’Estat de Dret implica que els 

béns jurídics han de definir-se de forma específica i defugir de referències generals o difoses52. 

En definitiva, el tipus penal haurà de condemnar aquelles conductes humanes que puguin 

lesionar de forma significativa béns jurídics concrets especialment rellevants per a la societat. 

Quins són aquests en el cas de l’art. 510 CP? 

La interpretació teleològica dels delictes de reacció antidiscriminatòria en general i del delicte 

d’incitació a l’odi en particular ha portat a la doctrina a acordar, encara que amb matisos i 

discussions que per ara obviarem, la pluriobjectivitat del tipus. Així, LAURENZO (1996, pp. 

 
50 L’equiparació penològica que realitza l’art. 510.2 entre les conductes tipificades a la primera i segona lletra 

porta a (CÁMARA, 2018, pp. 15) i (ALASTUEY, 2016, pp.19) a denunciar la vulneració del principi de 

proporcionalitat. 
51 (MIR, 2016, pg 175). 
52 (LAURENZO, 1996, pg. 236) estableix com criteris de selecció de béns jurídics: (1) l’adaptació a “situacions 

socials clares” (individuals o comunitàries), (2) “considerades com a condicions essencials per a la convivència” 

i que (3) per les seves característiques “siguin susceptibles de ser lesionades a través de comportaments humans”.  
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236) i LANDA (2001, pp. 79) reconeixen en els delictes amb component de discriminació la 

voluntat d’englobar dos àmbits de protecció: un d’individual i un de col·lectiu53.  

L’individual, per la seva banda, es configura al voltant de béns jurídics amb manifestació 

personal, com són els drets que atorguen tant el principi d’igualtat de l’art. 14 CE com la 

prohibició de genèrica a la discriminació. La jurisprudència constitucional ha contribuït a la 

concreció d’aquests béns jurídics, indubtablement dispersos quant al contingut, determinant a 

la STC 214/1991, de 11 de novembre que “l’odi i el despreci a tot un poble o a una ètnia (a 

qualsevol poble o qualsevol ètnia) són incompatibles amb el respecte a la dignitat humana, que 

només es compleix si s’atribueix per igual a tot home, a tota ètnia, a tots els pobles” per a 

posteriorment lligar-ho amb “el dret a l’honor dels membres d’un poble o ètnia, en quant 

protegeix i expressa el sentiment de la pròpia dignitat”54. En definitiva, la càrrega 

discriminadora del discurs d’incitació a l’odi suposa un atac, tot i que sigui a través del grup, 

als drets individuals a l’honor i la dignitat dels integrants del grup diana que els situa com a 

béns jurídic-penals a protegir55.  

Altrament, la vessant col·lectiva proposa l’afectació a béns supraindividuals, que podríem 

dividir en funció de si s’estenen a nivell del grup afectat o del conjunt de la societat. Quant al 

primer d’aquests, LANDA (2001) veu en el delicte d’incitació del art. 510 CP l’objectiu de 

tutelar minories en “clau col·lectiva”, és a dir, en prohibir conductes que puguin perjudicar, per 

les seves condicions comunes, a un grup en situació d’especial vulnerabilitat; que repercuteixin 

sobre les condicions de seguretat existencial d’aquests col·lectius56. Tal efecte passa, a grans 

trets, per la creació d’un cert “clima” nociu per a la pau pública57 que pugui materialitzar-se en 

la lesió dels béns jurídics –integritat física, llibertat o exercici de drets fonamentals– de 

individus en concepte d’integrants del col·lectiu afectat58. Pel que fa al pla social en la seva 

 
53 (DÍAZ, 2018, pg. 37) du a terme una classificació amb resultats semblants a través de la perspectiva respecte a 

la metodologia legislativa: a l’animus model es reafirma el principi de igualtat general i al discriminatory selection 

model prima la tutela de col·lectius vulnerables.  
54 La STEDH Gündüz v. Turquia §40 també parla de “equal dignity of all human beings”. 
55 (LAURENZO, 1996), (SERRANO & BALLESTEROS, 2017). (LANDA, 2018, pg. 59), per la seva part, està 

en desacord a que sigui la seva dimensió individual del bé jurídic i no exclusivament la col·lectiva (tutela de grups) 

l’objecte de protecció. 
56 Segons (LANDA, 1999b, pp. 24), aquelles que en ser afectades “anuncien la imminència de la eliminació física 

del grup corresponent”.  
57 Utilitzem en aquest punt el concepte com a sinònim de la “seguretat existencial d’un grup” que identifica 

(LANDA, 1999). Encara que la pau pública concerneix a la totalitat de la societat, no considerem incompatible 

circumscriure-la al àmbit de grup en tant que la seva pertorbació es traduiria majoritàriament en vulneracions dels 

béns jurídics d’aquests col·lectius i no els de la totalitat de la població indiscriminadament. Val a dir que el CP fa 

una distinció entre ambdós termes, diferenciant les pertorbacions de la pau pública com agreujants a l’apartat 4. 
58 Tal clima ha estat designat baix innumerables termes, de vegades graduals a la seva intensitat i d’altres utilitzats 

indistintament. Per exemple, “clima insuportable d’hostilitat”, “clima social enverinat i enrarit” o “clima 
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totalitat, COPELLO (1996) el basa en l’afectació del model de convivència que estableix la 

Constitució Espanyola59. El discurs d’incitació a l’odi, així com qualsevol altra forma delictiva 

discriminatòria, entrarien en conflicte amb les idees de pluralisme, tolerància i respecte a les 

diferències, contrariant l’exercici efectiu de la llibertat i igualtat a tots els ciutadans o grups que 

es reconeixen tant a nacionals com a estrangers per virtut del art. 13 CE. Les conductes 

intolerants serien, en conclusió, intolerables per a la convivència al ser intrínsecament 

incompatibles amb el valors superiors de l’ordenament jurídic, els fonaments democràtics i, en 

últim terme, l’ordre social60. 

Destaquem, a tall de conclusió, la naturalesa pluriofensiva61 de les distintes modalitats 

d’incitació a l’odi contingudes a l’art. 510 CP i la seva extensió sobre diversos béns jurídics de 

característiques molt desiguals. Com ja hem dit, l’adequació del tipus a una o altra finalitat no 

és objecte de consens entre la doctrina i quina sigui la perspectiva adoptada determinarà no 

només la pròpia naturalesa del delicte –sia un atac a la dignitat o una provocació de futur mal 

físic, entre altres–, sinó que marcarà també els límits de la intervenció penal legítima per a la 

seva defensa. Estudiarem aquestes teories en profunditat a la segona part del treball; no sense 

abans repassar la resta d’elements rellevants del delicte.  

 

3.2. Conducta típica: un delicte comunicatiu. 

La vigència de l’esmentat Principi del Fet a un Estat de llibertats62 exigeix que qualsevol lesió 

o posada en perill d’un bé jurídic que pugui justificar l’acció penal, entre altres requisits, hagi 

de donar-se a través d’un comportament humà extern i voluntari63. Existeix una àmplia tipologia 

de comportaments susceptibles de despertar una reacció jurídico-penal en cas d’instituir-se com 

a típics al CP i concórrer les corresponents circumstàncies legals; que, a la vegada, esdevenen 

 
d’hostilitat o violència” a (LANDA, 2001); “Clima de violència, hostilitat, odi o discriminació” pel art. 510 CP; 

“Clima favorable a la potencial realització d’actes hostils o violents cap a determinats grups de persones” 

(ALASTUEY, 2016); “clima general de intranquil·litat” o “atmosfera favorable a la violència” (LAURENZO, 

1996)... Tots ells, no obstant, responen al “Delicte de Clima” que hom defineix a (JAKOBS, 1997).  
59 També a favor, (DOLZ, 2016, pg.8). (LAURENZO, 1996) destaca la menció expressa a la STC 176/1995; 

actualment la STS 72/2018 defensa una postura semblant.; val a dir que l’autora proposa la dimensió col·lectiva 

com a determinant de la gravetat d’un acte la tipificació del qual es justifica a partir de la ofensa al bé jurídic 

individual. 
60 (DOLZ, 2016). El concepte “ordre social” sembla ser equivalent a la “pau social o pública”. En relació amb el 

punt 50, la “pau pública” en aquest sentit pren una perspectiva completa – les vulneracions de l’ordre constitucional 

ens afecten a tota la societat i no només als grups vulnerables–. 
61 (PORTILLA, 2015) ho considera pluriobjectiu: identifica distints béns jurídics protegits i distints modes de 

protecció segons la conducta exacta que prescriu el tipus (discriminació, violència o odi).  
62 Utilitzant la terminologia de (JAKOBS, 1997); (MIR, 2016) faria referència, més exacta avui dia, a un Estat 

democràtic i social de Dret.  
63 (MIR, 2016, pg. 196).  
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conductes plenament emparades per drets i llibertats fonamentals en altres condicions. En 

aquest punt repassarem, en termes generals, els trets definitoris de la conducta “objectiva” 

tipificada a l’art. 510 CP per tal d’esbrinar quins són els drets amb els que és limítrofa.  

Com ja hem explicat abans, la característica principal que incorporen els delictes de discurs 

d’odi entre els quals es troba el delicte d’incitació és la seva naturalesa purament expressiva. 

No obstant, com bé apunta DÍAZ (2008, pp 39), tot delicte –i podríem dir que tota acció– té un 

component expressiu o comunicatiu, en el sentit que està dotat d’una concreta significació 

social64. Per això, convé ser minuciós a l’hora de distingir a què ens referim quan parlem d’una 

“naturalesa purament expressiva”.  

D’aquesta forma, la realització de la conducta es dona exclusivament per mitjà del llenguatge, 

entès de forma àmplia, mentre que els fenòmens físics relacionats –ja sigui el fet de parlar, 

escriure o mostrar una pancarta...– són gairebé irrellevants65. Hom tipifica la mera manifestació 

o comunicació d’un missatge, quan lesiona o posa en perill un bé jurídic i independentment de 

si aquest s’emet de forma oral, escrita o a partir d’altres símbols (dibuixos, còmics, 

escenificacions...). En altres paraules, “l’odi no requereix un determinat acte de violència o 

acte criminal”66, en aquest cas basta amb l’expressió d’un discurs d’odi 67.  

Com a conseqüència d’aquesta característica, el principal límit a la protecció dels béns afectats 

serà el respecte a la llibertat d’expressió, sobretot a la llibertat ideològica68. Així ho desvetlla 

també la ubicació sistemàtica de l’article quan el situa dins la categoria de “delictes comesos 

amb ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la 

Constitució” 69. Així, la manifestació d’opinions, ideologies i missatges en termes generals 

forma part de l’esfera del dret a la llibertat d’expressió. Emperò, com ocorre amb qualsevol 

altre dret, la seva protecció no és plena i pot decaure en quant ho justifiqui la protecció d’un bé 

 
64 Supra, pg. 195. 
65 (Díaz, 2012, pg. 82), val a dir que poden un valor “secundari”: com a element de prova del tipus subjectiu o 

factor per a mesurar la idoneïtat de l’acte en si.  
66 STEDH Féret v. Bèlgica, Vejdeland i altres v. Suècia. 
67 Ens remetem a la definició donada anteriorment; d’altra banda, sobre el debat de si els delictes purament 

expressius mereixen intervenció penal, veure (DÍAZ, 2012, pg. 76) respecte el “Hate Speech v. Free Speech 

debate”. 
68 (CÁMARA, 2018, pg.3) cita la STS 846/2015 de 30 de desembre en la que l’alt tribunal reconeix, respecte als 

delictes d’expressió, que “subyace un conflicto entre el interés protegido por la norma penal y las libertades de 

expresión [...] es un problema de equilibrios y ponderación que no admite respuesta simplista”. 
69 La ubicació completa és “Llibre II del CP, Títol XXI de “Delictes contra la Constitució”, Capítol IV sobre 

“Delictes relatius al exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques” i, finalment, al grup esmentat. 
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jurídic rellevant. El conflicte entre ambdós elements, als casos en que sigui controvertit, es 

resoldrà mitjançant una ponderació d’interessos i principis globals aplicada al cas concret70. 

En aquest sentit el TEDH reconeix, com a principi, que la llibertat d’expressió cobreix el 

denominat “discurs ofensiu o impopular”, aquell que “xoca, ofèn o inquieta a l’estat o a una 

fracció qualsevol de la seva població” al entendre-ho inherent al “pluralisme, la tolerància i la 

apertura propis d’una societat democràtica”71. Aquest tipus de discurs gaudirà d’un especial 

marge d’acceptació legal quan formi part del discurs polític o vagi dirigit, críticament, a 

institucions o personalitats integrants de l’autoritat72. No obstant, reconeix una clara distinció 

entre aquest darrer i el discurs incitador a la violència, que exclou de la protecció. Assumeix, 

doncs, que a les societats democràtiques pot considerar-se necessari sancionar o fins i tot 

prevenir tot tipus de formes d’expressió que estenguin, incitin, promocionin o justifiquin l’odi 

basat en la intolerància; sempre i quan els límits siguin proporcionats73. 

L’existència d’una frontera taxativa a la jurisprudència internacional té una innegable utilitat a 

la hora de justificar i permetre l’acció legislativa contra el discurs incitador de l’odi, però no 

soluciona la problemàtica que comporta l’aplicació d’aquesta normativa a la pràctica. Encara 

que la barrera legal entre el discurs emparat per la llibertat d’expressió i aquell susceptible de 

intervenció estatal sigui clara, romanen els dubtes sobre quins comportaments perjudicials han 

d’incloure’s dins la categoria de delictes d’incitació a l’odi i quins no. En altres paraules, sabem 

que és legítima la penalització del discurs que inciti a la violència, hostilitat, u odi per motius 

discriminatoris; però hom no ha traçat una línia entre quins discursos que podríem considerar 

d’odi tenen prou magnitud com per legitimar  la penalització, o en el seu cas, la proporcionalitat 

d’aquesta74. Val a dir que la naturalesa expressiva del delicte, en tant que manqui de 

repercussions materials directes observables, dificulta la consecució d’aquest objectiu.  

Tant la doctrina com les institucions internacionals han contribuït proposant directrius de 

possible aplicació en la tasca interpretadora dels operadors judicials responsables. A part dels 

criteris interpretatius que el propi TEDH ha plantejat a algunes de les seves sentències, el 

document internacional més rellevant per a la matèria esdevé el Rabat Plan of Action on the 

 
70 Veure el punt 61, 
71 STEDH Handyside v. Regne Unit.  
72 STEDH Féret v. Bèlgica. 
73 STEDHs Gündüz v. Turquia §40 i Sürek v. Turquia §40; sobre el debat respecte a la legitimitat de criminalitzar 

del discurs d’odi, veure (DÍAZ, 2012, pg. 76) sobre el “Hate debate”.  

Per a la postura del Tribunal Constitucional espanyol, veure l’apartat 4.3 d’aquest treball.  
74 És essencial per copsar el problema d’indefinició recordar la distinció entre discurs d’odi i delicte de discurs 

d’odi que hem explicat al punt 36. 
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prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to 

discrimination de l’OHCHR, al qual es suggereixen factors entre els que destaquem, a part de 

la intenció i la imminència del possible delicte d’odi provocat, el context, l’estatus del orador, 

el contingut i la forma del discurs o la seva durada75.  

