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AL JUTJAT D'INSTRUGCIO DE BARCELONA QUE CORRESPONGUI PER 

TORN DE REPARTIMENT 

Laura Borras i Castanyer, presidenta de Parlament de Catalunya, amb 

document d'identitat num. • amb domicili a l'efecte de notificacions 

al parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona, en nom I representació del 

Parlament de Catalunya, en la representació que ostenta d'acord amb el que 

disposa l'article 39.1 del Reglament del Parlament de Catalunya, 

DIC: 

Que de conformitat amb la Resolució 335/XIV del Parlament de Catalunya, per 

la qual s'acorda de formular una denúncia pels fets relacionats amb el programa 

d'espionatge Pegasus, adoptada pel Ple del Parlament el 27 d'abril de 2022, el 

certificat del qual s'adjunta a aquest escrit (document riúm. 1% i a l'empara de 

les disposicions del títol I del llibre II de la Llei d'enjudiciament criminal (en 

endavant, LECrim) i de la resta de preceptes aplicables, formulo, en nom i 

representació del Parlament de Catalunya, DENÚNCIA pels fets que s'exposen 

a continuació, que hauran de ser determinats al llarg del procediment, per si 

poden ser constitutius de delicte. 
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FETS 

Primer. L objecte de la denúncia ï la Resolució 335/XIV del Parlament 

de Catalunya, per la qual s'acorda de formular una denúncia pels fets 

relacionats amb el programa d'espionatge Pegasus 

L'article 264 LECrim determina que, qui per qualsevol mitjà tingui coneixement 

de la perpetrado d'algun delicte dels que s'han de perseguir d'ofici, ha de 

denunciar-lo. El 27 d'abril de 2022, el Ple del Parlament de Catalunya, òrgan 

suprem del Parlament segons l'article 72.1 del Reglament de la Cambra, va 

acordar de formular una denúncia pels fets relacionats amb el programa 

d'espionatge Pegasus, perquè es depurin davant la jurisdicció les 

responsabilitats en què hagin pogut incórrer les persones que, en la seva 

actuació, hagin participat en la intrusió no autoritzada dels dispositius mòbils de 

membres del Parlament, havent pogut accedir, d'aquesta manera, al conjunt o 

una part dels sistemes d'informació del Parlament de Catalunya sense estar 

degudament autoritzats. 

A aquests efectes, per mitjà d'aquest escrit, seguint l'expressat manament del 

Ple del Parlament, es farà evident la necessitat d'incoar i d'instruir un procés 

penal amb l'objecte d'investigar els fets denunciats. 
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Segon. Els fets objecte de la denúncia 

I. Antecedents que van ser objecte de ia denúncia presentada en nom 

del Parlament de Catalunya el 29 de juliol de 2020 

El mes de juliol de 2020, l'empresa WhatsApp va donar a conèixer públicament 

que havia detectat que, durant el mes d'abril del 2019, s'havien aprofitat 

vulnerabilitats del seu programari per a dur a terme accions d'atac i intrusions 

informàtiques a alguns dels seus usuaris, entre els quals l'anterior president del 

Parlament, M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió, i el diputat H. Sr. Ernest Maragall i 

Mira 

Des d'aquell moment, segons la mateixa WhatsApp, aquesta empresa ha 

treballat amb l'organització canadenca CitizenLab per tal d'investigar els fets. 

CitizenLab és un centre de recerca acadèmica dependent de la Universitat de 

Toronto (Canadà) que té experts de seguretat informàtica, ja que es tracta d'un 

laboratori interdisciplinari basat en l'Escola Munk d'Afers Globals de la dita 

Universitat, centrat en la recerca i el desenvolupament avançat en la intersecció 

de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i els drets humans i la 

seguretat mundial. 

La investigació realitzada per aquesta organització acadèmica va concloure que 

es va utilitzar un programa espia de l'empresa israeliana NSO Group 

Technologies Limited i de la seva matriu Q Cyber Technologies Limited, 

anomenat Pegasus, que va aprofitar un error de seguretat de la seva aplicació 

de missatgeria pera atacar terminals mòbils. En concret, CitizenLab ha verificat 

l'existència d'una acció premeditada d'espionatge dirigida a determinats sectors 

de la població, majoritàriament dissidents polítics, periodistes crítics, activistes 

de diferent signe, entre d'altres. Per aquest motiu, WhatsApp va presentar una 

acció judicial contra NSO Group i contra Q Cyber Technologies als Estats Units. 
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S'aporta com a document núm. 2 el memoràndum elaborat per CitizenLab que 

certifica la intrusió al mòbil del president del Parlament: CitizenLab Staff. 

