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Interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i urbanes
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Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del nen en el sis-
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300-00340/12
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Substanciació 19
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria i extraordinària 
per continuar la prestació del servei d’inspecció tècnica de vehicles
203-00069/12
Acord de derogació 20

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans públics de comu-
nicació
302-00267/12
Rebuig 20

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les con-
seqüències de la Covid-19
200-00020/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 21

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural per pal·liar els efectes 
de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19
200-00021/12
Acord del Ple 21
Tramitació pel procediment d’urgència 21
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusivament amb text alternatiu 21
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Projecte de llei pel qual es crea el Cens d’espais de cultura responsables
200-00022/12
Acord del Ple 22
Tramitació pel procediment d’urgència 22
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat, exclusivament amb text alternatiu 22

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Informe de la Ponència de la Comissió de Justícia 22

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció ex-
terior i de relacions amb la Unió Europea, a fi d’establir mecanismes anuals d’impuls 
i control de l’acció exterior de la Generalitat
202-00085/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 67

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als cossos de Bom-
bers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les policies locals
202-00086/12
Esmenes a la totalitat 67

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a la llibertat ideològica 
dels ciutadans davant la vulneració de la neutralitat ideològica i política del Síndic 
de Greuges
250-01568/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 67

Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres hospitals del Consor-
ci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, 
i Sant Pere de Ribes
250-01593/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de reobertura del camp de golf 
de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat del Vallès
250-01594/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre la unitat de Tedax-NRBQ del Cos de Mossos d’Esquadra
250-01595/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics
250-01596/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials per a persones 
amb discapacitat intel·lectual
250-01597/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 68

Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions xenòfobes i ra-
cistes de l’exconseller Xavier Vendrell
250-01598/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedient d’ofici pel Síndic de Greu-
ges sobre les incidències, les demores i els costos econòmics per als ciutadans de 
l’atenció telefònica del 061
250-01599/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la investigació d’ofici del Síndic de Greuges amb rela-
ció a l’aplicació Radar Covid
250-01600/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69
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Proposta de resolució sobre la posada a disposició d’equips informàtics, connecti-
vitat i formació digital per a garantir la continuïtat educativa
250-01602/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 69

Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de gènere en el proper 
pla estadístic de Catalunya amb l’objectiu de treure informació quantitativa i quali-
tativa en l’àmbit econòmic, laboral i empresarial
250-01603/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre el funcionament del 061
250-01604/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’una prova pilot per a la reacti-
vació de la restauració i l’hostaleria a Lleida
250-01605/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre el fre a l’increment de les cases d’apostes
250-01606/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

Proposta de resolució sobre les necessitats de les persones amb discapacitat in-
tel·lectual al Baix Llobregat sud
250-01607/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 70

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 71

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, en compliment de la Resolució 
214/XII del Parlament
256-00053/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 71
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 71

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre l’Institut d’Assistència 
Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 71

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a l’exercici 2017
256-00055/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 71

4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del president de la Ge-
neralitat, davant el Ple per a informar sobre les darreres mesures preses pel Govern 
per a contenir el brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19
350-00019/12
Substanciació 72
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell davant de les comissions d’Em-
presa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com 
a experta sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00935/12
Sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ferràs davant de les comissions d’Empresa i 
Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert 
sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats 
a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00936/12
Sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença de Miquel Puig davant de les comissions d’Empresa i 
Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com a expert 
sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats 
a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00937/12
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença de Benito Arruñada davant de les comissions d’Em-
presa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè faci les seves aportacions com 
a expert sobre el fons europeu pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00938/12
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença de Iolanda Fresnillo davant de les comissions d’Eco-
nomia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a ex-
perta sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a 
la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00939/12
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Pérez davant de les comissions d’Economia i 
Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre 
el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recupera-
ció econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00940/12
Sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença de Nicola Scherer davant de les comissions d’Econo-
mia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert 
sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la re-
cuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00941/12
Sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Miró davant de les comissions d’Economia i Hi-
senda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el 
Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00942/12
Sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença d’Erika González davant de les comissions d’Econo-
mia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a experta 
sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la re-
cuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00943/12
Sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença de Sergi Cutillas davant de les comissions d’Economia 
i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre 
el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recupera-
ció econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00944/12
Sol·licitud 75
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Sol·licitud de compareixença de Manuel de la Rocha Vázquez davant de les comis-
sions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi facin aportacions 
com a experts sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00945/12
Sol·licitud 75

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urtasun, eurodiputat i vicepresident del Grup 
dels Verds al Parlament Europeu, davant de les comissions d’Economia i Hisenda 
i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons 
Pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació eco-
nòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00946/12
Sol·licitud 75

Sol·licitud de compareixença de Javier Pacheco, secretari general de Comissions 
Obreres, davant de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixe-
ment perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
356-00947/12
Sol·licitud 76

Sol·licitud de compareixença de Camil Ros, secretari general de la Unió General de 
Treballadors, davant de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Conei-
xement perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
356-00948/12
Sol·licitud 76

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del rector de la Universitat Abat Oliba CEU davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement per a informar sobre la política universitària
357-00061/12
Substanciació 76
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 1096/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 38/2020, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural 
per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la 
Covid-19
203-00064/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 02.12.2020, DSPC-P 122

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha debatut el 
Decret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultu-
ral per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 (tram. 
203-00064/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix 
l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural 
per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1097/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 44/2020, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura 
responsables
203-00068/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 02.12.2020, DSPC-P 122

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha debatut el 
Decret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura 
responsables (tram. 203-00068/12), i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord 
amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura 
responsables.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució 1098/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 41/2020, de mesures extraordinàries de caràcter social 
en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les 
activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la 
Covid-19
203-00065/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 02.12.2020, DSPC-P 122

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha debatut 
el Decret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter 
social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats 
extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19 (tram. 203-00065/12), 
i ha aprovat la resolució següent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 
del Reglament del Parlament, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 41/2020, del 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social 
en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraes-
colars per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Resolució 1099/XII del Parlament de Catalunya, de validació del 
Decret llei 40/2020, pel qual s’autoritza la creació de 245 places del 
Cos de Mossos d’Esquadra
203-00066/12

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 02.12.2020, DSPC-P 122

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha debatut el 
Decret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s’autoritza la creació de 245 places 
del Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 203-00066/12), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 158.6 del Reglament del Parlament, 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Resolució
El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen l’article 64.2 de l’Es-

tatut d’autonomia i l’article 158.1, 2 i 3 del Reglament del Parlament, valida el De-
cret llei 40/2020, del 10 de novembre, pel qual s’autoritza la creació de 245 places 
del Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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1.15. Mocions

Moció 220/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transició 
energètica i la descarbonització de l’economia catalana
302-00265/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la transició energètica i la descarbonització de l’economia catalana 
(tram. 302-00265/12), presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem (reg. 87464), pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 87466) i pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 87471).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Desenvolupar les energies netes, com la solar, l’eòlica i la hidràulica de bom-

beig, la geotèrmica o qualsevol altra de renovable, per a augmentar la potència ins-
tal·lada com a mínim fins als dotze mil megawatts l’any 2030, a fi que aquell any el 
50% de l’energia elèctrica i el 25% de la producció d’hidrogen siguin renovables, en 
la línia dels objectius europeus.

b) Tractar amb prioritat els projectes de generació d’energia a partir de fonts re-
novables, amb els criteris següents: 

1r. Projectes cooperatius, comunitaris, ciutadans i d’autoproducció i ús directe 
de l’energia generada 

Els projectes de generació d’energia amb tecnologies per a l’aprofitament de les 
fonts renovables cooperatius, comunitaris i ciutadans hauran de tenir un tractament 
administratiu diferent que en faciliti la implantació, tal com estableix la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, de l’11 de desembre de 2018, 
relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, que disposa «la 
reducció de les exigències administratives» per a fer realitat les comunitats d’ener-
gia, que reconeix plenament, i fins i tot que «les comunitats d’energies renovables 
siguin remunerades per mitjà d’ajuts directes si compleixen els requisits de les peti-
tes instal·lacions».

2n. Projectes amb finalitats mercantils 
Els projectes de generació d’energia amb tecnologies per a l’aprofitament de les 

fonts renovables amb finalitats mercantils hauran de fer possible la participació ciu-
tadana, especialment de les persones que viuen a la rodalia del projecte (al mu-
nicipi, la comarca o les comarques properes), tal com estableix la Directiva (UE) 
2018/2001, que ho argumenta «amb l’objectiu d’incrementar la participació local 
dels ciutadans en els projectes d’energia renovable i, per tant, incrementar l’accepta-
ció de les energies renovables», com ho demostren molts projectes arreu.

c) Promoure fórmules de consens entre les forces polítiques en el marc de la 
Taula de Partits Polítics del Pacte Nacional per a la Transició Energètica per a acon-
seguir llur compromís d’evitar que la implantació de les energies renovables sigui 
objecte d’instrumentalització electoralista i utilització partidista.

d) Facilitar i agilitar la tramitació administrativa dels nous projectes d’energia 
renovable per a evitar que aquests projectes s’eternitzin o incompleixin els terminis 
que estableix l’article 1 del Reial decret llei 23/2020, del 23 de juny, pel qual s’apro-
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ven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, 
amb el conseqüent perjudici econòmic per al promotor.

e) Establir prioritats entre la preservació de les zones agrícoles no productives i 
dels terrenys industrials no competitius i la utilització d’aquests espais per a parcs 
fotovoltaics.

f) Treballar per a garantir una retribució adequada dels excedents de les instal·la-
cions d’autogeneració i ús directe de l’energia generada quan la producció és supe-
rior a la demanda alimentada.

g) Establir mesures de simplificació administrativa i suport fiscal per a la ins-
tal·lació de teulades i terrats fotovoltaics a les naus industrials, els centres públics, 
les universitats, els centres comercials i els terrats i espais de titularitat privada d’ús 
comunitari per a l’autoproducció i l’ús directe compartit de l’energia renovable ge-
nerada.

h) Recuperar la gestió pública dels aprofitaments de les centrals hidroelèctriques 
quan acabi el període de concessió administrativa per mitjà de la creació d’una em-
presa pública participada per totes les administracions afectades.

i) Impulsar un nou pla de barris lligat a una estratègia de rehabilitació energètica 
d’habitatges.

j) Reconvertir l’Institut Català de l’Energia en una agència de l’energia amb 
capacitat de regulació, control, governança i inversió.

k) Elaborar un pla estratègic de mobilitat urbana sostenible, acordat amb el món 
local, que coordini polítiques i ajuts per a implantar mesures estructurals que facili-
tin la mobilitat sostenible a totes les poblacions del país, amb especial incidència en 
les grans ciutats i les àrees metropolitanes.

l) Elaborar una estratègia de mobilitat interurbana, coordinada amb els plans de 
mobilitat urbana sostenible, amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle i promoure un transport públic eficient.

m) Desenvolupar, en el marc de l’Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una 
economia circular i ecoinnovadora, polítiques mesurables en els cercles productius.

n) Redactar i presentar un informe que reculli els indicadors principals de l’eco-
nomia circular a Catalunya per a conèixer l’estat del compliment de l’Acord de go-
vern 73/2015, del 26 de maig, pel qual s’aprova l’estratègia d’impuls a l’economia 
verda i a l’economia circular, i de l’estratègia Catalunya 2020, amb relació a la tran-
sició d’una economia més eficient en l’ús dels recursos i a la implantació de políti-
ques de sostenibilitat i desenvolupament de l’economia verda.

o) Presentar una reforma fiscal integral, progressiva i inclusiva per a gravar les 
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les activitats econòmiques, tal com 
estableix la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

p) Donar la màxima prioritat a tots els projectes públics i privats orientats a la 
transició energètica i la descarbonització de l’economia susceptibles de rebre recur-
sos del fons de recuperació europeu Pròxima Generació.

q) Garantir per al 2021 els fons previstos per a la preservació de la biodiversitat 
i el desplegament de l’Agència de la Natura de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió
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Moció 221/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’educació 
secundària i postobligatòria
302-00266/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’educació secundària i postobligatòria (tram. 302-00266/12), presentada 
pel diputat Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar (reg. 87403), pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 87469), pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 
87470) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 87472).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que, en el context actual de pandèmia de Covid-19, els centres d’edu-

cació secundària i postobligatòria puguin acomplir llur tasca amb les màximes ga-
ranties de seguretat per al conjunt de la comunitat educativa i el mínim impacte so-
bre la qualitat de l’educació. Per això, cal: 

1r. Optimitzar les tasques de detecció de casos positius de Covid-19, tant entre 
l’alumnat com entre el professorat.

2n. Evitar sobrecarregar els equips docents i directius amb tasques de gestió lo-
gística i sanitària, que van en detriment de llur tasca docent i pedagògica.

3r. Garantir una correcta ventilació dels espais, d’acord amb les característiques 
de cada centre i utilitzant la tecnologia adequada per a mantenir el confort tèrmic.

4t. Revisar el model de formació híbrida aplicat a l’educació postobligatòria per 
a subministrar connectivitat i dispositius al conjunt de la comunitat educativa; regu-
lar el teletreball; capacitar plenament l’alumnat i el professorat; minimitzar el per-
centatge d’hores no presencials, i retornar al més aviat possible al model totalment 
presencial.

b) Garantir que, en el marc de la gestió de la pandèmia i seguint les indicacions 
del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat), els ensenyaments de 
règim especial no reglats autoritzats de música i dansa, com a ensenyaments del sis-
tema educatiu català, poden continuar acomplint llur tasca formativa.

c) Potenciar els centres de formació d’adults com a eina professionalitzadora i 
d’inclusió social, amb la introducció de l’educació de les persones adultes en els 
plans d’acció específics per a fer front a l’emergència educativa derivada de la pan-
dèmia.

d) Desplegar urgentment un pla d’acció per a compensar l’impacte de la crisi de 
la Covid-19 sobre la segregació escolar i l’abandonament educatiu. Aquest pla hau-
ria de: 

1r. Impulsar una reducció significativa de les taxes dels cicles formatius de grau 
superior i emprendre les accions necessàries per a augmentar les beques i els ajuts, 
i instar el Ministeri d’Educació i Formació Professional a fer-ho en el marc de la 
convocatòria anual de beques de caràcter general per a estudiants que cursen estu-
dis postobligatoris.

2n. Consolidar línies d’acció permanents i finançades per a combatre la segre-
gació, l’abandonament i el fracàs escolar, amb el reforç de l’atenció i la prevenció 
personalitzada, especialment entre l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà i 
d’educació secundària obligatòria (ESO) que presenta risc d’abandonament escolar.
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3r. Augmentar les places dels programes de formació i inserció (PFI) i impul-
sar programes de segones oportunitats per als joves que han abandonat els estudis.

4t. Emprendre accions específiques per a combatre l’absentisme escolar en totes 
les etapes del sistema educatiu.

e) Impulsar un sistema integrat d’orientació educativa i professional que actuï 
dins i fora dels centres educatius d’acord amb els principis de prevenció, desenvo-
lupament personal i intervenció social. En l’educació secundària i postobligatòria, 
aquest sistema d’orientació educativa i professional hauria d’incloure, almenys, les 
accions següents: 

1a. El garantiment de la presència específica de l’orientació als currículums, amb 
una dedicació horària determinada i professionals formats.

2a. El reforç dels plans d’acció tutorial, amb el garantiment d’una dotació sufi-
cient de recursos a tots els centres públics d’educació secundària i postobligatòria.

3a. La intensificació de les tasques d’orientació educativa amb l’alumnat d’educa-
ció secundària i llurs famílies, començant pels instituts d’alta i màxima complexitat, 
amb una dotació suficient de recursos i, almenys, un orientador per centre.

4a. L’increment i l’enfortiment de les tasques d’acció tutorial, en totes llurs mo-
dalitats i, especialment, en els centres amb més complexitat, amb una reducció de 
ràtios i una dotació de personal suficient per a fer-ho possible.

f) Reforçar i millorar els instruments de planificació de l’oferta educativa, amb 
la introducció de criteris per a garantir una oferta de places públiques adequada i 
suficient i una resposta equilibrada a les demandes de futur. En aquest sentir, cal: 

1r. Elaborar i mantenir un mapa de formació professional amb una distribució 
precisa i actualitzada de l’oferta d’aquests ensenyaments.

2n. Elaborar i mantenir actualitzat un mapa de necessitats i de demanda formati-
va al conjunt del territori, consensuat amb els agents econòmics i socials.

3r. Revisar i actualitzar les titulacions de la formació professional del sistema 
educatiu utilitzant d’una manera més eficient el marge de competència de la Gene-
ralitat per a establir fins al 45% de cada titulació.

4t. Establir un programa d’integració de les dones en determinades professions 
amb l’objectiu d’equilibrar el biaix de gènere estructural que hi ha en la distribució 
de la matrícula.

5è. Desenvolupar un sistema permanent i descentralitzat d’acreditació de com-
petències.

g) Regular la formació professional privada a distància alhora que es reforça 
l’oferta de l’Institut Obert de Catalunya.

h) Establir un marc jurídic i pressupostari que permeti la integració progressiva 
i voluntària de tots els centres concertats que ho desitgin, sempre d’acord amb les 
necessitats formatives i en el marc de la planificació educativa, en la xarxa de titu-
laritat pública, respectant el marc de drets que empara l’alumnat i les famílies i amb 
les màximes garanties per als professionals.

i) Intensificar les accions inclusives en l’educació secundària i postobligatòria per 
mitjà de les mesures següents: 

1a. El disseny d’un pla de formació permanent del professorat d’educació secun-
dària i postobligatòria per a promoure la innovació educativa als centres en el marc 
de la inclusió educativa, la no-discriminació i l’equitat.

2a. La dotació dels centres educatius d’eines i recursos suficients per a detectar 
i abordar les especificitats de l’alumnat amb trastorns d’aprenentatge i de l’alumnat 
amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), millorant els recursos per 
a atendre’ls, fent les adaptacions curriculars pertinents i acompanyant llurs trajec-
tòries educatives.

3a. L’avaluació i l’ampliació dels itineraris de formació específica a més territoris 
i a més disciplines, i l’adaptació, amb una durada de tres anys, del batxillerat i els 
cicles formatius de grau mitjà per a alumnes amb discapacitat.
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j) Fer una campanya pública, per mitjà del Departament d’Educació, de pro-
moció del lleure educatiu com a part integrant i inseparable del sistema educatiu, i 
promoure una campanya d’inscripcions amb l’Agència Catalana de Consum des del 
febrer del 2021 fins al final del curs escolar.

k) Explicitar en les comunicacions formals a les direccions dels centres educa-
tius de la xarxa pública, per mitjà del Departament d’Educació, que les activitats i 
els serveis complementaris de lleure educatiu es poden fer amb seguretat; desacon-
sellar d’adoptar mesures dràstiques com ara l’anul·lació total de les activitats o els 
serveis, i proposar una programació flexible en funció de la situació sanitària per al 
curs educatiu 2020-2021.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 222/XII del Parlament de Catalunya, sobre les respostes per a 
afrontar la crisi sanitària, econòmica i social
302-00271/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les respostes per a afrontar la crisi sanitària, econòmica i social (tram. 
302-00271/12), presentada per la diputada Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 87475) i pel Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 87487).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya es compromet a modificar la disposició transitòria 

segona del Reglament del Parlament durant el primer semestre de l’any 2021 amb 
l’objectiu de modificar i reduir de manera gradual i progressiva les indemnitzacions 
que perceben els diputats i regular-les en l’assignació fixa.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que la renda bàsica universal és una eina 
clau a favor de la justícia social i la redistribució de la riquesa.

3. El Parlament de Catalunya denuncia que el Govern ha menyspreat sistemàtica-
ment les resolucions aprovades pel Parlament durant la present legislatura, capteni-
ment que s’ha accentuat i agreujat especialment amb l’arribada de la crisi sanitària 
provocada per la pandèmia de Covid-19, i constata que la capacitat del Govern de 
donar respostes útils i eficients a les necessitats del país es veu perjudicada pel con-
text disputa preelectoral entre els partits que l’integren.