En últim terme, malgrat el valor d’aquests esforços, queda pales que el llindar de magnitud del 

delicte de discurs d’odi dependrà, al menys mentre es mantingui la seva tipificació actual, en 

gran part de la discrecionalitat d’aquell qui l’apliqui 76. En aquest context cobren especial valor 

els principis limitadors del Dret Penal, per tal d’assegurar que la interpretació –el fi legítim que 

hom vol assolir i la mesura que pren per fer-ho– respecta, no solament els marges de la llibertat 

d’expressió, sinó el conjunt de bases legals de l’Estat democràtic i social de Dret.  

 

3.3. Tipus subjectiu i Subjecte passiu: la motivació discriminatòria i la noció del grup 

o col·lectiu. 

Tant la representació del delicte d’incitació con un instrument antidiscriminatori com la 

descripció normativa que es defereix de les múltiples interpretacions realitzades per organismes 

internacionals posen de relleu dos elements definitoris pel conjunt dels delictes d’odi: la 

pertinència de la víctima a un col·lectiu determinat i la motivació discriminatòria de l’autor77. 

Ambdós es troben profundament lligats en la realització del delicte, de manera que presenten 

una presència quasi unitària a aquest. Així, com ja hem explicat, la motivació sorgeix com una 

reacció intolerant envers una característica “protegida” de la potencial víctima, que la relaciona 

amb un grup. La importància d’aquest fet es veu reflectida en l’explicitació que fa el legislador 

d’un –el subjecte passiu– i l’altre –el tipus subjectiu– al text del art. 510 CP, així com en l’extens 

cos de dissertació que hom ha desenvolupat sobre ells. Descriure la seva construcció teòrica és 

capital per a copsar l’acoblament universal del delicte d’incitació a l’odi al nostre ordenament, 

abans de poder entrar a valorar enfocaments més concrets.  

La configuració del subjecte passiu propi dels delictes d’incitació a l’odi, entès com el titular 

del bé jurídic que és interès de protecció78, presenta de forma connexa amb aquest darrer una 

perspectiva dual, amb aspectes de caire individual i col·lectius que han anat evolucionant a ulls 

 
75 Altres exemples són: (ECRI General Policy Recommendation N°15); (TERUEL, 2017, pg. 17), per la seva part, 

proposa uns criteris més generals. 
76 (MARTÍN, 2014) cita a (JACOBS, POTTER, 1998): “Podemos hacer del problema de los delitos de odio algo 

tan grande o pequeño como deseemos manipular su definición”.  
77 Partim de les conclusions extretes de l’apartat 2 del treball. 
78 (MIR, 2016, pg. 229). 
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de la doctrina. Tradicionalment, la redacció de l’art. 510 només reconeixia com a conductes 

típiques aquelles dirigides cap a “grups o associacions” per raó de motius discriminatoris. 

L’aparent exclusió de l’individu generà divisió en la interpretació del tipus. Per una part, un 

sector optà per atendre a la literalitat del precepte i limitar la figura del subjecte passiu als 

col·lectius, quedant impunes, en conseqüència, aquelles conductes dirigides a llurs membres. 

Per l’altre, es defensava una concepció àmplia dels béns jurídics afectats que inclogués també 

els seus titulars individuals sempre i quan existís un nexe amb el grup, mal que excedís 

lleugerament el contingut legal79. Aquesta darrera opció sembla més adequada al plantejament 

teleològic del tipus en la mesura que evita la seva inaplicació a conductes perjudicials que, 

malgrat estar enfocades exclusivament en l’individu, poden repercutir sobre els béns jurídics 

de la resta del grup80.  

La situació oposada, l’atac als béns jurídics individuals a través de conductes dirigides al grup, 

era, per la seva part, reconeguda per la jurisprudència del Suprem a la STC 214/1991, de 11 de 

novembre: el cas “Violeta Friedman”. A aquest, el Tribunal reconeix la “legitimació (activa) 

originària la d’un membre d’un grup ètnic o social determinat, quan la ofensa es dirigís contra 

tot aquell col·lectiu” ja que, el “dret a l’honor dels membres d’un poble o ètnia [...] resulta, 

sens dubte, lesionat quan s’ofèn i menysprea genèricament a tot un poble o raça, qualssevol 

que sigui”. 

La reforma de 2015 recull aclareix els dos fenòmens i suprimeix el desacord al fragmentar el 

subjecte passiu del delicte en un de plural conformat pels grups, parts d’aquests i individus, 

quan siguin objectiu del delicte per la seva pertinença al col·lectiu81. D’aquesta forma, es 

consolida el caràcter col·lectiu del subjecte passiu del delicte d’incitació a l’odi; que, si bé no 

té perquè ser-ho, sempre es definirà en referència a un grup (sia el grup en si; associat, defensor 

o part d’aquest; o un dels seus membres)82.  

 
79 (ALASTUEY, 2016, pg 12). 
80 Imaginem una situació en la que un individu encoratja al seu auditori a agredir a un immigrant representatiu de 

la seva comunitat pel fet de ser-ho. Encara que només la integritat física d’aquest fos amenaçada obertament, no 

es difícil veure com el perill podria estendre’s a la resta d’immigrants.  
81 Aquesta conclusió pot variar segons l’elecció del bé jurídic protegit. Atenent a la diferència que fa (MIR, 2016, 

pg. 229) entre el subjecte passiu i la persona sobre la que recau la conducta típica o altres “perjudicats”, una 

concepció purament col·lectiva situaria al grup com a subjecte passiu i els individus com a mers objectes de l’acció. 

Tal es la postura de (ALASTUEY, 2016, pg. 18): “se trata de proteger al grupo, no los sentimientos de sus 

integrantes”.  
82 Circular 7/2009, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas...; (LANDA, 2018, pg. 59) parla 

d’un “marcador de grupo”. 
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Per mor d’aquesta propietat cobra importància l’element de connexió entre l’individu i el 

col·lectiu al que pertany, el que podríem denominar factor d’identificació del subjecte en el 

grup. Aquest obeeix a varis pretensions dins la construcció genèrica dels delictes d’odi. A grans 

trets, a més d’actuar com a nexe d’unió entre els béns jurídics individuals i col·lectius83, serveix 

per a vertebrar la corresponent representació del col·lectiu. La definició de la ODIHR citada 

per MARTÍN (2014, pp. 5) identifica bé aquesta funció en quant explica que el “grup ha d’estar 

basat en una característica comú dels seus membres, tal com la seva raça real o percebuda, 

origen nacional o ètnic...”. Val a dir que no tota característica té la capacitat d’assenyalar un 

col·lectiu; cal que compti amb les propietats d’una “característica protegida”. ço és, 

principalment, comptar amb un substrat identitari (ha de crear una identitat comuna pel grup i, 

també, reflectir aspectes profunds i fonamentals, normalment immutables, de la identitat d’una 

persona); i aquest, a la seva vegada, ha de complir un requisit de perceptibilitat (poder ser 

percebuda, de forma real o aparent per tercers)84. L’origen nacional, la raça, el gènere o la 

religió (pensem en religions que impliquen una indumentària concreta) serien, entre moltes 

altres, característiques protegides; mentre altres com per exemple la riquesa o la afinitat per un 

cert equip deportiu no. En aquesta línia, es podria definir el tipus de incitació a l’odi, 

conjuntament amb la resta de delictes d’odi, com un delicte contra la identitat, individual i 

col·lectiva, de certs grups i llurs integrants85.  

El CP espanyol es fa partícip d’aquesta posició referint-se als col·lectius objecte de protecció, 

en comptes de per la seva designació directa (esmentaria, doncs, els immigrants, les dones...), 

mitjançant la referència a “condicions personals” (respectivament, l’origen nacional, el sexe...) 

anàlogues a les “característiques protegides” en la mesura que es troben íntimament 

relacionades amb el nucli de la identitat personal i grupal, encara que sigui de forma genèrica 

(no particular a cap grup)86.  

 
83 En paraules del Tribunal Suprem a la TS 241/1991, de 11 de novembre de 1991: “Es posible apreciar lesión del 

citado derecho fundamental en aquellos supuestos en los que aun tratándose de ataques referidos a un 

determinado colectivo de personas más o menos amplio, los mismo trascienden a sus miembros o componentes, 

siempre y cuando éstos sean identificables, como individuos, dentro de la colectividad”. 
84 La STC 241/1991, de 11 de novembre de 1991 parla d’una “neta y consistente personalidad por cualquier otro 

rasgo dominante de su estructura y cohesión, como el histórico…”. A (Prosecuting Hate Crimes: A practical 

guide, 2014) es planteja un criteri simillar. Hom s’ha referit també a aquestes característiques o trets com 

estereotips.  
85 Veure (SAAVEDRA, 2006, pg. 3) respecte la relació entre “el poder de la identitat” i la seva protecció mitjançant 

els delictes de hate speech. 
86 Adoptem aquí la nomenclatura utilitzada per (DÍAZ, 2018, pg. 57), que estableix les “condicions personals” i 

les “causes de discriminació” com a equivalents en quant ens referim als termes en què hom basa l’aplicació dels 

delictes d’odi al nostre CP. 
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Si bé aquesta interpretació és correcta atenent a la naturalesa general dels delictes d’odi, no 

podem obviar que la redacció usual amb la que el legislador inclou les “condicions personals” 

al cos normatiu antidiscrimiatori (i, com a conseqüència, en l’art. 510 CP) no les tracta així. No 

figuren, doncs, com a trets característics del subjecte passiu; al contrari, descriuen les “causes 

de discriminació” que mouen al subjecte actiu. No parla de “qui públicament fomenti, promogui 

o inciti a l’odi, hostilitat, discriminació o violència contra un grup,[...]” caracteritzat per “la 

raça, ètnia....”, sinó de qui dugui a terme les conductes contra el grup “per motius racistes, 

antisemites...”. Es fa palès així el lligam de la definició del subjecte passiu amb l’esfera 

subjectiva de l’autor: la característica i el perjudici que provoca.  

En aquesta línia, l’àmbit subjectiu del delicte d’odi concentra un gran nombre de controvèrsies 

entre els estudiosos de la matèria. La primera d’aquestes, de menor envergadura i caràcter més 

bé tècnic, versa sobre si la motivació discriminatòria queda compresa pel dol exigible en el 

delicte o si, en canvi, es tracta d’un element subjectiu addicional però independent a la 

imputació subjectiva. 

Tenint en compte la definició del dol típic que realitza MIR (2016, pp 275), integrar la 

motivació en el dol significaria que l’autor s’hagués representat mentalment l’abast antijurídic 

de la seva conducta agreujada per la motivació discriminatòria i, conforme amb això, decidís 

efectuar-la. En termes concrets del delicte d’incitació significaria, a tall d’exemple, que 

l’orador, al moment de proferir el seu discurs provocador contra un grup, conegués l’especial 

amenaça que representa per a aquest a raó de les seves característiques i la capacitat de provocar 

el potencial empitjorament de la seva situació de discriminació87. Parlaríem, doncs, d’un dol 

específic en la que la motivació seria part de la intenció d’actuar coneixent la major 

antijuridicitat de la conducta o, en altres paraules, la seva gravetat incrementada. Els partidaris 

de la separació88, per contra, creuen que la motivació és aliena al dol i es configura com un 

element subjectiu del tipus extra introduït a la descripció típica de l’acció89. En conseqüència, 

els delictes d’odi únicament exigirien un dol bàsic –comprensió i consegüent realització del 

tipus– constatat per la voluntarietat del acte90, on la motivació s’afegiria com un requisit 

 
87 (DOPICO, 2004, pg. 170); (DOLÇ, 2016, pg. 28) nega la rellevància de la tradicional distinció entre mòbil i 

dol.  
88 Entre ells, la Fiscalia General de l’Estat, en base a la interpretació de l’esmentada Circular 7/2009, de 14 de 

mayo, sobre pautas… 
89 (MIR, 2016, pg. 286).i 
90 En paraules de la STS núm. 72/2018, de 9 de febrer de 2018; (CÁMARA, 2018, pg. 12). 



22 

complementari que ha de donar-se per a incórrer en responsabilitat penal. Intenció i motivació 

es mantindrien aïllades, tot i que ambdues haurien d’estar presents. 

A la pràctica, les repercussions d’adoptar una construcció o l’altre tan sols influeixen en 

casuístiques complexes que escapen a l’objectiu d’aquest treball91. Tanmateix, com s’ha pogut 

entreveure, la comprensió dels motius discriminatoris dins l’àmbit subjectiu ens fa retornar, 

inevitablement, a la problemàtica de representar una penalització il·legítima a ulls del nostre 

sistema legal. En els dos casos hom contempla la motivació discriminatòria con un element 

necessari per a l’apreciació del delicte d’incitació a l’odi, el qual equival a dir que fonamenta 

una major il·licitud o injust que justifica la pràctica del ius puniendi92. El cercar la raó al darrere 

d’aquesta circumstància ha generat múltiples interpretacions enfrontades en la doctrina; hom 

pot distingir-ne dos corrents al respecte: les subjectivistes i les objectivistes93, de les que farem 

un repàs no exhaustiu.  

Així, les doctrines subjectivistes consideren que l’especial gravetat dels delictes d’odi resideix, 

a arrel de l’exigència d’una motivació discriminatòria, bé en una major culpabilitat de l’autor, 

o bé en l’especial rebuig que desperta tal actitud “psíquica” ja sigui en el medi social o político-

criminal94. Les implicacions que deriven d’aquesta visió aglutinen diversitat de crítiques d’entre 

les quals, la més notable seria la seva inconstitucionalitat. Com ja hem dit, el recurs als elements 

psíquics continguts a l’esfera interna d’un individu ha de justificar-se necessàriament en la 

realització d’una conducta pertorbadora prèvia per part d’aquest i destinar-se només a 

determinar la seva culpabilitat, o el que és el mateix, la imputabilitat subjectiva –gairebé 

binària– de la conducta a l’autor. Cosa distinta és que la conducta sigui pertorbadora per factors 

lligats a la subjectivitat de qui la executi o que es pugui al·legar l’existència d’una “major 

culpabilitat”, una major responsabilitat individual, per raó d’aquests95. En aquests darrers casos, 

a part de produir-se una intromissió il·legítima en el fur intern de l’individu, el legislador estaria 

utilitzant la ideologia o sentiments del mateix com a fonament de la sanció penal. Aquestes 

 
91 Per exemple: a factors de prova, crims en què concorren diversos actors, mancança de l’element subjectiu 

requerit... 
92 Ja que, sense entrar en la seva naturalesa, en cas de no apreciar-se el “motiu discriminatori” la conducta del art. 

510 CP seria impune per manca de dol específic o d’element subjectiu típic (MIR, 2016).  
93 ´(DÍAZ, 2012, pg. 380) reconeix una tercera interpretació de caràcter mixt; no obstant, la rebutja al compartir 

crítiques amb les concepcions subjectivistes. 
94 (DOPICO, 2004, pg. 145). 
95 Supra, pg. 153; Compartim en aquest punt la definició de culpabilitat que segueix (DÍAZ, 2012, pg. 399). 
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pràctiques s’allunyen dels principis del Dret Penal modern per a evocar pràctiques d’índole 

moralista o de control ideològic pròpies del Dret Penal d’autor96. 

Una resposta compatible amb les nostres garanties constitucionals hauria de basar la 

penalització del discurs d’odi típic en elements objectius i no meres motivacions psíquiques. 

D’aquest punt de vista parteixen les perspectives objectivistes, en la mesura que atribueixen la 

intervenció estatal a una major antijuridicitat o lesivitat de la conducta en relació amb el bé 

jurídic al que afecti. Dit d’altra manera, el discurs incitador no passaria a ser penalitzat per veure 

la motivació discriminadora de l’autor com un sentiment reprovable socialment; en canvi, ho 

seria per entendre la llei que el fet d’actuar per l’acció de tals motius desencadena, d’una forma 

o l’altra, un major mal pels béns jurídics97 . L’àmbit subjectiu no només estaria involucrat 

exclusivament en la realització o no de la conducta com ocorre als sistemes subjectivistes, sinó 

que la seva consegüent materialització contribuiria a la lesió del bé jurídic en qüestió98. 