«Targeting of President. Roger Torrent in the May 2019 WhatsApp Cyber 

Attack». 10.07.2020. 

En aquest primer informe, segons les evidències revelades per l'empresa i el 

citat grup de recerca, en concret, la incursió als terminals telefònics s'hauria 

produït mitjançant una simple trucada de vídeo per WhatsApp, encara que no 

fos contestada, aprofitant la seva vulnerabilitat. Cal tenir present que NSO 

Group i Q Cyber són empreses que serveixen programari espia {spyware) a 

organismes governamentals, és a dir, a serveis d'intel·ligència i policies, per tal 

que aquests els facin servir per a la intercepció de comunicacions i l'espionatge 

de dispositius electrònics en casos d'investigació de delictes greus (terrorisme, 

criminalitat organitzada, etc.). 

En concret, Pegasus és un programa espia que permet el control i monitorització 

absolut del telèfon de la víctima. Permet de tenir accés complet al contingut del 

mòbil monitoritzat, és a dir, extreure'n contrasenyes, arxius, fotografies, 

historial web, contactes i dades personals i d'altra mena. També permet de fer 

captures de pantalla i activar el micròfon i la càmera del mòbil de forma remota, 

i també registrar i capturar tots els missatges de text enviats i rebuts, encara 

que estiguin encriptats, i les trucades de veu encriptades. Així mateix, faculta 

per a accedir a la localització, eliminar missatges i modificar dades del telèfon 

mòbil. Quan un telèfon està infiltrat amb el programari Pegasus, les persones 

que practiquen l'espionatge poden escoltar totes les trucades, veure totes les 

imatges i llegir tots els missatges. Així, es pot visualitzar tot el que es veu a la 

pantalla del dispositiu i es poden escoltar les converses que es produeixen prop 

del terminal. 



Aquests fets varen ser objecte d'uoa primera denúncia formulada pel Parlament 

de Catalunya el 29 de juliol de 2020. 

II. Fets coneguts amb posterioritat al 29 de juliol de 2020 

El 15 defebrerde 2022, ei Supervisor Europeude Protecció debades vafer 

públic un document preliminar sobre Pegasus. En aquest informe, el Supervisor 

Europeu advertia que aquest representa un risc sense precedents, que 

amenaça l'essència dels drets fonamentals ^especialment del dret a ia 

intimitats, la democràcia li'EstatdeDret, ienproposavalaprohibició. En les 

seves observacions, elSupervisor Europeu recordavalesinformacions segons 

les quals Pegasus i^auria estat utilitzat dins la Unió Europea contra ciutadans de 

la Unió Europea, inclosos poiíticsde l'oposició, periodistes i advocats. Aquest 

documents'aportacomadocumentnúm. 3. 

El 18 d'abril de 2022, ei centrede recerca CitizenLab va fer públicl'informe 

resultat de lainvestigació iniciada comaconseqi^ència dels fets que van donar 

lloca la denúncia formulada el 29 de juliolde 2020. Aquest informe s'aporta 

comadocumentnúm.4. 

CitizenLab arribaala conclusió que una seixantena polítics catalansipersones 

de diversos àmbits de la societat civii, inclosos advocats, haurien estat espiats 

mitjançant el programari Pegasus entre els anys 2015 i 2020. O'aquesta 

investigació se'n van fer ressò enunprimer moment 

els dies 17Í18 d'abril de 2022: 

Document núm. 5: Joaquín Cil: «Un programa qu^ solo pueden comprar 

Gobiernos espió móviles de ERC,^untsyla CUP».^^^0^^,17.04.2022. 
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Document núm. 6: Joaquín Gil: «Torra, Puigdemont y Aragonès, entre 63 

independentistas catalanes víctimas del programa Pegasus». El País, 

18.04.2022. 

Document núm. 7: Ronan Farrow: «How Democracies Spy on their Citizens», 

The New Yorker, 18.04.2022. 