5. El Parlament de Catalunya, davant la greu crisi social i econòmica que viu el 
país, insta el Govern a: 

a) Crear en el termini de quinze dies una taula d’estudi sobre les fórmules de 
lluita contra la precarietat provocada per la desocupació de llarga durada o pels sa-
laris que no permeten sortir de la pobresa, com ara la renda garantida de ciutadania, 
l’ingrés mínim vital, la renda bàsica, entre més, integrada pels grups parlamentaris i 
per agents socials i sindicals, amb l’objectiu d’elaborar un pla estratègic amb relació 
a aquestes fórmules.

b) Augmentar la despesa per a fer front a la crisi social i econòmica i per a refor-
çar la sanitat pública i, amb aquest objectiu, destinar-hi tots els recursos de la Ge-
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neralitat disponibles, exigir de nou al Govern de l’Estat que aprovi un pla de rescat, 
amb ajuts directes als sectors més afectats, i garantir ajuts directes propis per als 
treballadors més afectats per la crisi.

c) Retallar en despeses supèrflues i prescindibles i destinar prioritàriament els 
recursos econòmics de la Generalitat a fer front a la crisi social, econòmica i sani-
tària provocada per la Covid-19.

d) Presentar-li un informe sobre els beneficiaris de les mesures impulsades pel 
Govern per mitjà dels quaranta decrets aprovats des de l’inici de la pandèmia, espe-
cificant-hi, en la mesura possible, indicadors de gènere, de retorn social, ambientals 
i econòmics.

e) Reorientar les línies d’ajut no vinculades a programes de finançament estatal 
que en predeterminen els criteris d’atorgament, en el sentit de no condicionar les 
noves convocatòries d’ajuts directes a l’exhauriment de la dotació pressupostària, 
i planificar i establir criteris de redistribució de la riquesa en favor dels col·lectius 
més afectats per la crisi econòmica i social accentuada per la situació d’emergència 
sanitària.

f) Reforçar i accelerar l’aplicació de la competència sancionadora i inspectora de 
l’Agència Catalana del Consum i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en coor-
dinació amb els ajuntaments que també disposen de competència inspectora i san-
cionadora, per a imposar les sancions i multes que escaiguin als grans propietaris 
d’habitatge que no compleixen les lleis vigents en matèria d’habitatge i de contenció 
i regulació del preu dels lloguers.

g) Dedicar tots els recursos necessaris al compliment del que estipula la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, amb relació a l’objectiu d’acon-
seguir un parc mínim del 15% d’habitatges destinats a polítiques socials.

h) Mostrar respecte institucional envers el Parlament, i obeir-ne les resolucions.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 223/XII del Parlament de Catalunya, sobre la política del 
Govern amb relació als sectors més afectats per la pandèmia de 
Covid-19
302-00268/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política del Govern amb relació als sectors més afectats per la pan-
dèmia de Covid-19 (tram. 302-00268/12), presentada pel diputat José María Cano 
Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (reg. 87406), pel Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem (reg. 87414), pel Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 87467), pel Grup Parlamentari 
Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 87482), i pel Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 87483).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) No adoptar cap mesura restrictiva sense escoltar i valorar les aportacions dels 
sectors afectats i els agents socials, i incloure aquestes consideracions i aportacions 
en la memòria dels decrets llei que es promulguin.

b) Presentar, en el termini de quinze dies a comptar de l’aprovació d’aquesta mo-
ció, un pla de priorització del pressupost de l’exercici actual amb l’objectiu d’alli-
berar fons per a acompanyar les famílies i els sectors més afectats per aquesta crisi 
sanitària, econòmica i social.

c) Posar en marxa immediatament les mesures establertes en el Pla per a la re-
activació econòmica i la protecció social, presentat al juliol. Aquestes mesures es 
concreten en: 

1r. Pla de xoc en l’àmbit de la feina: 184,8 milions d’euros.
2n. Ampliació dels ajuts per a necessitats bàsiques: 43 milions d’euros
3r. Pla d’educació digital de Catalunya: 24,2 milions d’euros.
4t. Recerca i foment de la innovació: 130,2 milions d’euros.
5è. Pla de foment de la innovació en salut: 9,5 milions d’euros.
6è. Pla de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat: 50 milions d’euros.
7è. Línia de préstecs participatius per a la reactivació de la indústria: 50 milions 

d’euros.
8è. Renovació urbana i habitatge: 244 milions d’euros.
9è. Reactivació del sector del comerç: 35 milions d’euros.
10è. Reforç de la xarxa pública de fibra òptica: 46 milions d’euros.
d) Tornar a obrir la convocatòria d’ajuts per a autònoms i microempreses del De-

cret llei 39/2020 i garantir que tots els autònoms que compleixen els requisits rebin 
l’ingrés de 2.000 euros durant el 2020.

e) Augmentar la coordinació amb les administracions locals, autonòmiques i de 
l’Estat sobre les polítiques econòmiques i sanitàries.

f) Dissenyar i aprovar un sistema d’ajuts directes i continuats per als períodes de 
restriccions, destinats als sectors que no puguin exercir llur activitat o ho hagin de 
fer de manera molt limitada a causa de les mesures restrictives decretades pel Go-
vern. Entre altres sectors, aquest sistema d’ajuts directes ha d’incloure els bars i res-
taurants, el lleure nocturn, els firaires, els gimnasos, el lleure educatiu i les activitats 
extraescolars, les entitats esportives i culturals, i els establiments turístics. A l’hora 
de determinar els imports d’aquests ajuts s’han de tenir en compte les característi-
ques estructurals de cadascun dels negocis.

g) Reconèixer l’esport com a bé essencial i elaborar un marc normatiu que ga-
ranteixi i reguli l’accés de la ciutadania a l’esport i que permeti d’accelerar la represa 
de les activitats esportives i el funcionament dels gimnasos, i també establir ajuts 
directes al sector.

h) Promoure l’ús de l’aplicació Radar Covid entre tota la població per a facilitar 
la ràpida detecció i el confinament preventiu dels positius, publicar setmanalment el 
nombre total d’usuaris de l’aplicació i anunciar-lo utilitzant tots els canals de comu-
nicació disponibles com a mitjà per a la detecció preventiva de possibles contagia-
dors o supercontagiadors.

i) Presentar, en el termini de deu dies a comptar de l’aprovació d’aquesta moció, 
un estudi sobre els efectes de les seves declaracions i decisions en la reputació dels 
sectors afectats per les restriccions.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la contínua improvisació del Govern, que 
genera incertesa i inseguretat jurídica en els sectors afectats i els ocasiona perjudicis 
econòmics derivats dels seus canvis sobtats, de la generació de falses expectatives i 
dels efectes que tenen sobre les decisions de la ciutadania.

3. El Parlament de Catalunya denuncia que les filtracions del Govern sobre pos-
sibles restriccions perjudiquen la societat catalana i els sectors productius, i l’insta a 
millorar els controls per a evitar que es tornin a produir.
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4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Govern incrementi la 
política preventiva per mitjà de l’ampliació i el reforç del rastreig i l’atenció primà-
ria com a mesura fonamental per a evitar el creixement dels contagis i, per tant, les 
restriccions que afecten diversos sectors.

5. El Parlament de Catalunya constata que el Govern de l’Estat ha aprovat els 
darrers trams del Fons Covid estatal, pel qual la Generalitat rebrà, abans d’acabar el 
2020, transferències per valor de 3.266 milions d’euros, i que, a causa de la suspen-
sió de les regles fiscals, la Generalitat pot dedicar més recursos a la crisi provocada 
pel coronavirus, encara que això comporti augmentar el dèficit.

6. El Parlament de Catalunya reconeix la contribució de l’activitat del sector de 
les fires d’atraccions a la dinamització cultural i econòmica, i expressa la voluntat 
de declarar-la activitat cultural.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir la Resolució 969/XII, de Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de 

mesures per al retorn de l’activitat firaire, i, en aquest sentit, aprovar, al més aviat 
possible, un protocol de seguretat que permeti el retorn d’aquest sector a l’activitat 
amb prou garanties.

b) Posar en marxa immediatament línies extraordinàries d’ajut al sector firaire 
per a pal·liar els efectes de la seva paralització amb motiu de la pandèmia de Co-
vid-19.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 224/XII del Parlament de Catalunya, sobre el dret a una 
segona oportunitat
302-00269/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord amb 
l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el dret a una segona oportunitat (tram. 302-00269/12), presentada pel 
diputat Jordi Orobitg i Solé, del Grup Parlamentari Republicà, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 87473).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Posar en marxa una oficina per a la segona oportunitat. Aquesta oficina ha de 

permetre prestar un servei d’informació, assessorament i acompanyament als deu-
tors en situació d’insolvència, per tal que puguin assolir un acord extrajudicial de 
pagaments o bé accedir al benefici d’exoneració del passiu insatisfet, amb l’objectiu 
de no deixar ningú enrere i d’oferir noves oportunitats per a emprendre i retornar 
a l’activitat econòmica i social. L’oficina ha d’estar en funcionament abans de l’1 
d’abril de 2021, ha de prestar una atenció especial a les persones físiques, empresà-
ries i no empresàries, i ha de comptar amb els mitjans humans i materials necessaris 
per a contribuir d’una manera eficaç al millorament dels procediments de mediació 
concursal i a la descongestió judicial.

b) Dur a terme una campanya pública de difusió orientada a informar els ciuta-
dans de l’existència de l’oficina, dels beneficiaris dels seus serveis, de les condicions 
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d’accés i de la finalitat dels nous serveis d’informació, assessorament i acompanya-
ment als deutors en situació d’insolvència.

c) Impulsar davant les institucions de l’Estat el millorament del marc legal regu-
lador de la segona oportunitat, amb la introducció dels canvis necessaris en la nor-
mativa recollida per l’actual text refós de la Llei concursal (Reial decret legislatiu 
1/2020, del 5 de maig). Aquesta proposta de millorament del marc regulador de la 
segona oportunitat ha d’incloure, com a mínim, la previsió que el benefici de l’exo-
neració del passiu insatisfet s’estengui també als crèdits de dret públic, l’adopció 
d’un règim legal dels béns inembargables que permeti evitar els riscos d’exclusió 
social i que clarifiqui el règim aplicable a l’habitatge habitual, el retorn als jutjats 
mercantils de la competència plena sobre tots els procediments d’insolvència, tant 
si afecten empresaris com no empresaris, i l’establiment de mecanismes de finança-
ment dels serveis públics de suport als deutors implicats en procediments prejudici-
als i judicials d’insolvència i exoneració.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

Moció 225/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’augment de la 
mortalitat a les fronteres espanyoles
302-00270/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord 
amb l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre l’augment de la mortalitat a les fronteres espanyoles (tram. 
302-00270/12), presentada pel diputat Ruben Wagensberg Ramon, del Grup Parla-
mentari Republicà, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem (reg. 87450) i pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 87474 i 
87620).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya, davant l’augment de la mortalitat a les fronteres es-

panyoles: 
a) Condemna la mort contínua de migrants a la mar d’Alborán, a l’estret de Gi-

braltar i a les illes Canàries i considera que no es tracta d’una tragèdia, sinó que és 
el resultat concret i indefectible de les polítiques assassines dels estats membres de 
la Unió Europea i, en concret, del Govern espanyol.

b) Insta el Govern de la Generalitat a: 
1r. Reiterar l’oferiment de contribuir a establir un corredor humanitari per als 

desplaçaments forçats, amb un procés d’acolliment inclusiu, i prioritzar-ne l’execu-
ció davant la urgència de la situació.

2n. Demanar al Govern espanyol un pla concret de reallotjament dels migrants 
que arriben a la frontera sud, i oferir-se a acollir-ne el 14%, seguint el criteri de dis-
tribució poblacional.
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3r. Exigir al Govern espanyol que respecti els drets humans en la gestió migratò-
ria de les seves fronteres, tenint en compte que fins ara han estat vulnerats, tal com 
denuncia l’observatori dels drets humans Human Rights Watch.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la crisi industrial
300-00336/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 02.12.2020, DSPC-P 122.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de l’acció de govern
300-00337/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.

Interpel·lació al Govern sobre l’equitat territorial en les àrees rurals i 
urbanes
300-00338/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.

Interpel·lació al Govern sobre la vulneració dels drets fonamentals del 
nen en el sistema educatiu català
300-00339/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.

Interpel·lació al Govern sobre el balanç de dos anys i mig d’inacció 
del Govern
300-00340/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.
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Interpel·lació al Govern sobre el transport públic
300-00341/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.

Interpel·lació al Govern sobre l’impuls de l’economia
300-00342/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 02.12.2020, DSPC-P 122.

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural
300-00343/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.

Interpel·lació al Govern sobre escoles obertes i escoles segures
300-00344/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

2.01.03. Decrets llei

Decret llei 45/2020, del 17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria 
i extraordinària per continuar la prestació del servei d’inspecció 
tècnica de vehicles
203-00069/12

ACORD DE DEROGACIÓ

Ple del Parlament, sessió 67, 03.12.2020, DSPC-P 123

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de desembre de 2020, d’acord amb 
el que estableix l’article 158.2 del Reglament, ha debatut el Decret llei 45/2020, del 
17 de novembre, sobre l’habilitació transitòria i extraordinària per continuar la pres-
tació del servei d’inspecció tècnica de vehicles (tram. 203-00069/12). Una vegada 
fet el debat, s’ha sotmès a votació la validació, d’acord amb el que estableix l’article 
158.3 del Reglament, i el Decret llei no ha superat la validació expressa que reque-
reix l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia. En conseqüència, el Decret llei 45/2020 
resta derogat.

Aquest acord de derogació s’ha de publicar, d’acord amb el que estableix l’article 
158.6 del Reglament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els mitjans 
públics de comunicació
302-00267/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 67, tinguda el 03.12.2020, DSPC-P 123.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures extraordinàries de caràcter social per fer 
front a les conseqüències de la Covid-19
200-00020/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87991).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.

Projecte de llei pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural 
per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la 
Covid-19
200-00021/12

ACORD DEL PLE

Sessió 67, 02.12.2020, DSPC-P 122

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha adop-
tat la Resolució 1096/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 
38/2020, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural per pal·liar els efectes de la 
crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 (tram. 203-00064/12). Un cop validat 
aquest decret llei, s’ha sotmès a votació, d’acord amb l’article 158.4 del Reglament 
del Parlament, la proposta de tramitar-lo com a projecte de llei, que ha estat aprova-
da per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 38/2020, del 3 de novembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit cultural per 
pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. D’acord amb 
l’article esmentat del Reglament, no s’hi poden presentar esmenes de retorn.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT 

AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 10.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser pu-
blicat en el BOPC 737, del 23 de novembre de 2020, a la pàgina 12.
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Projecte de llei pel qual es crea el Cens d’espais de cultura 
responsables
200-00022/12

ACORD DEL PLE

Sessió 67, 02.12.2020, DSPC-P 122

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha adop-
tat la Resolució 1097/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret 
llei 44/2020, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura responsables (tram. 203-
00068/12). Un cop validat aquest decret llei, s’ha sotmès a votació, d’acord amb l’ar-
ticle 158.4 del Reglament del Parlament, la proposta de tramitar-lo com a projecte 
de llei, que ha estat aprovada per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.

Aquest acord del Ple dona lloc a la tramitació com a projecte de llei del Decret 
llei 44/2020, del 17 de novembre, pel qual es crea el Cens d’espais de cultura res-
ponsables. D’acord amb l’article esmentat del Reglament, no s’hi poden presentar 
esmenes de retorn.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2020
La secretària quarta, Rut Ribas i Martí; el president, Roger Torrent i Ramió

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Article 158.4 del Reglament del Parlament.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT, EXCLUSIVAMENT 

AMB TEXT ALTERNATIU

Termini: atès el procediment d’urgència, 5 dies hàbils (del 10.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

N. de la r.: El text del Decret llei, que es tramita com a Projecte de llei, va ésser pu-
blicat en el BOPC 743, del 30 de novembre de 2020, a la pàgina 31.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE JUSTÍCIA

A la Mesa de la Comissió de Justícia
El dia 29 d’octubre de 2020 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Jus-

tícia, integrada pels diputats Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans; Elena Fort i Cisneros, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ra-
quel Sans Guerra, del Grup Parlamentari Republicà, Rafel Bruguera Batalla del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Yolanda López Fernández, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Sub-
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent i Manuel 
Reyes López, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.



BOPC 753
9 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 23 

El dia 13 de novembre de 2020, de conformitat amb l’article 117.2 del Reglament 
del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i experts en 
el marc de la Ponència.

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit 4 de desembre de 2020. Han assessorat la Ponència el lletrat Anto-
ni Bayona Rocamora i l’assessor lingüístic Agustí Espallargas Majó, i l’ha assistida 
el gestor parlamentari Àngel Zardoya i Regidor.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya i les esmenes presentades, 
la Ponència ha establert l’Informe següent:

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya 
(202-00061/12)

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La desaparició forçada de menors comença com una pràctica sistemàtica i gene-

ralitzada a l’època de la dictadura franquista a les presons de dones.
Aquesta Llei se centra en les adopcions irregulars i les identitats falsejades a par-

tir de la Guerra Civil, moment en què es van adaptar lleis que van permetre inscriu-
re fills i filles de mares preses i de famílies represaliades, com a fills i filles biològics 
d’altres mares afins al poder, amb una diferència fins i tot de tres anys des del part 
real. A aquest efecte es va redactar l’Ordre de 30 de març de 1940 que va permetre 
a l’Estat exercir la pàtria potestat de tots els menors espanyols.

Ja en democràcia, les sostraccions van seguir, almenys fins al canvi de tres lleis, 
que dificulten el tràfic de menors:

1. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de mo-
dificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, amb la qual es 
reconeix el dret a tota persona adoptada a conèixer la seva identitat biològica. (La 
mare biològica a partir d’aquest moment necessàriament ha de constar a la inscrip-
ció del naixement del Registre Civil).

2. Sentència del Tribunal Suprem de 21 de setembre de 1999 que suposa la fi 
del «part anònim», dient que l’article 47 de la Llei de Registre Civil de 8 de juny de 
1957, i els seus concordants, quedaven derogats per inconstitucionalitat sobrevingu-
da i en conseqüència es consideren inaplicables, per derogació de la cobertura legal 
els articles 167 i 187 del Reglament. Reconegut específicament per a tots els adop-
tats i adoptades amb la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del Sistema de 
Protecció a la Infància i a l’Adolescència.

3. Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica l’article 30 del 
Codi Civil, derogant la necessitat que transcorrin 24 hores des del naixement per a 
considerar persona al nadó que mor abans d’aquest període.

Només els casos en què la mare va signar renúncia del nadó al moment del part, 
han pogut rebre informació, a nivell oficial, per localitzar i fer el retrobament. Tots 
els casos que no tenen signada renúncia per part de la mare, o aquelles mares a qui 
van comunicar la falsa mort del seu nadó, tenen denúncies arxivades per la impos-
sibilitat, segons jutges i fiscals, de seguir la investigació:

1. Perquè no hi ha cos i no es pot fer comparativa d’ADN; o no hi ha documenta-
ció oficial de la mort ni enterrament; és a dir, són persones desaparegudes.

2. Perquè hi ha documentació de mort del menor, però està enterrat en fossa i no 
es pot accedir al cos i no es pot analitzar.

3. Perquè, si la documentació és correcta i es pot fer exhumació del cos, en la 
majoria de casos no s’ha pogut concloure des de l’Institut Nacional de Toxicologia 
si el cos exhumat correspon, o no, amb els seus familiars naturals.
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Cal també tenir en compte la manca de documentació per part de persones que 
busquen els seus orígens biològics i que van ser ingressats a l’Auxili Social, cases 
bressol, hospicis o orfenats sense documentació, més enllà de «ha entrat per torn». 
Es fa necessària l’exhaustiva investigació de la procedència d’aquestes persones, qui 
les va ingressar i el motiu d’ingrés.

Així mateix és important tenir en compte les denúncies presentades per part de 
fills i filles, per estar falsament registrats com biològics en els arxius, ja que, tal com 
està redactat el Codi Penal, provoca que s’investiguin per tipus penals que, analit-
zats per separat, tenen curt termini de prescripció, detenint la investigació.

La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares, familiars, fills i fi-
lles, són oblidats pels poders públics i, en molts casos, arxivada provisionalment 
l’acció judicial per recuperar la seva veritable identitat. No obstant això, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, en l’assumpte Zorica Jovanovi� v. Sèrbia va concloure 
que la víctima havia patit una violació continuada del seu dret al respecte a la vida 
privada i familiar, reconegut en l’article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans, 
per la persistència de l’Estat en no donar-li informació fiable sobre la sort que havia 
corregut el seu fill.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya el desembre 
de 1990 contempla el dret a la correcta identitat com el primer dret humà que fa 
possible el correcte exercici del lliure desenvolupament de la personalitat, tant per 
al menor com pels seus pares. A més, l’expressió «tota persona» de l’article 8 del 
Conveni s’aplica tant al nen com a la mare. La violació dels drets de la Convenció 
dels Drets de l’Infant comporta inexorablement la violació del dret a conèixer la 
pròpia filiació, el dret a un nom i el dret a la vida privada i familiar. En aquest sen-
tit, l’afectació il·legal de la identitat com a conseqüència d’una desaparició forçada 
només cessa quan la veritat sobre la seva identitat és revelada per qualsevol mitjà 
i es garanteixen a la víctima les possibilitats jurídiques i fàctiques de recuperar la 
seva veritable identitat i, si escau, el vincle familiar, amb les conseqüències jurídi-
ques pertinents.

El Comitè contra la Desaparició Forçada de l’ONU va instar a l’Estat espanyol 
al fet que intensifiqui els seus esforços amb vista a buscar i identificar els nens que 
podrien haver estat víctimes d’apropiació, desaparició forçada i/o substitució de la 
identitat, de conformitat amb l’article 25, paràgraf 2, de la Convenció. Li recoma-
na que intensifiqui també els seus esforços per tal de garantir que el Banc Nacional 
d’ADN integri mostres genètiques de tots els casos que hagin estat denunciats, tant 
per via administrativa com judicial.

Atès que el Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de 
l’ONU, després de la seva visita a Espanya el 2013 va recomanar «enfortir els esfor-
ços amb mira a cercar i identificar els nens i nenes que podrien haver estat víctimes 
de l’apropiació, desaparició forçada i / o substitució de la seva identitat» i garantir un 
Banc Nacional d’ADN que integri «mostres genètiques de tots els casos denunciats 
[...] tant per via administrativa com judicial».

Les actuacions fins ara desenvolupades no han estat suficients per abordar aquest 
problema des d’una perspectiva integral i reparadora. L’existència de diverses inicia-
tives legislatives autonòmiques, amb protecció sobre cadascun dels territoris respec-
tius, aconsella promulgar una norma catalana amb rang de llei, de caràcter general 
que integri i ofereixi coherència, des del pla normatiu, a la regulació i investigació 
d’un assumpte de tanta gravetat.

La llei es divideix en cinc capítols. En el capítol primer s’inclouen les disposi-
cions generals de la llei i l’àmbit subjectiu, en el capítol segon, la relació de drets 
per a les persones afectades per aquests delictes i en el capítol tercer les obligacions 
per als poders públics i subjectes privats. En el capítol quart i cinquè es contenen els 
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articles referits al banc d’ADN i la base de dades de víctimes, així com la creació de 
l’Oficina de la Víctima de Desaparicions forçades de Menors de Catalunya.

Tanquen la llei les disposicions addicionals i finals.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De modificació de l’exposició de motius

Exposició de motius
La desaparició forçada de menors s’ha donat al llarg de la història, agafant re-

llevància contemporània amb la Guerra Civil y la repressió política del franquisme, 
quan començà com una pràctica sistemàtica i generalitzada a les presons de dones.

En el període 1938-1952, el psiquiatra espanyol Vallejo-Nájera es va apropiar 
dels mètodes importats de l’Alemanya nazi. Va documentar i escriure en els seus es-
tudis com havien de ser tractades les dones empresonades i com havien de ser apar-
tades dels seus fills i filles perquè no els contagiessin la seva ideologia antipatriòtica 
a través de l’educació.

El mateix Vallejo-Nájera, a la Revista «Acció Espanyola» del 1936, ja conside-
rava que els integrants del bàndol revoltat eren una Raça en la qual predominava el 
patriotisme, la responsabilitat moral, els valors ètics i, per sobre de tot, la religiosi-
tat. Per contra, per a ell, els del bàndol republicà, moguts per l’enveja, la rancúnia, 
la ràbia i la venjança, intentaven destrossar els valors de la Raça Hispànica. En el 
seu llibre Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, publicat al 1937, 
el mateix Vallejo-Nájera feia referència al fet que per les seves venes corria sang 
d’inquisidor que havia heretat genèticament dels seus pares.

Franco va comptar amb la conformitat de l’Església Catòlica que considerava la 
Guerra com una Creuada d’alliberament nacional. La presó, la caserna, el manico-
mi, l’escola i el púlpit, van ser els dominis de clergues, monges, militars i psiquiatres 
seguidors d’uns mètodes nazis que els franquistes, amb l’experiència heretada de 
segles inquisitorials, van desenvolupar a la perfecció. La seva finalitat era dominar 
la població.