Solament d’aquesta manera s’adequaria la legislació dels delictes d’odi al principi del fet i 

l’exclusiva protecció de béns jurídics propugnat al nostre ordenament jurídic. 

Arribat aquest punt, a fi d’esbrinar, definitivament, la significació jurídica de la contraposició 

existent entre subjecte passiu i tipus subjectiu a l’art. 510 CP és convenient recuperar la distinció 

bàsica dels dos models legislatius proposats per LAWRENCE (1994). En aquest sentit, 

recordem que l’animus model valora els motius discriminatoris pels quals l’actor ha dirigit la 

seva hostilitat envers un determinat grup, mentre que el discriminatory selection model prioritza 

el fet que la víctima hagi estat elegida per la seva pertinència a un grup, entenent que els efectes 

independentment de les raons concretes que l’han portat a fer-ho99. Com bé apunta DÍAZ (2018, 

pp. 57) l’elecció d’una alternativa o l’altre en l’àmbit del tipus penal alterarà la significació de 

les “característiques protegides” que enumera l’art. 510 CP. Per un costat, assumir que el tipus 

s’acull al segon d’ells implica que parlem més bé de “condicions personals” que fan referència 

a col·lectius concrets –orientació homosexual, ètnia gitana...– sobre els que normalment es 

 
96 (DOPICO, 2004, pg. 152); (LANDA, 2001, pp. 163); (JAKOBS, 1997) parlaria d’un Dret Penal de l’Enemic.  
97 (DOPICO, 2004, pg. 169).  
98 La determinació del perjudici concret sobre el que sostenir la teoria no és rellevant a efectes del que sostenim a 

aquest punt i, en tot cas, varia segons la consideració que faci l’autor del bé jurídic afectat i la naturalesa jurídica 

de l’art. 510. Així, entre altres, (LAURENZO, 1996) estableix per primera vegada un punt de vista objectivista, 

trobant als delictes d’odi una major carrega ofensiva humiliant que pateix la víctima davant per motiu de la 

discriminació; (LANDA, 2001), des d’un punt de vista supraindividual, troba que la major antijuridicitat obeeix a 

l’efecte comunicatiu intimidant sobre el grup; (DOPICO, 2004) adopta també la perspectiva col·lectiva, entenent 

que són delictes que atempten contra la vigència de les expectatives d’indemnitat dels grups discriminats, al formar 

part d’una cadena comunicativa intimidatòria; (DÍAZ, 2012) proposa, per a l’agreujant genèrica de l’art. 22.4ª CP, 

la afectació incrementada al principi d’igualtat que afegeix la motivació. En tot cas, tractarem aquests punts, quan 

sigui adient, en la segona part del treball.  
99 (LAWRENCE, 1994, pg. 59) 
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justifica una protecció superior per la situació de discriminació que pateixen. És dir, es basaria 

en la tutela de minories o grups discriminats, donant protagonisme al subjecte passiu100. Per 

l’altre, adoptar l’animus model com a paradigma aproximarà el terme al de “causes de 

discriminació”, puix que es senyalarà els motius que porten a l’autor a discriminar els membres 

d’un col·lectiu –orientació sexual, ètnia...– sense que sigui significatiu quin sigui aquest, fins i 

tot si és majoritari o dominant. La major gravetat obeiria a l’atac vers el principi d’igualtat en 

la seva vessant absoluta. 

La doctrina encasella la regulació del delicte d’incitació a l’art. 510 CP una mena de model 

mixt101, mal que decantat cap al discriminatory selection model. Aquesta conclusió deriva del 

fet que, mal que la legislació mencioni expressament els motius com a requisits de tipicitat, tant 

la teleologia tradicional de la norma –amb un subjecte passiu col·lectiu–102 com la interpretació 

objectiva predominant sobre el major injust de la conducta suggereixen que són els seus efectes 

i no els procediments psíquics de l’autor els que valora el tipus103. Part dels teòrics arriben a 

propugnar que rere la redacció dels motius trobem un nexe a les situacions fàctiques subjacents 

de discriminació que donen peu a la protecció penal. Al parlar d’actuacions realitzades per 

motius ètnics, el legislador no assenyalaria el seu mòbil sinó que es trobessin dirigides “grups 

diana” històricament discriminats per aquests motius. D’aquesta manera, hauria inclòs 

indirectament els col·lectius desfavorits o vulnerables a través de les característiques 

protegides104. 

Tot pareix apuntar a que la combinació dels dos cercles esdevé, més que el fruit d’una hàbil 

construcció per part del legislador, el resultat la influència de diferents models per via del Dret 

comparat i de l’afany per establir tant polítiques sectorials específiques a la protecció de certs 

col·lectius com d’altres universals a fi de blindar el principi general d’igualtat105. D’això deriva 

 
100 Hem d’apuntar que, encara que al treball reproduïm la habitual coincidència dels col·lectius minoritaris amb 

els discriminats (i així succeeix a la realitat habitualment), en l’àmbit de protecció legal només és rellevant la 

condició de vulnerabilitat del grup. La vocació de protecció cobreix a aquells que experimenten situacions 

desfavorables, sense que importi el seu grau de presència a la societat (podem pensar, també, el cas en que una 

minoria dominant discrimina a un majoria sotmesa) (DOPICO, 2020). 
101 (SERRA, pg. 58), (DÍAZ, 2018, pg. 37), (LANDA, 2001, pg. 79). 
102 (LANDA, 2014, pg. 11) sobre l’origen de la política antidiscriminatòria com a política sectorial de protecció 

de grups.  
103 (DÍAZ, 2012, pg. 377 i pg. 392), (LANDA, 1999, pp. 238).  
104 Aquesta visió portaria a defensar que “no cualquier colectivo o grupo social de persones puede ser tributario 

de la protección que le dispensa la protección del denominado “discurso del odio”, que debe circunscribirse a 

los colectivos vulnerables e históricamente discriminados en el contexto concreto en el que se emita el discurso” 

com fa l’Auto AP Barcelona. 
105 (LANDA, 2014, pg. 10).  
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la necessitat d’acompanyar els textos legals amb construccions doctrinals clares que vetllin per 

l’aplicació adient del tipus en relació amb els seus objectius i límits.  

La situació contrària podria provocar el sobredimensionament del tipus i la seva desvirtuació 

final, especialment si hom oblida en la seva totalitat el fonament de tutela de minories en nom 

de la igualtat genèrica106. Trobem un exemple de la dissonància que genera aquesta pràctica en 

la ja citada Circular 7/2009, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas 

para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, on es 

reconeix – que incitar a l’odi vers els nazis encaixaria en el tipus penal. Proscriure tota forma 

de discriminació entre individus és un objectiu lloable, però cap preguntar-se si per aquesta via 

les normes antidiscriminatòries no desembocaran en un pretext que possibiliti la penalització 

generalitzada d’actes que no comportin necessàriament a un mal addicional o, al menys, tan 

greu com per legitimar una pena més alta. Cal recordar que una tendència expansiva en aquesta 

línia acabaria per conculcar les esferes de comportament emparades per drets fonamentals. 

  

 
106 (LAURENZO, 1996, pp. 246) critica, per exemple, la equiparació entre factors personals de diferent magnitud 

pel que fa a la motivació de discriminació, en especial respecte a la inclusió de les “condicions familiars”. 

(LANDA, 1999b, pp. 237) indica que la determinació del tipus com a precepte protector de col·lectius o minories 

especialment vulnerables ha de posar atenció en la “situación fáctica de vulnerabilidad de cada colectivo” 
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B. ANÀLISIS DE LES CONCEPCIONS DOCTRINALS DE L’INJUST. 

Dit això, ja repassats els elements generals del tipus de discurs d’incitació a l’odi en 

l’ordenament espanyol, centrarem l’estudi en copsar la lògica que hi ha darrere les distintes 

concepcions del delicte, en funció de la naturalesa jurídica que posseeixi i el bé jurídic que 

protegeixi. Més concretament, repassarem la connexió amb el bé en qüestió i els problemes 

amb els límits al ius puniendi que suposa adoptar cadascun dels punts de vista. Per tal de fer-

ho hem decidit transportar la dualitat observada entre les postures doctrinals majoritàries quant 

al bé jurídic concret. Així, tractarem, per un costat, la defensa de la dignitat dels individus i el 

model de convivència constitucional en clau col·lectiva; i per l’altre, també diferenciant la 

titularitat individual de la supraindividual, la integritat i llibertat personals i la pau pública (o 

seguretat existencial del grup). 

 

4. L’odi com a injuria. 

Un dels principals fonaments per a la criminalització del discurs d’odi esdevé el seu contingut 

virtualment ofensiu de cara als individus i col·lectius contra els que es dirigeix107. És evident 

que, d’entre altres possibles conseqüències, les repercussions immediates de les expressions 

d’odi recauen sobre l’honor i la dignitat d’aquests108. Així, l’art. 510 menciona expressament 

al seu segon apartat la penalització alleujada d’aquelles “accions que comportin humiliació, 

menyspreu o descrèdit” en tant que lesionin la dignitat de les persones, mal que no siguin 

idònies per a “provocar” comportaments hostils, discriminadors o d’odi de tercers. Entenem, 

doncs, que el tipus general del primer apartat capta, a part del element d’incitació, la lesió del 

nucli essencial de la personalitat humana109. És aquesta darrera en el que ens centrarem a 

aquesta secció. 

 
107 A saber, el subjecte passiu, que no necessàriament ha de coincidir amb l’auditori receptor al que es dirigeix de 

forma directa la conducta (el missatge del discurs). 
108 Ens adherim així a la interpretació del TEDH, que troba en la dignitat humana la font dels drets de la 

personalitat, entre els que trobem l’honor. (MILIONE & CÁRDENAS, 2020, pg 252) posen com exemple el cas 

Ziembinski v. Polònia §39: “The protection of reputation of those against allegations were made, a right which, 

as an aspect of private life, is protected by art. 8 of the Convention (protecció de la dignitat)”. També STC 

176/1995, de 11 de desembre FJ.5. (WALDRON, 2012, pp. 105), per la seva part, posa de relleu la distinció entre 

ofensa i indignitat, ja que la primera és necessàriament subjectiva mentre que la segona pot valorar-se 

objectivament en la mesura que respon a una realitat social (encara que sol anar acompanyada d’una ofensa als 

sentiments individuals).  
109 (GASCÓN, 2015, pg. 81); veure supra punt 47 sobre l’art. 510.2 en quant a la consideració com tipus privilegiat 

del art. 510.1. A altres sistemes legals s’ha denominat també com a “group defammation” o “group libel” 

(WALDRON, 2012, pp. 39-41).  Es diferencia doncs de l’anterior tipus 510.2 on la pena del libel col·lectiu depenia 

de la seva idoneïtat per a provocar discriminació, odi o violència (LANDA, 1999, pg. 233) encara que la proximitat 

entre ambdós preceptes es palesa en la connexió penològica que fa el mateix art. 510.2 per als moments en què la 

injuria col·lectiva tingui prou magnitud com per desencadenar efectes incitadors.  
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L’aspecte ofensiu de l’odi obliga a contemplar la penalització des del punt de vista del “offence 

principle”110 i analitzar-ho en funció de les seves particularitats. La ofensa com a causa de 

criminalització es dirigeix a formes de comportament que, malgrat no perjudicar o posar en 

perill els interessos o béns aliens a llarg termini (parlaríem en aquest cas del “harm principle”), 

tracten amb greu desconsideració o manca de respecte a altres persones. El delicte de discurs 

d’odi s’erigeix, en aquest aspecte, com un mecanisme legal de defensa de la dignitat com a bé 

jurídic personal de l’individu111. S’aproxima així a tipus com el d’injúries (art. 208 CP) o de 

tracte degradant (art. 173 CP) en quant a la naturalesa jurídica; ço és, la seva realització precisa 

que la conducta resulti en una lesió efectiva de la dignitat o integritat moral de la víctima112. 

Val a dir que l’eventual solapament amb els cercles de protecció que cobreixen els preceptes 

suara esmentats genera problemes per a la doctrina. La discussió resultant enfronta, d’un costat, 

als qui veuen aquesta vessant de l’art. 510 CP com un privilegi penològic que buida de contingut 

els altres delictes i, de l’altra, als que sostenen que el conflicte es resol a favor de la normativa 

antidiscriminatòria a través del criteri d’especialitat113. 

En efecte, és habitual que les expressions d’odi vagin acompanyades de qualificatius vexatoris, 

humiliants o desagradables, però més aviat trobem la causa d’aquest especial interès penal en 

la seva idiosincràsia inherentment discriminatòria. El Tribunal Constitucional ha identificat al 

llarg dels anys una component d’afectació directa a la dignitat humana en les conductes de 

discriminació. Segons la jurisprudència, el tractament desigual motivat per característiques 

diferencials pròpies d’un grup de persones és incompatible amb el respecte a la dignitat humana 

atès que aquesta, per definició, ha d’atribuir-se per igual a tot ésser humà amb independència 

del col·lectiu del que formi part114. En la mesura que l’existència de motius discriminatoris rere 

la perpetració d’accions humiliants, menyspreatives o de descrèdit suposa la negació per a la 

víctima de la condició d’ésser humà en igualtat de condicions respecte els demés, es produeix 

un atemptat extra contra la dignitat115. 

 
110 (VON HIRSH, 2012), a la seva vegada parteix de la nomenclatura de estableix Feinberg al seu tractat sobre els 

límits morals a la intervenció criminal: Harm to self.  
111 Tal com apuntava (LAURENZO, 1996, pp. 236). 
112 Circular 7/2009, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautes...  
113 A favor de la primera postura, parlant de l’agreujant genèrica de l’art. 22.4, (DOPICO, 2004, pp. 160). A favor 

de la segona, (DOLZ, 2016, pp. 26), que s’adhereix a (PORTILLA, 2016), qui ho consideran ”una injuria o un 

atentado a la integridad moral agravado por la finalidad discriminatoria”. (LANDA, 2018, pg. 81) proposa 

criteris de diferenciació entre els tipus.  
114 STC 214/1991, de 11 de novembre (Cas “Violeta Friedman”) 
115 (LAURENZO, 1996, pp. 235), (DOLZ, 2016, pp. 8); ho relacionen amb l’art. 9.2 CE, que insta a la promoció 

per part dels poders públics de mesures per aconseguir que (la llibertat i) igualtat dels individus siguin reals i 

efectives. (DOPICO, 2004, pg. 156); (COMAS, 2016, pg. 1); (ROMERO, 2015, pg. 11). (SERRANO & 

BALLESTEROS, 2017, pg. 3) parlen expressament del dret a la igualtat i a no ser discriminat.  
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4.1. La vulneració de la dignitat individual i l’honor col·lectiu. 