Entre les persones que, segons aquest informe, haurien estat objecte 

d'espionatge entre els anys 2015 i 2020, es troben els següents membres i 

antics membres del Parlament, que ja eren o que van ser diputats durant algun 

dels anys de les legislatures incloses dins el període esmentat: 

Legislatura 2012-2015 Legislatura 2015-2017 Legislatura 2018-2020 

M. H. Sr. Pere Aragonès I 
Garda 

I. Sr. Albert Batet i Canadell 
I. Sr. David Bonvehi i Torras 

I. Sr. David Fernández 
Ramos 

M. H. Sr. Artur Mas 1 
Gavarró 

I. Sra. Marta Pascal i 
Capdevila 

I. Sr. Sergi Sabria i Benito 
I. Sr. Jordi Solé i Ferrando 
M, H. Sr. Roger Torrent i 

Ramió 

M. H. Sr. Pere Aragonès i 
García 

I. Sr. Albert Batet i Canadell 
I, Sr. David Bonvehí i Torras 
I. Sr. Joan Ramon Casals i 

Mata 

I. Sr. Albano Dante Fachin 
Pozzi 

M. H. Sr. Artur Mas i 
Gavarró 

I. Sra. Marta Pascal i 
Capdevila 

I. Sr. Carles Riera i Albert 
I. Sr. Sergi Sabria i Benito 
I. Sr. Marc Solsona i Aixalà 

M. H. Sr. Roger Torrent 1 
Ramió 

H. Sra. Elsa Artadi Vila 
I. Sr. Albert Batet i Canadell 

M. H. Sra. Laura Borràs i 
Castanyer 

L Sr. Josep Costa i Rosselló 
I. Sr. Josep Maria Jové Lladó 
H. Sr. Ernest Maragall i Mira 
I. Sr. Carles Riera i Albert 
I. Sr. Sergi Sabria i Benito 

I. Sr. Jordi Sánchez i 
Picanyol 

I. Sr. Marc Solsona i Aixalà 
M. H. Sr. Joaquim Torra i Pla 

M. H. Sr. Roger Torrent i 
Ramió 

L'informe conclou, a més, que altres antics membres del Parlament de 

Catalunya podrien haver estat objecte d'espionatge, indirectament, durant 

aquest període a través de persones del seu entorn personal, com ara el M. H. 

Sr. Carles Puigdemont i Casamajó. S'aporta, com a document núm. 8, certificat 
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de la secretària general del Parlament de Catalunya que acredita les dates entre 

les quals les dites persones van ser diputades i diputats del Parlament. 

Igualment, hauria estat objecte d'espionatge personal al servei del Parlament 

durant aquestes legislatures, i en particular, del Sr. Oriol Sag re ra i Saula, que 

fou cap de gabinet adjunt i cap de gabinet del President del Parlament durant 

l'anterior legislatura. S'aporta, com a document núm. 9. certificat de la cap del 

Departament de Recursos Humans que acredita les dates entre les quals va ser 

personal eventual del Parlament. 

Aquestes persones van disposar, durant el període en el qual van ser ocupar els 

seus càrrecs, d'un o més dispositius mòbils titularitat del Parlament de 

Catalunya, que aquest posa a disposició dels seus membres i del seu personal 

per a l'exercici de la seves funcions. 

Per aquest motiu, i en la mesura que, com ha advertit el Supervisor Europeu de 

Protecció de Dades, Pegasus permet un accés complet i sense límits al dispositiu 

espiat, existeixen indicis clar que es podria haver accedit a sistemes 

d'informació titularitat del Parlament de Catalunya, en els termes que estableix 

l'article 2.a de la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 

12 d'agost de 2013, relativa als atacs contra els sistemes d'informació i per la 

qual se substitueix la Decisió Marc 2005/222/JAI del Consell. 

La investigació de CitizenLab ha estat verificada per Amnistia Internacional, 

segons va ser confirmat per aquesta organització el 18 d'abril de 2022. Aquesta 

confirmació s'aporta com a documents núm. 10 i 11. 
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Tercera gravetat dels fets atenent la condició de diputats dels 

afectatsil'afectacló directa al Parlament 

El 2022^ va qualificar 

enel5eLJeditorial,deviolacióflaqrantclele5llibertat5CÍvil5(docL^menf oúm. 