Les primeres dones que van arribar a les presons, en alguns casos van ser afu-
sellades i separades immediatament dels fills i filles que portaven, però altres van 
ser violades a la presó i/o ja hi van arribar embarassades. Vallejo-Nájera i la seva 
cohort de psiquiatres van considerar la ’Eugenèsia positiva’ com a salvadora de les 
criatures que van poder i deixant que les seves mares, alimentades a base de pa sec 
i aigua, les alletessin. L’Ordre de 30 de març de 1940, obligava a que els infants 
havien de ser retirats de les seves mares abans dels tres anys perquè no tinguessin 
record, seguint la ideologia nazi, i no es contaminessin del ’gen roig’ amb la seva 
educació. L’Ordre Ministerial de 4 de desembre de 1941 permetia inscriure i donar 
nom al Registre Civil amb una data de naixement aproximada a la real i de pares 
desconeguts a qualsevol menor suposadament no identificat. Aquesta norma va per-
metre canviar la identitat d’infants nascuts de mares republicanes i entre ells, la dels 
nadons raptats a les presons a les seves mares abans dels tres anys. Aquesta Ordre 
Ministerial no va ser derogada fins al Govern de Felipe González.

En el Període 1953–1977, sota la ideologia nacional-catòlica i amb institucions 
com el «Patronato de Protección de la Mujer», presidit per Carmen Polo de Franco, 
la mecànica de sostracció de menors va centrar-se en dones pobres, sovint vingudes 
de zones rurals a servir a les ciutats. Eren mares menors d’edat i solteres en la ma-
joria de casos, així com dones desafectes al règim o amb una conducta social que 
es considerava moralment reprovable, que el règim considerava perilloses, i mares 
triades perquè es necessitava un bebè nounat per a una família que volia pagar per 
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adquirir-lo. És el moment en què s’estandarditzà el format de «nadó mort» davant 
la previsió de la negació de la mare a lliurar-lo voluntàriament.

Hi van haver també adopcions irregulars de nens i nenes que varen patir catàs-
trofes naturals, com per exemple alguns dels que van sobreviure a les Riuades del 
Vallès de 1962 o les nevades de Barcelona del mateix any, i que els familiars no van 
poder localitzar.

En aquesta època, les sostraccions es feien per ideologia i/o motiu econòmic i és 
en la que cal situar la majoria dels casos denunciats. És a dir, la repressió ideològi-
ca és va produir principalment com a repressió de gènere.

Ja en democràcia, les sostraccions van seguir, almenys fins als següents canvis 
normatius, que dificulten el tràfic i la sostracció de menors:

1. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de mo-
dificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, amb la qual es 
reconeix el dret a tota persona adoptada a conèixer la seva identitat biològica. (La 
mare biològica, a partir d’aquest moment, necessàriament ha de constar a la ins-
cripció del naixement del Registre Civil).

2. Sentència del Tribunal Suprem, de 21 de setembre de 1999, que suposa la fi del 
«part anònim», dient que l’article 47 de la Llei de Registre Civil de 8 de juny de 1957, 
i els seus concordants, quedaven derogats per inconstitucionalitat sobrevinguda i 
en conseqüència es consideren inaplicables, per derogació de la cobertura legal els 
articles 167 i 187 del Reglament. Reconegut específicament per a tots els adoptats i 
adoptades amb la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del Sistema de Protec-
ció a la Infància i a l’Adolescència.

3. Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica l’article 30 del 
Codi Civil, derogant la necessitat que transcorrin 24 hores des del naixement per a 
considerar persona al nadó que mor abans d’aquest període.

Només els casos en què la mare va signar renúncia del nadó al moment del part, 
han pogut rebre informació, a nivell oficial, per localitzar i fer el retrobament. Tots 
els casos que no tenen signada renúncia per part de la mare, o aquelles mares a qui 
van comunicar la falsa mort del seu nadó, tenen denúncies arxivades per la impos-
sibilitat, segons jutges i fiscals, de seguir la investigació.

La tipologia és la següent:
1. Nens i nenes que oficialment neixen morts o moren abans de 24 hores, però no 

tenen lligall d’avortament, és a dir, no consten al Registre Civil i el motiu d’arxiu és 
que no es pot continuar la investigació, perquè no hi ha cos i no es pot fer compara-
tiva d’ADN; o no hi ha documentació oficial de la mort ni de l’enterrament; és a dir, 
són persones desaparegudes.

La Llei estatal de policia mortuòria de 1974 prohibeix l’enterrament fora de ce-
mentiri i obliga a enterrar qualsevol part del cos que es pugui identificar com hu-
mana, ja sigui un dit, una cama o un fetus. Catalunya la complementa per primera 
vegada amb el decret autonòmic 297/1997. És a dir, de 1974 a 1997, a Catalunya és 
aplicable la Llei estatal de 1974. Amb anterioritat a aquesta esmenada norma, po-
dria ser possible l’enterrament en fossa o al jardí de l’Hospital, com declaren que ho 
feien a l’Hospital Vall d’Hebron, Maternitat de Barcelona i l’Hospital de Figueres, 
entre altres.

2. En ocasions hi ha documentació de mort del menor, però està enterrat en fos-
sa, no es pot accedir al cos i no es pot analitzar tot i que hi poden haver mostres 
parafinades d’autòpsies que poden servir per fer comparativa d’ADN amb els pro-
genitors.

3. Si la documentació és aparentment correcta i es pot fer exhumació del cos, 
(normalment amb nadons que han mort passades més de 24 hores del part) hi ha 
casos no s’ha pogut concloure des de l’Institut Nacional de Toxicologia si el cos ex-
humat correspon, o no, amb els seus familiars naturals. En alguns casos, s’ha utilit-
zat i/o destruït tota la mostra que podia servir per fer una contra-anàlisi, provocant 
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que no es pugui realitzar per falta de material i en altres, la contra-anàlisis sí que 
ha ajudat a concloure.

Cal també tenir en compte la manca de documentació per part de persones que 
busquen els seus orígens biològics i que van ser ingressats a l’Auxili Social, cases 
bressol, hospicis i/o orfenats, sense documentació, més enllà de «ha entrat per torn». 
Es fa necessària l’exhaustiva investigació de la procedència d’aquestes persones, qui 
les va ingressar i el motiu d’ingrés, principalment perquè els torns es van prohibir a 
Espanya al 1952.

Així mateix, és important tenir en compte les denúncies presentades per part de 
fills i filles per estar falsament registrats com biològics en els arxius, ja que, tal com 
està redactat el Codi Penal, provoca que s’investiguin per tipus penals que, analit-
zats per separat, tenen curt termini de prescripció, detenint la investigació.

1. Quan s’ha pogut documentar que la mare que consta com a mare biològica no 
ho és per ADN, els arxivaments judicials han estat per:

1.1. Prescripció dels delictes de fingiment de part i falsedat documental. Els ar-
xiven el cas perquè el jutge o el fiscal considera que no van denunciar quan tenien 
18 anys i per tant la falsedat documental, el fingiment de part (per part de la mare) 
i les conseqüències legals cap als facultatius que van falsejar la documentació, com 
a delictes aïllats, estan prescrits.

1.2. Investigacions on no hi ha mares que denunciïn que busquen un fill o filla 
d’aquella clínica (exemple cas Clínica Sant Cosme i Sant Damià de Barcelona), però 
en canvi sí que hi ha fills i filles que denuncien irregularitats a la seva adopció o 
consten inscrits com a fills i filles biològics de qui no en són. Els trasllats d’hospital/
clínica i falsificació de documents de parts era una constant en aquests casos.

2. Estan registrats com a adoptats, però no hi ha renúncia signada per part de 
la mare biològica i no tenen accés a cap document que identifiqui la mare, és a dir, 
partides de naixement sense nom de la mare i que segons Registre Civil es va acollir 
al part anònim; alhora, l’hospital/clínica on van néixer no els faciliten cap tipus de 
documentació i per tant desconeixen el seu naixement.

Quan una mare s’acollia al part anònim, era anònima per identificar-la al Regis-
tre Civil, però no per l’hospital/clínica on paria, el qual l’havia d’identificar per si 
moria al part o necessitava algun tipus de tractament. Recordem que el part anònim 
es va il·legalitzar a Espanya el 1999.

La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares, familiars, fills i filles, 
són oblidats pels poders públics i, en molts casos, arxivada provisionalment l’acció 
judicial per recuperar la seva veritable identitat. No obstant això, el Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans, en l’assumpte Zorica Jovanović v. Sèrbia va concloure que 
la víctima havia patit una violació continuada del seu dret al respecte a la vida pri-
vada i familiar, reconegut en l’article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans, per 
la persistència de l’Estat en no donar-li informació fiable sobre la sort que havia 
corregut el seu fill.

La Convenció sobre els Drets de l’Infant adoptada per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya el desembre 
de 1990 contempla el dret a la correcta identitat com el primer dret humà que fa 
possible el correcte exercici del lliure desenvolupament de la personalitat, tant per 
al menor com pels seus pares. A més, l’expressió «tota persona» de l’article 8 del 
Conveni s’aplica tant al nen com a la mare. La violació dels drets de la Convenció 
dels Drets de l’Infant comporta inexorablement la violació del dret a conèixer la 
pròpia filiació, el dret a un nom i el dret a la vida privada i familiar. En aquest sen-
tit, l’afectació il·legal de la identitat com a conseqüència d’una desaparició forçada 
només cessa quan la veritat sobre la seva identitat és revelada per qualsevol mitjà 
i es garanteixen a la víctima les possibilitats jurídiques i fàctiques de recuperar la 
seva veritable identitat i, si escau, el vincle familiar, amb les conseqüències jurídi-
ques pertinents.
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El Comitè contra la Desaparició Forçada de l’ONU va instar a l’Estat espanyol 
a intensificar els seus esforços amb vista a buscar i identificar els nens que podrien 
haver estat víctimes d’apropiació, desaparició forçada i/o substitució de la identitat, 
de conformitat amb l’article 25, paràgraf 2, de la Convenció. Li recomanava que in-
tensifiqués també els seus esforços per tal de garantir que el Banc Nacional d’ADN 
integri mostres genètiques de tots els casos que hagin estat denunciats, tant per via 
administrativa com judicial.

El Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries de l’ONU, des-
prés de la seva visita a Espanya el 2013, va recomanar «enfortir els esforços amb 
mira a cercar i identificar els nens i nenes que podrien haver estat víctimes de l’apro-
piació, desaparició forçada i/o substitució de la seva identitat» i garantir un Banc 
Nacional d’ADN que integri «mostres genètiques de tots els casos denunciats [...] 
tant per via administrativa com judicial».

D’acord amb la Jurisprudència relativa a la protecció internacional de Drets 
Humans i a les normes internacionals vigents, tal i com va exposar el Relator espe-
cial de la ONU, Sr. Pablo de Greiff, quan va venir a Espanya el 2013, i el Grup de 
treball de Desaparicions Forçades, que el van precedir el mateix 2013 a Barcelo-
na, la desaparició forçada és un delicte que no prescriu fins que es restitueix (viva 
o morta) la persona desapareguda a la seva família biològica. Així mateix, es pot 
afirmar que la família pateix tortura psicològica fins que troba la persona desapa-
reguda.

Les actuacions fins ara desenvolupades no han estat suficients per abordar 
aquest problema des d’una perspectiva integral i reparadora. L’existència de diver-
ses iniciatives legislatives autonòmiques, amb protecció sobre cadascun dels territo-
ris respectius, aconsella promulgar una norma catalana amb rang de llei, de caràc-
ter general, que integri i ofereixi coherència, des del pla normatiu, a la regulació i 
investigació d’un assumpte de tanta gravetat.

Les víctimes catalanes a qui se’ls ha falsejat la identitat o han desaparegut per-
què a la família se’ls va comunicar una mort irreal, estan patint psicològicament. 
Per al Dret Internacional, tota persona que té un desaparegut a la família de més de 
5 anys o és desaparegut per mínim aquest període, es considera que està en situació 
de tortura psicològica.

És important constatar que hi ha mares que ’van parir’ amb edats superiors als 
50 anys. Com exemple les dades que es poden consultar directament a l’IDESCAT, 
que reflecteixen les dones majors de 50 anys que van parir a Catalunya entre 1975 a 
1996. És necessari observar que quan comencen les tècniques d’embaràs in vitro o 
per inseminació artificial, decreix el nombre de dones d’edat avançada que queden 
embarassades, és a dir, al contrari del que seria normal. Per exemple, el 1976, a Ca-
talunya, van parir dinou dones de més de 50 anys i el 1990, només quatre.

També és destacable observar que les províncies on hi ha més naixements de do-
nes de més de 50 anys són Barcelona i Tarragona, quan la diferència de població és 
molt significativa. Si agafem per exemple l’any 1976, a Barcelona en van parir setze, 
a Tarragona dues, a Girona una i a Lleida cap, però al 1978, a Barcelona en van 
parir deu, a Tarragona quatre i a Girona i Lleida cap.

La present llei es divideix en cinc capítols. En el capítol primer s’inclouen les 
disposicions generals de la llei i l’àmbit subjectiu, en el capítol segon, la relació de 
drets per a les persones afectades per aquests delictes i en el capítol tercer les obli-
gacions dels poders públics i subjectes privats. Els capítols quart i cinquè contenen 
els articles referits al banc d’ADN i la base de dades de víctimes, així com la crea-
ció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions forçades de Menors de Catalunya.

Tanquen la llei les disposicions addicionals i finals.
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Addició de nous paràgrafs
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (44)
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul

Context històric, polític i sociològic:
La Guerra civil espanyola va propiciar grans desplaçaments forçosos de pobla-

ció a causa de la violència i la repressió exercides pel bàndol rebel. Aquest context 
va comportar evacuacions de molts infants a fi de protegir-los del front de guerra i 
dels bombardeigs aeris. En molts casos aquests menors van ser separats dels seus 
progenitors a fi de ser traslladats a zones segures dins la mateixa rereguarda repu-
blicana o a l’estranger i van romandre a l’exili durant un llarg període de temps. 
A mesura que va avançar el conflicte armat, molts infants van quedar orfes, alguns 
ja es trobaven a l’estranger i altres emprengueren el camí de l’exili amb les seves fa-
mílies. D’ençà de la imposició del règim feixista a l’Estat espanyol propiciada per la 
victòria militar encapçalada pel general Franco, una de les obsessions dels vence-
dors va ser recuperar aquests menors. Aquesta política pretesament «patriòtica» va 
afectar molt negativament els perdedors de la Guerra civil, en particular les famílies 
separades del seus infants per motius d’evacuació o exili i, molt especialment, les 
dones republicanes empresonades. En tots aquests casos, el règim franquista va es-
tablir una política de sostracció dels menors suposadament esgarriats a causa de la 
ideologia dels seus progenitors tot utilitzant mètodes tan il·legals com ara el segrest 
d’infants que es trobaven refugiats a l’exili. A l’interior, a les presons de dones es va 
practicar la sostracció sistemàtica dels fills de les preses, tant dels que hi havien en-
trat amb elles com dels que havien nascut dins la presó. L’origen de tots aquests fets 
té relació directa amb els plantejaments pseudocientífics del psiquiatre filonazi An-
tonio Vallejo-Nájera, qui, a partir de les presumptes arrels biopsíquiques del mar-
xisme, va presentar les idees de l’esquerra com una patologia especial incident en 
persones condicionades genèticament a la seva influència. L’empara del règim fran-
quista a aquestes teories va configurar la sostracció de menors com una eina repres-
siva d’eugenèsia social, a mode de les teories racials del nacionalsocialisme, va exe-
cutar un veritable genocidi ideològic amb l’objectiu d’extirpar de la societat el «gen 
rojo». L’assoliment d’aquest objectiu va justificar la separació dels fills i filles de les 
preses republicanes com més aviat millor dels les seves mares biològiques, preses i 
repressaliades republicanes, basant-se en la idea que aquest gen roig es podia mini-
mitzar i fins i tot curar si s’apartava els menors del seu entorn. Així, els nadons i els 
fills petits de mares republicanes a les presons es van convertir en una peça impor-
tant d’aquesta voluntat d’aniquilació de les ideologies d’esquerra. Aquests nadons 
passaven a mans, en molts casos com a fills biològics, d’uns pares afins al règim que 
els havien de reeducar en el marc ideològic del franquisme.

Des de la fi del segle XIX i, especialment, durant el període republicà, hi va ha-
ver una preocupació reformista per acabar amb problemàtiques socials derivades 
de la protecció i tutela de menors que afectava els grups socials més desfavorits, es-
pecialment dones en situació de marginalitat i vulnerabilitat. Contràriament, amb 
la imposició de la dictadura franquista, la precarietat de la postguerra i la legiti-
mació ideològica i religiosa van crear el context favorable per al desenvolupament 
del fenomen de la desaparició forçada de nadons va adquirir el caràcter d’una eina 
de repressió política i social, un veritable genocidi ideològic al servei del feixisme 
victoriós, amb un potent biaix de violència masclista i especial criminalització de la 
dona, amb el gènere com a agreujant de culpa i responsabilitat.

Un cop la repressió política es va reduir, les mares que eren objecte de sostracció 
dels seus fills van passar a ser les embarassades solteres, estigmatitzades en la socie-
tat de l’època per qüestions ideològiques i morals. La violència masclista ambiental 
i el model de societat patriarcal es mantenia com a raó de ser, un fil de connexió co-
muna amb l’anterior etapa de repressió política principal. A través de pressions so-
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cials i morals, convencien aquestes dones de la inviabilitat de quedar-se el fill. Una 
sèrie d’institucions, bàsicament religioses, acollien aquestes dones durant els seus 
embarassos. Aquests embarassos s’amagaven i es portaven de manera paral·lela a 
embarassos ficticis de dones que no podien tenir fills. L’embaràs real acabava en un 
part anònim, i el nadó s’inscrivia amb un certificat fals resultat d’un part fingit, a 
canvi de diners.

Aquesta orientació amb rerefons moral no estava exempta de lucre, disfressat en 
molts casos de donatius a les comunitats religioses. I com que, de fet, els fills de les 
mares solteres s’acabaven venent, la repressió i la reeducació de mares solteres joves 
es va convertir en un negoci.

Com a resultat d’un augment de la demanda de nadons per adoptar, el fenomen 
es va transformar en un negoci criminal lucratiu, ja sense motivació ideològica, i 
es van passar a vendre nadons que eren fills de mares amb voluntat de ser-ho a les 
quals enganyaven dient-los que el seu fill havia nascut mort. Aquesta és la forma i 
motiu amb què la desaparició forçada de menors es va mantenir viva a la nostra so-
cietat amb posterioritat al règim franquista.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (45)
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul

Marc de dret internacional públic: el respecte als drets humans.
El 10 de desembre de 1948 es va adoptar i proclamar per l’Assemblea General 

de les Nacions Unides, la Declaració dels Drets Humans, on es relacionen els drets 
inherents a la condició humana, bàsics i mínims que s’han de respectar i pels quals 
s’ha de vetllar. Aquesta Declaració es va fer en conseqüència a la Carta de les Na-
cions Unides. L’exposició de motius recollida en el Preàmbul és clara quant a la de-
fensa de la llibertat i igualtat de les persones independentment de les seves opinions 
polítiques, religioses, raça, sexe...

Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i in-
alienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, 
la justícia i la pau en el món, Espanya va ratificar la Declaració dels Drets Humans 
el 24 de novembre de 1977. Especial interès per l’objecte d’aquesta llei tenen el seus 
articles 2, 12 i 19.

El Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fo-
namentals, adoptat pel Consell d’Europa el 4 de novembre de 1950, va entrar en vi-
gor en 1953. El seu objecte és protegir els drets humans i les llibertats fonamentals, 
així com permetre un control judicial del respecte dels drets individuals. D’especial 
interès per l’objecte de la present llei són el seus articles 2, 3, 5 i 13.

L’Estat espanyol s’hi va adherir el 26 de setembre de 1979.
L’Assemblea General de les Nacions Unides, en la seva Resolució 33/173, de 20 

de desembre de 1978, ja instava als governs a dur a terme les tasques d’investiga-
ció i localització de les persones víctimes de les desaparicions forçoses i instava els 
governs a penalitzar aquests delictes. És a partir d’aquest moment en el que ja es fa 
una referència clara a les conseqüències legals i penals que han de recaure sobre els 
autors dels crims de lesa humanitat.

És de rellevant importància la Declaració sobre la protecció de totes les per-
sones contra les desaparicions forçades, aprovada per l’Assemblea General de les 
Nacions Unides, en la seva resolució 47/133, de 18 de desembre de 1992, en la que 
a banda de definir en el seu preàmbul els elements que formen el tipus del delicte 
de lesa humanitat, és molt clara en la seva crida als governs a penalitzar el delicte 
i introdueix un apunt molt rellevant i fonamental, l’art. 18, conté la impossibilitat 
de que els autors es puguin beneficiar de cap llei d’amnistia especial. En resum, cal 
destacar de la mateixa:

– Es defineix com a delicte de lesa humanitat
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– Fa referència a la seva condició de delicte continuat
– A la imprescriptibilitat del delicte o, en qualsevol cas, a una data de prescripció 

molt llarga, proporcionada a la gravetat del delicte
– Insta als governs a incloure el delicte en els seus ordenaments jurídics
Exclou la possibilitat de que els autors de les desaparicions forçades puguin ser 

amnistiats.
En data 20-12-2006, la ONU aprova la Convenció Internacional per a la protec-

ció de totes les persones contra les desaparicions forçades. Aquesta convenció, tal i 
com recull la seva exposició de motius:

– Constitueix un delicte de lesa humanitat
– S’ha de lluitar contra la seva impunitat
– Les víctimes tenen dret a la reparació i la justícia
– S’ha de facilitar el conèixer la veritat.
L’article 10.2 de la Constitució espanyola disposa que «Les normes relatives als 

drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de 
conformitat amb la Declaració universal de drets humans i els tractats i els acords 
internacionals sobre aquestes matèries ratificats per Espanya».