Pel que hem dit fins ara, les justificacions de la pena basades en la ofensa es mostren des del 

que (DOPICO, 2004, pp.164) denomina “perspectiva individualitzant”; o el que és el mateix, 

es concentren en demostrar la major reprotxabilitat de l’il·lícit mitjançant la pròpia percepció 

de l’interès lesionat de la víctima. Així, el que diferenciaria al subjecte passiu d’un delicte de 

discurs d’odi en comparació amb la víctima d’altra delicte d’ofensa, com la injúria, seria que 

experimentaria un perjudici major en les seves pretensions de titularitat personal. A l’expressió 

lesiva de l’honor i dignitat habitual en aquests tipus s’afegiria un desvalor extra en tant que el 

comportament està dotat de càrrega discriminatòria. Seguint aquest raonament, dirigirem el 

nostre anàlisi a concretar les raons darrere de la major antijuridicitat de l’injust, a fi de 

comprovar si suporten la legitimitat de l’acció penal addicional sobre el fenomen del discurs 

d’odi. 

En aquest àmbit, WALDRON (2012) pren com a punt de partida un marc personalista i defineix 

la dignitat individual com una “posició social, el substrat de la reputació bàsica que dona dret 

o autoritza a tota persona a ser tractada com a igual en les relacions diàries de la societat”; al 

que podríem afegir, “en tant que membre de ple dret d’una comunitat jurídica, que l’assisteix 

en atenció al mode personal de de conducció i al pla de vida que hagi elegit lliurement”116. Tal 

descripció supera les concepcions més bàsiques de dignitat i integra tant la noció de l’honor –

sinònim de la posició o reconeixement social– com el binomi del dret a la igualtat i a la no 

discriminació –en la mesura en què exigeix el tractament igual de tots els individus que 

conformen la societat–. No obstant, recórrer a la prohibició de la discriminació o al principi 

d’igualtat de forma genèrica per a definir l’injust del delicte d’incitació a l’odi significaria 

renunciar a la precisió que demana un sistema d’intervenció penal de garanties117. Per tant, 

LAURENZO (1996, pp. 236) postula que és essencial que el bé jurídic lesionat per la 

discriminació estigui correctament determinat; a saber, que capti la situació social valuosa per 

a la convivència que hom vol protegir de comportaments humans per tal d’aclarir també les 

circumstàncies exactes en què és lesiona; la vulneració concreta de la igualtat que menysté 

especialment la dignitat. Segons l’autora, tal especificitat s’assoleix al tipus del que parlem 

gràcies a l’enumeració de les característiques –protegides– que defineixen la motivació 

 
116 (SERRANO y BALLESTEROS, 2017, pg. 3). 
117 Per exemple, (DOPICO, 2004, pg. 157) critica el “caràcter merament referencial” de la igualtat. Segons ell, 

qualsevol conducta il·lícita dirigida contra béns de titularitat individual lesiona el dret a la igualtat ja que la mera 

vulneració d’una norma atempta condicions de tractament igualitari exigibles sobre totes les persones.  
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discriminatòria nociva (de les que, com hem vist, depèn plenament l’apreciació dels delictes 

d’odi118).  

Partint d’aquesta base, la vessant injuriosa del discurs d’odi, en tant que discriminatòria, suposa 

un tracte pejoratiu i de menyspreu que degrada i desqualifica una persona per associació amb 

unes característiques identitàries d’especial rellevància, pròpies d’un cert col·lectiu, i que 

contribueix a crear o aprofundir en un estat de marginació que impedeix la posició de respecte 

i reconeixement necessaris per a participar en termes d’igualtat a la societat 119. Part de la 

doctrina ha relacionat aquesta repercussió amb la denominada dimensió simbòlica general dels 

delictes d’odi. L’atac contra la dignitat contribueix, per una part, a establir una jerarquia entre 

víctima i autor en la que el primer pateix una situació subordinada sota la superioritat estructural 

del segon, i per l’altre, a infondre un sentiment d’inferioritat i terror a la psique de la víctima. 

El discurs és en si mateix discriminador, sense que hagi de donar peu a cap tipus d’actuació 

posterior120. 

Assumir un pla simbòlic no només suposa acceptar la intensificació del menysteniment de la 

dignitat individual de la víctima, sinó que implica que la ofensa pot transcendir a aquesta i 

afectar a un bé jurídic col·lectiu: l’honor del grup al que pertany aquesta121. És així per les 

propietats de les característiques protegides compartides pel grup en què es basa el discurs 

humiliant, que el fan socialment diferenciable. Així, desqualificar a una persona pel fet de 

mostrar una característica específica (per exemple, ser d’ètnia gitana) associa una significació 

negativa a l’atribut; de forma que, al ser aquest perceptible per tercers i estar profundament 

enllaçada amb la identitat del grup, col·lectivitza la ofensa i afecta al conjunt dels seus 

membres.122. El mateix ocorre quan l’expressió injuriosa es dirigeix genèricament al col·lectiu, 

ja que “menyspreant a dit grup socialment diferenciat, es tendeix a provocar de la resta de la 

comunitat sentiments hostils, o, si més no, contraris a la dignitat, estima personal o respecte al 

que tenen dret tots els ciutadans”123. El discurs d’odi delictiu lesiona, doncs, la dignitat de la 

 
118 Veure supra, peu de pàgina 49. (ALASTUEY, 2016, pp. 32) opina, per contra, que la referència a dignitat al 

art. 510.2 manca la definició necessària. (DOPICO, 2004, pg 158) creu que la discriminació a arrel de trets 

identitaris d’especial rellevància no revesteix més rellevància respecte a la igualtat per se que la discriminació per 

qualsevol altre motiu.  
119 (SERRANO y BALLESTEROS, 2017, pp. 2-4), (ALCÁCER, 2018a, pp. 44-45) parla del “efecte silenciador”. 
120 (DÍAZ, 2012, pp. 106), (CÁMARA, 2018, pp. 9), (SERRANO y BALLESTEROS, 2017, pg. 3); per a un 

comentari del dany addicional que implica l’element discriminatori veure (SUMALLA, 2018, pp. 4) o (SERRA, 

2018, pp. 8 i ss.). 
121 (CÁMARA, 2018, pp. 9), (LANDA, 1999, pp. 248-250). 
122 (CÁMARA, 2018, pp. 9), (SERRANO y BALLESTEROS, 2017, pp. 2-4), (WALDRON, 2012, pp. 52). 
123 STC 2141/1991, de 17 de desembre de 1991, on es reconeix  
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víctima i el d’aquells qui comparteixen els seus trets protegits a través de l’honor col·lectiu del 

grup identitari al que pertanyen i la seva posició social124.  

En definitiva, podem dir que la diferència entre la capacitat ofensiva del discurs d’odi típic en 

front de la d’altres modalitats delictives d’expressions vexatòries neix de tres elements lligats a 

la seva dimensió discriminatòria. En primer lloc, la intensificació del greuge a la dignitat 

individual en la mesura que es sotmet a la víctima a una posició de subordinació envers un 

agressor dominant. En segon lloc, contribueix a crear o agreujar una situació de marginació que 

danya el reconeixement social de la víctima i que, en darrer lloc, s’estén a la resta d’individus 

que comparteixen característica protegida amb aquesta, entesos com un col·lectiu definit en 

funció de dita característica125. Val a dir que, sense considerar cap possible limitació posterior, 

aquesta interpretació es decanta per la protecció general de la igualtat, valorant com a conducta 

típica qualsevol tipus de discriminació capaç de produir els efectes descrits indistintament de si 

el grup afectat es troba o no en una situació de vulnerabilitat126. No obstant, tal tesi podria 

decaure si s’exigís un llindar mínim sobre gravetat del dany provocat, donat que els efectes 

lesius variarien segons quin fos el col·lectiu objecte de l’ofensa i no serien sempre rellevants 

per a integrar el tipus.  

Havent dit això, part de la doctrina identifica, en aquests casos, ulteriors repercussions sobre el 

model de convivència social propugnat per la constitució127. A pesar de que no és difícil deduir 

aquesta idea dels postulats que acabem d’exposar, planteja una tessitura complicada pel que fa 

a l’ús del dret penal com una eina per assegurar l’adhesió als principis constitucionals. 

Considerem adient dedicar part d’aquest treball a detallar aquesta premissa, que implica una 

segona dimensió supraindividual de l’injust.  

 

 
124 Val a dir que el Tribunal Constitucional delimita l’honor al voltant del seu “significat personalista” (fa 

referència a persones individualment contemplades). Els grups són titulars de l’honor col·lectiu i les lesions 

d’aquest poden traslladar-se a la dignitat individual dels membres sempre i quan “siguin identificables, com a 

individus, dins de la col·lectivitat” (TERUEL, 2017, pp. 4). 

Postures crítiques consideren l’honor col·lectiu incompatible amb el contingut essencialment individual del dret a 

l’honor i consideren que només pot tenir significació a nivell processal en quant reconeix l’interès legítim del 

col·lectiu i els seus membres per tal de comptar amb legitimació activa en un procediment (TERUEL, 2018, pp. 

32). Per a un anàlisi més profund del concepte d’honor col·lectiu, veure (CUEVA, 2012). 
125 (TERUEL, 2018, pp. 33) opina que aquesta visió sobredimensiona la protecció de l’honor i en detriment a la 

llibertat d’expressió que ha de protegir un ordenament obert i personalista.  
126 Qualsevol discurs que discriminés en funció a una característica protegida desplegaria els efectes descrits, 

encara que es dirigís a un grup dominant. L’objectiu, doncs, no seria protegir col·lectius vulnerables sinó protegir 

de la pròpia discriminació. (LANDA, 1999, pp. 276-281) fa una crítica a aquesta protecció de la igualtat in toto. 
127 (LAURENZO, 1996, pp. 242), (SERRANO y BALLESTEROS, 2017, pp.4), (DOLZ, 2016, pp. 22).  
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4.2. La negació dels valors socials:  

Tal com hem explicat a l’apartat anterior, una de les causes que porten a criminalitzar certes 

vessants del discurs d’odi esdevé la seva capacitat de crear o col·laborar a la persistència de 

desigualtats entre els individus que conformen la societat per raó de caràcters diferencials 

“protegits”. Aquest efecte discriminatori recau, immediatament, sobre la dignitat dels grups 

diana i llurs integrants; però, a la vegada, modifica la situació social general, allunyant-la de 

l’ideal objectiu de convivència propi d’un sistema democràtic de convivència pacífica, plural i 

multicultural128 . En vista a que la consecució total dels objectius d’un acte discriminatori 

suposa un perjudici per a la dignitat del subjecte passiu –degradant el seu reconeixement social– 

derivem que tal acte és, des d’un punt de vista global, potencialment pertorbador per a la 

convivència entesa en termes constitucionals. 

D’aquesta forma, es produeix l’expansió del tipus penal a una dimensió col·lectiva que podríem 

denominar absoluta, comunitària o social129. Ja no es limita, doncs, a salvaguardar els béns 

jurídics del grup vulnerable (el qual suposa, en tot cas, una mena d’individualització dins el 

gruix de la societat), sinó que s’arroga la defensa dels valors superiors de l’ordenament jurídic 

i els fonaments de l’ordre polític i social que afecten a tothom.  

És important en aquest punt esbossar la relació entre els béns jurídics socials d’aquells amb 

arrels personalistes tractats fins ara. Generalment, qualsevol delicte que tipifiqui conductes 

lesives per a béns jurídics individuals copsarà la defensa de l’ordre social democràtic130. Per 

exemple, la protecció que ofereix el codi penal a la integritat física de les persones cerca, entre 

altres elements, impedir que se’ls dificulti la lliure participació en la societat per mitjà de la 

violència o l’amenaça. Tanmateix, la doctrina favorable a reconèixer els valors de convivència 

constitucionals com a bé jurídic protegit dels delictes d’odi advoca per la seva independència; 

és a dir, opinen que la legislació antidiscriminatòria cobreix els principis de la convivència 

democràtica de forma particular i no com a resultat mediat de protegir béns individuals131. 

Malgrat això, diferents autors li atorgant un pes distint com a fonament de l’antijuridicitat. Així, 

 
128 (LAURENZO, 1996, pp. 238) cita la STC 176/1995 d’11 de desembre F.J.5. 
129 (DOLZ, 2016, pp. 9). D’aquí endavant emprarem el terme bé jurídic social o comunitari per a fer referència als 

béns directament resultants de l’ordre constitucional i que comprenen la totalitat de la societat, en contraposició a 

“béns col·lectius o supraindividuals”, que hem utilitzat fins ara per a referir-nos a la titularitat per grups d’individus 

de béns de naturalesa personal (com l’honor o dignitat). 
130 D’acord amb la definició de bé jurídic adoptada a l’apartat 3.1 del treball (“condició rellevant de participació 

de l’individu a la societat”) 
131 (DOLZ, 2016, pp. 9) diu que “en el caso de los delitos de odio, como otros que atacan bienes jurídicos 

supraindividuales o de esta dimensión, el orden social democrático no enmarca el derecho protegido sino que es 

el mismo objeto de protección”.  
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per a LAURENZO (1996, pp. 242) la dimensió social és complementària a la individual: si bé 

no és constitutiva de delicte si no s’acompanya d’una lesió a la dignitat, serveix per a esbrinar 

la gravetat del dany social causat.  Per contra, DOLZ (2016, pp. 9) creu innecessari diferenciar 

entre els béns jurídics protegits directes o indirectes i atorga als dos una importància equivalent 

a l’hora d’estructurar l’injust, que arriba a qualificar de soscavament de l’ordre democràtic a 

través de la lesió d’un individu o grup vulnerable.  

No obstant, ambdós parers afronten gran resistència per part de sectors doctrinals que s’oposen 

a la consideració autònoma de la convivència democràtica com a bé jurídic social objecte dels 

delictes d’odi. El fil conductor principal de les tesis contràries és l’incompliment dels límits 

necessaris sobre l’aplicació de dits delictes; emperò podem classificar-los en dos sectors segons 

quina sigui la circumstància provocadora d’aquesta inadequació. La primera de les crítiques 

gira al voltant de la imprecisió del bé, que consideren massa difús per a poder servir com a 

factor de delimitació a una interpretació restrictiva del tipus. La referència general als valors 

constitucionals no ajuda a determinar la conducta prohibida, i per tant no aporta cap valor afegit 

al seu desenvolupament teòric132. Ans al contrari, podria desencadenar una expansió arbitrària 

de les barreres d’aplicació tipus si hom arribés a localitzar discursos que, malgrat dubtar si són 

propicis a menystenir la dignitat individual, fossin obertament i radicalment oposats als valors 

de la convivència constitucional. El segon dels reprotxes adverteix que, a part de diluir l’àmbit 

de protecció del delicte, el fet d’incloure el model de convivència constitucional com a bé 

protegit autònom sobrepassa les capacitats interventores del Dret que legitima la pròpia carta 

magna133.  

En aquest sentit, la doctrina del Tribunal Constitucional ve recordant que el model democràtic 

espanyol no és militant. En altres paraules, es legítima la imposició de sancions i penes 

destinades a assegurar el compliment de l’ordenament però en cap moment es podrà forçar la 

adhesió positiva a la constitució, institucions o cossos legals134. En conseqüència, la pràctica 

dels drets i llibertats no poden ser limitats pel simple fet d’utilitzar-se amb una finalitat 

anticonstitucional. En concret, quant a la llibertat d’expressió i ideològica que, com sabem, 

col·lideix amb la criminalització de les expressions incitadores a l’odi, el Tribunal ve  postulant 

que la difusió pública de discursos contraris als valors consagrats a la constitució escapa a la 

 
132 (LANDA, 1999, pg. 173). 
133 (TERUEL, 2018, pp. 24), (ALCÁCER, 2012, pp. 2:13). 
134 STC 235/2007 de 7 de novembre de 2007 FJ.4.  Esdevé una posició liberal que s’oposa a l’ideal polític 

comunitarista, en el que es creu que “es poden transmetre valors socials a través de la imposició juridico-penal 

de regles de decor” (THOMMEN, 2012, pp. 189)  
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tipificació del legislador penal, sempre i quan no lesionin efectivament altres drets o béns 

jurídics rellevants. Es consolida, doncs, el principi d’exclusiva protecció de béns jurídics, de 

manera que s’exclouen de la possibilitat de restricció legítima les expressions indignes del 

respecte de la moral cívica o que senzillament xoquen i inquietin a l’Estat o part de la població, 

puix no són prou greus com per justificar-la135. Conseqüentment, la preservació de l’ordre social 

democràtic, en sentit ampli, no pot sostenir-se com un motiu de criminalització autònom del 

delicte d’incitació a l’odi136. Ara bé, l’esfera dels béns jurídics individuals seguirà essent un 

àmbit de protecció vàlida: el resguard sota la llibertat d’expressió decaurà en quant es constati 

la idoneïtat per a lesionar el nucli de la personalitat de l’individu i l’ànim deliberat de 

menysprear, discriminar a persones o grups per raó de condicions protegides137.  

