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Presentació

La Llei de mesures de suport al retorn dels catalans
emigrats i llurs descendents, i de segona modifica-
ció de la Llei 18/1996 fou aprovada pel Parlament el
dia 13 de novembre de 2002, en el marc d’una ses-
sió en la qual, casualment, a la mateixa cambra, es
reté un homenatge a l’exili, com a culminació d’una
setmana d’actes en el mateix sentit, organitzats pel
Govern.

Aquesta Llei neix d’una proposta presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya,
que meresqué el suport de tots els grups parlamen-
taris, ja que en els treballs de la ponència foren reco-
llides o transaccionades la majoria de les esmenes.

La Llei parteix d’una constatació: Catalunya, que, des
de fa uns anys, ha esdevingut terra d’immigració, és,
des de la segona meitat del segle XVII, terra d’emi-
gració, i els catalans que emigraren, tan bon punt
fou possible en desaparèixer les prohibicions, opta-
ren majoritàriament per les terres d’Amèrica, i així con-
tinuaren al llarg del segle XIX i del XX. Catalunya,
terra d’emigrants, sobretot per raons econòmiques i
socials, com recull i reflecteix el preàmbul de la Llei,
és també, però, terra d’exiliats i de refugiats, per ra-
ons polítiques al llarg dels temps, especialment, però,
després de la victòria dels rebels contra la Repúbli-
ca i la Generalitat. L’any 1939 el total d’exiliats a l’Es-
tat espanyol es calcula que era al voltant dels qua-
tre-cents mil, dels quals entre un 30 i un 38% eren
ciutadans de Catalunya. La destinació de refugiats i
exiliats fou França, primer, i després, com ho havia
estat per als emigrants des de feia trenta dècades,
l’Amèrica Llatina, que els va rebre amb els braços
oberts.
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Catalunya ha volgut i ha necessitat ésser una terra
d’acolliment. Per això, en el present moment històric,
quan han canviat profundament els factors econò-
mics i politicosocials, i quan s’han invertit els fluxos
migratoris, és voluntat del poble de Catalunya, re-
presentat pel seu Parlament, de facilitar, primer de
tot, el suport a la gent que vulgui tornar i de posar les
bases per tal que les mesures de suport al retorn de
persones amb ciutadania espanyola s’ampliïn als
descendents de catalans, perquè tinguin unes míni-
mes facilitats si decidien de tornar. Aquesta Llei té,
doncs, la voluntat de reparar el deute històric, per a
correspondre a la contribució que molts catalans i
llurs descendents van fer a la causa de Catalunya
als països on van viure quan hagueren d’emigrar, ja
fos per motius econòmics i socials o polítics.

La Llei defineix, primer de tot, en el capítol I, els prin-
cipis, l’objecte i la finalitat; estableix qui pot gaudir
de la condició de retornat o retornada i quan es perd
aquesta condició, i també determina els destinataris
dels plans d’ajuda al retorn. En el capítol II recull els
requisits i les obligacions de les persones destinatà-
ries dels suports i les ajudes, per a passar després a
bastir una llista d’actuacions i prestacions, sota la
forma de suports puntuals o d’ajuts durant els primers
temps –despeses de viatge i d’acolliment i ajudes en
situacions de necessitat extrema–, i de facilitats i mi-
llores en la puntuació per a l’accés a l’habitatge soci-
al, a la renda mínima de reinserció i a la formació
ocupacional, que han de permetre als nouvinguts la
inserció laboral i la plena integració a la casa retro-
bada. El capítol IV es refereix a la gestió i l’organitza-
ció administratives, requerides per les polítiques de
retorn que promou la Llei, i crea l’Oficina de Gestió
Unificada, per a gestionar el Pla d’ajuda al retorn i
l’atenció als destinataris de la Llei; crea també el
Consell Assessor del Pla d’Ajuda al Retorn, i esta-
bleix la coordinació amb les oficines d’organismes
públics catalans a l’exterior i amb els casals cata-
lans. Finalment, es promouen les modificacions le-
gislatives o es modulen les actuacions del Govern,
en l’àmbit de les actuacions promogudes per la Llei,
en suport o ajuda de les persones retornades.
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L’exemple del Parlament de Catalunya té repercussi-
ons en altres llocs de l’Estat, i, un cop més, ha estat
motor d’innovació en la promoció d’unes accions de
justícia distributiva i de reintegrament d’un deute im-
pagable.