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (46)
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul

Informes del Grup de Treball sobre les Desaparicions Forçades o Involuntàries 
i del Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les 
garanties de no repetició

Especial esment cal fer als informes del Grup de Treball sobre les Desaparici-
ons Forçades o Involuntàries i del Relator Especial sobre la promoció de la veri-
tat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff, de 2 i 
22 de juliol de 2014, respectivament. Aquest informes ressalten els nombrosos buits 
en la resposta institucional, sobretot en absència d’una política d’Estat, amb unes 
resolucions judicials caracteritzades per un formalisme excessiu i interpretacions i 
aplicacions del de la irretroactivitat i prescriptibilitat del delicte contràries al sentit 
dels tractats internacionals subscrits pel Regne d’Espanya, al dret a la veritat i al 
principis de justícia universal. Els informes denuncien que aquestes interpretacions 
estenen la impunitat del delicte i dels seus responsables, impedeixen qualsevol tipus 
d’investigació que permeti esclarir i esbrinar els fets i impossibilitat la reparació del 
dany que han patit les víctimes.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (47)
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul

La perspectiva de les víctimes
A Catalunya hi ha centenars de denúncies presentades pels anomenats robatoris 

de nadons sense que cap víctima hagi trobat vies efectives de reparació i solució. La 
situació actual és que milers d’afectats –mares, pares, fills i filles– es veuen obligats 
a viure en el neguit i el patiment, incapaços d’avançar en la cerca dels seus familiars 
i restablir el dret fonamental a la seva identitat biològica. La situació de desempa-
rament que pateixen les persones afectades es veu reflectida en la gran quantitat de 
denúncies que no han trobat solució. Excepte els casos en què la mare va renunciar 
expressament al seu fill i va signar la renúncia, que, pel fet que es coneix la identitat 
de la mare, permeten fer el retrobament, les denúncies acaben arxivades.

Segons dades facilitades per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya, des de 2011 fins a l’actualitat, aquest Institut ha dut a terme, a requeri-
ment judicial, un total de 94 actuacions relacionades amb la desaparició forçada de 
menors. D’aquestes, 37 són actuacions externes (27 són exhumacions i 10 són ser-
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veis de recollida de mostres en centres hospitalaris). La resta, 57, tenen per objecte 
informar sobre la documentació existent, en la major part de casos de nadons pre-
sumptament inhumats en fosses comunes.

Es desprèn, doncs, la urgència d’establir el marc adequat per poder donar una 
resposta integral, coherent i sistemàtica des dels poders públics: donar l’atenció 
necessària a les víctimes d’aquest delicte pel que fa al suport psicològic, jurídic i 
social; establir les accions d’investigació dels fets i suport en les accions judicials; 
facilitar l’accés als arxius públics i privats; posar a l’abast els registres de dades 
genètiques que permetin el retrobament de les víctimes; gestionar el retrobament, 
l’acompanyament i el suport a les víctimes; i fer efectives les polítiques de memòria 
per a la reparació i la no repetició.

L’esclariment dels fets i el seu abast, la recerca de la veritat, la reparació a les 
víctimes i la imputació de responsabilitats, si és el cas, i sens perjudici de l’actuació 
de l’Administració de justícia en aquells casos en què encara sigui jurídicament i 
processalment viable, la persecució penal dels presumptes fets delictius denunciats, 
investigats i trets a la llum.

Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (48)
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul

La Comissió Interdepartamental per a la Concreció d’una Estratègia Interdepar-
tamental i Integral davant la Desaparició Forçada de Menors

Especial rellevància pren en aquest punt els treballs de la Comissió Interdepar-
tamental per a la Concreció d’una Estratègia Interdepartamental i Integral davant 
la Desaparició Forçada de Menors, creada per Acord de Govern 148/2019, de 22 
d’octubre. Els treballs de la Comissió han de permetre fixar les línies d’actuació el 
poder executiu i els paràmetres de cooperació i col·laboració dels poders públics 
interpel·lats en la resposta del drama humanitària que suposa la desaparició força-
da de menors, en el sentit que defineix la present Llei i els principis que l’inspiren.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb les esmenes 1, 2, 3, 
4, 5 i 6 amb la redacció següent: 

«Context històric, polític i sociològic:
La desaparició forçada de menors s’ha donat al llarg de la història, agafant re-

llevància contemporània amb la Guerra Civil y la repressió política del franquisme, 
quan començà com una pràctica sistemàtica i generalitzada a les presons de dones.

En el període 1938-1952, el psiquiatra filonazi espanyol Vallejo-Nájera es va 
apropiar dels mètodes importats de l’Alemanya nazi. Va documentar i escriure en 
els seus estudis com havien de ser tractades les dones empresonades i com havien de 
ser apartades dels seus fills i filles perquè no els contagiessin la seva ideologia anti-
patriòtica a través de l’educació.

El mateix Vallejo-Nájera, a la Revista «Acció Espanyola» del 1936, ja conside-
rava que els integrants del bàndol revoltat eren una Raça en la qual predominava el 
patriotisme, la responsabilitat moral, els valors ètics i, per sobre de tot, la religiosi-
tat. Per contra, per a ell, els del bàndol republicà, moguts per l’enveja, la rancúnia, 
la ràbia i la venjança, intentaven destrossar els valors de la Raça Hispànica. En el 
seu llibre Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, publicat al 1937, 
el mateix Vallejo-Nájera feia referència al fet que per les seves venes corria sang 
d’inquisidor que havia heretat genèticament dels seus pares.

Franco va comptar amb la conformitat de l’Església Catòlica que considerava la 
Guerra com una Creuada d’alliberament nacional. La presó, la caserna, el manico-
mi, l’escola i el púlpit, van ser els dominis de clergues, monges, militars i psiquiatres 
seguidors d’uns mètodes nazis que els franquistes, amb l’experiència heretada de 
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segles inquisitorials, van desenvolupar a la perfecció. La seva finalitat era dominar 
la població.

Les primeres dones que van arribar a les presons, en alguns casos van ser afu-
sellades i separades immediatament dels fills i filles que portaven, però altres van 
ser violades a la presó i/o ja hi van arribar embarassades. Vallejo-Nájera i la seva 
cohort de psiquiatres van considerar la ’Eugenèsia positiva’ com a salvadora de les 
criatures que van poder i deixant que les seves mares, alimentades a base de pa sec 
i aigua, les alletessin. L’Ordre de 30 de març de 1940, obligava a que els infants 
havien de ser retirats de les seves mares abans dels tres anys perquè no tinguessin 
record, seguint la ideologia nazi, i no es contaminessin del ’gen roig’ amb la seva 
educació.

L’Ordre Ministerial de 4 de desembre de 1941 permetia inscriure i donar nom al 
Registre Civil amb una data de naixement aproximada a la real i de pares desco-
neguts a qualsevol menor suposadament no identificat. Aquesta norma va permetre 
canviar la identitat d’infants nascuts de mares republicanes i entre ells, la dels na-
dons raptats a les presons a les seves mares abans dels tres

En el Període 1953–1977, en el marc mental i ideològic dels nacional-catolicisme 
i amb institucions com el ’Patronato de Protección de la Mujer’, presidit per Carmen 
Polo de Franco, la mecànica de sostracció de menors va centrar-se en dones pobres, 
sovint vingudes de zones rurals a servir a les ciutats. Eren mares menors d’edat i 
solteres en la majoria de casos, així com dones desafectes al règim o amb una con-
ducta social que es considerava moralment reprovable, que el règim considerava 
perilloses, i mares triades perquè es necessitava un bebè nounat per a una família 
que volia pagar per adquirir-lo. És el moment en què s’estandarditzà el format de 
’nadó mort’davant la previsió de la negació de la mare a lliurar-lo voluntàriament.

Hi van haver també adopcions irregulars de nens i nenes que varen patir catàs-
trofes naturals, com per exemple alguns dels que van sobreviure a les Riuades del 
Vallès de 1962 o les nevades de Barcelona del mateix any, i que els familiars no van 
poder localitzar.

Ja en democràcia, les sostraccions van seguir, almenys fins als següents canvis 
normatius, que dificulten el tràfic i la sostracció de menors:

1. Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de mo-
dificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, amb la qual es 
reconeix el dret a tota persona adoptada a conèixer la seva identitat biològica. (La 
mare biològica, a partir d’aquest moment, necessàriament ha de constar a la ins-
cripció del naixement del Registre Civil).

2. Sentència del Tribunal Suprem, de 21 de setembre de 1999, que suposa la fi del 
«part anònim», dient que l’article 47 de la Llei de Registre Civil de 8 de juny de 1957, 
i els seus concordants, quedaven derogats per inconstitucionalitat sobrevinguda i 
en conseqüència es consideren inaplicables, per derogació de la cobertura legal els 
articles 167 i 187 del Reglament. Reconegut específicament per a tots els adoptats i 
adoptades amb la Llei 26/2015 de 28 de juliol de modificació del Sistema de Protec-
ció a la Infància i a l’Adolescència.

3. Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica l’article 30 del 
Codi Civil, derogant la necessitat que transcorrin 24 hores des del naixement per a 
considerar persona al nadó que mor abans d’aquest període.

Només els casos en què la mare va signar renúncia del nadó al moment del part, 
han pogut rebre informació, a nivell oficial, per localitzar i fer el retrobament. Tots 
els casos que no tenen signada renúncia per part de la mare, o aquelles mares a qui 
van comunicar la falsa mort del seu nadó, tenen denúncies arxivades per la impos-
sibilitat, segons jutges i fiscals, de seguir la investigació.

La tipologia és la següent:
1. Nens i nenes que oficialment neixen morts o moren abans de 24 hores, però no 

tenen lligall d’avortament, és a dir, no consten al Registre Civil i el motiu d’arxiu és 
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que no es pot continuar la investigació, perquè no hi ha cos i no es pot fer compara-
tiva d’ADN; o no hi ha documentació oficial de la mort ni de l’enterrament; és a dir, 
són persones desaparegudes.

La Llei estatal de policia mortuòria de 1974 prohibeix l’enterrament fora de ce-
mentiri i obliga a enterrar qualsevol part del cos que es pugui identificar com hu-
mana, ja sigui un dit, una cama o un fetus. Catalunya la complementa per primera 
vegada amb el decret autonòmic 297/1997. És a dir, de 1974 a 1997, a Catalunya és 
aplicable la Llei estatal de 1974. Amb anterioritat a aquesta esmenada norma, po-
dria ser possible l’enterrament en fossa o al jardí de l’Hospital, com declaren que ho 
feien a l’Hospital Vall d’Hebron, Maternitat de Barcelona i l’Hospital de Figueres, 
entre altres.

2. En ocasions hi ha documentació de mort del menor, però està enterrat en fos-
sa, no es pot accedir al cos i no es pot analitzar tot i que hi poden haver mostres 
parafinades d’autòpsies que poden servir per fer comparativa d’ADN amb els pro-
genitors.

3. Si la documentació és aparentment correcta i es pot fer exhumació del cos, 
(normalment amb nadons que han mort passades més de 24 hores del part) hi ha 
casos no s’ha pogut concloure des de l’Institut Nacional de Toxicologia si el cos ex-
humat correspon, o no, amb els seus familiars naturals. En alguns casos, s’ha utilit-
zat i/o destruït tota la mostra que podia servir per fer una contra-anàlisi, provocant 
que no es pugui realitzar per falta de material i en altres, la contra-anàlisis sí que 
ha ajudat a concloure.

Cal també tenir en compte la manca de documentació per part de persones que 
busquen els seus orígens biològics i que van ser ingressats a l’Auxili Social, cases 
bressol, hospicis i/o orfenats, sense documentació, més enllà de «ha entrat per torn». 
Es fa necessària l’exhaustiva investigació de la procedència d’aquestes persones, qui 
les va ingressar i el motiu d’ingrés, principalment perquè els torns es van prohibir a 
Espanya al 1952.

Així mateix, és important tenir en compte les denúncies presentades per part de 
fills i filles per estar falsament registrats com biològics en els arxius, ja que, tal com 
està redactat el Codi Penal, provoca que s’investiguin per tipus penals que, analit-
zats per separat, tenen curt termini de prescripció, detenint la investigació.

1. Quan s’ha pogut documentar que la mare que consta com a mare biològica no 
ho és per ADN, els arxivaments judicials han estat per:

1.1. Prescripció dels delictes de fingiment de part i falsedat documental. Els ar-
xiven el cas perquè el jutge o el fiscal considera que no van denunciar quan tenien 
18 anys i per tant la falsedat documental, el fingiment de part (per part de la mare) 
i les conseqüències legals cap als facultatius que van falsejar la documentació, com 
a delictes aïllats, estan prescrits.

1.2. Investigacions on no hi ha mares que denunciïn que busquen un fill o filla 
d’aquella clínica (exemple cas Clínica Sant Cosme i Sant Damià de Barcelona), però 
en canvi sí que hi ha fills i filles que denuncien irregularitats a la seva adopció o 
consten inscrits com a fills i filles biològics de qui no en són. Els trasllats d’hospital/
clínica i falsificació de documents de parts era una constant en aquests casos.

2. Estan registrats com a adoptats, però no hi ha renúncia signada per part de 
la mare biològica i no tenen accés a cap document que identifiqui la mare, és a dir, 
partides de naixement sense nom de la mare i que segons Registre Civil es va acollir 
al part anònim; alhora, l’hospital/clínica on van néixer no els faciliten cap tipus de 
documentació i per tant desconeixen el seu naixement.

Quan una mare s’acollia al part anònim, era anònima per identificar-la al Regis-
tre Civil, però no per l’hospital/clínica on paria, el qual l’havia d’identificar per si 
moria al part o necessitava algun tipus de tractament. Recordem que el part anònim 
es va il·legalitzar a Espanya el 1999.
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La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares, familiars, fills i filles, 
són oblidats pels poders públics i, en molts casos, arxivada provisionalment l’acció 
judicial per recuperar la seva veritable identitat. No obstant això, el Tribunal Eu-
ropeu de Drets Humans, en l’assumpte Zorica Jovanović v. Sèrbia va concloure que 
la víctima havia patit una violació continuada del seu dret al respecte a la vida pri-
vada i familiar, reconegut en l’article 8 del Conveni Europeu de Drets Humans, per 
la persistència de l’Estat en no donar-li informació fiable sobre la sort que havia 
corregut el seu fill.

Les actuacions fins ara desenvolupades no han estat suficients per abordar 
aquest problema des d’una perspectiva integral i reparadora. Cal promulgar una 
norma catalana amb rang de llei, de caràcter general, que integri i ofereixi cohe-
rència, des del pla normatiu, a la regulació i investigació d’un assumpte de tanta 
gravetat.

Les víctimes catalanes a qui se’ls ha falsejat la identitat o han desaparegut per-
què a la família se’ls va comunicar una mort irreal, estan patint psicològicament. 
Per al Dret Internacional, tota persona que té un desaparegut a la família de més de 
5 anys o és desaparegut per mínim aquest període, es considera que està en situació 
de tortura psicològica.

És important constatar que hi ha mares que van infantar amb edats superiors als 
50 anys. Com exemple les dades que es poden consultar directament a l’IDESCAT, 
que reflecteixen les dones majors de 50 anys que van parir a Catalunya entre 1975 
a 1996. És necessari observar que quan comencen les tècniques d’embaràs in vitro 
o per inseminació artificial, decreix el nombre de dones d’edat avançada que que-
den embarassades, és a dir, al contrari del que seria normal. Per exemple, el 1976, 
a Catalunya, van infantar dinou dones de més de 50 anys i el 1990, només quatre.

També és destacable observar que les províncies on hi ha més naixements de ma-
res de més de 50 anys són Barcelona i Tarragona, quan la diferència de població és 
molt significativa. Si agafem per exemple l’any 1976, a Barcelona van donar a llum 
setze, a Tarragona dues, a Girona una i a Lleida cap, però al 1978, a Barcelona en 
van parir deu, a Tarragona quatre i a Girona i Lleida cap.

La present llei es divideix en cinc capítols. En el capítol primer s’inclouen les 
disposicions generals de la llei i l’àmbit subjectiu, en el capítol segon, la relació de 
drets per a les persones afectades per aquests delictes i en el capítol tercer les obli-
gacions dels poders públics i subjectes privats. Els capítols quart i cinquè contenen 
els articles referits al banc d’ADN i la base de dades de víctimes, així com la crea-
ció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions forçades de Menors de Catalunya.

Tanquen la llei les disposicions addicionals i finals.»

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació de la llei

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte i finalitat
1. La present llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i recursos 

necessaris per al reconeixement i efectivitat del dret a la veritat, justícia, reparació i 
garanties de no repetició de les víctimes en els casos de desaparició forçada de me-
nors i/o apropiació de menors, amb la consegüent substitució d’identitat, i, facilitar 
les tasques d’investigació necessàries, regulant els procediments administratius ne-
cessaris, en compliment de les obligacions contretes en la Convenció sobre els Drets 
del Nen i la Convenció Internacional per a la protecció de totes les Persones contra 
les Desaparicions Forçades, i d’altres que puguin referir, contenir o tractar el tema 
en qüestió.
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2. La present Llei es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones i 
s’inspira de manera expressa en els tractats internacionals en matèria de drets hu-
mans, declarant com a fins:

a. La recerca de la veritat sobre els fets ocorreguts.
b. L’aplicació de l’acció de la justícia sobre els fets ocorreguts.
c. La reparació integral dels danys i perjudicis ocasionats a les víctimes.
d. L’establiment de garanties per a la no repetició dels fets ocorreguts.
e. L’assistència, atenció psicològica i ajuda a les víctimes en el procés de repara-

ció per personal especialitzat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 7
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (2)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
1. La present llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i recursos 

necessaris per al reconeixement i efectivitat del dret a la veritat, justícia, reparació i 
garanties de no repetició de les víctimes en els casos de desaparició forçada de me-
nors i/o apropiació de menors, amb la consegüent substitució d’identitat, i, facilitar 
les tasques d’investigació necessàries, regulant els procediments administratius ne-
cessaris, en compliment de les obligacions contretes en la Convenció sobre els Drets 
del Nen i la Convenció Internacional per a la protecció de totes les Persones contra 
les Desaparicions Forçades, i d’altres normes internacionals aplicables.

[...]

Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’article 1 del punt 1

1. La present llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i recursos 
necessaris per al reconeixement i efectivitat del dret a la veritat, justícia, reparació i 
garanties de no repetició de les víctimes en els casos de desaparició forçada de me-
nors i/o apropiació de menors, amb la consegüent substitució d’identitat, i, facilitar 
les tasques d’investigació necessàries, regulant els procediments administratius ne-
cessaris, en compliment de atenció a les obligacions contretes per l’Estat espanyol 
en la Declaració Universal de Drets Humans de Nacions Unides, el Conveni Euro-
peu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, la Con-
venció sobre els Drets del Nen i la Convenció Internacional per a la protecció de 
totes les Persones contra les Desaparicions Forçades, i d’altres que puguin referir, 
contenir o tractar el tema en qüestió.

Apartat 2

Addició de noves lletres
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2 de l’article 1

2. La present Llei es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones i 
s’inspira de manera expressa en els tractats internacionals en matèria de drets hu-
mans, declarant com a fins:

a. La recerca de la veritat sobre els fets ocorreguts, amb l’anàlisi acurada de les 
causes polítiques, sociològiques, econòmiques i antropològiques que el van fer pos-
sible.

b. L’aplicació de l’acció de la justícia sobre els fets ocorreguts.
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c. La reparació integral dels danys i perjudicis ocasionats a les víctimes i la iden-
tificació dels seus responsables, en especial retre homenatge i record a les víctimes.

d. L’establiment de garanties per a la no repetició dels fets ocorreguts.
e. L’assistència, atenció psicològica i ajuda a les víctimes en el procés de repara-

ció per personal especialitzat.

Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició d’una nova lletra e bis a l’apartat 2 de l’article 1

Article 1. Objecte i finalitat
[...]
2. La present Llei es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones i 

s’inspira de manera expressa en els tractats internacionals en matèria de drets hu-
mans, declarant com a fins:

[...]
e. L’assistència, atenció psicològica i ajuda a les víctimes en el procés de repara-

ció per personal especialitzat.
e bis. Contribuir a la difusió del respecte als drets humans, construint pilars sò-

lids sobre els quals pugui assentar una convivència democràtica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 7, 8, 9 i 10.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit subjectiu
1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren víctimes de desaparició forçada de 

menors:
a. Les persones que ostentin qualsevol tipus de vinculació familiar, fins al ter-

cer grau, amb les persones que van ser objecte de sostracció, i en casos particulars, 
com són els del període de la Guerra Civil i primera postguerra, fins a quart grau. 
Serà necessari aportar proves que acreditin aquesta vinculació, com podrien ser lli-
bre de família, certificats de naixement, certificat de defunció, lligalls d’avortament, 
cartilles d’embaràs, certificat del cementiri conforme no consta cap cos enterrat o 
aquest es troba il·localitzable en fossa comuna, acompanyat d’una declaració jurada 
que contingui un relat versemblant dels fets que motiven la condició, i sempre que 
els consanguinis dels graus anteriors no puguin exercir els seus propis drets ja sigui 
per mort o incapacitat, o per delegació.

b. També ho seran les persones que acreditin la violència o coacció contra la 
mare biològica per a què es produís el lliurament, o que hi va haver pagament de 
diners per obtenir el menor, o si s’acredita que l’adopció es va realitzar sense con-
sentiment exprés o tàcit de la mare natural, comptant també la pròpia declaració de 
la mare biològica, en els casos en què hi ha hagut retrobament, i, en definitiva, qual-
sevol altra prova, documental, pericial, testifical, o de qualsevol índole, que acrediti 
que hi va haver, detenció il·legal, desaparició forçada, inscripció falsa, vici, coacció 
o abús de superioritat en el consentiment de la mare biològica per a la renúncia i 
posterior adopció.

c. Les persones que van ser sostretes o apropiades de la seva família d’origen i 
substituïda la seva veritable identitat biològica. Caldrà que aportin proves que acre-
ditin el seu estat, com pot ser un certificat de naixement on consta com a fill o filla 
biològic de qui no ho és o expedient d’adopció irregular, acompanyat d’una decla-
ració jurada que contingui un relat versemblant dels fets que motiven la condició.
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2. En els casos que la mare biològica es va acollir al part anònim, tindrà dret a 
denunciar la desaparició del seu fill o filla i, per tant, se li atorgarà dret a la recerca 
activa del seu descendent i la condició de víctima.

3. Tindran la condició de «desaparegut o desapareguda» tots els menors suposa-
dament morts dels quals no consta inscripció en el Registre Civil i / o que no tenen 
entrada al cementiri pertinent, especialment els morts oficialment abans de les 24 
hores del naixement i, per tant, considerats per la Llei vigent fins al 2011, com fetus. 
Paral·lelament els familiars fins a tercer grau d’aquest desaparegut, tindran la con-
sideració de víctima.