Mal que la distinció pugui resultar clara en abstracte, és innegable que “la dignitat humana 

accepta nivells molt diferents d’afecció” i pot, per aquest motiu, “lesionar-se amb conductes 

molt heterogènies i d’intensitat i gravetat molt diferents”, fins i tot quan hom intenta fer-ne una 

interpretació restrictiva138. Com a resultat, apel·lar a la dignitat o la igualtat per a sancionar com 

a delicte de discurs d’odi un acte d’expressió d’idees impopulars o fins a cert punt ofensives i 

nocives per a la convivència democràtica no és garantia total d’adequació als límits del dret 

penal139. La frontera del discurs d’odi vulnerador de la dignitat amb la llibertat d’expressió és 

especialment complexa i dedicarem els següents punts a destriar els casos en què elements 

morals poden infiltrar-se a la valoració de conductes.  

 

4.2.1. Conflicte amb la llibertat d’expressió: criminalització de la opinió 

controvertida o definició de l’àmbit negatiu de la llibertat d’expressió? 

L’amplitud que atorga el codi penal en quant basa la criminalització d’expressions d’odi 

purament injurioses en l’afectació a la dignitat trasllada el problema de la imprecisió als 

tribunals140. Consegüentment, dins de la indeterminació, és possible que sota la presumpció de 

legitimitat que atorga la retòrica de la dignitat com a dret limítrof a la llibertat d’expressió, es 

 
135 Sürek v. Turquia §36, (TERUEL, 2018, pp. 24), (ALCÁCER, 2012, pp. 2:14). 
136 Pareix que no pot sostenir-se, doncs, que “lo punible es la incitación a la ideología del odio porque estas 

ideologías no pueden ampararse en la libertad de expresión al destruir el orden social democrático” (DOLZ, 

2016, pp. 22). Una visió expansiva d’aquestes característiques és incompatible amb el model constitucional 

espanyol.  
137 STC 235/2007 de 7 de novembre de 2007 FJ.5. 
138 (LANDA, 1999, pp. 278). 
139 (ALCÁCER, 2012, pp. 2:27). 
140 Seguint la lògica que (LAURENZO, 1996, pp. 238) aplica a la pau pública. 
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produeixin excessos en detriment de la llibertat d’expressió. Així, mentre que TERUEL (2018, 

pp. 29) reconeix a la jurisprudència constitucional l’exigència del principi del dany com a 

pressupòsit legitimador del ius puniendi mitjançant la explicitació de “pautes ofensives” on 

fixar les restriccions a la llibertat d’expressió, retreu a la pràctica del Tribunal que aquestes 

manquen una sustentació fàctica que asseguri que només es condemnen aquelles conductes 

efectivament lesives. La pràctica s’aproparia, per tant, a l’excessivament expansiu criteri de 

“bad tendency” abandonat avui dia pel Tribunal Suprem estadounidenc, al no atendre a la 

capacitat ofensiva concreta del discurs141. 

Des d’aquest punt de vista hem de preguntar-nos fins a quin punt la vaguetat de la regulació 

penal pot conduir a la instrumentalització dels delictes d’odi (o, des d’una perspectiva inversa, 

la “funcionalització” de la llibertat d’expressió142) com a eina per desincentivar el discurs 

antidemocràtic. Val a dir que, malgrat que dita finalitat difícilment sigui criticable en la teoria, 

la expansió de tall ideològic del Dret penal més enllà de les seves garanties tradicionals dona a 

l’Estat facultats repressives i inacceptables sobre els drets fonamentals dels ciutadans que 

permeten, en certa manera, imposar forçosament la moral social majoritària i l’adhesió a les 

institucions per via punitiva143.  

Aquesta problemàtica es manté inclús si acceptem, com defensa DOLZ (2016, pp. 8), la lògica 

de que els delictes d’odi esdevenen l’àmbit negatiu dels drets fonamentals i llibertats públiques; 

és dir, els primers no poden projectar-se com a restrictius dels segons perquè existeixen 

precisament per a defensar-los. Segons aquest postulat, els discursos d’odi antidemocràtics, en 

tant que ataquen efectivament –de forma més o menys directa– els drets constitucionals dels 

ciutadans, no poden interpretar-se mai dins del seu àmbit de protecció. Obviant les ja 

esmentades dificultats pràctiques i interpretatives, aquest plantejament dicotòmic, al intentar 

evitar l’estudi de proporcionalitat que acompanya a tota col·lisió de drets, crea noves amenaces 

per a les llibertats que cerca salvaguardar144. Seguint la mateixa terminologia, l’excés de cel en 

la protecció de la llibertat expressió –despullant el discurs d’odi virtualment delictiu de 

 
141 (TERUEL, 2017, pp. 17).  
142 (TERUEL, 2018, pp. 25). Per a una anàlisi de la evolució de la jurisprudència del Tribunal Constitucional 

respecte a quins discursos d’odi empara la llibertat d’expressió i quins poden considerar-se delictius, veure 

(TERUEL, 2018, pp. 23-38). 
143 (LANDA, 2001, pp. 2001); (ALCÁCER, 2018b, pp. 20) destaca que “en la medida en que las opiniones 

contrarias a la dignidad e igualdad son equiparadas a la injuria y al insulto, lo protegido quedará realmente 

circunscrito a la transmisión de ideas y opiniones que no sean contrarias a los valores constitucionales”.  
144 (ALCÁCER, 2018b, pp. 9) qualifica com a “jurisprudència d’excepció” a l’aparell argumental que sustenta en 

les instàncies judicials aquesta tesi. 
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garanties– acabaria per generar un “efecte descoratjador” contraproduent145. La restricció 

coactiva d’expressions d’una certa categoria, si no gaudeixen d’una identificació clara, 

dissuadeix a la resta de la població d’expressar idees que no necessàriament haurien de 

comprendre’s al tipus delictiu. Com a resultat, es produirien danys vers la pluralitat i llibertat 

del discurs democràtic a la protecció del qual s’al·lega, que, a més, poden tornar-se en contra 

dels col·lectius vulnerables146.  

Una deriva en aquesta direcció suposaria integrar al Dret penal components aliens al domini 

jurídic i allunyats del sistema de dret penal del fet que, com hem vist al llarg del treball, ha de 

promulgar una societat democràtica. A l’acceptar que la mera contravenció de la moral o 

sentiments majoritaris justifica la penalització d’una conducta147, hom deixa d’atendre a la 

lesivitat de l’expressió per se i passa a contemplar factors relatius la valoració que fa la 

comunitat d’aquesta. Els delictes d’odi serien objecte de major sanció no pels elements 

objectius de l’injust, el major perjudici d’un bé jurídic, sinó per mor de veure’s com un crim 

especialment odiós –en comparació a altres crims– a ulls d’una societat on predominen valors 

democràtics. Conforme l’aparent justificació que confereix la valoració de certs delictes com 

odiosos (“heinous crimes”) i l’afany per perseguir-los, s’erosionen garanties penals bàsiques. 

Aquesta modalitat expansiva del Dret penal mostra, segons DÍAZ (2018, pp. 45), similituds 

amb els postulats del dret penal de l’enemic schmittià en el sentit que es redueix la facultat de 

defensa de l’autor per mor de percebre’l socialment com algú especialment mereixedor de 

càstig. Aquesta conseqüència no pot ser mai conforme als propis valors que volen defendre’s 

en un Estat social i democràtic de Dret148 amb un sistema constitucional no militant149.  

En la mateixa línia, la versemblança de les característiques que defineixen conducta típica de 

l’art. 510 CP amb les que exigeixen altres delictes destinats a la defensa de l’honor, la 

indemnitat moral o la dignitat (com els ja mencionats delictes d’injúries i el tracte inhumà o 

degradant) suggereix que és requisitòria una lectura restrictiva, o al menys específica, dels seus 

 
145 Veure peu de pàgina 14, sobre el “chilling effect”.  
146 (ALCÁCER, 2018b. pp. 15), (ALCÁCER, 2018a, pp. 44) exemplifica aquest fet amb el cas de minories que es 

veuen obligades a moderar o censurar els seus missatges reactius als grups intolerants que els ataquen per a evitar 

que es vegin considerats com a expressions d’odi.  
147 STS núm. 72/2018, 9 de Febrero de 2018: “[les expressions d’odi] d’alguna manera són expressions que per 

la seva gravetat, per ferir els sentiments comuns a la ciutadania, s’integren a la tipicitat [del art. 510 CP] 
148 (MIR, 2016); (ROXIN, 2003, pp. 56) nega que l’acció penal amb finalitat purament ideològica o per a castigar 

meres immoralitats no pot servir com a pretext per a la protecció de béns jurídics.   
149 (TERUEL, 2018, pp. 21) qualifica el sistema constitucional espanyol, en aquest sentit, com a obert i 

personalista. En altres paraules, la Constitució Espanyola reconeix la “libertad como un derecho de la propia 

persona para su desarrollo libre y autónomo, aunque resulta (sic) “egoista” ”.  
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criteris d’aplicació150. En el cas contrari, de descuidar-se l’anàlisi sobre les propietats exactes  

del supòsit de fet sancionat en nom de la protecció dels valors democràtics, es ressentiria la 

coherència del codi penal, buidant arbitràriament de contingut certs preceptes, així com també 

perillaria el compliment del principi de proporcionalitat de les penes. En definitiva, cap solució 

simplista aconseguirà assegurar el respecte a la dignitat de les persones alhora que protegeix la 

llibertat d’expressió i la convivència democràtica: amenaçades tant pels excessos del discursos 

d’odi greus com per l’abús del poder sancionador estatal. En conseqüència, és essencial que 

quan un tribunal condemni una expressió com a delicte d’incitació d’odi sigui perquè 

estrictament s’hagi acreditat la provocació del dany particular a la dignitat individual i 

col·lectiva, d’acord amb el que hem descrit a apartats anteriors. Entenem que una tasca 

minuciosa de graduació del dany respon necessàriament a una interpretació restrictiva del tipus 

que, en tant que connecta amb elements de reconeixement social, ha de tenir present la realitat 

històrica i social en la que s’aplica. 

 

4.2.2. Influència del context social en el llindar de la punibilitat: la tolerància com 

a possible justificació de l’exclusió penal.  

En base a la definició del tipus plantejada, la constatació dels elements que integren la tipicitat 

del delicte de discurs d’odi ofensiu vers la dignitat necessitarà, inevitablement, atendre al 

context històric, polític i social del lloc en què hom desenvolupa la conducta151. Així, només en 

circumstàncies particulars de vulnerabilitat d’un grup hom podria entendre unes expressions 

discriminatòries, per una banda, com a detentores de la magnitud ofensiva requerida per a 

vulnerar la dignitat de l’individu, i per l’altra, idònies per a produir els efectes “simbòlics” de 

marginació col·lectiva que justifiquen el delicte. L’estructura social determinarà, doncs, quan 

el discurs d’odi provoca un perjudici subsumible al delicte de l’art. 510.2 CP i no a altres 

mecanismes de defensa de la dignitat (o, fins i tot, ser atípic). 

La dependència de la tipicitat respecte de la significació social contemporània de la conducta 

és una característica compartida pels delictes relatius a l’honor i a conductes injurioses. La 

dificultat d’establir un significat exacte o una “delimitació en abstracte” dels termes es 

reflecteix tant en la doctrina constitucional com en la pròpia redacció del Codi Penal. En el 

primer dels casos, el Tribunal Constitucional establí que el contingut del dret a l’honor dependrà 

 
150 (LANDA, 2018, pp. 81).  
151 (LANDA, 1999a, pp. 251), (ROSENFELD, 2005, pp. 158 i ss.).  
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de les “normes, valors i idees socials vigents a cada moment”152. Pel que fa a la penalització de 

la injúria, l’art. 208 del CP circumscriu la intervenció a aquelles injúries que “per la seva 

naturalesa, efectes i circumstàncies, siguin tingudes en concepte públic per greus”. En termes 

més generals, ROXIN (2003, pp. 57) reconeix que el canvi social pot implicar la transformació 

del concepte del bé jurídic entès com a mitjà d’enjudiciament, posteriorment concretat a cada 

precepte penal153.  

El mateix raonament pot seguir-se en l’assumpte que ens ocupa; però, cal tenir en compte que 

a aquest la mutabilitat no es predica quant a la consideració del bé jurídic, sinó respecte la 

perjudicialitat de l’acte en qüestió i, per tant, sobre la seva tipicitat. D’igual forma que la càrrega 

ofensiva d’una expressió haurà de valorar-se d’acord amb la transcendència que li és atorgada 

socialment; les conseqüències discriminatòries de la mateixa es subordinaran a la identificació 

del subjece passiu en un col·lectiu socialment vulnerable –característica que s’acreditarà 

mitjançant l’anàlisi del passat històric i les condicions d’existència material actuals del grup154– 

que també és objecte de l’atac. En cas de no complir-se el darrer requisit, la conducta podria 

ser constitutiva d’injúria però no suposaria un delicte d’incitació a l’odi per mancar la lesivitat 

addicional envers la dignitat i l’afecció grupal que pressuposa el tipus. 

Cal matisar la tesi exposada enfrontant-la a argumentacions crítiques. Per un costat, alguns 

autors opinen que la relativitat idiosincràtica del context social-històric debilita la validesa de 

fonamentar el delicte de discurs d’odi d’aquesta forma. Tal indefinició xocaria amb el principi 

de taxativitat que hauria d’imperar al Dret Penal d’un Estat social i democràtic de Dret, fet pel 

qual caldria optar per construccions doctrinals de major concreció155. Per l’altra costat, 

ALCÁCER (2018), posa en tela de judici la utilitat de les mesures de repressió del discurs d’odi 

que atempta únicament contra la dignitat dels membres de col·lectius vulnerables. Obeint al 

mateix substrat social del delicte, creu que són factors de desigualtat estructurals els que 

originen la discriminació més que els discursos obertament hostils o ofensius. Encara que hom 

els suprimís de l’entorn del debat públic a través de la repressió penal no solucionaria la 

problemàtica de marginalitat dels grups. Per tant, estaríem negant sense motivació suficient a 

 
152 (SAAVEDRA, 2006, pp. 564), citant la STC 185/1989; (VON HIRSH, 2012, pp. 168) diu que és la convenció 

social la que dota a determinades paraules d’un significat injuriós.  
153 En el mateix sentit, (MIR, 2016, pp. 173) reconeix que la definició dels béns (jurídics) no es desenvolupa de 

forma aliena als interessos i valors històrics vinculats a l’estructura social d’un lloc i temps en concret: els ciutadans 

(o la classe social dominant) elegeixen què objectes reuneixen les condicions necessàries per a constituir els béns.  
154 (DOLZ, 2016, pp. 14). Seguint aquest raonament, la lesivitat de la injúria pot variar també segons les 

característiques del subjecte passiu, pensem en que utilitzar la comparació amb un primat com a insult no té la 

mateixa connotació si es dirigeix contra una persona amb trets nord-europeus que una amb caràcters africans.  
155 (LANDA, 1999, pp. 281).  
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un sector poblacional el dret de discutir públicament el seu discurs ideològic, un fenomen 

inadmissible a una Democràcia deliberativa on prima la llibertat d’expressió 156.  