Ismael E. Pitarch
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Llei 25/2002, de 25 de
novembre, de mesures
de suport al retorn dels
catalans emigrats i llurs
descendents, i de segona
modificació de la Llei
18/1996

PREÀMBUL

Al llarg de la segona meitat del s. XIX i la primera del
s. XX l’emigració catalana a l’exterior va ésser força
important. És difícil determinar el nombre de ciuta-
dans dels Països Catalans que van emigrar a altres
països, ja que les estadístiques oficials no ofereixen
dades anuals continuades del moviment migratori fins
al 1882, ni tampoc no es disposa de dades creua-
des sobre les zones d’origen dels emigrants i els
països de destinació. D’altra banda, cal afegir que
fins als anys cinquanta només es comptabilitzaven
dades sobre l’emigració transoceànica.

Les causes d’aquest fenomen són diverses i, a grans
trets, es poden classificar en causes de tipus econò-
mic i de tipus social. Pel que fa a les causes econòmi-
ques, l’inici de la transició demogràfica i l’important
augment de població que aquesta va produir van pro-
vocar que un país basat en l’activitat agrària com era
Catalunya en aquell moment no pogués assumir tot
aquest creixement demogràfic. D’altra banda, el gran
èxode de població rural que es dirigia a les ciutats
no podia ésser absorbit, ja que el procés d’industria-
lització es trobava encara a les beceroles.

És per això que els emigrants procedents dels Paï-
sos Catalans eren, majoritàriament, jornalers i petits
camperols que buscaven en l’emigració una millora
de la seva situació sociolaboral.
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Pel que fa a les causes de tipus social, es concreten,
bàsicament, en la cadena migratòria generada per
l’acció d’emigrants establerts a l’estranger, que feien
saber les bones condicions de vida que tenien des
que havien decidit emigrar, l’acció dels agents reclu-
tadors enviats per països estrangers per tal de cap-
tar mà d’obra i, finalment, l’evasió del servei militar.
En aquells moments, els països llatinoamericans que
més immigració catalana van rebre foren Argentina i
Cuba i, més endavant, Veneçuela, Brasil i l’Uruguai.
A partir del 1930 aquesta situació va canviar, ja que
es va paralitzar l’emigració a aquests països a causa
de l’enduriment de la política d’immigració als paï-
sos llatinoamericans com a conseqüència del Crac
del 1929 i del futur desenvolupament de la Segona
Guerra Mundial.

Ja al segon terç del s. XX cal destacar l’aparició d’un
nou tipus d’emigrant provocat per la Guerra Civil i la
posterior dictadura franquista: el refugiat polític.

En aquest sentit, només el 1939 el total d’exiliats a
tot l’Estat espanyol era de 40.000 persones, i es cal-
cula que entre el 30% i el 38% eren ciutadans de
Catalunya.

La destinació d’aquests refugiats fou principalment
França –tot i disminuir arran de la Segona Guerra Mun-
dial– i, com ja havia estat tradicional en l’emigració
catalana anterior, l’Amèrica Llatina.

Durant el període franquista l’emigració es produeix
tant del camp a la ciutat com a l’estranger, sobretot a
països europeus, la qual cosa permet una important
font d’entrada de divises. Aquest procés s’aturà el
1973 amb la crisi del petroli.

Amb el temps, bona part dels emigrants catalans que
al seu moment van haver d’abandonar Catalunya van
anar tornant. Tanmateix, molts d’ells van decidir es-
tablir-se definitivament al país que els havia acollit i
hi van formar família i una nova vida.