4. Tindran la consideració de poders públics obligats per les disposicions contin-
gudes en la present Llei:

a. Les administracions catalanes i les entitats que integren les administracions 
locals de Catalunya.

b. Els organismes públics, sigui quina sigui la seva denominació i personalitat 
jurídica, integrats en les Administracions Públiques territorials incloses en l’apartat 
anterior, o que en depenen, inclosos qualsevol tipus de registre.

c. Les Ambaixades i oficines consulars situades a Catalunya, així com les cata-
lanes situades fóra del territori.

d. Els centres hospitalaris i de salut, qualsevol que sigui la seva denominació i 
personalitat jurídica, pública o privada, i/o depenents de les administracions públi-
ques territorials incloses en l’apartat a), i/o dependents d’aquestes.

e. Els Registres Civils.
f. Els arxius militars i històrics.
g. Els cossos de seguretat i policials de Catalunya.
5. Quedaran així mateix obligats per les disposicions contingudes en la present 

Llei els següents subjectes privats:
a. Els establiments hospitalaris o de salut, les residències, asils, congregacions, 

fundacions, associacions i similars que existissin en el moment en què es van come-
tre els fets objecte de la present Llei o hagin succeït jurídicament i custodiïn arxius, 
lligalls o qualsevol material informatiu relatiu als mateixos fets.

b. L’Església catòlica, els arxius eclesiàstics que continguin dades rellevants que 
interessin a les víctimes especialment els centres que van ser receptors de mares 
gestants, maternitats administrades per ordres religioses, cases bressol, hospicis i 
orfenats.

c. Qualsevol altra persona física o jurídica que s’haguessin pogut veure involu-
crades en els fets.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 11
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació del punt 1 de l’article 2

1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren víctimes directes de desaparició força-
da de menors:

a. Les persones que tenen sospites, fonamentades en qualsevol indici documental, 
pericial, testifical, o de qualsevol índole, d’haver estat objecte directe d’una sostracció 
forçada de la seva família d’origen i substituïda la seva veritable identitat biològica.

b. Les mares i pares biològics que tenen sospites, fonamentades en qualsevol in-
dici documental, pericial, testifical, o de qualsevol índole, que el seu fill ha estat ob-
jecte de sostracció i substituïda la seva veritable identitat biològica.

c. Les mares biològiques que van ser objecte de coacció o abús de superioritat en 
el consentiment per a la renúncia i posterior adopció.

d. Les mares biològiques que es van acollir a un part anònim.
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Esmena 12
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De modificació a la lletra b de l’apartat 1 de l’article 2

Article 2. Àmbit subjectiu
1. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren víctimes de desaparició forçada de 

menors:
[...]
b. També tindran la consideració de víctimes les persones que acreditin la vio-

lència o coacció contra la mare biològica per a què es produís el lliurament, o que 
hi va haver pagament de diners per obtenir el menor, o si s’acredita que l’adopció es 
va realitzar sense consentiment exprés o tàcit de la mare natural, comptant també la 
pròpia declaració de la mare biològica, en els casos en què hi ha hagut retrobament, 
i, en definitiva, qualsevol altra prova, documental, pericial, testifical, o de qualsevol 
índole, que acrediti que hi va haver, detenció il·legal, desaparició forçada, inscripció 
falsa, vici, coacció o abús de superioritat en el consentiment de la mare biològica per 
a la renúncia i posterior adopció.

[...]

Apartat 2
Esmena 13
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació del punt 2 de l’article 2

2. A l’efecte d’aquesta Llei, es consideren víctimes indirectes de desaparició for-
çada de menors:

a. Les persones que tenen sospites, fonamentades en qualsevol indici documen-
tal, pericial, testifical, o de qualsevol índole, de ser família propera fins al tercer 
grau i, en casos particulars, com són els del període de la Guerra Civil i primera 
postguerra, fins a quart grau d’una persona objecte d’una sostracció forçada.

b. Les persones progenitores adoptives que puguin acreditar que van ser víctimes 
de frau o engany en el procés d’adopció de persones identificades com a víctimes 
segons els apartats anteriors.

Apartat 4
Esmena 14
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació del punt 4 de l’article 2

4. Tindran la consideració de poders públics obligats per les disposicions contin-
gudes en la present Llei:

a. Les administracions catalanes i les entitats que integren les administracions 
locals de Catalunya. Les administracions públiques de Catalunya.

b. Els organismes públics, sigui quina sigui la seva denominació i personalitat 
jurídica, integrats en les Administracions Públiques territorials incloses en l’apartat 
anterior, o que en depenen, inclosos qualsevol tipus de registre.

c. Les Ambaixades i oficines consulars situades a Catalunya, així com les cata-
lanes situades fora del territori.

d. Els centres hospitalaris i de salut, qualsevol que sigui la seva denominació i 
personalitat jurídica, pública o privada, i/o dependents de les administracions públi-
ques territorials incloses en l’apartat a), i/o dependents d’aquestes.

e. Els Registres Civils.
e’. L’Administració de Justícia en funcions no jurisdiccionals.
f. Els arxius de salut, assistència social, judicials, militars i històrics els arxius 

de titularitat pública.
g. Els cossos de seguretat i policials de Catalunya.
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Apartat 5, lletra c
Esmena 15
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (6)
De modificació de la lletra c del punt 5 de l’article 2

c. Qualsevol altra persona física o jurídica que s’haguessin s’hagués pogut veure 
involucrades involucrada en els fets.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 11, 13, 14 i 15.
El ponents del GP Socialistes i Units per Avançar i del GP de Catalunya en 

Comú Podem anuncien la retirada de l’esmena 12.

Capítol II. Drets de les víctimes

TEXT PRESENTAT

Article 3. Dret a la veritat
1. Les víctimes tenen dret a l’accés a la documentació que els pugui ser d’interès 

i que es trobi en els arxius i registres de qualsevol dels subjectes obligats d’acord 
amb el previst a l’article 2 anterior.

2. Les víctimes tenen dret a l’accés a la documentació que els pugui ser d’interès 
i que es pugui trobar en els arxius i registres pertanyents als subjectes privats que 
tinguin la condició d’obligats per aquesta llei, inclosa l’Església Catòlica.

3. El dret d’accés comprendrà, en tot cas, la consulta i l’obtenció de còpia, que 
serà gratuïta en els arxius públics. En els arxius privats la consulta serà gratuïta, 
però l’obtenció de còpia de la documentació pot estar subjecta al previ abonament de 
l’import de la seva realització per part del sol·licitant, no podent ser, aquest import, 
abusiu de la part de la Institució.

4. En el cas de l’accés als llibres dels cementiris, el dret d’accés comprendrà, amb 
caràcter no exclusiu, la informació sobre les següents qüestions, en relació amb els 
seus familiars morts:

a. Persona que va sol·licitar l’enterrament de la persona morta.
b. Causes declarades de la mort.
c. Metge que va certificar la defunció.
d. Entitat que es va fer càrrec del sepeli.
e. Ubicació de les cendres o les restes si n’hi ha.
f. Còpia del full del llibre de registre de l’enterrament.
La informació serà extensiva a totes les dades disponibles relatives a la inhuma-

ció de fetus i de criatures nascudes vives i mortes i registrades com a tals.
5. Les víctimes tindran accés de forma completa als butlletins estadístics muni-

cipals amb els quals es conformava el Padró Municipal, on es trobin consignats els 
naixements comunicats pels hospitals de les diferents ciutats i localitats, amb iden-
tificació dels nascuts, per districte i/o per hospital, la data de part i l’edat de la mare 
i la seva procedència si és d’un altre municipi.

6. Les víctimes que hagin estat adoptades o falsament registrades com biològi-
ques, i els familiars dels nascuts suposadament sostrets, tindran dret a l’accés dels 
expedients relatius a l’adopció de la o les persones que puguin ser vinculades docu-
mentalment. El garant serà la Comissió pel Dret a la Identitat que es crea mitjançant 
l’article 11 d’aquesta Llei.

7. Les víctimes, a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades 
de Menors de Catalunya tindran dret a rebre informació que consti als llibres de re-
gistres d’ingressos, parts i adopcions públiques i privades, especialment d’hospitals, 
clíniques, residències públiques i internats de mares solteres per tal de trobar docu-
mentació que els vinculi amb els seus familiars naturals.
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8. Tots els establiments i organitzacions referenciats en l’article segon, punts 2 
i 3 tindran l’obligació de conservar la integritat dels arxius on constin naixements, 
batejos, defuncions, avortaments, inhumacions, exhumacions i reduccions de restes, 
cremacions, adopcions, tuteles i altres fets que afectin el naixement i extinció de la 
personalitat i a la determinació i modificació de les relacions patern/filials.

9. Les víctimes, a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya tindran dret a rebre documentació dels arxius eclesials i llibres 
parroquials, en el cas que els naixements es produïssin en institucions religioses, si-
guin cases bressol, hospitals, o de qualsevol altra índole, sense que es pugui al·legar 
per negar l’accés a les dades, els concordats signats per Espanya amb l’Estat Vaticà, 
pel que fa a la inviolabilitat dels arxius eclesials, en la mesura que aquests acords 
internacionals no poden vulnerar l’esperit d’esta Llei.

10. Els metges, lletrats, arxivers, o qualsevol altre professional que per qualse-
vol circumstància tingui en el seu poder els arxius en els quals constin dades de les 
víctimes i els seus familiars buscats, no podran al·legar el secret professional per ne-
gar-se a facilitar-los, ja que com al cardinal anterior, preval el dret a la investigació 
de les relacions patern/filials.

11. Les víctimes tenen dret a que tot organisme, persona involucrada o institució 
lliuri qualsevol document que pogués estar vinculat amb el seu cas.

12. La mare biològica que durant la vigència del part anònim va lliurar al seu fill 
o filla en adopció sota qualsevol circumstància, i en l’actualitat vulgui ser trobada, 
podrà acudir a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Ca-
talunya a fi de sol·licitar la cerca al Registre Civil on estigui inscrit el seu fill o filla 
biològica. Un cop tramitada la sol·licitud, l’Oficina de la Víctima de Desaparicions 
Forçades de Menors de Catalunya demanarà al Registre Civil corresponent la iden-
titat de la persona adoptada i una vegada comunicat que la seva mare l’està buscant, 
es procedirà a les pertinents proves d’ADN i a la mediació.

Serà la persona adoptada la que decideixi si vol conèixer o no a la mare biològi-
ca. L’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya serà 
la garant de la conciliació familiar entre les dues parts i la que, amb l’autorització de 
l’adoptat o adoptada, procedirà a que al Registre Civil, en nota marginal, s’inscrigui 
la identitat de la mare biològica. Si l’adoptat o adoptada no vol conèixer a la mare, 
però si vol que consti el seu nom, l’esmentada Oficina procedirà a instar al Registre 
Civil a la inscripció. En cas contrari, no es facilitarà informació de la identitat de la 
persona adoptada a la seva mare biològica.

13. L’incompliment de les obligacions assenyalades en els apartats anteriors serà 
sancionat administrativament, sense perjudici de la possible responsabilitat penal. 
Una llei ha de determinar les infraccions i sancions aplicables.

14. Tindran la consideració de documentació de caràcter públic o d’interès públic 
tota la documentació conservada en entitats privades relacionada amb les víctimes 
a què es refereixen els apartats anteriors, d’acord amb la legislació de patrimoni do-
cumental i arxius de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 16
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (7)
De supressió del punt 2 de l’article 3

2. Les víctimes tenen dret a l’accés a la documentació que els pugui ser d’interès 
i que es pugui trobar en els arxius i registres pertanyents als subjectes privats que 
tinguin la condició d’obligats per aquesta llei, inclosa l’Església Catòlica.

Fascicle segon
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Apartat 7
Esmena 17
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (8)
De modificació del punt 7 de l’article 3

7. Les víctimes, a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades 
de Menors de Catalunya tindran dret a rebre ser informades i assessorades sobre els 
passos a seguir per accedir a la informació que consti als llibres de registres d’in-
gressos, parts i adopcions públiques i privades, especialment d’hospitals, clíniques, 
residències públiques i internats de mares solteres per tal de trobar documentació 
que els vinculi amb els seus familiars naturals i a rebre orientació i ajuda per solu-
cionar els entrebancs amb què es puguin trobar.

Apartat 8
Esmena 18
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (9)
De modificació del punt 8 de l’article 3

8. Tots els establiments i organitzacions referenciats en l’article segon, punts 2 i 3 
4 i 5 tindran l’obligació de conservar la integritat dels són susceptibles d’investigació 
en cas que declarin que la informació demanada sobre naixements, batejos, defun-
cions, avortaments, inhumacions, exhumacions i reduccions de restes, cremacions, 
adopcions, tuteles i altres fets que afectin el naixement i extinció de la personalitat i 
a la determinació i modificació de les relacions patern/filials, que s’ha de conservar 
en els arxius, no existeix.

Apartat 9
Esmena 19
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (10)
De supressió del punt 9 de l’article 3

9. Les víctimes, a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya tindran dret a rebre documentació dels arxius eclesials i llibres 
parroquials, en el cas que els naixements es produïssin en institucions religioses, si-
guin cases bressol, hospitals, o de qualsevol altra índole, sense que es pugui al·legar 
per negar l’accés a les dades, els concordats signats per Espanya amb l’Estat Vaticà, 
pel que fa a la inviolabilitat dels arxius eclesials, en la mesura que aquests acords 
internacionals no poden vulnerar l’esperit d’esta Llei.

Apartat 10
Esmena 20
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (11)
De modificació del punt 10 de l’article 3

10. Els metges, lletrats, arxivers, o qualsevol altre professional que per qualse-
vol circumstància tingui en el seu poder els arxius en els quals constin dades de les 
víctimes i els seus familiars buscats, no podran al·legar el secret professional per ne-
gar-se a facilitar-los, ja que com al cardinal anterior, preval el dret a la investigació 
de les relacions patern/filials.

Apartat 11
Esmena 21
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (12)
De modificació del punt 11 de l’article 3

Les víctimes tenen dret a que tot organisme, persona involucrada o institució 
lliuri qualsevol document tota la informació que pogués estar vinculada amb el seu 
cas, d’acord amb la normativa d’accés.
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Apartat 12
Esmena 22
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (13)
De modificació del punt 12 de l’article 3

12. La mare biològica que durant la vigència del part anònim va lliurar al seu fill 
o filla en adopció sota qualsevol circumstància, i en l’actualitat vulgui ser trobada 
trobar el seu fill, podrà acudir a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades 
de Menors de Catalunya a fi de ser informada i assessorada sobre els passos a fer 
per sol·licitar la cerca al Registre Civil on estigui inscrit el seu fill o filla biològica. 
Un cop tramitada la sol·licitud, l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya demanarà al Registre Civil corresponent la identitat de la per-
sona adoptada i una vegada comunicat que la seva mare l’està buscant, es procedirà 
a les pertinents proves d’ADN i a la mediació.

Serà la persona adoptada la que decideixi si vol conèixer o no la mare biològi-
ca. En cas que ambdues parts accedeixin al retrobament, l’Oficina de la Víctima de 
Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya, mitjançant un equip especialitzat, 
prepararà aquest retrobament i contribuirà al seu bon desenvolupament, i serà la 
garant de la conciliació familiar entre les dues parts i la que, amb l’autorització de 
l’adoptat o adoptada, procedirà a que al Registre Civil ha de sol·licitar al Registre 
Civil que, en nota marginal, s’inscrigui la identitat de la mare biològica. Si l’adoptat 
o adoptada no vol conèixer a la mare, però si vol que consti el seu nom, l’esmenta-
da Oficina procedirà a instar al Registre Civil a la inscripció. En cas contrari, no es 
facilitarà informació de la identitat de la persona adoptada a la seva mare biològica.

Apartat 14
Esmena 23
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (14)
De supressió del punt 14 de l’article 3

14. Tindran la consideració de documentació de caràcter públic o d’interès públic 
tota la documentació conservada en entitats privades relacionada amb les víctimes 
a què es refereixen els apartats anteriors, d’acord amb la legislació de patrimoni do-
cumental i arxius de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23.

TEXT PRESENTAT

Article 4. Dret a la tutela judicial
1. Les exhumacions que siguin necessàries per a l’efectivitat dels drets de les 

víctimes, tant en terrenys de titularitat pública com privada, seran sufragades per la 
Generalitat de Catalunya.

2. Les proves de determinació de l’ADN, o d’altres pertinents, que siguin neces-
sàries per a l’efectivitat del dret de les víctimes, es realitzaran, a instància de part 
legítima o d’ofici, sempre de forma gratuïta, pels òrgans públics especialitzats, com 
pot ser la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, Unitat de Medicina Legal, 
Departament de Salut Publica, on ja està creat un Banc d’ADN català.

3. Les restes exhumades que no siguin reclamades pels qui tinguin la considera-
ció d’interessats, seran novament sepultades, en les condicions de dignitat suficients, 
per part dels ajuntaments, en el terme municipal on hagin estat trobats, i de tal ma-
nera que puguin tornar a ser recuperats si fos necessari.

4. En tot cas, les autoritats policials i judicials hauran d’assegurar la cadena de 
custòdia de les restes exhumades i traslladades per a la seva anàlisi perícia i identi-
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ficació, perquè pugui servir de prova material i pericial a les persones considerades 
víctimes d’acord amb el que preveu l’article 2 de la present llei, els quals, a més, 
podran sol·licitar mostres sota cadena de custòdia per realitzar anàlisi pericials pri-
vades.

5. Cada administració censal posarà a disposició de l’autoritat policial i judicial, 
a requeriment d’aquesta, les dades informatitzades sobre aquells naixements i de-
funcions ocorreguts en cadascuna de les províncies o districtes dels nens i nenes 
compresos entre zero i cinc anys, en els casos de censos quinquennals, i entre zero i 
un any, en els casos de censos anuals. S’iniciarà amb el cens de 1936.

6. Així mateix, l’oficina del Registre Civil, o, si s’escau l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (IdesCat) o els òrgans competents, proporcionaran, també de manera 
informatitzada, les dades sobre els naixements, avortaments i defuncions, així com 
les modificacions de filiació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 24
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (15)
De modificació del punt 1 de l’article 4

1. Les exhumacions que siguin necessàries per a l’efectivitat dels drets de les 
víctimes, tant en terrenys de titularitat pública com privada, seran sufragades per la 
Generalitat de Catalunya i seran portades a terme per l’Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya.

Apartat 2
Esmena 25
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (16)
De modificació del punt 2 de l’article 4

2. Les proves de determinació de l’ADN, o d’altres pertinents, que siguin neces-
sàries per a l’efectivitat del dret de les víctimes es realitzaran, a instància de part 
legítima o d’ofici, sempre de forma gratuïta, pels òrgans públics especialitzats, com 
pot ser la Universitat de Barcelona, Facultat de Medicina, Unitat de Medicina Legal, 
Departament de Salut Publica, on ja està creat un Banc d’ADN català.

Apartat 4
Esmena 26
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (17)
De modificació del punt 4 de l’article 4

4. En tot cas, les autoritats policials i judicials i mèdico-forenses hauran d’as-
segurar la cadena de custòdia de les restes exhumades i traslladades per a la seva 
anàlisi perícia i identificació, perquè pugui servir de prova material i pericial a les 
persones considerades víctimes d’acord amb el que preveu l’article 2 de la present 
llei, els quals, a més, podran sol·licitar mostres sota cadena de custòdia per realitzar 
anàlisi pericials privades.

Apartat 6

Addició de nous apartats
Esmena 27
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició d’un nou apartat 6 bis a l’article 4

Article 4. Dret a la tutela judicial
[...]
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6. Així mateix, l’oficina del Registre Civil, o, si s’escau l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (IdesCat) o els òrgans competents, proporcionaran, també de manera 
informatitzada, les dades sobre els naixements, avortaments i defuncions, així com 
les modificacions de filiació.

6 bis. A aquests efectes, l’Administració haurà de salvaguardar la seguretat i la 
intimitat de les víctimes contra ingerències il·legítimes, i protegir-les d’actes d’in-
timidació i represàlia o de qualsevol altre acte que els pogués ofendre o denigrar.

Addició de nous apartats
Esmena 28
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (18)
D’addició d’un nou punt a l’article 4

7. La memòria anual que el Tribunal Superior de Justícia elabori en compliment 
en compliment de l’article 152.9 de la Llei orgànica del poder judicial recollirà una 
estadística i relació de dades desagregades referents a els actuacions judicials a Ca-
talunya que s’hagin impulsat o estiguin en tràmit als parits judicials de Catalunya 
referents a la desaparició forçada de menors. Aquestes dades no inclouran en cap 
cas dades de caràcter personal. Aquesta informació serà lliurada al Parlament de 
Catalunya en les compareixences a què oportunament sigui requerida la Presidèn-
cia del TSJC, sens perjudici de la seva ampliació.

Esmena 29
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (19)
D’addició d’un nou punt a l’article 4

8. En la compareixença anual prevista en l’article 11 de la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Fiscal 
Superior de Catalunya informarà al Parlament de Catalunya de les diligències d’in-
vestigació i actuacions impulsades d’ofici per l’organisme a Catalunya en relació 
amb el fenomen de la desaparició forçada de menors, així com de les persecucions 
d’il·lícits penals seguides arrel de denúncies presentades per persones físiques, enti-
tats privades o organismes públics.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 24, 25, 26, 27, 28 i 29.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Dret a la reparació
1. El reconeixement de la condició de víctimes per als afectats per la desaparició 

forçada de menors, apropiació o sostracció de nadons menors i adopcions il·legals a 
Catalunya, generarà el dret a l’obtenció d’assistència pública mèdica, jurídica i psi-
cològica gratuïta.

2. Les víctimes tenen dret al coneixement i a la restitució de la seva veritable 
identitat, i al reconeixement d’aquesta a tots els efectes, podent, en conseqüència, 
exercitar les accions de rectificació en quants registres, documents i organismes pú-
blics o privats calgui, gaudint de la col·laboració de les administracions pertinents.

3. Les víctimes tenen dret a exercir accions de reparació de danys i perjudicis 
contra les persones i institucions responsables de la privació dels seus drets.

4. Les víctimes seran beneficiàries, de forma gratuïta, dels serveis de mediació 
pública per facilitar els possibles retrobaments que puguin produir-se.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 30
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (20)
De supressió del punt 1 de l’article 5

1. El reconeixement de la condició de víctimes per als afectats per la desaparició 
forçada de menors, apropiació o sostracció de nadons menors i adopcions il·legals a 
Catalunya, generarà el dret a l’obtenció d’assistència pública mèdica, jurídica i psi-
cològica gratuïta.