Ambdues idees poden portar a suggerir la limitació de la criminalització d’aquesta modalitat de 

discurs d’odi emprant la noció de la tolerància157. En altres paraules, el fet d’enriquir el debat 

públic o evitar la influència de conceptes socialment relatius al Codi Penal servirien com a raons 

favorables a la despenalització d’una conducta lesiva o que posa en perill els interessos de 

tercers i que és, en principi, indesitjable en termes normatius158. Les expressions 

discriminatòries, encara que siguin proferides irrespectuosament i tinguin un evident caràcter 

pertorbador, poden considerar-se, al cap i a la fi, una forma d’autorepresentació a l’espai públic 

en correspondència a l’emissió de la ideologia individual. En tant que constitueixen, junt amb 

altres comportaments, un estil particular de vida i tenen unes fronteres d’acceptació 

indubtablement difuses a una societat plural com la nostra159, hom podria defensar l’exclusió 

penal del libel col·lectiu en benefici d’un major marge de maniobra que afavorís la llibertat 

d’expressió, la diversitat ideològica i la funcionalitat de les deliberacions públiques160. 

No obstant, VON HIRSH (2012) estableix una tercera condició per tal d’habilitar el recurs a la 

tolerància: la menor gravetat dels comportaments pertorbadors que volen excusar-se en 

comparació a altres danys jurídico-penals. Més específicament, proposa com a estàndards 

d’inaplicació tant que el comportament suposi una greu desconsideració o manca de respecte 

com que derivi en efectes socials secundaris negatius a llarg termini. Sota aquest escrutini, les 

manifestacions injurioses d’índole discriminatòria escaparien de l’abast aconsellable de la 

tolerància. Tal com exemplifica l’autor amb els insults racistes els suara esmentats discursos 

són intensament degradants i, a sobre, poden resultar en l’exclusió social dels col·lectius 

afectes161. Hem de reconèixer, en sentit contrari, que de no concórrer les dues condicions, el 

 
156 (ALCÁCER, 2018, pp. 44), (ALCÁCER, 2012, pp. 2:29); segons l’autor, això no implica que l’Estat hagi de 

mostrar-se neutral davant les manifestacions discriminatòries i proposa altres mecanismes per a desincentivar-les 

o promocionar missatges oposats (per exemple, utilitzant publicitat institucional, facilitant la inclusió per via 

d’ajudes econòmiques, introduint assignatures als programes educatius, potenciant el “discurs de defensa”...).  
157 (ALCÁCER, 2012, pp. 02:28): “Pero en un Estado democrático deben tolerarse los riesgos inherentes a la 

discusión política y permitir tanto un debate amplio, robusto y desinhibido como la incorporación al mismo de 

todas las opiniones, so pena de socavar la propia calidad democrática de la deliberación al quedar excluidas de 

iure ciertas posiciones ideológicas”.  
158 (VON HIRSH, 2012, pp. 165).  
159 (Supra, pp. 165). Respecte a la acceptació ens referim a què, encara que cada vegada existeix més convergència 

entre l’opinió pública a l’hora de qualificar certes expressions com a racistes (per exemple), no podem parlar 

encara d’un grau d’homogeneïtat majoritari. Així, un qualificatiu d’immens desvalor per alguns ciutadans a arrel 

de la seva connotació racista tindrà escassa importància per altres, fins i tot dins de la raça atacada. 
160 (ALCÁCER, 2012, pp. 2:28) denomina breathing space al marge de maniobra del que parlem.  
161 (VON HIRSH, 2012, pp. 172).  



39 

pes a una societat democràtica dels béns auxiliats per la tolerància (en especial la llibertat 

d’expressió) inclina la balança a favor de la despenalització del discurs. Com podem veure, les 

raons que possibilitarien l’exclusió penal del discurs d’odi contrari a la dignitat es configuren 

de forma paral·lela i contraposada a les causes de la seva major antijuridicitat i consegüent 

criminalització pròpia: la clau per a la legitimitat del tipus ha de trobar-se, doncs, en aquestes. 

D’una banda, en vista a què l’especial gravetat de la ofensa es predica també en els casos 

generals d’injúria o als delictes relacionats amb la integritat moral i es troba generalment 

acceptada doctrinalment, podem concloure que el principal tret definitori d’aquesta vessant del 

delicte d’incitació d’odi es localitza al seu potencial discriminatori sobre col·lectius 

vulnerables: el denominat efecte silenciador. Segons aquesta lògica, el menysteniment de la 

dignitat dels membres d’un grup victimitzat –la seva deshumanització– condueix a una 

progressiva desautorització de llurs opinions i, en últim terme, a l’exclusió del debat públic, 

entre altres activitats de la societat civil162. (ALCÁCER, 2012) confina les ocasions en què 

aquest fenomen és possible en l’entorn de societats en situació de crisi estructural, on les 

desigualtats existents tenen prou magnitud com per a impedir la llibertat efectiva d’expressió 

pública als membres de certs col·lectius. A les societats estables sense desequilibris estructurals 

greus, en canvi, hom podrà recórrer a altres mecanismes a l’hora de fer front el discurs d’odi a 

fi de preservar el dret penal com un instrument d’ultima ratio. Ara  bé, es difícil detectar aquesta 

situació ideal a les societats modernes, on, malgrat tenir tots possibilitat d’expressió pública en 

major o menor grau, és innegable que les facultats de difondre el missatge divergeixen 

enormement entre sectors poblacionals163. D’aquesta manera, la condició social de 

vulnerabilitat del col·lectiu actua com a barem per a apreciar les condicions de desequilibri que 

fan possible l’efecte silenciador d’un discurs discriminador164.  

D’altra banda, la incidència d’un pretext acreditatiu per a la tolerància variarà segons la  mesura 

de l’aportació del discurs pertorbador al debat públic (el que hom vol protegir amb la 

despenalització), al menys prima faccie. Això es reflecteix en l’àmbit subjectiu de l’emissor, 

que a la vegada pot matisar-se observant el context de l’emissió. A saber, encara que pugui 

contenir idees discriminatòries o ofensives, el valor deliberatiu d’un estudi científic o un 

 
162 (ALCÁCER, 2012, pp. 02:30), emprant la terminologia encunyada per Owen Fiss a “La ironia de la llibertat 

d’expressió”: l’exclusió impediria que el grup pogués defensar-se mitjançant el contra-debat i justificaria la 

intervenció penal. Aquest punt de vista planteja una noció del discurs d’odi similar a la de (DOLZ, 2016), en tant 

que no forma part de la llibertat d’expressió sinó que la limita: es troba en l’àmbit negatiu del dret.  
163 (MARTÍN, 2014, pp. 92). 
164 (LANDA, 2018,pp. 82) reconeix en la intenció deshumanitzant el pas previ a la futura justificació i incitació 

d’agressions que penalitza el primer apartat de l’art. 510 CP. Introduiria la justificació del “harm principle”. 
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manifest polític, per molt incorrectes que siguin les conclusions que assoleixin, serà superior al 

de la mera invectiva injuriosa o calumniant dirigida a deshumanitzar un cert grup. Mentre que 

els primers són vehicle de transmissió d’idees, que per la protecció de la llibertat d’expressió 

poden ser contràries als valors constitucionals, el segon neix exclusivament d’un ànim 

humiliant i de menyspreu (una mena d’animus injuriandi)165. Per a la criminalització del discurs 

d’odi injuriant haurem d’estudiar la relació d’aquest amb l’idea subjacent del què vol comunicar 

l’emissor, si és gratuït o pel contrari forma part d’una altra expressió garantida per llibertats 

fonamentals (artística, ideològica, científica...), amb l’objectiu últim de desvetllar la motivació 

de l’autor166.  

En síntesi, fent una interpretació corresponent al text de l’actual CP, el discurs d’odi purament 

atemptatori contra la dignitat, individual i col·lectiva, excedirà la protecció de la tolerància, i 

per tant haurà de ser penalitzat, si concorren tant la intenció de l’autor d’humiliar a tot un 

col·lectiu (encara que sigui per mitjà d’un membre concret) com la gravetat suficient de 

l’expressió per a degradar a tot el grup a ulls de l’opinió pública (desembocant en un efecte 

silenciador). Així, per un costat, l’àmbit subjectiu s’examinarà respecte a la relació del missatge 

ofensiu amb un possible discurs emparat per la llibertat d’expressió. Per l’altre costat, la 

idoneïtat material de l’acte haurà de valorar-se segons el context mediat del discurs167, com 

també en base al concepte públic predominant sobre les injúries vessades quant a la seva 

lesivitat. Per últim, hom contemplarà la particular situació de vulnerabilitat social en la que es 

trobi el col·lectiu victimitzat en aquell moment del temps pel que fa a l’adequació per a limitar 

de facto la participació en el discurs públic del seu entorn pròxim168. Una interpretació 

 
165 La SAP Barcelona, Secció 2, núm. 713/2014 de 22 de Juliol de 2014 absol del delicte de l’art. 510.2 a l’antic 

CP pel fet de no detectar animus injuriandi en les expressions. Encara que la jurisprudència majoritària estigui 

d’acord en què aquest element ja no és necessari per apreciar el delicte d’injúries, podria servir com a instrument 

per a diferenciar el discurs d’odi injuriant de la mera difusió d’idees controvertides.  
166 (Supra, pp. 82) entén aquesta valoració com un filtre de rellevància penal de les expressions. En aquest sentit, 

(ROSENFELD, 2005, pp. 158) diferencia entre el discurs d’odi “en forma” i “en substancia”. El primer es refereix 

a l’aparença de ser degradant i el segon descriu l’ànim discriminador de transmetre menyspreu, que no 

necessàriament han de coincidir. Així, un argumentari purament discriminatori pot camuflar-se baix l’aparença 

d’un estudi científic rigorós o un qualificatiu històricament homòfoba pot ser emprada per membres del col·lectiu 

homosexual de forma amistosa per a despullar el terme de la seva significació discriminatòria. Sembla ser que la 

doctrina espanyola està d’acord en penalitzar els casos en què l’element formal és present i es pot, al menys, intuir 

clarament el substancial; però es mostra poc inclinada a criminalitzar els casos en què només sigui substancial.  
167 Parlem de criteris de perillositat ex ante útils per a examinar la tipicitat de la conducta en general, com són els 

suggerits al Pla d’acció de Rabat: el lloc on es fa el discurs, la influència de l’orador, entre molts altres. Recordem, 

a part, que el discurs típic sempre ha de ser públic.  

168 Un raonament similar pot trobar-se a l’Auto de l’AP de Barcelona. D’altra banda, aquesta interpretació apropa 

l’art. 510.2 CP al concepte de “injuria col·lectiva provocadora” que utilitza (LANDA, 1999, pp. 231 i ss.) per a 

fer referència al delicte que tipificava l’anterior redacció del CP: la injúria col·lectiva ha de “provocar” la 

discriminació del grup en el debat públic.  
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restrictiva en aquests termes esdevé apropiada considerant la teleologia del precepte, a la vegada 

que s’ajusta als límits constitucionals de la intervenció penal i permet que la problemàtica de la 

discriminació compti amb un espai prou ample al terreny de la discussió social. 

 

5. L’odi com a provocació.  

La capacitat incitadora o provocadora esdevé la nota característica del discurs d’odi criminal i 

la figura central que dona nom a l’art. 510. L’assignació d’una major pena confirma que la 

conseqüència més preocupant de les expressions públiques d’odi per al legislador resideix en 

la possibilitat de que fomentin, promoguin o incitin “directa o indirectament a l’odi, hostilitat, 

discriminació o violència“ vers col·lectius protegits o mitjançant els seus membres169. Així, a 

aquesta modalitat delictiva del discurs hom pretén perseguir, en paraules de (LANDA, 2001, 

pp. 79), les “manifestacions agitatòries i de propaganda que cerquin un enverinament del clima 

social i polític contra determinats grups”; això és, aquelles conductes que contribueixen a la 

creació un ambient d’hostilitat i discriminació susceptible de materialitzar-se en atemptats 

contra la integritat física i llibertat dels grups diana o bé d’impedir l’exercici de llurs drets 

fonamentals. La intervenció penal s’anticipa així a la lesió del tipus.  

No és senzill delimitar l’essència de l’injust partint només d’aquest fonament. Les dificultats 

de copsar dins els límits penals la diversitat de verbs i resultats recollits al tipus han suscitat un 

ingent cos de deliberació doctrinal on trobem concepcions substancialment diferenciades entorn 

la naturalesa del delicte i l’element d’antijuridicitat present a la conducta. 

Així, per un costat, un dels principals objectes de divergència teòrica ha estat la significació 

dels termes fomentar, promoure i incitar, substitutius del verb “provocaren” a l’anterior 

redacció del precepte. Si bé la conducta penada és la pròpia expressió provocadora, la connexió 

entre aquesta i la posterior transgressió de l’ordre jurídic especificarà els límits d’intervenció 

legal en tant que defineixi el grau d’exactitud exigible sobre el missatge. Donat que la inclusió 

de la promoció i foment és generalment considerada simplement sinònima del verb incitar170, 

caldrà esbrinar l’abast d’aquest darrer per a convenir la naturalesa jurídica del discurs d’odi 

incitador. Per l’altre, mal que precisem la tipologia de la incitació típica, roman la necessitat de 

 
169 El delicte d’incitació a l’odi de l’art. 510 CP s’ha considerat la pedra angular de la normativa antidiscriminatòria 

espanyola ((DÍAZ, 2012, pp. 393), (LANDA, 2001, pp. 79).  
170 (Supra, pp. 68) els qualifica d’equivalents funcionals i, per la seva banda, (GASCÓN, 2015, pp. 75) els 

considera superflus i creu que ofusquen el significat del tipus.  
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concretar la producció del dany al bé jurídic, de la qual dependrà indefectiblement el llindar 

mínim de magnitud necessari per assolir la rellevància típica.  

Aquests seran els punts a desenvolupar als següents apartats. Primerament, revisarem la 

progressió del problema interpretatiu sobre la noció de provocació en jurisprudència i doctrina, 

mencionant breument les implicacions de cadascun dels plantejaments, fins arribar a l’actual (i 

controvertit) consens al voltant de la incitació indirecta. En segon lloc repassarem algunes 

construccions teòriques al voltant del bé jurídic afectat i les seves limitacions. Finalment, 

exposarem alguns dels possibles factors justificants de la punibilitat a fi de dilucidar quin 

permet dur a terme una interpretació del delicte adient als límits del dret penal.  