Els darrers anys, ateses les condicions de pobresa
endèmica i desigualtat que hi ha en alguns països,
especialment de l’Amèrica Llatina, bona part de ca-
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talans i de llurs descendents es plantegen retornar a
Catalunya davant les condicions desfavorables que
viuen a llurs països.

En aquest sentit, el Govern de Catalunya té un deute
històric tant amb els catalans que van haver d’aban-
donar el nostre país per diversos motius com amb
llurs descendents. És per això que cal articular tot un
seguit de mesures per tal de facilitar-ne el retorn i la
integració sociolaboral a Catalunya. La qual cosa s’ha
d’entendre sens perjudici de les altres mesures i dels
ajuts adoptats per l’Administració de l’Estat favora-
bles, igualment, al retorn i a la integració sociolabo-
ral d’aquests ciutadans.

En aquesta Llei s’empra el terme catalans en el sen-
tit establert per l’Estatut d’autonomia.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS DIRECTIVES

ARTICLE 1. PRINCIPIS I OBJECTE

Aquesta Llei, basant-se en els principis d’igualtat,
solidaritat, justícia social i subsidiarietat, regula les
actuacions de suport als catalans i a llurs descen-
dents que decideixen retornar a Catalunya per tal
d’exercir-hi l’activitat professional o laboral i establir-
hi la residència.

ARTICLE 2. FINALITAT

1. La finalitat d’aquesta Llei és donar suport als emi-
grants catalans i a llurs descendents que vulguin re-
tornar a Catalunya i que es trobin en situació de ne-
cessitat o desprotecció, per a atendre’n les necessitats
bàsiques i afavorir-ne la integració social i laboral.

2. Aquesta Llei estableix, per a assolir el seu objec-
tiu, tot un seguit de prestacions econòmiques i d’ac-
tuacions en diversos àmbits, com el dels serveis so-
cials, el laboral, el de la formació o el de l’habitatge.

ARTICLE 3. CONDICIÓ DE RETORNAT O RETORNADA

Als efectes del que estableix aquesta Llei, tenen la
condició de retornat o retornada i, per tant, el dret a
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acollir-se a les actuacions que estableix el Pla d’aju-
da al retorn:

a) Les persones a les quals es refereix l’article 4.a i b
de la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions
amb les comunitats catalanes de l’exterior.

b) Les persones que tenen permís de residència i
que, malgrat que no disposen de la nacionalitat es-
panyola, són descendents fins al tercer grau de con-
sanguinitat de catalans que al seu moment van tenir
veïnatge administratiu a Catalunya.

ARTICLE 4. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE RETORNAT O RETOR-
NADA

Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén
que la condició de retornat o retornada es perd al
cap de dos anys de la data del retorn definitiu a Ca-
talunya.

ARTICLE 5. PERSONES DESTINATÀRIES

1. És titular d’un pla d’ajuda al retorn la persona que
gaudeix de la condició de retornada, d’acord amb el
que estableix l’article 3, i li és concedit en alguna de
les modalitats establertes per aquesta Llei.

2. Són beneficiàries d’un pla d’ajuda al retorn la per-
sona o les persones a càrrec de la persona titular i
que són membres de la unitat familiar.

3. S’entén que són persones destinatàries del Pla
d’ajuda al retorn tant la persona titular com les bene-
ficiàries.

CAPÍTOL II. REQUISITS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES DES-
TINATÀRIES

ARTICLE 6. REQUISITS

1. Les persones que compleixen la condició de re-
tornades, d’acord amb el que estableix l’article 3,
tenen dret a les diferents actuacions incloses en el
Pla d’ajuda al retorn, sempre que compleixin les con-
dicions següents:
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a) Estar empadronades o haver sol·licitat l’empadro-
nament a qualsevol dels municipis de Catalunya.

b) Haver residit en un estat estranger, com a mínim,
tres anys continuats o cinc anys no continuats, i
d’aquests, els dos darrers immediatament anteriors
a la sol·licitud d’ajuda.

c) Tenir més de divuit anys.

d) Acreditar que no disposen de mitjans econòmics
ni de patrimoni suficients, d’acord amb els termes
que per reglament s’estableixin per a poder accedir
a les prestacions econòmiques que derivin del Pla
d’ajuda al retorn.