Apartat 4
Esmena 31
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (21)
De modificació del punt 4 de l’article 5

Les víctimes seran beneficiàries, de forma gratuïta, dels serveis de mediació 
pública per facilitar els possibles retrobaments que puguin produir-se, en cas que 
ambdues parts s’hi avinguin, tindran dret al retrobament acompanyats per profes-
sionals d’un servei públic especialitzat i gratuït que prepari i faci possible aquest 
retrobament.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 30 i 31.

TEXT PRESENTAT

Article 6. Dret a les garanties de no repetició
1. Els poders públics han de promoure les següents mesures per evitar la repeti-

ció de fenòmens similars als fets que són objecte d’aquesta Llei:
a. Campanyes d’informació i sensibilització.
b. Campanyes d’informació sobre el que ha passat a través dels mitjans de co-

municació públics.
c. Exposició dels fets objecte de la present llei en els programes educatius de 

l’ensenyament reglat.
d. Formació específica per a policia judicial, policia autonòmica i policies locals, 

jutges i fiscals.
e. Formació dels professors i professionals de la informació sobre aquests fets, 

que es fonamentaran en investigacions universitàries acreditades i, per tant, en els 
relats de les víctimes fefaentment contrastats.

f. Actes d’homenatge i reconeixement a les víctimes d’aquests delictes.
g. La institució d’un Dia en memòria dels col·loquialment anomenats «nens ro-

bats» i les seves famílies.
h. L’adopció de les propostes de reforma legal i administrativa en matèria de 

transparència i accés a la informació en els processos d’acolliment, adopció i tutela, 
jurisdicció de menors, així com en la inspecció dels establiments sanitaris públics i 
privats i en els registres civils per a introduir les garanties i procediments de gestió 
i verificació tendents a l’eradicació de les conductes constitutives de sostracció de 
menors, alteració il·lícita de l’estat civil, i tràfic d’éssers humans.
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ESMENES PRESENTADES

Apartat 1, lletra d
Esmena 32
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (22)
De modificació de la lletra d del punt 1 de l’article 6

d. Formació específica per a policia judicial, policia autonòmica i policies locals, 
jutges i fiscals i metges forenses.

Apartat 1, lletra e
Esmena 33
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (23)
De modificació de la lletra e del punt 1 de l’article 6

e. Formació dels professors i professionals de la informació sobre aquests fets, 
que es fonamentaran en investigacions universitàries i acreditades i, per tant, en els 
relats de les víctimes fefaentment contrastats.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 32 i 33.

Capítol III. Obligacions

TEXT PRESENTAT

Article 7. Obligacions dels poders públics
1. Els poders públics estan obligats a prevenir i sancionar les desaparicions for-

çades de menors; a buscar, identificar i restituir als menors apropiats a les seves fa-
mílies d’origen; i a revisar, i si s’escau anul·lar, els procediments d’adopció que tin-
guin el seu origen en una desaparició forçada bé d’ofici o a instància de les víctimes.

2. Així mateix hauran de tramitar i resoldre les peticions formulades per les víc-
times en l’exercici dels drets continguts en la present Llei, de conformitat amb el que 
disposa la legislació sobre procediment administratiu comú.

3. Hauran de vetllar per garantir a les víctimes l’accés a la informació i arxius
dels seus casos o la que pugui servir per aclarir els mateixos, en entitats públi-

ques i privades, com vénen a ser els ja ressenyats en l’article 2 de la present Llei.
4. Es prendran les mesures oportunes per a no aplicar el temps reglamentari de 

50 anys per poder accedir als arxius en els casos en què es busquin familiars biolò-
gics, per evitar que es faci un ús extensiu de les restriccions al dret a sol·licitar da-
des així com per assegurar l’obertura, l’accés i la digitalització d’arxius tant públics 
com privats.

5. Es desenvoluparan l’aplicació de polítiques de memòria col·lectiva adequada 
per aconseguir la reparació i no repetició dels delictes comesos.

6. S’establirà suport psicològic, jurídic i social a les víctimes.
7. Els cossos policials autonòmics i locals han de col·laborar en la investigació 

dels fets i donar suport a les accions administratives i judicials.
8. S’articularan les actuacions administratives i policials adequades perquè les 

víctimes puguin accedir a la documentació oficial i la documentació dels llibres de 
part i naixement dels hospitals / clíniques i maternitats, així com el suport actiu als 
processos judicials oberts.

9. S’instarà d’ofici a través de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades 
de Menors de Catalunya la investigació policial dels casos, quan se sospiti d’un pos-
sible delicte sobre la desaparició forçada o la usurpació d’identitat d’un menor, com 
el que es poden derivar de naixements registrats de mares majors de 50 anys, i les 
circumstàncies concordants que no puguin justificar un possible embaràs real a par-
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tir de pràctiques de concepció assistides medicament, i les pertinents proves d’ADN 
que corroborin la filiació natural.

10. En el mateix sentit, es promourà la investigació adequada en els casos de per-
sones que consten com a fills i filles biològics que han tingut coneixement que no ho 
són, o de les persones que tenen greus irregularitats en la seva adopció.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 4
Esmena 34
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (24)
De modificació del punt 4 de l’article 7

4. Es prendran les mesures oportunes per a no aplicar el temps reglamentari de 
50 anys per poder accedir als arxius en els casos en què es busquin familiars biolò-
gics, per evitar que es faci un ús extensiu de les restriccions al dret a sol·licitar da-
des així com per assegurar l’obertura, l’accés i la digitalització d’arxius tant públics 
com privats. Facilitaran l’accés als arxius en els casos en què es busquin familiars 
biològics. A aquest efecte, es considera que el tractament de les dades personals és 
d’interès públic essencial, d’acord amb l’establert a l’article 9.1.g) del Reglament ge-
neral de protecció de dades.

Apartat 6
Esmena 35
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (25)
De modificació del punt 6 de l’article 7

6. Durant la investigació dels fets, les víctimes tindran dret al S’establirà suport 
psicològic, jurídic i social a les víctimes gratuït que pugui contribuir a aquesta in-
vestigació, en els termes establers per la legislació d’aplicació. Igualment, durant la 
investigació dels fets i en el moment que es dilucidi la veritat o la impossibilitat d’ob-
tenir-la, les víctimes podran accedir a suport psicològic gratuït.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 34 i 35.

TEXT PRESENTAT

Article 8. Obligacions dels subjectes privats
Els subjectes privats que resultin obligats per les disposicions contingudes en la 

present llei hauran de tramitar i resoldre les peticions formulades per les víctimes 
en el termini màxim de tres mesos naturals des de la seva presentació. En cas d’in-
compliment, aquests seran sancionats administrativament d’ofici o instància de part.

Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la víctima podrà formular 
demanda per a l’exercici del seu dret davant els òrgans competents de la jurisdicció 
civil.

Capítol IV. Actuacions

TEXT PRESENTAT

Article 9. Base de dades
1. Sota la direcció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Me-

nors de Catalunya es confeccionarà una «base de dades d’Afectats». En la seva ela-
boració i funcionament participaran els representants de les institucions legalment 
constituïdes i amb formació acadèmica adequada i suficient sobre la matèria.
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2. El cens que generi aquesta base de dades no serà públic, a fi de salvaguardar 
la protecció de les dades personals que contingui, però proporcionarà a les persones 
interessades còpia de la documentació que els afecti, i facilitant, als investigadors 
acreditats que ho demanin, l’accés sota condició d’estricta confidencialitat. Aquests 
investigadors acreditats, seran alhora els garants que la informació s’està treballant 
adequadament i estaran obligats a comunicar qualsevol irregularitat que puguin tro-
bar a la Base de Dades.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 36
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (26)
De modificació del punt 1 de l’article 9

1. Sota la direcció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Me-
nors de Catalunya es confeccionarà una «base de dades d’Afectats». En la seva elabo-
ració i funcionament participaran els representants de les institucions entitats legal-
ment constituïdes i amb formació acadèmica adequada i suficient sobre la matèria.

Esmena 37
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 9

Article 9. Base de dades
1. Sota la direcció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Me-

nors de Catalunya es confeccionarà una «base de dades d’Afectats». En la seva elabo-
ració i funcionament participaran els representants de les institucions legalment cons-
tituïdes i amb formació acadèmica adequada i suficient sobre la matèria, com també 
les associacions representatives de les víctimes de desaparició forçada de menors.

[...]

Apartat 2
Esmena 38
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (27)
De modificació del punt 2 de l’article 9

2. El cens que generi aquesta base de dades no serà públic, a fi de salvaguardar 
la protecció de les dades personals que contingui, però proporcionarà a les persones 
interessades còpia de la documentació que els afecti, i facilitant als investigadors 
acreditats que ho demanin, l’accés sota condició d’estricta confidencialitat. Aquests 
investigadors acreditats, seran alhora els garants que la informació s’està treballant 
adequadament i estaran obligats a comunicar qualsevol irregularitat que puguin 
trobar a la Base de Dades. La informació del cens és pública per a les persones in-
teressades, a les quals s’ha de proporcionar una còpia de la documentació que els 
afecti. L’accés de les persones que acreditin dur a terme una investigació es regula 
per la normativa vigent.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb les emenes núm. 36 
i 37 que afecta a l’apartat 1 de l’article 9 amb la redacció següent: 

«1. Sota la direcció de l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de 
Menors de Catalunya es confeccionarà una «base de dades d’Afectats». En la seva 
elaboració i funcionament participaran els representants de les entitats legalment 
constituïdes, i tant les que tinguin formació acadèmica sobre la matèria, com les 
associacions representatives de les víctimes de desaparició forçada de menors.»

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 38.
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TEXT PRESENTAT

Article 10. Base d’ADN
1. Sota la direcció orgànica i funcional de l’Oficina de la Víctima de Desapari-

cions Forçades de Menors de Catalunya es crearà un «Banc d’ADN», de caràcter 
gratuït, que contingui tota la informació rellevant en relació amb els fets objecte 
d’aquesta llei. La seva activitat comptarà amb les suficients garanties de privacitat, 
utilitzant, en cada cas, la tècnica més adequada i innovadora en el moment de rea-
litzar l’analítica.

2. Al Banc d’ADN es conservaran les mostres de restes òssies i/o material ge-
nètic de les diferents exhumacions dutes a terme, amb la seva seqüència d’ADN, i 
podran ser facilitades a les víctimes interessades en el cas que vulguin fer una con-
traanàlisi privada a càrrec seu. En aquest cas, es procedirà a les contra-analítiques 
oportunes fins al total esclariment de la seqüenciació de l’ADN correcte, assumint 
els costos la Generalitat de Catalunya.

3. Les víctimes que hagin formalitzat denúncia pels fets objecte d’aquesta llei, 
podran sol·licitar que li siguin preses mostres per seqüenciar el seu ADN i compa-
rar-les amb les dades que s’emmagatzemen en aquest organisme, sense necessitat de 
requeriment judicial o administratiu. Aquestes proves han de ser analitzades en un 
termini màxim de tres mesos naturals després de la seva sol·licitud, evitant el dete-
riorament de les mostres i agilitzant d’aquesta manera tot el procés, i especialment, 
en el cas de persones d’edat avançada. També en el suposat cas de dubte sobre els 
resultats, es podrà instar una contraanàlisi privada, i en cas de discrepància en els 
resultats, es procedirà a realitzar tantes proves genètiques com siguin necessàries 
fins a la correcta seqüenciació de l’ADN, assumint els costos la Generalitat.

4. En el cas que la víctima tingui una analítica realitzada en algun altre Banc 
d’ADN públic d’alguna comunitat autònoma, podrà sol·licitar que s’incorpori al 
Banc d’ADN per a la confrontació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 39
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (29)
De modificació del punt 1 de l’article 10

1. Sota la direcció orgànica i funcional de l’Oficina de la Víctima de Desaparici-
ons Forçades de Menors de Catalunya es crearà un «Banc una base de dades d’iden-
tificadors d’ADN», de caràcter gratuït, que contingui tota la informació rellevant en 
relació amb els fets objecte d’aquesta llei. La seva activitat comptarà amb les sufi-
cients garanties de privacitat, utilitzant, en cada cas, la tècnica més adequada i in-
novadora en el moment de realitzar l’analítica.

Apartat 2
Esmena 40
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (30)
De modificació del punt 2 de l’article 10

2. Al Banc d’ADN es conservaran les mostres de restes òssies i/o material ge-
nètic de les diferents exhumacions dutes a terme, amb la seva seqüència d’ADN, 
i podran ser facilitades a les víctimes interessades en el cas que vulguin fer una 
contraanàlisi privada a càrrec seu, que s’haurà de portar a terme en un laboratori 
acreditat. En aquest cas, es procedirà a les contra-analítiques oportunes fins al total 
esclariment de la seqüenciació de l’ADN correcte, assumint els costos la Generalitat 
de Catalunya.
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Apartat 4
Esmena 41
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (31)
De modificació del punt 4 de l’article 10

4. En el cas que la víctima tingui una analítica realitzada que consti en algun al-
tre Banc Registre d’ADN públic d’alguna comunitat autònoma, podrà sol·licitar que 
s’incorpori al Banc Registre d’identificadors d’ADN per a la confrontació.

Títol de l’article

Esmena 42
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (28)
De modificació de l’article 10

Article 10. Base d’ADN de dades d’identificadors d’ADN

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 39, 40, 41 i 42.

TEXT PRESENTAT

Article 11. Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors 
de Catalunya
1. Es crea l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Ca-

talunya, com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
pública i privada.

2. Aquesta Oficina ha de tenir el personal tècnic interdisciplinari adequat per 
complir els seus fins.

3. La seva composició, règim de funcionament, règim econòmic-financer i resta 
de regulació específica es determinaran reglamentàriament.

4. L’Oficina aprovarà i executarà un pla integral de recerca de persones desapa-
regudes i d’assistència integral a les víctimes.

5. Correspon a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de 
Catalunya el reconeixement de la condició de víctima a l’efecte d’aquesta Llei.

6. Correspon a aquesta oficina l’impuls de les actuacions oportunes, l’assessora-
ment integral actiu a les víctimes i el seguiment de la correcta aplicació de la pre-
sent llei, sense perjudici dels controls parlamentaris, i jurisdiccionals i del Síndic de 
Greuges, procedents.

7. Li correspon també l’elaboració d’un informe anual per avaluar els resultats 
obtinguts i proposar les millores oportunes.

8. Així mateix l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Ca-
talunya i els seus integrants autoritzats, tindran potestat per accedir a quants registres i 
arxius, ja siguin públics o privats, es precisin, per poder garantir els drets de les víctimes.

9. L’Oficina de Víctimes de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya tre-
ballarà conjuntament i coordinadament amb les diverses plataformes i entitat espe-
cialitzades en la matèria.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 43
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (32)
De supressió del punt 2 de l’article 11

2. Aquesta Oficina ha de tenir el personal tècnic interdisciplinari adequat per 
complir els seus fins.
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Apartat 4
Esmena 44
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (33)
De supressió del punt 4 de l’article 11

4. L’Oficina aprovarà i executarà un pla integral de recerca de persones desapa-
regudes i d’assistència integral a les víctimes.

Apartat 5
Esmena 45
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (34)

De modificació del punt 5 de l’article 11
5. Correspon a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de 

Catalunya el reconeixement de la condició de víctima a l’efecte d’aquesta Llei. Cor-
respon a l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya 
el reconeixement de la condició de víctima a l’efecte d’aquesta Llei. L’Oficina de la 
Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya reconeixerà la condi-
ció de víctima a totes les persones que s’ajustin a la definició donada i quan els fets 
van succeir presumptament en el territori de Catalunya, als efectes d’obtenir el su-
port necessari, públic i gratuït, per investigar-los fins a la seva màxima dilucidació 
i, si s’escau, acompanyar les víctimes en el retrobament amb els seus familiars. Així 
mateix, aquest reconeixement s’estendrà als actes que puguin organitzar-se en me-
mòria de les persones afectades per aquests fets.

Apartat 6
Esmena 46
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (35)
De supressió del punt 6 de l’article 11

6. Correspon a aquesta oficina l’impuls de les actuacions oportunes, l’assessora-
ment integral actiu a les víctimes i el seguiment de la correcta aplicació de la pre-
sent llei, sense perjudici dels controls parlamentaris, i jurisdiccionals i del Síndic de 
Greuges, procedents.

Apartat 7
Esmena 47
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (36)
De supressió del punt 7 de l’article 11

7. Li correspon també l’elaboració d’un informe anual per avaluar els resultats 
obtinguts i proposar les millores oportunes.

Apartat 8
Esmena 48
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (37)
De modificació del punt 8 de l’article 11

8. Així mateix l’Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de 
Catalunya i els seus integrants autoritzats, tindran potestat per accedir a quants re-
gistres i arxius, ja siguin públics o privats, es precisin, informarà, orientarà cap als 
responsables de cada servei i supervisarà les actuacions per poder garantir els drets 
de les víctimes.
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Apartat 9
Esmena 49
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (38)
De supressió del punt 9 de l’article 11

9. L’Oficina de Víctimes de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya tre-
ballarà conjuntament i coordinadament amb les diverses plataformes i entitat espe-
cialitzades en la matèria.

Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (7)
De modificació a l’apartat 9 de l’article 11

Article 11. Oficina de la Víctima de Desaparicions Forçades de Menors de Ca-
talunya

[...]
9. L’Oficina de Víctimes de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya 

treballarà conjuntament i coordinadament amb les diverses plataformes, Entitats i 
Associacions sense ànim de lucre que representen a les víctimes.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49.
El ponents del GP Socialistes i Units per Avançar i del GP de Catalunya en 

Comú Podem anuncien la retirada de l’esmena 50.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional primera. Compatibilitat
Les previsions contingudes en la present Llei són compatibles amb l’exercici de 

les accions i l’accés als procediments judicials ordinaris i extraordinaris establerts 
en les lleis o en els tractats i convenis internacionals.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional segona. Unitat policial específica
Al cos policial de Mossos d’Esquadra es crearà un equip especialitzat en Desa-

paricions Forçades de Menors que vetllarà per la investigació dels delictes descrits 
en aquesta llei, i comptarà amb formacions i col·laboració de l’Oficina de la Víctima 
de Desaparicions Forçades de Menors de Catalunya.

TEXT PRESENTAT

Disposició addicional tercera. Assistència jurídica gratuïta
Els ciutadans catalans inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article de la Llei sobre 

desaparició forçada de menors i usurpació de la seva identitat a l’Estat Espanyol 
gaudiran d’assistència jurídica gratuïta.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 51
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (39)
De supressió de la disposició addicional tercera

Els ciutadans catalans inclosos en l’àmbit subjectiu de l’article de la Llei sobre 
desaparició forçada de menors i usurpació de la seva identitat a l’Estat Espanyol 
gaudiran d’assistència jurídica gratuïta.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 51.

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 52
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició d’una nova disposició addicional, la disposició addicional tercera bis

Disposició addicional tercera bis. Habilitació pressupostària de l’Oficina de la Víctima
L’Oficina de la Víctima haurà d’estar dotada de pressupost per a poder comptar 

amb el necessari personal tècnic i especialitzat i cobrir les necessitats de les investi-
gacions dels casos presentats per les víctimes.

Esmena 53
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (40)
D’addició d’una disposició addicional

1. El Govern de la Generalitat informarà al Parlament del resultat i les conclu-
sions dels treballs de la Comissió Interdepartamental creada Acord GOV/148/2019, 
de 22 d’octubre, per a la concreció d’una estratègia interdepartamental i integral 
davant la Desaparició Forçada de Menors.

2. El Govern de Generalitat de Catalunya traslladarà el resultat i les conclusions 
dels treballs de la Comissió Interdepartamental esmentada en l’apartat anterior al 
Govern espanyol, als efectes del que preveu l’article 8.1 de la Ley 50/1981, de 30 de 
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esmena 54
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (41)
D’addició d’una disposició addicional

1. S’ha d’establir un Programa de recerca, que aposti per l’anàlisi històrica, cien-
tífica, arxivística i social del fenomen i el període, ho documenti i estableixi patrons 
que connecti amb investigacions judicials i policials, consultes, denúncies i víctimes.

2. Per iniciar el treball del Programa cal identificar perfil de recursos, capacitats 
i treballar amb els fons que s’han d’identificar i catalogar dels dos primers punts. 
Prendre casos/investigacions tancades per veredicte de jutge i consultes realitzades i 
contestades com a referència és una base per començar a crear el model de recerca.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de les esmenes 52, 53 i 54.

TEXT PRESENTAT

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament
S’habilita al Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per 

al desenvolupament i aplicació del que estableix aquesta Llei. En el procés d’elabo-
ració d’aquestes disposicions, incloses les reglamentàries, es garantirà el tràmit d’au-
diència de l’Observatori de Desaparicions Forçades de Menors.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 55
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (43)
De modificació d’una disposició final

S’habilita al Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per 
al desenvolupament i aplicació del que estableix aquesta Llei. En el procés d’ela-
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boració d’aquestes disposicions, incloses les reglamentàries, es garantirà el tràmit 
d’audiència de l’Observatori de Desaparicions Forçades de Menors de les entitats 
relacionades amb la desaparició forçada de menors, legalment constituïdes.

Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició d’un incís a la disposició final primera

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament
S’habilita al Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per 

al desenvolupament i aplicació del que estableix aquesta Llei. En el procés d’ela-
boració d’aquestes disposicions, incloses les reglamentàries, es garantirà el tràmit 
d’audiència de l’Observatori de Desaparicions Forçades de Menors i dels col·lectius 
de víctimes de desaparicions forçades de menors.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció d’un text transaccional amb les esmenes 55 i 56 amb 
la redacció següent: 

«Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament.
S’habilita al Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries per 

al desenvolupament i aplicació del que estableix aquesta Llei. En el procés d’elabo-
ració d’aquestes disposicions, incloses les reglamentàries, es garantirà el tràmit d’au-
diència de les entitats legalment constituïdes, i tant les que tinguin amb formació 
acadèmica adequada i suficient sobre la matèria, com les associacions representati-
ves de les víctimes de desaparició forçada de menors.»

TEXT PRESENTAT

Disposició final segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

TEXT PRESENTAT

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions finals
Esmena 57
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (42)
D’addició d’una disposició final

En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 
ha d’aprovar els estatuts de l’Oficina de la Víctima de les Desaparicions Forçades i 
les normes necessàries per al desplegament d’aquesta llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 57. També recomana que quedi in-
tegrada com un apartat 2 de la Disposició final primera.