5.1. El foment de futures agressions: els requisits de la provocació. 

Ja des de l’entrada en vigor de l’antic CP de 1995, la preocupació sobre la indefinició general 

de les conductes que abastava el delicte de provocació a l’odi estimulà, entre molts sectors de 

la doctrina penal, la composició d’un seguit de propostes destinades a estructurar-lo. Amb 

aquesta finalitat, gran part d’aquestes seguien com a fil conductor la correcta interpretació del 

terme “provocació” al tipus. Ço és perquè la significació del verb típic ajudava a fixar la relació 

exigible per a la punibilitat entre la conducta típica (l’expressió) i el resultat d’aquesta (la 

discriminació, l’odi o la violència). Així doncs, l’elecció d’un grau de provocació o altre 

actuaria com a instrument per a demarcar les barreres a l’aplicació del delicte. Partint d’aquest 

punt de vista, varen sorgir distintes lectures segons es decantessin per fórmules més o menys 

expansiva de l’article. 

La postura majoritària171 a aquest respecte optà per equiparar plenament la provocació de l’art. 

510 a la definició genèrica que ja recollia el CP al seu art. 18.1. En conseqüència, hom havia 

de reconèixer a les expressions d’odi les característiques corresponents a un acte preparatori –

caràcter directe de la incitació, publicitat, i l’objectiu de suscitar en un tercer la perpetració d’un 

acte delictiu determinat– per a poder considerar-les típiques. Dit d’altra manera, l’àmbit de 

protecció típica exclusivament comprendria la provocació directa a la comissió de delictes 

discriminatoris o actes violents concrets envers els col·lectius protegits i llurs integrants, 

necessàriament realitzada públicament per l’ús de distints mitjans172. La utilitat restrictiva 

d’aquesta perspectiva és evident: quedarien excloses de càstic tant la mera manifestació i 

difusió de discursos discriminatoris com l’enaltiment de doctrines indirectament justificadores 

 
171 (SERRA, 2018, pp. 66), (ALASTUEY, 2016, pp. 16), (GASCÓN, 2015, pp. 74).  
172 (ALASTUEY, 2016, pp. 9). 
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d’aquests, encara que comportessin risc de generar intencions delictives entre els seus 

destinataris173.  

No obstant, el fonament de literalitat de la teoria enfrontava objeccions en quant contemplem 

l’acció típica de “provocar l’odi” ja que no es podia desprendre una necessitat de què l’acte 

provocat fos delictiu. La solució aportada per alguns dels autors consistí en superar la accepció 

purament emocional d’odi i canalitzar-ho de forma que implicaria la creació d’actituds 

autènticament hostils i, fins i tot, la realització de fets lesius vers els membres del grup174. En 

conseqüència transfiguraren la tesi a una “provocació sui generis limitada” que mantenia els 

requisits de la incitació directa i la publicitat, però que reemplaçava l’objecte: ja no comprendria 

només els il·lícits penals sinó qualsevol conducta antijurídica. La naturalesa del delicte es 

desplaça així del acte preparatori punible però, segons alguns autors, conserva les notes 

definitòries del delicte de perill concret; o en altres paraules, l’adelantament de les fronteres de 

la tutela penal sobre conductes idònies per a posar en perill béns jurídics protegits175. En tot cas, 

els límits a l’aplicació continuen vigents en tant que, per tal de ser sancionable, la incitació ha 

de traduir-se en un perill real i pròxim de producció de fets discriminatoris greus –siguin 

delictius o no– contra el grup diana (“l’antesala de la violència”). Es tracta d’un perill de 

conductes antijurídiques futures (que, a la vegada, seran autorresponsables).  

La propagació d’aquest parer entre la judicatura resultà en sentit absolutori de la immensa 

majoria de sentències prèvies a la reforma de 2015176. D’entre aquestes podem destacar la STC  

235/2007, el “Cas Varela”, on el Tribunal determina al la naturalesa directa de la provocació 

tipificada a l’art. 510.1 CP (FJ.6). Per la seva part, la STS 259/2011, coneguda com del “Cas 

Llibreria Kalki”, recorre expressament els criteris de les postures exposades per a recolzar la 

seva decisió. Després de recordar el principi d’intervenció mínima del dret Penal, la resolució 

citada confirma la tendència jurisprudencial, indicant que “la utilització del terme provocació 

ha conduït a sostenir que es precís que es compleixin els requisits de l’article 18, excepte el 

relatiu a que el fet al que es provoca sigui constitutiu de delicte [...] es precís que es tracti d’una 

incitació directa a la comissió de fets mínimament concretats” (FJ. 2)177. 

No obstant això, un altre sector doctrinal s’oposà a les interpretacions restrictives suara 

descrites. Sostenien que la incitació de l’art. 510 CP era incompatible amb els criteris de la 

 
173 (COMAS, 2016, pp. 9).  
174 (ALASTUEY, 2016, pp. 10), 
175 (Supra, pp. 9), (COMAS, 2016, pp. 10), (ROMERO, 2015, pp. 4).  
176 Veure (SERRA, 2018, pp. 67) per a més exemples. 
177 Per a un comentari en profunditat, veure (CUEVA, 2012, pp. 101 i ss.). 
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provocació genèrica en la mesura que es solapava amb el contingut l’art. 18.1 CP. A més, afegia 

al delicte un sentit de concreció no pretès pel legislador i excessivament estricte en comparació 

a les directrius internacionals que havien de guiar la regulació espanyola178. Per contra, la tesi 

apropiada havia de defugir de rigideses que impossibilitessin la repressió d’aquelles conductes 

que, malgrat no constituir “l’antesala de la violència”, propaguin idees intolerants per si 

mateixes perilloses179. Rebutjaven que el discurs d’odi que incorria en la provocació directa fou 

l’únic condemnat pel tipus i advocaven per una provocació sui generis no restrictiva que 

acceptés la incitació indirecta o genèrica180 com a mode de comissió. Parlaríem d’un delicte de 

perill abstracte en el qual la consumació no depèn de la lesió d’un bé jurídic: hom castigaria el 

risc que genera la conducta per se al moment de produir-se sense haver de concretar un resultat 

de perill ulterior. 

Mal que contrariés la jurisprudència dels alts tribunals entorn al delicte de provocació a l’odi, 

el Tribunal Constitucional havia reconegut a la mateixa STC 235/2007 la legitimitat de 

perseguir penalment conductes de justificació del genocidi (dins l’anterior art. 607.2 CP)  quan 

posseeïssin un efecte incitador indirecte i encara que “no resultin clarament idònies per a 

incitar directament a la comissió de delictes” (FJ.9). El motiu al·legat per tal d’evitar la 

protecció constitucional de la llibertat d’expressió, a part de l’especial gravetat dels delictes de 

genocidi, era l’eventual conflicte amb béns jurídics d’especial transcendència que podia 

comportar la difusió pública d’idees justificant-los. Tot això sempre i quan suposi un “mode 

d’incitació indirecta a la seva perpetració”, la “provocació de l’odi cap a determinats grups” 

o bé “representi un perill cert de generar un clima de violència i hostilitat que pugui concretar-

se en actes específics de discriminació” (FJ.9)181. És a dir, quan constitueixi un perill cert.  

Sorprenentment, la reforma de 2015 s’acollí a la citada interpretació constitucional per a 

solucionar la disputa al voltant de la provocació. Mitjançant el canvi de verb típic a “fomentar, 

promoure o incitar”, la nova redacció es separava de la provocació de l’art. 18.1 i acollia 

obertament la tesi de la provocació sui generis no restrictiva, en aquell moment minoritària. La 

modificació fou celebrada a alguns sectors per adaptar-se a les formes de discurs d’odi incitador 

més subtils i més freqüents que, tot i provocar situacions de perill similars als directes, havien 

 
178 Entre altres, la postura del TEDH a casos com l’esmentat Féret v. Bèlgica.  
179 (COMAS, 2016, pp. 10), (SERRA, 2018, pp. 67). 

180 És a dir, la incitació general on no es provoca un acte hostil definit i relativament immediat.  
181 Sota la mateixa lògica, declarà inconstitucional la criminalització de conductes de mera negació, al entendre 

que no incorrien en la perillositat necessària. Una lectura més minuciosa de la sentència a (LANDA, 2012). 
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restat impunes fins el moment182. Tanmateix, les postures restrictives alertaven de l’expansió 

desmesurada del tipus amb el corresponent perill de conculcar il·legítimament el dret 

constitucional a la llibertat d’expressió i sobrepassar els principis penals bàsics183.  

 

5.2. El perill d’un dany futur: l’odi com a delicte de clima. 

Una vegada assumida la possibilitat de la incitació indirecta al delicte de l’art. 510.1 CP, cal 

preguntar-se en què consisteix la càrrega de perillositat on s’assenta la base antijurídica del 

missatge d’incitació a l’odi i com lesiona el bé jurídic. Per assolir aquest objectiu serà útil, 

inicialment, partir de la conducta típica definida pels citats requisits constitucionals establerts a 

la STC 235/2007: la contribució mitjançant el discurs a la creació d’un ambient discriminatori 

hostil, propens a materialitzar-se en actes violents, envers un subjecte passiu col·lectiu. 

Des d’aquest punt de vista, l’element pertorbador de la conducta típica, supòsit habilitant de la 

intervenció penal, està en la capacitat de crear un clima d’hostilitat on es facilita la proliferació 

de fets antijurídics contra el grup victimitzat. El discurs provocador d’odi es configuraria doncs 

com el que JAKOBS (1997) denomina un “delicte de clima”: la criminalització de la generació  

d’un “clima psíquic” o “espiritual” adequat  per a incitar a la perpetració de delictes. A aquest 

cas, la tutela consistiria en evitar que el missatge incitador pugui transmetre als destinataris 

actituds de rebuig violentes que puguin derivar en actuacions lesives efectuades per tercers vers 

el grup en qüestió que privarien coactivament de drets als seus membres184. Segons aquesta 

justificació, el legislador imputa a l’emissor del discurs discriminatori genèric responsabilitat 

parcial per la participació en els eventuals actes delictius dels subjectes moguts pel missatge 

(destinataris). Es castiga la manifestació hostil contra la convivència en principi emparada sota 

la llibertat d’expressió pressuposant un risc: el poder incitador efectiu sobre tercers.  

No obstant, el mateix autor posa en dubte la licitud de compaginar un delicte d’aquesta mena 

amb el règim de llibertats imperant a l’Estat Democràtic i Social de Dret, destacant, 

encertadament, la feblesa de la correlació entre les dues conductes: la incitadora i la lesiva185. 

Critica així que s’arrogui sobre l’exercici legítim de la llibertat d’expressió (encara que tingui 

finalitat immoral o contrària als valors constitucionals) la responsabilitat de les aportacions 

delictives d’altres individus, no havent provat que la intenció incitadora fos idònia per a 

 
182 (COMAS, 2016, pp. 10); (GASCÓN, 2015, pp. 75) diu que és un avenç per a la protecció de les víctimes.  
183 (ALASTUEY, 2016, pp. 23).  
184 (LANDA, 1999b, pp. 12), (JAKOBS, 1997, pp. 319).  
185 (JAKOBS, 1997, pp. 321). 
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provocar la realització d’actes coactius. En la mateixa línia, (LANDA, 1999, pp. 15) considera 

que la penalització generalitzada d’una conducta per se no pertorbadora sense l’aportació 

posterior de tercers reflecteix una dilatació excessiva dels criteris d’imputació de 

responsabilitat, que nega l’autonomia de la voluntat dels receptors del missatge i difumina les 

barreres d’aplicació del tipus. No podem responsabilitzar les expressions vagament incitatòries 

d’un individu pels actes d’un tercer, lliure de delinquir o no. 

Els dos conclouen, a contrario, que els delictes de creació de clima solament s’ajusten als límits 

del Dret penal quan és patent la correlació entre la incitació genèrica i la conducta coactiva del 

tercer.  Presenten dos circumstàncies on es compleix tal condició. Per un costat, els casos on 

els destinataris, al ser menors d’edat, manquen autonomia plena per a decidir sobre els seus 

actes186. Per l’altre, durant les “crisis de legitimitat” quan el sistema legal no pot assegurar la 

indemnitat dels béns jurídics i requereix extralimitar les seves garanties habituals per tal de 

retornar a la normalitat. Com podem veure, ambdues justificacions responen a situacions 

extremadament específiques o d’excepció, incompatibles amb la pretensió de generalitat de 

l’art. 510.1 CP187. 

La dificultat de legitimar la intervenció penal sota aquest marc teòric ens obliga a buscar el 

fonament d’antijuridicitat, l’efecte coactiu, en el propi discurs d’odi. Continuant amb la 

terminologia de JAKOBS (1997) una tesi alternativa atribueix la pertorbació del bé al perjudici 

que el missatge emès causa sobre les “normes de flanqueig”: aquelles que garanteixen la 

seguretat subjectiva de la potencial víctima d’un injust regulat per una norma principal (com 

pot ser el delicte de lesions). Es desprèn que la vigència d’una norma no depèn únicament de la 

relació entre aquesta i els autors virtuals sinó també de la confiança de les potencials víctimes 

en ella. Les incitacions a l’odi generen un risc extraordinari de futures agressions per als 

col·lectius vulnerables que, en conseqüència, veuen atacada la seva base cognitiva 

d’expectativa de protecció legal. Aquest “efecte amenaça” debilita dita vigència a ulls dels 

afectats i, per tant, planteja la pertorbació material de les condicions de seguretat existencial 

supraindividuals188. Finalment, la desconfiança en la norma davant el risc percebut resulta en 

l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de les víctimes, que normalment consisteixen en 

 
186 Entenem que aquest pretext podria ampliar-se a altres subjectes fàcilment manipulables. 
187 La conseqüència directa d’aquesta tesi esdevé traslladar el delicte d’incitació a l’odi a una legislació d’excepció, 

tal i com proposa de lege ferenda (LANDA, 1999a). Per a una reflexió similar des d’una base distinta (el 

desconeixement de la potencialitat persuasiva del discurs ofensiu i la necessitat d’anticipar l’acció penal), veure 

(DOLZ, 2016, pp. 19 i ss.).   
188 L’afectació s’estén a la totalitat del col·lectiu gràcies a les propietats exposades a l’apartat 3.3 del treball, en 

especial la característica protegida cohesionadora i reconeixible per tercers. 
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l’autolimitació de la seva llibertat. Els discursos d’odi provocadors típics infonen entre les seves 

víctimes una sensació d’inseguretat i desconfiança en el sistema legal tals que, indirectament, 

afecta a llurs esferes de llibertat així com a l’exercici legítim de drets fonamentals189. Tenen, en 

definitiva, un “efecte amenaçant coactiu” propi sobre les “circumstàncies de seguretat 

existencial” dels grups vulnerables, capaç de presentar el dany social rellevant que habilita l’ús 

de l’instrument penal per part de l’Estat190.  

En definitiva podem dir que el rellevant al delicte d’incitació a l’odi no és tant la connexió del 

discurs amb les activitats provocades com la perillositat intrínseca a aquest mateix. 

Conseqüentment, la interpretació restrictiva que cerquem ha de fonamentar-se en la detecció 

d’un llindar mínim de rellevància identificable, on tan sols les conductes realment perilloses 

per als col·lectius protegits siguin criminalitzades.  

 

5.3. Determinants de l’injust: el factor d’acumulació i la perillositat social.  

Per a la consecució d’aquest objectiu cal dissenyar uns criteris valoratius aptes per a destriar les 

expressions merament immorals o contràries als valors constitucionals d’aquelles prou greus 

com per a pertorbar significativament les condicions de seguretat existencial dels membres, i el 

conjunt, d’un grup vulnerable191. O dit d’altra manera, d’aquells discursos que ostenten un 

efecte amenaçant coactiu.  