2. Les persones que són beneficiàries de qualsevol
altre ajut públic derivat de llur condició de retorna-
des no tenen dret a acollir-se, pels mateixos concep-
tes, al Pla d’ajuda al retorn.

ARTICLE 7. OBLIGACIONS DE LES PERSONES DESTINATÀRIES

Les persones destinatàries del Pla d’ajuda al retorn
estan obligades a comunicar a l’entitat gestora que
correspongui, en el termini d’un mes, els canvis de
situació personal o patrimonial que, d’acord amb
aquesta Llei, poden modificar, suspendre o extingir
algunes de les prestacions.

CAPÍTOL III. ACTUACIONS I PRESTACIONS

ARTICLE 8. ACTUACIONS I PRESTACIONS

Les ajudes per a la integració de les persones retor-
nades que pateixin una situació de desprotecció per
raons de caire socioeconòmic es recullen en el Pla
d’ajuda al retorn, que consisteix en l’aplicació coor-
dinada d’algunes o de totes les actuacions següents:

a) Les accions prèvies per a agilitar i coordinar les
actuacions dels diferents nivells de l’Administració
pública que facilitin la contractació en origen i l’exe-
cució dels tràmits d’empadronament.

b) Les prestacions per a facilitar el retorn consistents
en una ajuda econòmica per a compensar les des-
peses del viatge.
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c) Les prestacions d’urgència, que consisteixen en
ajudes econòmiques de caràcter puntual per a afron-
tar situacions de necessitat extrema.

d) La formació ocupacional, de manera que la con-
dició de retornat o retornada signifiqui un element de
valoració en els barems d’accés a les diferents acti-
vitats de caràcter ocupacional.

e) El suport a la inserció laboral, mitjançant el Servei
d’Ocupació de Catalunya, i l’accés a plans d’ocupa-
ció.

f) L’assessorament tècnic i jurídic en el cas de crear
empreses a Catalunya.

g) El suport, la informació i l’orientació per a facilitar-
ne la integració social amb ajudes diverses.

h) La formació, per a garantir uns coneixements bà-
sics de la realitat sociolaboral de Catalunya, dels drets
i deures i de la llengua, amb la finalitat de facilitar-ne
la integració cultural i social.

i) L’accés a l’habitatge social.

j) L’accés a la renda mínima d’inserció.

k) La informació i l’orientació sobre els requisits i els
documents necessaris per a facilitar l’obtenció de la
nacionalitat en cada cas concret.

l) L’assessorament i, si escau, el suport econòmic
respecte a la possible homologació i la convalidació
tant de títols i d’estudis oficials com del permís de
conduir.

m) Totes les altres actuacions que siguin considera-
des pertinents.

ARTICLE 9. PRESTACIONS ECONÒMIQUES

1. Les prestacions econòmiques del Pla d’ajuda al
retorn, establertes per l’article 8.b i c, tenen un ca-
ràcter puntual i llur import està en funció de la situa-
ció de desprotecció, de les despeses originades pel
viatge de retorn, de les necessitats de les persones
destinatàries per a establir-se a Catalunya, i també
de les despeses específiques derivades del permís
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de conduir, necessari per a dur a terme llur activitat
laboral.

2. Les prestacions econòmiques establertes per
aquesta Llei consisteixen en subvencions a fons per-
dut o en bonificacions de préstecs d’acord amb el
que estableixi el reglament en cada cas. En aquest
sentit, la determinació de la quantia màxima i mínima
de les prestacions també s’ha d’efectuar per regla-
ment.