BOPC 753
9 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 56

Predictamen

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya 
(202-00061/12)

Llei de la desaparició forçada de menors a Catalunya

Preàmbul
I. Context històric, polític i sociològic
La desaparició forçada de menors s’ha donat al llarg de la història, però va aga-

far rellevància contemporània amb la Guerra Civil y la repressió política del fran-
quisme, quan va començar com una pràctica sistemàtica i generalitzada a les pre-
sons de dones.

En el període 1938-1952, el psiquiatra filonazi espanyol Vallejo-Nájera es va 
apropiar dels mètodes importats de l’Alemanya nazi. Va documentar i escriure en 
els seus estudis com havien d’ésser tractades les dones empresonades i com se les 
havia d’apartar dels seus fills i filles perquè no els contagiessin llur ideologia antipa-
triòtica a través de l’educació.

El mateix Vallejo-Nájera, a la revista Acción Española, el 1936, ja considerava 
que els integrants del bàndol revoltat eren una raça en la qual predominava el patri-
otisme, la responsabilitat moral, els valors ètics i, per sobre de tot, la religiositat. Per 
contra, per a ell, els del bàndol republicà, moguts per l’enveja, la rancúnia, la ràbia 
i la venjança, intentaven destrossar els valors de la raça hispànica. En el seu llibre 
Eugenesia de la Hispanidad y regeneración de la raza, publicat el 1937, el mateix 
Vallejo-Nájera feia referència al fet que per les venes li corria sang d’inquisidor que 
havia heretat genèticament dels seus pares.

Franco va comptar amb la conformitat de l’Església catòlica, que considerava la 
Guerra com una croada d’alliberament nacional. La presó, la caserna, el manicomi, 
l’escola i el púlpit foren els dominis de clergues, monges, militars i psiquiatres se-
guidors d’uns mètodes nazis que els franquistes, amb l’experiència heretada de se-
gles inquisitorials, van desenvolupar a la perfecció. La seva finalitat era dominar la 
població.

Les primeres dones que van arribar a les presons foren, en alguns casos, afuse-
llades i separades immediatament dels fills i filles que portaven, però altres foren 
violades a la presó o ja hi van arribar embarassades. Vallejo-Nájera i la seva cohort 
de psiquiatres van considerar l’«eugenèsia positiva» com a salvadora de les criatures 
que van poder i deixant que llurs mares, alimentades a base de pa sec i aigua, les 
alletessin. L’Ordre del 30 de març de 1940 obligava que els infants havien d’ésser 
retirats de llurs mares abans dels tres anys, perquè no tinguessin record, seguint la 
ideologia nazi, i no es contaminessin del «gen roig» amb llur educació.

L’Ordre ministerial del 4 de desembre de 1941 permetia inscriure i donar nom en 
el Registre Civil, amb una data de naixement aproximada a la real i de pares desco-
neguts, qualsevol menor suposadament no identificat. Aquesta norma va permetre 
canviar la identitat d’infants nascuts de mares republicanes i, entre ells, la dels na-
dons raptats a llurs mares a les presons abans dels tres anys.

En el període 1953–1977, en el marc mental i ideològic del nacionalcatolicisme 
i amb institucions com el Patronato de Protección de la Mujer, presidit per Carmen 
Polo de Franco, la mecànica de sostracció de menors es va centrar en dones pobres, 
sovint vingudes de zones rurals a servir a les ciutats. En la majoria de casos, eren 
mares menors d’edat i solteres, i també dones desafectes al règim o amb una con-
ducta social que es considerava moralment reprovable, que el règim considerava pe-
rilloses, i mares triades perquè es necessitava un bebè nounat per a una família que 
volia pagar per a adquirir-lo. Fou el moment en què es va estandarditzar el format 
del «nadó mort» davant la previsió de la negació de la mare a lliurar-lo voluntària-
ment.



BOPC 753
9 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 57 

Hi va haver també adopcions irregulars d’infants que varen patir catàstrofes na-
turals, com ara alguns dels que van sobreviure a les riuades del Vallès del 1962 o a 
les nevades de Barcelona del mateix any, i que els familiars no van poder localitzar.

Ja en democràcia, les sostraccions van continuar, almenys, fins als següents can-
vis normatius, que dificulten el tràfic i la sostracció de menors:

a) La Llei orgànica 1/1996, del 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de 
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, amb la qual es 
reconeix a tota persona adoptada el dret a conèixer la seva identitat biològica. A par-
tir d’aquest moment, la mare biològica ha de constar necessàriament en la inscripció 
del naixement del Registre Civil.

b) La sentència del Tribunal Suprem, del 21 de setembre de 1999, que comporta 
la fi del «part anònim», i en què es diu que l’article 47 de la Llei del Registre Civil, 
del 8 de juny de 1957, i els seus concordants, resten derogats per inconstituciona-
litat sobrevinguda i, en conseqüència, es consideren inaplicables, per derogació de 
la cobertura legal, els articles 167 i 187 del reglament de la dita llei. Això ha estat 
reconegut específicament per a tots els adoptats amb la Llei de l’Estat 26/2015, del 
28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

c) La Llei de l’Estat 20/2011, del 21 de juliol, del Registre Civil, que modifica 
l’article 30 del Codi civil, i deroga la necessitat que transcorrin vint-i-quatre hores 
des del naixement per a considerar persona el nadó que mor abans d’aquest termini.

Només en els casos en què la mare va signar la renúncia al nadó en el moment 
del part s’ha pogut rebre informació oficial per a localitzar i fer el retrobament. Tots 
els casos en què no hi ha una renúncia signada per la mare, i també els casos en què 
es va comunicar a les mares la falsa mort del nadó, tenen denúncies arxivades per 
la impossibilitat, segons jutges i fiscals, de continuar la investigació, d’acord amb la 
tipologia següent:

a) Infants que oficialment neixen morts o moren abans de vint-i-quatre hores, 
però no tenen lligall d’avortament. És a dir, no consten en el Registre Civil i el mo-
tiu de l’arxivament és que no es pot continuar la investigació perquè no hi ha cos i 
no es pot fer la comparativa d’ADN; o bé no hi ha documentació oficial de la mort 
ni de l’enterrament. És a dir, són persones desaparegudes.

La normativa estatal de policia sanitària mortuòria de 1974 prohibeix l’enterra-
ment fora del cementiri i obliga a enterrar qualsevol part del cos que es pugui iden-
tificar com a humana, ja sigui un dit, una cama o un fetus. Catalunya complementa 
per primera vegada aquesta normativa amb el Decret 297/1997, del 25 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. De 1974 a 1997, 
doncs, a Catalunya és aplicable la norma estatal de 1974. Amb anterioritat a aques-
ta norma, podria ésser possible l’enterrament en fossa o al jardí de l’hospital, com 
declaren que ho feien a l’Hospital Vall d’Hebron, a la Maternitat de Barcelona i a 
l’Hospital de Figueres, entre altres.

b) En algunes ocasions, hi ha documentació de mort del menor, però és enterrat 
en fossa, no es pot accedir al cos i no es pot analitzar, tot i que hi pot haver mostres 
parafinades d’autòpsies que poden servir per a fer la comparativa d’ADN amb els 
progenitors.

c) Si la documentació és aparentment correcta i es pot fer l’exhumació del cos 
(normalment amb nadons que han mort després de vint-i-quatre hores del part), hi 
ha casos en què l’Institut Nacional de Toxicologia no ha pogut concloure si el cos 
exhumat es correspon, o no, amb els seus familiars naturals. En alguns casos, s’ha 
utilitzat o destruït tota la mostra que podia servir per a fer una contraanàlisi, la qual 
cosa ha provocat que no es pugui fer per falta de material; en altres casos la contra-
anàlisi sí que ha ajudat a arribar a una conclusió.

També cal tenir en compte la manca de documentació per part de persones que 
cerquen llurs orígens biològics i que foren ingressades a l’Auxili Social, cases bres-
sol, hospicis o orfenats, sense documentació, més enllà de l’«ha entrat per torn». 
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Cal una investigació exhaustiva de la procedència d’aquestes persones, de qui les 
va ingressar i el motiu de l’ingrés, principalment perquè els torns es van prohibir a 
Espanya el 1952.

Així mateix, és important tenir en compte les denúncies presentades per part 
de fills i filles, perquè estan registrats falsament com a biològics en els arxius. La 
manera com està redactat el Codi penal provoca que s’investiguin per tipus penals 
que, analitzats per separat, tenen un termini molt breu de prescripció, i es deté la 
investigació.

Així, d’una banda, quan s’ha pogut documentar que la mare que consta com a 
mare biològica no ho és per ADN, els arxivaments judicials han estat per:

a) Prescripció dels delictes de fingiment de part i falsedat documental. S’arxiva 
el cas perquè el jutge o el fiscal consideren que no van denunciar quan tenien divuit 
anys i, per tant, la falsedat documental, el fingiment de part (per part de la mare) i 
les conseqüències legals cap als facultatius que van falsejar la documentació, com a 
delictes aïllats, han prescrit.

b) Investigacions en què no hi ha mares que denunciïn que busquen un fill o fi-
lla d’aquella clínica (per exemple, el cas de la Clínica Sant Cosme i Sant Damià, de 
Barcelona), però en canvi sí que hi ha fills que denuncien irregularitats en llur adop-
ció o consten inscrits com a fills biològics de qui no en són. Els trasllats d’hospital o 
clínica i la falsificació de documents de parts era constant en aquests casos.

D’altra banda, hi ha els casos dels que estan registrats com a adoptats, però no 
hi ha cap renúncia signada per la mare biològica i no tenen accés a cap document 
que identifiqui la mare. És a dir, partides de naixement sense nom de la mare, que, 
segons el Registre Civil, es va acollir al part anònim. Alhora, l’hospital o la clínica 
on van néixer no els facilita cap tipus de documentació i, per tant, desconeixen llur 
naixement.

Quan una mare s’acollia al part anònim, era anònima a l’hora d’identificar-la en 
el Registre Civil, però no ho era per a l’hospital o la clínica on paria, que l’havien 
d’identificar per si moria en el part o necessitava algun tipus de tractament. Cal re-
cordar que el part anònim es va il·legalitzar a Espanya el 1999.

La situació actual és que milers de víctimes, mares, pares, familiars, fills i filles, 
són oblidades pels poders públics i, en molts casos, és arxivada provisionalment 
l’acció judicial per a recuperar llur veritable identitat. No obstant això, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, en l’assumpte Zorica Jovanović v. Sèrbia, va concloure 
que la víctima havia patit una violació continuada del seu dret al respecte a la vida 
privada i familiar, reconegut en l’article 8 del Conveni europeu de drets humans, per 
la persistència de l’Estat en no donar-li informació fiable sobre la sort del seu fill.

Les actuacions dutes a terme fins ara no han estat suficients per a abordar aquest 
problema des d’una perspectiva integral i reparadora. Cal promulgar una norma ca-
talana amb rang de llei, de caràcter general, que integri i atorgui coherència, des del 
pla normatiu, a la regulació i la investigació d’un assumpte de tanta gravetat.

Les víctimes catalanes a les quals s’ha falsejat la identitat o han desaparegut per-
què es va comunicar a la família una mort irreal estan patint psicològicament. El 
dret internacional considera que tota persona que té un desaparegut a la família de 
més de cinc anys o que és desaparegut per, com a mínim, aquest període es troba en 
situació de tortura psicològica.

És important constatar que hi ha mares que van infantar amb edats superiors als 
cinquanta anys. Com a exemple, hi ha les dades que es poden consultar directament 
a Institut d’Estadística de Catalunya, que reflecteixen les dones majors de cinquanta 
anys que van parir a Catalunya entre 1975 i 1996. Cal observar que quan comencen 
les tècniques d’embaràs in vitro o per inseminació artificial decreix el nombre de 
dones d’edat avançada que queden embarassades, és a dir, al contrari del que seria 
normal. Per exemple, el 1976, a Catalunya, van infantar dinou dones de més de cin-
quanta anys i el 1990, només quatre.
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També és destacable el fet que les províncies on hi ha més naixements de mares 
de més de cinquanta anys són Barcelona i Tarragona, quan la diferència de població 
és molt significativa. Per exemple, l’any 1976, a Barcelona en van donar a llum setze; 
a Tarragona, dues; a Girona, una, i a Lleida, cap. Però el 1978, a Barcelona en van 
parir deu; a Tarragona, quatre, i a Girona i Lleida, cap.

II. Contingut
Aquesta llei es divideix en cinc capítols. El capítol primer conté les disposicions 

generals i l’àmbit subjectiu de la llei; el capítol segon, la relació de drets per a les 
persones afectades per aquests delictes, i el capítol tercer, les obligacions dels po-
ders públics i els subjectes privats. Els capítols quart i cinquè contenen els articles 
relatius a la base de dades d’afectats i a la base de dades d’identificadors d’ADN, i 
també la creació de l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors 
de Catalunya.

Clouen aquesta llei les disposicions addicionals i finals.

Capítol I. Objecte i àmbit d’aplicació de la llei

Article 1. Objecte i finalitat
1. Aquesta llei té per objecte proporcionar els instruments normatius i els recur-

sos necessaris per al reconeixement i l’efectivitat del dret a la veritat, la justícia, la 
reparació i les garanties de no repetició de les víctimes en els casos de desaparició 
forçada de menors o d’apropiació de menors, amb la consegüent substitució d’iden-
titat. També té per objecte facilitar les tasques d’investigació necessàries, amb la 
regulació dels procediments administratius necessaris, en atenció a les obligacions 
contretes per l’Estat espanyol en la Declaració universal de drets humans de l’Or-
ganització de les Nacions Unides, el Conveni europeu per a la protecció dels drets 
humans i de les llibertats fonamentals, la Convenció sobre els drets de l’infant i la 
Convenció internacional per a la protecció de totes les persones contra les desapari-
cions forçades, i altres normes internacionals aplicables.

2. Aquesta llei es fonamenta en el respecte als drets bàsics de les persones i 
s’inspira d’una manera expressa en els tractats internacionals en matèria de drets 
humans, i declara com a fins:

a) La recerca de la veritat sobre els fets ocorreguts, amb l’anàlisi acurada de les 
causes polítiques, sociològiques, econòmiques i antropològiques que els van fer pos-
sibles.

b) L’aplicació de l’acció de la justícia sobre els fets ocorreguts.
c) La reparació integral dels danys i perjudicis ocasionats a les víctimes i la iden-

tificació de llurs responsables; en especial, el record i el retiment d’homenatge a les 
víctimes.

d) L’establiment de garanties perquè no es repeteixin els fets ocorreguts.
e) L’assistència, l’atenció psicològica i l’ajuda a les víctimes per personal especia-

litzat en el procés de reparació.
e bis) Contribuir a la difusió del respecte als drets humans, amb la construcció de 

pilars sòlids sobre els quals es pugui assentar una convivència democràtica.

Article 2. Àmbit subjectiu
1. Als efectes d’aquesta llei, es consideren víctimes directes de la desaparició 

forçada de menors:
a) Les persones que tenen sospites, fonamentades en qualsevol indici documen-

tal, pericial, testifical o de qualsevol índole, d’haver estat objecte directe d’una sos-
tracció forçada de llur família d’origen i substituïda la llur identitat biològica veri-
table.
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b) Les mares i els pares biològics que tenen sospites, fonamentades en qualsevol 
indici documental, pericial, testifical o de qualsevol índole, que llur fill ha estat ob-
jecte de sostracció i substituïda la seva identitat biològica veritable.

c) Les mares biològiques que foren objecte de coacció o abús de superioritat en 
el consentiment per a la renúncia i la adopció posterior.

d) Les mares biològiques que es van acollir a un part anònim.
2. Als efectes d’aquesta llei, es consideren víctimes indirectes de la desaparició 

forçada de menors:
a) Les persones que tenen sospites, fonamentades en qualsevol indici documen-

tal, pericial, testifical o de qualsevol índole, d’ésser familiars propers fins al tercer 
grau i, en casos particulars, com els del període de la Guerra Civil i la primera post-
guerra, fins al quart grau, d’una persona objecte d’una sostracció forçada.

b) Els progenitors adoptius que acreditin que foren víctimes de frau o engany 
en el procés d’adopció de persones identificades com a víctimes segons l’apartat 1.

3. Tenen la condició de desapareguts tots els menors suposadament morts dels 
quals no consta inscripció en el Registre Civil o que no tenen entrada al cementiri 
pertinent, especialment els morts oficialment abans de les vint-i-quatre hores del 
naixement i, per tant, considerats fetus per la llei vigent fins al 2011. Paral·lelament, 
els familiars fins al tercer grau d’aquests desapareguts, tenen la consideració de víc-
times.

4. Les disposicions d’aquesta llei obliguen els poders públics següents:
a) Les administracions públiques de Catalunya.
b) Els organismes públics, sigui quina sigui la seva denominació i personalitat 

jurídica, integrats en les administracions públiques territorials incloses en la lletra 
a, o que en depenen, inclòs qualsevol tipus de registre.

c) Les ambaixades i oficines consulars situades a Catalunya, i també les catala-
nes situades fora del territori.

d) Els centres hospitalaris i de salut, sigui quina sigui llur denominació i perso-
nalitat jurídica, pública o privada, o que depenen de les administracions públiques 
territorials incloses en la lletra a.

e) Els registres civils.
e’) L’Administració de justícia en funcions no jurisdiccionals.
f) Els arxius de salut, assistència social, judicials, militars i històrics de titulari-

tat pública.
g) Els cossos de seguretat i policials de Catalunya.
5. Les disposicions d’aquesta llei obliguen els subjectes privats següents:
a) Els establiments hospitalaris o de salut, les residències, els asils, les congre-

gacions, les fundacions, les associacions i establiments similars que existien en el 
moment en què es van cometre els fets objecte d’aquesta llei o els hagin succeït jurí-
dicament i custodiïn arxius, lligalls o qualsevol material informatiu relatiu a aquests 
fets.

b) L’Església catòlica, els arxius eclesiàstics que continguin dades rellevants que 
interessin les víctimes, especialment els centres que foren receptors de mares ges-
tants, les maternitats administrades per ordres religioses, les cases bressol, els hos-
picis i els orfenats.

c) Qualsevol altra persona física o jurídica que s’hagi pogut veure involucrada 
en els fets.

Capítol II. Drets de les víctimes

Article 3. Dret a la veritat
1. Les víctimes tenen dret a accedir a la documentació que els pugui ésser d’in-

terès i que es trobi en els arxius i registres de qualsevol dels subjectes obligats a que 
fa referència l’article 2.
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3. El dret d’accés a què fan referència els apartats 1 i 2 comprèn, en qualsevol 
cas, la consulta de la documentació i l’obtenció d’una còpia, que ha d’ésser gratuïta 
als arxius públics. Als arxius privats la consulta també ha d’ésser gratuïta, però l’ob-
tenció de còpia de la documentació pot estar subjecta a l’abonament previ de l’im-
port de la seva realització per part del sol·licitant; aquest import no pot ésser abusiu 
per la part de la institució.

4. En el cas de l’accés als llibres dels cementiris, el dret d’accés comprèn, amb 
caràcter no exclusiu, la informació sobre les qüestions següents, amb relació als fa-
miliars morts:

a) La persona que va sol·licitar l’enterrament de la persona morta.
b) Les causes declarades de la mort.
c) El metge que va certificar la defunció.
d) L’entitat que es va fer càrrec del sepeli.
e) El lloc on són les cendres o les restes, si n’hi ha.
f) La còpia del full del llibre de registre de l’enterrament.
La informació és extensiva a totes les dades disponibles relatives a la inhumació 

de fetus i de criatures nascudes vives i mortes i registrades com a tals.
5. Les víctimes han de tenir accés complet als butlletins estadístics municipals 

amb què es conformava el padró municipal, en què es trobin consignats els naixe-
ments comunicats pels hospitals, amb la identificació dels nascuts, per districte o 
per hospital, la data del part, i l’edat de la mare i la seva procedència, si és d’un al-
tre municipi.

6. Les víctimes que han estat adoptades o registrades falsament com a biològi-
ques, i els familiars dels nascuts suposadament sostrets, tenen dret a accedir als ex-
pedients relatius a l’adopció de les persones amb què poden ésser vinculades docu-
mentalment. A aquests efectes, el garant és l’Oficina de la Víctima de la Desaparició 
Forçada de Menors de Catalunya creada per l’article 11.

7. Les víctimes, per mitjà de l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de 
Menors de Catalunya, tenen dret a ésser informades i assessorades sobre els passos 
que cal seguir per a accedir a la informació que consti en els llibres de registres d’in-
gressos, parts i adopcions públiques i privades, especialment d’hospitals, clíniques, 
residències públiques i internats de mares solteres, amb l’objectiu de trobar docu-
mentació que les vinculi amb llurs familiars naturals, i a rebre orientació i ajuda per 
a solucionar els entrebancs amb què es trobin.

8. Tots els establiments i organitzacions a què fan referència els apartats 4 i 5 de 
l’article 2 són susceptibles d’ésser investigats si declaren que la informació demana-
da sobre naixements, bateigs, defuncions, avortaments, inhumacions, exhumacions 
i reduccions de restes, cremacions, adopcions, tuteles i altres fets que afecten el nai-
xement i l’extinció de la personalitat i la determinació i modificació de les relacions 
paternofilials, que s’ha de conservar en els arxius, no existeix.

10. Els metges, els lletrats o qualsevol altre professional que per qualsevol cir-
cumstància tingui en el seu poder els arxius en què constin dades de les víctimes i 
de llurs familiars cercats no poden al·legar el secret professional per a negar-se a fa-
cilitar-los, ja que preval el dret a la investigació de les relacions paternofilials.

11. Les víctimes tenen dret a rebre de qualsevol organisme, persona involucrada 
o institució tota la informació que pugui estar vinculada amb llur cas, d’acord amb 
la normativa d’accés a la informació.

12. La mare biològica que durant la vigència del part anònim va lliurar el seu fill 
en adopció sota qualsevol circumstància, i en l’actualitat vulgui trobar-lo, pot acudir 
a l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya a fi de 
ser informada i assessorada sobre els passos que cal fer per a sol·licitar la cerca en el 
Registre Civil en què estigui inscrit el seu fill biològic.

En el cas que ambdues parts accedeixin al retrobament, l’Oficina de la Víctima 
de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya, per mitjà d’un equip especia-
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litzat, ha de preparar aquest retrobament i contribuir al seu bon desenvolupament, i 
ha d’ésser la garant de la conciliació familiar entre les dues parts. Així mateix, amb 
l’autorització de la persona adoptada, ha de sol·licitar al Registre Civil que, en nota 
marginal, s’inscrigui la identitat de la mare biològica. Si la persona adoptada no vol 
conèixer la mare, però sí que vol que consti el seu nom, l’Oficina ha d’instar el Re-
gistre Civil a la inscripció. En cas contrari, no es facilitarà informació de la identitat 
de la persona adoptada a la seva mare biològica.