L’empresa té una complexitat especial en tant que cal equilibrar la naturalesa com a perill 

abstracte del delicte amb els límits del dret penal. Així, d’una banda, si les exigències per a la 

criminalització són massa estrictes passaríem a penalitzar només els discursos que ens situen a 

“l’antesala de la violència”, relegant el delicte a la excepcionalitat que volen eludir tant el 

legislador com els organismes internacionals192. De l’altra, si les condicions de diferenciació 

són excessivament laxes correm el perill de transformar el tipus en el que es coneix com un 

“delicte d’acumulació”193 D’aquesta manera, hom condemnaria expressions inadequades per a 

generar un risc individualment (pels motius vists supra) i, mal que poguessin causar un dany en 

conjunt, vulneraríem el principi d’exclusiva protecció de béns jurídics. L’assumpció d’un  

 
189 (DOPICO, 2004, pp. 166 i ss.) exemplifica el fenomen amb la “propaganda del fet” terrorista. 
190 (LANDA, 1999b, pp. 24); per a un 
191 (LANDA, 1999, pp. 252). 
192 (LANDA, 2012, pp. 334 i ss.) analitza, entre altres, la jurisprudència del TEDH i la separa del “clear and 

present danger”, o la necessitat d’apreciar un perill cert i imminent. 
193 Seguint la definició de (KUHLER, 2012). Aquesta situació equival a l’aplicació del criteri de “bad tendency” 

ja esmentada, criticada per (TERUEL, 2017, pp. 17).  
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factor d’acumulació no basta per a provar l’antijuridicitat: el perill, malgrat seguir sent 

abstracte, no pot ser pressumpte, sinó què ha de confirmar-se en un judici ex ante194. 

En aquesta direcció, LANDA (2018, pp. 66 i ss.) identifica la rellevància delictiva amb 

l’element tendencial de l’expressió. Amb altres paraules, la seva eficàcia com a mitjà d’implicar 

a nous adeptes en l’enfrontament i ser font de transmissió d’hostilitat, odi o violència en la 

intensitat necessària com per afectar a l’exercici de drets fonamentals; sense requerir la 

concurrència d’agressions posteriors. En tot cas, la constatació d’aquest efecte coactiu i 

conseqüent lesió de les expectatives de seguretat existencial del col·lectiu dependran, a més de 

les característiques del discurs, del nivell de perillositat social existent, de forma que “l’antesala 

pot retrotreure’s [...] sempre que, finalment, la perillositat sigui confirmada segons el context 

social (en relació a la proximitat respecte un màxim: la crisi de legitimitat)”195. L’anàlisi 

d’aquest darrer element ha d’efectuar-se en funció del col·lectiu victimitzat i no del conjunt de 

la població: fet que permetrà excloure aquells grups que, malgrat estar definits per una 

característica protegida, no pateixen circumstàncies de vulnerabilitat social196. D’altra banda, 

si l’escala o intensitat de la lesió a les condicions de seguretat existencial es suficient com per 

impossibilitar la convivència o situa al grup en una situació de dany imminent podem parlar 

d’una alteració de la pau pública, agreujant que contempla l’art. 510.4 CP197. Val a dir, pel que 

fa a l’àmbit subjectiu, que el dol de l’autor ha de copsar aquests elements, si bé es suficient la 

constatació del dol genèric tal com hem explicat a l’apartat corresponent del treball.  

A fi de visualitzar aquest raonament creiem convenient realitzar un apunt sobre la naturalesa 

comunicativa lligada als delictes d’incitació a l’odi. Adaptant la les observacions de DOPICO 

(2004) sobre els atemptats amb significació discriminatòria198, podem dir que tot missatge d’odi 

contribueix en certa mesura a l’existència d’un clima contrari a la convivència acceptable a un 

model de democràcia deliberativa i no militant; però només aquells prou rellevants com per 

revestir d’un efecte amenaçant coactiu són idonis per a crear o formar part d’una vertadera 

 
194 (LANDA, 2012, pp. 341), (CÁMARA, 2018, pp. 6). En contra, (DOLZ, 2016).  
195 (LANDA, 1999a, pp. 251); (LANDA, 2012, pp. 342) proposa, a la pràctica, seguir el sistema valoratiu establert 

pel TEDH a sentències com Féret v. Bèlgica o Gündüz v. Turquia: un estàndard uniforme d’incitació basat en 

distints subcriteris com l’autoritat del subjecte actiu, el tipus d’audiència...  
196 Observació compartida al Auto AP Barcelona, adient al sistema legislatiu mixt espanyol entre el discriminatory 

selection i el animus model.   
197 (LANDA, 2018, pp. 86 i ss.) 
198 L’autor identifica a aquests un sentit de contingut doble: d’una banda, la integració de la conducta en la “situació 

crítica” de desconfiança en la norma del col·lectiu (materialització del risc generat per amenaces passades) i, de 

l’altre, la perpetuació de la situació (l’acte és en si una amenaça de mals futurs). Són, doncs, una forma de 

cooperació accessòria: baules en la cadena comunicativa violenta contra el col·lectiu victimitzat i per això són 

subsumibles a l’agreujant d’odi de l’art. 22.4 CP.  
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“cadena comunicativa violenta” que limiti l’exercici dels drets fonamentals d’un col·lectiu 

protegit o el situí a les portes d’una crisi de convivència a la societat. Aquesta rellevància vendrà 

donada per una anàlisi intersubjectiu tant de la gravetat del discurs (mesurat per característiques 

objectives com les proposades al Pla d’acció de Rabat) com del context de perillositat social 

coetani al discurs (el punt de la cadena comunicativa en què ens trobem en proximitat relativa 

a la “crisi de legitimitat”). 

A tall de cloenda, podem dir que la problemàtica d’indefinició present respecte al tipus de 

provocació a l’odi, una vegada acceptada la incitació indirecta i la naturalesa abstracte del 

delite, ha de solucionar-se mitjançant la concreció de l’antijuridicitat de la conducta discursiva, 

així com l’establiment de criteris contrastables que permetin la seva observació objectiva. Amb 

aquests objectius, la interpretació exposada ofereix una solució doble. Per un costat, fonamenta 

la lesió del bé en el poder amenaçant coactiu del discurs incitador sobre les condicions de 

seguretat existencial de les seves víctimes i el conseqüent impediment en l’exercici de llurs 

drets fonamentals. Per l’altre, proposa factors externs d’anàlisi, basats en l’expressió i el context 

en què es realitza, amb els que discernir dita antijuridicitat, de forma que hom pot valorar amb 

proporcionalitat el potencial lesiu de la conducta a l’hora d’enjudiciar-la. D’aquesta manera, 

aquesta construcció doctrinal permet delimitar el tipus dins les fronteres del dret penal, com 

també el respecte als drets fonamentals; mentre que segueix essent útil per a afrontar aquest 

complex tipus de criminalitat discriminatòria. 
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6. Conclusions 

El delicte d’incitació a l’odi de l’art. 510 CP ha plantejat problemes des de la seva inclusió al 

codi pel que fa a la legitimitat del càstig que estableix, com a resultat de la indeterminació del 

text legal, la complexitat de la seva construcció i l’absència de directrius interpretatives clares 

elaborades des d’una perspectiva jurídica. Això ha generat un perill doble, i oposat, al llarg dels 

anys. En primer lloc, la predominança d’una perspectiva garantista derivà en visions 

excessivament restrictives i la conseqüent infraaplicació del delicte. En segon lloc, més 

recentment, l’alarma social i la major conscienciació davant la difusió de missatges 

discriminatoris, conjuntament amb el relaxament a la literalitat de la redacció penal, han portat 

a l’expansió desmesurada de les barreres d’aplicació del delicte. Durant aquest període també 

s’ha produït la  creació d’un extens debat doctrinal on conviuen tesis àmpliament diferenciades 

i, en ocasions contradictòries. No pareix que puguem assolir una resposta plenament 

satisfactòria per a tots els dubtes que envolten el delicte d’incitació a l’odi, tal com ocorre amb 

molts altres dilemes legals; emperò, podem aproximar-nos a la solució ideal el màxim possible 

per mitjà de l’anàlisi i estudi del fenomen de la incitació criminal a l’odi. 

Per això cal, d’antuvi, diferenciar de les seves accepcions més comuns la significació de l’odi 

en l’àmbit jurídic i, particularment, en la figura del discurs d’odi delictiu . Així, l’odi jurídic 

sobrepassa la barrera del mer sentiment i es tracta de la exteriorització d’un comportament que 

compta amb una motivació o uns efectes discriminatoris, segons el model legislatiu que es 

prioritzi, respectivament el “animus model” o el “(racial) bias selection model”. Quant a la seva 

modalitat discursiva, constitueixen discursos d’odi aquelles expressions que humilien, 

menyspreen o inciten a la violència, hostilitat i “odi” envers un col·lectiu, per qualsevol mitjà, 

i amb un transfons discriminatori.  

Conseqüentment, l’art. 510 CP recull una sèrie d’elements generals acords a aquesta definició. 

En primer lloc, la conducta típica té una naturalesa purament expressiva: l’emissió del discurs 

per qualsevol mitjà basta per a realitzar-la. En segon lloc, el subjecte passiu s’entén, 

necessàriament, en clau col·lectiva: el discurs d’odi ataca necessàriament a un grup, part 

d’aquest o a un individu en relació a la seva pertinència a ell. Això darrer serà apreciable per 

mor de la possessió per part de la víctima d’una característica protegida o condició personal 

(bias selection model) que defineix el col·lectiu i és observable a ulls de tercers, permetent la 

seva identificació social. En tercer lloc, pel que fa a l’element subjectiu, hom considera que la 

culpabilitat de l’actor consisteix en un dol genèric que ha d’abastar tant la conducta per se com 

els efectes discriminatoris que provocarà, en tant que intervé a la seva realització una causa 
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discriminatòria (animus model). Val a dir que la tipificació espanyola combina elements dels 

dos models legislatius que porten a una categoria intermèdia entre les causes discriminatòries i 

les condicions personals: les característiques protegides, amb les que podem fer referència tant 

al tret cohesionador del col·lectiu com a l’element motivador de la conducta delictiva. Per últim, 

el tipus té una configuració pluriobjectiva que porta a distingir distintes modalitats delictives (o 

distints delictes segons alguns autors) regulades al mateix art. 510 CP segons el bé jurídic que 

defensi. A partir d’aquesta propietat diferenciem dos branques principals del discurs d’odi 

delictiu. 

Per un costat, trobem el discurs d’odi merament injuriant. Aquest manca la component 

incitadora i, per tant, focalitza la protecció de l’honor i dignitat dels col·lectius victimitzats. La 

singularització del tipus de l’art. 510.2 respecte a la d’altres delictes dirigits a la tutela del 

mateix bé jurídic es justifica a arrel de la càrrega ofensiva addicional vers la dignitat individual 

que implica el substrat discriminatori de l’expressió, així com, mediatament, l’efecte sobre la 

reputació social del col·lectiu. El conflicte directe amb el nucli protector de la llibertat 

d’expressió, no obstant, impedeix una criminalització sistemàtica de les expressions contràries 

als valors constitucionals de convivència i limita el que podríem considerar com a conducta 

típica. Així, hom ha de tolerar els discursos ofensius o antidemocràtics que no revesteixen d’una 

lesivitat rellevant, independentment de lo immorals, odiosos o repulsius que siguin,  tot en favor 

de la pluralitat a les deliberacions públiques. Dita rellevància es valorarà segons les 

característiques del discurs, en especial si és merament injuriant o presenta contingut protegit 

per llibertats fonamentals, i atenent al context social contemporani, tant sobre la situació de 

vulnerabilitat del col·lectiu diana com el concepte públic de les expressions vessades. Amb tot, 

només serà punible el discurs injuriant que, en base a aquests criteris, lesiona la dignitat del 

col·lectiu i menysté la seva consideració social amb prou magnitud com per a impedir-li 

virtualment l’exercici de la llibertat d’expressió. Aquest efecte silenciador, en tant que 

impossibilita la defensa del grup mitjançant el contra-debat, justificaria la intervenció penal.  

Per l’altre costat, el delicte d’incitació a l’odi busca protegir l’exercici legítim de drets i 

llibertats fonamentals dels col·lectius protegits, en la mesura que una provocació general a l’odi, 

l’hostilitat o la discriminació pugui atemptar contra la seguretat cognitiva dels col·lectius 

protegits i eliminar, de facto, la seva confiança en la protecció legal. Pel que fa a la modalitat 

de la provocació, hem conclòs que es suficient una incitació general a perpetrar una acció 

antijurídica contra el col·lectiu, sens que siguin necessàries notes ni de concreció ni de 

imminència. D’altra banda, la naturalesa abstracta del tipus exigeix que l’antijuridicitat pugui 
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predicar-se de l’acte expressiu en si. En aquest sentit hom no pot justificar la responsabilitat de 

l’emissor del missatge d’odi sobre els actes ulteriors de tercers excepte en situacions molt 

particulars o d’excepció, el delicte en qüestió no pot interpretar-se com un “delicte de clima”. 

No obstant, és possible imputar al discurs un efecte limitador de drets si hom identifica un efecte 

amenaçant coactiu apte per a perjudicar les condicions de seguretat existencial dels col·lectius 

protegits mentre que en la resta de casos haurà de considerar-se atípic i emparat per la llibertat 

d’expressió. La magnitud del potencial lesiu del discurs, determinant per a la rellevància penal 

i que ha de valorar-se ex ante, es graduarà segons les característiques del discurs i el context 

immediat i social en què s’emet; amb aquesta finalitat es seguiran criteris establerts 

jurisprudencialment i doctrinalment. En últim terme, serà essencial valorar la situació objectiva 

de vulnerabilitat del col·lectiu en base a la qualitat de convivència social i vigència normativa, 

en tot cas relativa a una situació de crisi de legitimitat del sistema on la perillositat de la 

conducta seria clara. 

A tall de cloenda, la consecució d’una lectura del delicte d’incitació a l’odi constitucionalment 

acceptable i a la vegada apte per a combatre el aparentment creixent fenomen dels discursos 

d’odi és una empresa complexa inassumible sense l’ús de construccions doctrinals. No pareix 

que pugui redactar-se l’art. 510 d’una manera que permeti definir fronteres taxatives 

d’aplicació. No obstant, a partir de l’estudi realitzat al treball, creiem que podem concentrar els 

elements comuns a les postures teòriques que hem considerat més útils al voltant de dues 

propostes principals que podrien integrar-se a una eventual reescriptura del tipus: 

Aclariment terminològic. Abandonar l’ús de vocabulari no legal o redacció redundant que pugui 

portar a la confusió dels operadors jurídics i reemplaçar-ho per les definicions desenvolupades 

doctrinalment. Els termes podrien seguir utilitzant-se per a denominar la tipologia delictiva, 

però no influirien en la lectura del codi penal.  

Re-definició del subjecte passiu entorn al context de vulnerabilitat. El requisit de vulnerabilitat 

del col·lectiu victimitzat, a part de formar part intrínseca de la teleologia del tipus, ha 

esdevingut, com hem vist, una constant a l’hora de determinar la rellevància penal de les 

expressions d’odi. En conseqüència, creiem que seria convenient explicitar la necessitat de 

provar que el col·lectiu victimitzat experiment aquesta situació, així com també desenvolupar 

condicions objectives que permetin apreciar-la en funció del context social vigent. Hom podria 

mantenir l’actual sistema de característiques protegides per a fer referència a ells però la 
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vulnerabilitat del grup no es pressuposaria199. Així s’evitarien pressupòsits d’aplicació 

innecessaris o incoherents com la protecció de grups nazis o d’institucions estatals (en concret, 

la Corona).  

  

 

199 Com pareix assumir la Circular 7/2009, de 14 de mayo, sobre pautas… 
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