3. Les prestacions econòmiques establertes per
aquesta Llei han d’ésser compatibles amb altres in-
gressos de les persones beneficiàries no derivats de
la condició de retornat o retornada en la forma que
determini el reglament.

4. Les prestacions econòmiques establertes per
aquesta Llei, d’acord amb la normativa aplicable, no
són transmissibles i no poden ésser embargades, ni
retingudes, ni donades en garantia de cap obligació.

CAPÍTOL IV. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

ARTICLE 10. OFICINA DE GESTIÓ UNIFICADA DEL PLA D’AJU-
DA AL RETORN

1. Les diferents actuacions establertes per aquesta
Llei, per a aconseguir la simplificació administrativa i
la reducció de càrregues burocràtiques, han d’ésser
gestionades per l’Oficina de Gestió Unificada del Pla
d’Ajuda al Retorn, que ha de coordinar totes les ac-
tuacions dels diversos departaments de la Generali-
tat establertes pel Pla d’ajuda al retorn. Aquesta Ofi-
cina s’ha d’adscriure orgànicament i funcionalment
al departament que determini el Govern, el qual ha
de nomenar un gerent o una gerent perquè en diri-
geixi el funcionament i la coordinació amb la resta de
departaments.

2. Les funcions de l’Oficina de Gestió Unificada del
Pla d’Ajuda al Retorn són:

a) Verificar formalment les sol·licituds d’atorgament i
la documentació que les acompanya.
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b) Elaborar periòdicament un informe d’avaluació so-
bre el funcionament del Pla d’ajuda al retorn per tal
de valorar-ne el desenvolupament i els resultats de
l’aplicació.

d) Coordinar les diferents oficines d’organismes pú-
blics catalans situades a l’estranger per tal de donar
a conèixer aquesta Llei al nombre més gran possible
de catalans emigrats i utilitzar aquesta xarxa per fa-
cilitar l’execució de tràmits des de l’estranger.

e) Les altres establertes per via reglamentària.

3. L’Oficina de Gestió Unificada ha d’emprar en la
seva gestió les noves tecnologies de la comunicació
per tal de facilitar la publicitat de les diferents actua-
cions establertes per aquesta Llei i l’execució de trà-
mits administratius mitjançant aquestes noves tec-
nologies.

4. El Govern ha de compartir informació sobre el des-
envolupament del Pla d’ajuda al retorn amb altres co-
munitats autònomes que en disposin i amb el Go-
vern de l’Estat en l’ús de les seves competències.

ARTICLE 11. CONSELL ASSESSOR DEL PLA D’AJUDA AL RE-
TORN

1. Es crea el Consell Assessor del Pla d’Ajuda al Re-
torn, en el qual han d’ésser representats els diversos
departaments de la Generalitat implicats en l’aplica-
ció del Pla, i també les administracions locals, les
entitats d’iniciativa social i les organitzacions sindi-
cals i empresarials.

2. Les funcions del Consell Assessor del Pla d’Ajuda
al Retorn són:

a) Valorar els resultats de l’aplicació del Pla d’ajuda
al retorn i el desenvolupament d’altres actuacions
relacionades.

b) Emetre informes sobre les consultes que li formuli
el Govern.

c) Les altres establertes per reglament.
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ARTICLE 12. APROVACIÓ DEL PLA D’AJUDA AL RETORN

1. L’Oficina de Gestió Unificada del Pla d’Ajuda al
Retorn, d’acord amb les sol·licituds rebudes, ha de
proposar a les direccions generals implicades en el
desenvolupament del Pla d’ajuda al retorn una pro-
posta de resolució per tal que resolguin l’aprovació,
la denegació, la modificació o la suspensió de les
prestacions establertes per aquest Pla.

2. Les persones sol·licitants i les beneficiàries poden
interposar recurs contra la resolució davant l’òrgan
competent que correspongui d’acord amb el proce-
diment administratiu.