13. L’incompliment de les obligacions establertes en els apartats anteriors és san-
cionat administrativament, sense perjudici de la possible responsabilitat penal. Les 
infraccions i les sancions aplicables s’han de determinar per llei.

Article 4. Dret a la tutela judicial
1. Les exhumacions que siguin necessàries per a fer efectius els drets de les vícti-

mes, tant en terrenys de titularitat pública com privada, són sufragades per la Gene-
ralitat i les du a terme l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.

2. Les proves que siguin necessàries per a fer efectius els dret de les víctimes 
s’han de dur a terme, a instància de part legítima o d’ofici, sempre de manera gratu-
ïta, pels òrgans públics especialitzats.

3. Les restes exhumades que no siguin reclamades pels qui tenen la considera-
ció d’interessats han d’ésser novament sepultades, en les condicions de dignitat su-
ficients, per part dels ajuntaments, en el terme municipal on hagin estat trobades, i 
de manera que, si cal, es puguin tornar a recuperar.

4. Les autoritats policials i judicials i medicoforenses han d’assegurar sempre la 
cadena de custòdia de les restes exhumades i traslladades per a l’anàlisi pericial i 
la identificació, perquè pugui servir de prova material i pericial a les persones con-
siderades víctimes d’acord amb el que estableix l’article 2, les quals, a més, poden 
sol·licitar mostres sota cadena de custòdia per a fer anàlisis pericials privades.

5. Cada administració censal ha de posar a disposició de l’autoritat policial i ju-
dicial, a requeriment d’aquesta, les dades informatitzades sobre els naixements i les 
defuncions ocorreguts en cadascuna de les províncies o districtes dels infants com-
presos entre zero i cinc anys, en els casos de censos quinquennals, i entre zero i un 
any, en els casos de censos anuals. S’ha d’iniciar amb el cens del 1936.

6. L’oficina del Registre Civil, o, si s’escau, l’Institut d’Estadística de Catalunya 
o els òrgans competents, han de proporcionar, també de manera informatitzada, les 
dades sobre els naixements, els avortaments i les defuncions, i també les modifica-
cions de filiació.

6 bis. L’Administració ha de salvaguardar la seguretat i la intimitat de les vícti-
mes contra ingerències il·legítimes i les ha de protegir d’actes d’intimidació i repre-
sàlia o de qualsevol altre acte que les pugui ofendre o denigrar.

7. La memòria anual que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya elabori en 
compliment de l’article 152.9 de la Llei orgànica del poder judicial ha d’incloure una 
estadística i una relació de dades desagregades referents a les actuacions judicials a 
Catalunya que s’hagin impulsat o estiguin en tràmit als partits judicials de Catalu-
nya relatives a la desaparició forçada de menors. Aquestes dades no han d’ésser, en 
cap cas, dades de caràcter personal. Aquesta informació ha d’ésser lliurada al Par-
lament de Catalunya en les compareixences a què oportunament sigui requerida la 
presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sens perjudici de la seva 
ampliació.

8. El fiscal superior de Catalunya, en la compareixença anual a que fa referència 
l’article 11 de la Llei de l’Estat 50/1981, del 30 de desembre, per la qual es regula 
l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal, ha d’informar el Parlament de Catalunya de 
les diligències d’investigació i les actuacions impulsades d’ofici per l’organisme a 
Catalunya amb relació al fenomen de la desaparició forçada de menors, i també de 
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les persecucions d’il·lícits penals seguides arran de denúncies presentades per perso-
nes físiques, entitats privades o organismes públics.

Article 5. Dret a la reparació
2. Les víctimes tenen dret al coneixement i a la restitució de llur identitat verita-

ble, i al reconeixement d’aquesta identitat a tots els efectes. En conseqüència, poden 
dur a terme les accions de rectificació en tots els registres, documents i organismes 
públics o privats que calgui, amb la col·laboració de les administracions pertinents.

3. Les víctimes tenen dret a dur a terme accions de reparació de danys i perju-
dicis contra les persones i les institucions responsables de la privació de llurs drets.

4. Les víctimes, si ambdues parts s’hi avenen, tenen dret al retrobament acompa-
nyats per professionals d’un servei públic especialitzat i gratuït que ha de preparar i 
fer possible aquest retrobament.

Article 6. Dret a les garanties de no repetició
1. Els poders públics, per a evitar la repetició de fets similars als que són objecte 

d’aquesta llei, han d’impulsar les mesures següents:
a) Campanyes d’informació i sensibilització.
b) Difusió, en els mitjans de comunicació públics, de campanyes d’informació 

sobre aquests fets.
c) Exposició d’aquests fets en els programes educatius de l’ensenyament reglat.
d) Formació específica per a la policia judicial, la policia autonòmica i les poli-

cies locals, jutges i fiscals i metges forenses.
e) Formació del personal docent i dels professionals de la informació sobre 

aquests fets, que s’han de fonamentar en investigacions universitàries acreditades i 
en els relats de les víctimes contrastats fefaentment.

f) Organització d’actes d’homenatge i reconeixement a les víctimes d’aquests 
delictes.

g) Institució d’un dia en memòria dels infants robats i llurs famílies.
h) Adopció de les propostes de reforma legal i administrativa en matèria de 

transparència i accés a la informació en els processos d’acolliment, adopció i tutela, 
jurisdicció de menors, i també en la inspecció dels establiments sanitaris públics i 
privats i en els registres civils per a introduir les garanties i els procediments de ges-
tió i verificació tendents a l’erradicació de les conductes constitutives de sostracció 
de menors, alteració il·lícita de l’estat civil i tràfic d’éssers humans.

Capítol III. Obligacions

Article 7. Obligacions dels poders públics
1. Els poders públics estan obligats a prevenir i sancionar les desaparicions for-

çades de menors; a cercar i identificar els menors apropiats i restituir-los a llurs 
famílies d’origen; i a revisar, i, si escau, anul·lar, els procediments d’adopció que 
tinguin l’origen en una desaparició forçada, sia d’ofici o a instància de les víctimes.

2. Els poders públics han de tramitar i resoldre les peticions formulades per les 
víctimes en l’exercici dels drets que conté aquesta llei, de conformitat amb el que 
disposa la legislació sobre procediment administratiu comú.

3. Els poders públics han de vetllar per garantir a les víctimes l’accés a la infor-
mació i els arxius de llurs casos, o a la informació que pugui servir per a aclarir-los, 
en entitats públiques i privades, com els que indica l’article 2.

4. Els poders públics han de facilitar l’accés als arxius en els casos en què se cer-
quin familiars biològics. A aquest efecte, es considera que el tractament de les dades 
personals és d’interès públic essencial, d’acord amb el que estableix l’article 9.1.g del 
Reglament general de protecció de dades.

5. Els poders públics han de desenvolupar i aplicar polítiques de memòria col·lec-
tiva adequades per a aconseguir la reparació i la no repetició dels delictes comesos.
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6. Durant la investigació dels fets, les víctimes tenen dret al suport jurídic gratuït 
que pugui contribuir a aquesta investigació, en els termes establerts per la legislació 
aplicable. Així mateix, durant la investigació dels fets i en el moment en què es di-
lucidi la veritat o la impossibilitat d’obtenir-la, les víctimes han de poder accedir a 
un suport psicològic gratuït.

7. Els cossos policials autonòmics i locals han de col·laborar en la investigació 
dels fets i donar suport a les accions administratives i judicials.

8. Els poders públics han d’establir les actuacions administratives i policials ade-
quades perquè les víctimes puguin accedir a la documentació oficial i la documen-
tació dels llibres de part i naixement d’hospitals, clíniques i cases de maternitat, i 
també el suport actiu als processos judicials oberts.

9. Els poders públics han d’instar d’ofici, per mitjà de l’Oficina de la Víctima de 
la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya, a la investigació policial dels ca-
sos, si se sospita d’un possible delicte de desaparició forçada o d’usurpació d’identi-
tat d’un menor, com els que es poden derivar de naixements registrats de mares més 
grans de cinquanta anys, altres circumstàncies que no puguin justificar un possible 
embaràs real a partir de pràctiques de concepció assistides mèdicament i les proves 
d’ADN pertinents que corroborin la filiació natural.

10. Els poders públics, en el mateix sentit, han de promoure una investigació 
adequada en els casos de persones que consten com a fills biològics i que han tingut 
coneixement que no ho són, i de les persones que tenen irregularitats greus en llur 
adopció.

Article 8. Obligacions dels subjectes privats
1. Els subjectes privats que estiguin obligats per les disposicions d’aquesta llei 

han de tramitar i resoldre les peticions formulades per les víctimes en el termini de 
tres mesos a comptar de la data de presentació de les peticions. En cas d’incompli-
ment, aquests seran sancionats administrativament d’ofici o a instància de part.

2. Les víctimes, un cop transcorregut el termini establert per l’apartat 1 sense 
resolució expressa, poden formular una demanda per a l’exercici de llur dret davant 
els òrgans competents de la jurisdicció civil.

Capítol IV. Actuacions

Article 9. Base de dades d’afectats
1. S’ha de crear, sota la direcció de l’Oficina de la Víctima de la Desaparició 

Forçada de Menors de Catalunya, una base de dades d’afectats. En l’elaboració i el 
funcionament d’aquesta base de dades hi han de participar els representants de les 
entitats legalment constituïdes, tant les que tinguin formació acadèmica sobre la ma-
tèria com les associacions representatives de les víctimes de la desaparició forçada 
de menors.

2. La informació del cens d’afectats és pública per a les persones interessades, 
a les quals s’ha de proporcionar una còpia de la documentació que els afecta. L’ac-
cés de les persones que acreditin que duen a terme una investigació es regula per la 
normativa vigent.

Article 10. Base de dades d’identificadors d’ADN
1. S’ha de crear una base de dades d’identificadors d’ADN, de caràcter gra-

tuït, que contingui tota la informació rellevant amb relació als fets que són objecte 
d’aquesta llei.

2. S’han de conservar les mostres de restes òssies o material genètic de les dife-
rents exhumacions dutes a terme, amb la seqüència d’ADN, i s’han de facilitar a les 
víctimes interessades en el cas que vulguin fer una contraanàlisi privada a càrrec 
propi, la qual s’haurà de fer en un laboratori acreditat. En aquest cas, es faran les 
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contraanàlisis oportunes fins a l’esclariment total de la seqüenciació de l’ADN cor-
recte, i n’ha d’assumir els costos la Generalitat.

3. Les víctimes que hagin interposat una denúncia pels fets objecte d’aquesta llei 
poden sol·licitar que els siguin preses mostres per a seqüenciar llur ADN i compa-
rar-les amb les dades que s’emmagatzemen en aquest organisme, sense necessitat de 
requeriment judicial o administratiu. Aquestes proves han d’ésser analitzades en un 
termini de tres mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud, tot evitant 
el deteriorament de les mostres i agilitzant d’aquesta manera tot el procés, especial-
ment, en el cas de persones d’edat avançada. En cas de dubte sobre els resultats, es 
pot instar a fer una contraanàlisi privada; i en cas de discrepància en els resultats, 
s’han de fer tantes proves genètiques com calgui fins a la seqüenciació correcta de 
l’ADN, i n’ha d’assumir els costos la Generalitat.

4. En el cas que la víctima tingui una analítica feta que consti en algun altre re-
gistre d’ADN públic d’alguna comunitat autònoma, pot sol·licitar que s’incorpori a la 
base de dades d’identificadors d’ADN per a la confrontació corresponent.

Capítol V. Creació d’òrgans

Article 11. Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors 
de Catalunya
1. Es crea l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Ca-

talunya com a ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
pública i privada.

3. La composició, el règim de funcionament, el règim econòmic i financer i la 
resta de regulació específica de la Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada 
de Menors de Catalunya s’han de determinar per reglament.

5. Correspon a l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors 
de Catalunya el reconeixement de la condició de víctima als efectes d’aquesta llei. 
L’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya ha de 
reconèixer la condició de víctima a les persones que s’ajustin a la definició establerta 
per l’apartat 2 i quan els fets van succeir presumptament en el territori de Catalunya, 
per tal d’obtenir el suport necessari, públic i gratuït, per a investigar els casos fins 
a la seva dilucidació total i, si s’escau, acompanyar les víctimes en el retrobament 
amb llurs familiars. Aquest reconeixement s’ha d’estendre als actes que s’organitzin 
en memòria de les persones afectades per aquests fets.

8. L’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya ha 
d’informar els usuaris, els ha d’orientar cap als responsables de cada servei i ha de 
supervisar les actuacions per a poder garantir els drets de les víctimes.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera. Compatibilitat
Les previsions establertes per aquesta llei són compatibles amb l’exercici de les 

accions i l’accés als procediments judicials ordinaris i extraordinaris establerts en 
les lleis o en els tractats i convenis internacionals.

Disposició addicional segona. Unitat policial específica,
S’ha de crear, en el Cos de Mossos d’Esquadra, un equip especialitzat en la des-

aparició forçada de menors que vetlli per la investigació dels delictes a què fa refe-
rència aquesta llei. Aquest equip ha de comptar amb l’activitat formativa i la col·labo-
ració de l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya.

Disposició addicional tercera bis. Habilitació pressupostària de l’Oficina 
de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya
S’ha de dotar de pressupost l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada 

de Menors de Catalunya perquè pugui disposar del personal tècnic i especialitzat 
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necessari i cobrir les despeses derivades de les investigacions dels casos presentats 
per les víctimes.

Disposició addicional tercera ter. Informació dels treballs de la 
Comissió Interdepartamental per a la Concreció d’una Estratègia 
Interdepartamental i Integral davant la Desaparició Forçada de Menors
1. El Govern ha d’informar el Parlament del resultat i les conclusions dels tre-

balls de la Comissió Interdepartamental per a la Concreció d’una Estratègia Interde-
partamental i Integral davant la Desaparició Forçada de Menors, creada per l’Acord 
GOV/148/2019, del 22 d’octubre.

2. El Govern de Generalitat ha de traslladar al Govern de l’Estat el resultat i les 
conclusions dels treballs de la Comissió Interdepartamental per a la Concreció d’una 
Estratègia Interdepartamental i Integral davant la Desaparició Forçada de Menors, 
als efectes del que estableix l’article 8.1 de la Llei 50/1981, del 30 de desembre, per 
la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

Disposició addicional tercera quater. Programa de recerca
1. S’ha d’establir un programa de recerca dedicat a l’anàlisi històrica, científica, 

arxivística i social del fenomen de la desaparició forçada de menors i del període 
corresponent, que els documenti i que estableixi patrons que connectin amb investi-
gacions judicials i policials, consultes, denúncies i víctimes.

2. Per a iniciar el treball del programa de recerca cal identificar perfils de re-
cursos i capacitats i treballar amb els fons que s’han d’identificar i catalogar. Amb 
aquesta finalita i com a base per a començar a crear el model de recerca, s’han de 
considerar els casos i les investigacions tancats per resolució judicial i les consultes 
formulades i contestades.

Disposicions finals

Disposició final primera. Habilitació per al desplegament
1. S’habilita el Govern per a dictar totes les disposicions que siguin necessàries 

per al desplegament i l’aplicació del que estableix aquesta llei. En el procés d’elabo-
ració d’aquestes disposicions s’ha de garantir el tràmit d’audiència de les entitats le-
galment constituïdes, tant les que tinguin formació acadèmica sobre la matèria com 
les associacions representatives de les víctimes de la desaparició forçada de menors.

2. Les normes necessàries per al desplegament d’aquesta llei i els estatuts de 
l’Oficina de la Víctima de la Desaparició Forçada de Menors de Catalunya s’han 
d’aprovar en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que comportin despeses amb càrrec als pressupostos 

de la Generalitat tenen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupos-
tos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2020
Matías Alonso Ruiz, GP de Cs; Elena Fort i Cisneros, GP JxCat; Raquel Sans 

Guerra, GP ERC; Rafel Bruguera Batalla, GP PSC-Units; Yolanda López Fernán-
dez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Manuel Reyes López,  
SP PPC, ponents
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Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, del 4 de 
desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, a fi 
d’establir mecanismes anuals d’impuls i control de l’acció exterior de 
la Generalitat
202-00085/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; SP PPC; GP ERC (reg. 87313; 87755; 87805).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.12.2020 a l’11.12.2020).
Finiment del termini: 14.12.2020; 10:30 h.

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació als 
cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les 
policies locals
202-00086/12

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 87402 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 04.12.2020

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 87402)

A la Mesa de la Comissió d’Interior
Gemma Geis i Carreras, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de regulació de la segona activitat 
d’aplicació als cossos de Bombers de la Generalitat i de Mossos d’Esquadra i a les 
policies locals (tram. 202-00086/12).

Esmena
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020
Gemma Geis i Carreras, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la defensa del dret fonamental a 
la llibertat ideològica dels ciutadans davant la vulneració de la 
neutralitat ideològica i política del Síndic de Greuges
250-01568/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87527; 87674).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el transport sanitari entre els tres 
hospitals del Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf i entre Vilafranca 
del Penedès, Vilanova i la Geltrú, i Sant Pere de Ribes
250-01593/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87528; 87692).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada del projecte de reobertura del 
camp de golf de Can Sant Joan, entre Rubí i Sant Cugat del Vallès
250-01594/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87529; 87693).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la unitat de Tedax-NRBQ del Cos de 
Mossos d’Esquadra
250-01595/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87530; 87694).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els establiments emblemàtics
250-01596/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87531; 87695).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament dels serveis residencials 
per a persones amb discapacitat intel·lectual
250-01597/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87532; 87696).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució de condemna i de rebuig de les expressions 
xenòfobes i racistes de l’exconseller Xavier Vendrell
250-01598/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87533; 87697).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedient d’ofici pel 
Síndic de Greuges sobre les incidències, les demores i els costos 
econòmics per als ciutadans de l’atenció telefònica del 061
250-01599/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87534; 87698).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la investigació d’ofici del Síndic de 
Greuges amb relació a l’aplicació Radar Covid
250-01600/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87535; 87699).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la posada a disposició d’equips 
informàtics, connectivitat i formació digital per a garantir la 
continuïtat educativa
250-01602/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87536; 87700).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la introducció de la perspectiva de 
gènere en el proper pla estadístic de Catalunya amb l’objectiu de 
treure informació quantitativa i qualitativa en l’àmbit econòmic, 
laboral i empresarial
250-01603/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87537; 87701).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el funcionament del 061
250-01604/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87538; 87702).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament d’una prova pilot 
per a la reactivació de la restauració i l’hostaleria a Lleida
250-01605/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87539; 87703).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el fre a l’increment de les cases 
d’apostes
250-01606/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87540; 87704).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les necessitats de les persones amb 
discapacitat intel·lectual al Baix Llobregat sud
250-01607/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 87541; 87705).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.12.2020 al 16.12.2020).
Finiment del termini: 17.12.2020; 10:30 h.
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3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP PSC-Units; GP JxCat (reg. 87990; 87996).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, i úl-
tima.
Finiment del termini: 09.12.2020; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2020, sobre 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, corresponent als exercicis 2010-2018, 
en compliment de la Resolució 214/XII del Parlament
256-00053/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87315).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.12.2020; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87993).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 11.12.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2020, sobre 
l’Institut d’Assistència Sanitària, corresponent a l’exercici 2017
256-00054/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87255).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.12.2020 a l’11.12.2020).
Finiment del termini: 14.12.2020; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2020, sobre 
l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, corresponent a 
l’exercici 2017
256-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 87256).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.12.2020 a l’11.12.2020).
Finiment del termini: 14.12.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10. Compareixences

Compareixença del vicepresident del Govern, en substitució del 
president de la Generalitat, davant el Ple per a informar sobre les 
darreres mesures preses pel Govern per a contenir el brot epidèmic 
de la pandèmia de Covid-19
350-00019/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 67 del Ple del Parlament, tinguda el 02.12.2020, 
DSPC-P 122.

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Vendrell davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a experta sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00935/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units (reg. 87580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Ferràs davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00936/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units (reg. 87580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Miquel Puig davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00937/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units (reg. 87580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença de Benito Arruñada davant de les 
comissions d’Empresa i Coneixement i d’Economia i Hisenda perquè 
faci les seves aportacions com a expert sobre el fons europeu 
pròxima Generació, com a part dels fons europeus destinats a la 
recuperació econòmica posterior a la pandèmia de la Covid-19
356-00938/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units (reg. 87580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença de Iolanda Fresnillo davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a experta sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00939/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Pérez davant de les comissions 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00940/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Nicola Scherer davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00941/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Ivan Miró davant de les comissions 
d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci 
aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com 
a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00942/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Erika González davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a experta sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00943/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.
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Sol·licitud de compareixença de Sergi Cutillas davant de les 
comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè 
hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, 
com a part dels fons europeus destinats a la recuperació econòmica 
posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00944/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença de Manuel de la Rocha Vázquez davant 
de les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement 
perquè hi facin aportacions com a experts sobre el Fons Pròxima 
Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00945/12

SOL·LICITUD

Presentació: Maria Sirvent Escrig, juntament amb un altre diputat del SP CUP-CC 
(reg. 87826).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Ernest Urtasun, eurodiputat i 
vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, davant de 
les comissions d’Economia i Hisenda i d’Empresa i Coneixement 
perquè hi faci aportacions com a expert sobre el Fons Pròxima 
Generació, com a part dels fons europeus destinats a la recuperació 
econòmica posterior a la pandèmia de Covid-19
356-00946/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 87846).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.



BOPC 753
9 de desembre de 2020

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 76

Sol·licitud de compareixença de Javier Pacheco, secretari general de 
Comissions Obreres, davant de les comissions d’Economia i Hisenda 
i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions com a expert 
sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels fons europeus 
destinats a la recuperació econòmica posterior a la pandèmia de 
Covid-19
356-00947/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 87846).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

Sol·licitud de compareixença de Camil Ros, secretari general de la 
Unió General de Treballadors, davant de les comissions d’Economia 
i Hisenda i d’Empresa i Coneixement perquè hi faci aportacions 
com a expert sobre el Fons Pròxima Generació, com a part dels 
fons europeus destinats a la recuperació econòmica posterior a la 
pandèmia de Covid-19
356-00948/12

SOL·LICITUD

Presentació: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 87846).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 03.12.2020.
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 03.12.2020.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del rector de la Universitat Abat Oliba CEU davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política 
universitària
357-00061/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 30 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tingu-
da el 26.11.2020, DSPC-C 641.
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