ARTICLE 13. CONFIDENCIALITAT DE LES DADES

Totes les persones i tots els organismes que intervin-
guin en qualsevol actuació referent al Pla d’ajuda al
retorn són obligats a vetllar perquè es mantingui la
reserva sobre les dades confidencials i la identitat
de les persones destinatàries, a fi de salvaguardar-
ne el dret a la intimitat, d’acord amb el que disposa
la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

ARTICLE 14. COORDINACIÓ AMB LES OFICINES D’ORGANISMES

PÚBLICS CATALANS A L’EXTERIOR I ELS CASALS CATALANS

Les diferents oficines d’organismes públics catalans
a l’exterior i els casals catalans reconeguts i inscrits
al Registre de Casals –creat per l’article 8 de la Llei
18/1996– s’han de coordinar amb l’Oficina de Gestió
Unificada del Pla d’Ajuda al Retorn, han de complir
les funcions de punt d’informació per a donar a co-
nèixer aquesta Llei i han de servir per a fer els pri-
mers tràmits des de l’estranger.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 18/1996

Es modifica l’article 4.a de la Llei 18/1996, que resta
redactat de la manera següent:
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«a) Les persones residents fora del territori de Cata-
lunya, llurs cònjuges i llurs descendents, als quals
es refereix l’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, i també les persones que són membres d’una
unió estable de parella amb persones residents fora
del territori de Catalunya.»

SEGONA. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

Les persones retornades resten exemptes del com-
pliment de les condicions establertes per l’article 4.1.b
del Decret 306/1998, de l’1 de desembre, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció, pel que fa a la necessitat d’acre-
ditar una residència continuada i efectiva a Catalu-
nya com a mínim amb un any d’antelació a la data de
la sol·licitud.

TERCERA. ACCÉS A LES CONVOCATÒRIES D’HABITATGE SOCIAL

El Govern ha d’incorporar la figura de persona retor-
nada, definida per aquesta Llei, al Decret 195/2001,
del 10 de juliol, sobre el procediment d’adjudicació
d’habitatges promoguts per la Generalitat de Catalu-
nya, per tal que aquesta condició sigui un element
de valoració en els barems d’accés a les convocatò-
ries d’habitatge social.

QUARTA. RESERVA DE LLOCS DE TREBALL

El Govern ha de reservar un 5% dels llocs de treball
emmarcats en els ajuts destinats a la contractació
de treballadors desocupats per a executar obres i
serveis d’interès general i social, per a la subvenció
dels costos salarials dels treballadors que ho desit-
gin i que compleixin els requisits fixats per aquesta
Llei per a acollir-se al Pla d’ajuda al retorn o bé que ja
gaudeixin de la condició de retornat o retornada.

CINQUENA. CONTRACTACIÓ EN ORIGEN

El Govern, per mitjà de la xarxa d’intermediació i se-
lecció laboral en origen (Xila), en col·laboració amb
els casals catalans de l’exterior, ha de facilitar la con-
tractació en origen de les persones que ho desitgin i
que compleixin els requisits fixats per aquesta Llei
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per a acollir-se al Pla d’ajuda al retorn o bé que ja
gaudeixin de la condició de retornades.

SISENA. ENTITATS REPRESENTATIVES DE LES PERSONES RE-
TORNADES

Es faculta el Govern per a canalitzar, dins el Pla d’aju-
da al retorn, les polítiques que es considerin oportu-
nes per mitjà de les entitats representatives a Catalu-
nya de les persones retornades o de les associacions
d’immigrants de països en els quals resideixen con-
tingents importants de descendents de catalans.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ

Es faculta el Govern per a dictar, en el termini de sis
mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, les nor-
mes necessàries per a desenvolupar-la i aplicar-la.

SEGONA. ENTRADA EN VIGOR DE LES OBLIGACIONS

L’entrada en vigor d’aquesta Llei no implica l’aug-
ment de crèdits ni la generació de despeses amb
càrrec al pressupost vigent. Les obligacions deriva-
des d’aquesta Llei, si escau, entren en vigor a partir
de l’exercici pressupostari vinent.
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