12). Cal remarcar va ser la pròpia empresa NSO la en on informe 

datatel 30de j^^ny cle2021 (document nóm. 13^. va admetreqoe els seos 

productes handonatllocavolneracions de drefs fonamentals^ inclosos el drefa 

la privacitatiies llibertats d'expressióidereonió. 

Una activitat d'espionatge il·legal de les característiques qoe posa demanifest 

l'informe de CitizenLab està prohibida per la llei penal. La gravetat d'ona 

activitat d'aqoestes característiques^ amb relació a qoalsevol ciotadà^ és 

evident. 

Ara bé^ els fets denunciats són encara de major gravetat si es té en compte la 

condició de membres del Parlament de diversos dels afectats. 

En aqoest sentits cal posar de relleoqoe els membres del Parlament són aforats^ 

per la qoal cosa només poden ser investigats en els termes qoe preveoen 

l'article 57.2 de l'Estatotd'aotonomia de Catalonyail'article22del Reglament 

del Parlament de Catalonya. 

El secretde lescomonicacionstéona rellevància especial en l'àmbit política i 

mésenelcasdelesdipotadesielsdipotats. La necessària preservació deia 

lliore configoracióde la volontat parlamentària davant de qoalsevol tipos de 

pressió o coacció es podria haver vist clarament danyada amb els fets 

denonciats. Això no només afecta el secret de les comonicacions de les persones 

directamentespiades i^ pertant^ la seva intimitat i la seva vida privada^ sinó 

qoe també periodica valors tan fonamentals com la democràcia^ la separació de 
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poders i la inviolabilitat i l'autonomia del Parlament, així com el dret fonamental 

a l'exercici del càrrec públic en condicions d'igualtat. 

A aquest efecte, com ja es va afirmar a la denúncia de 29 de juliol de 2020, cal 

recordar que, en el marc del projecte d'oficina mòbil, el Parlament de Catalunya 

lliura als diputats un conjunt d'eines per a facilitar-los el treball en mobilitat. 

Entre aquests elements hi figura un dispositiu mòbil amb la línia de comunicació 

de veu i dades corresponent. Amb aquesta finalitat, la Mesa del Parlament va 

acordar et corresponent contracte per lots dels serveis de telefonia fixa i de 

telefonia i comunicació de dades mòbils, i d'un enllaç de dades redundant del 

Parlament de Catalunya. En aquest context, diversos diputats que haurien estat 

espiats, en el període a què es refereixen els fets, disposaven d'un dispositius 

corporatiu amb accés als sistemes d'informació del Parlament. És per aquest 

motiu que el Parlament de Catalunya, com a institució, s'ha vist directament 

violentat pels fets denunciats. 

Quart. Antíjuridicitat de les conductes descrites 

De tot el que s'ha exposat fins ara es dedueix primerament que els fets 

denunciats, consistents en l'al·legada intrusió no autoritzada en els dispositius 

dels diputats i diputades esmentats del Parlament de Catalunya i de les altres 

persones a les quals fa referència l'informe de CitizenLab, verificat per Amnistia 

Internacional, podrien ser constitutius d'un delicte de l'article 197 bis del Codi 

Penal, que tipifica accedir al conjunt o a una part d'un sistema d'informació o 

mantenir-s'hi dins per qualsevol mitjà o procediment, sense autorització i en 

contra de la voluntat de qui tingui el legítim dret a excloure'l, i la intercepció de 

transmissions no públiques de dades informàtiques. 



En aquest sentits de membres durant aquest períodes 

de tes persones referides anteriorment que haurien estat espiades ii ^egatment^ 

és un indid dar que s'hauria poqut produir un a^^és ii-iegai ais sistemes 

d'informadó dei Pariament de Cataiunya^ dei quai ei Pariament en seria 

directament persona ofesa^espeoiaim^ntaia vista de i'a^^és sense restrioeions 

que Pegasus propordona ais dispositius espiats. 

Eisfetsquedonen iiooa aquesta denúnda també podrien ser indidàriament 

constitutius d'un deiioteprevistai'artide dei Codi Penai. 

L'aprofitament d'aquesta intrusió per a interceptar oomunioaóions o per a 

a^^edirainformadó emmagatzemada ai terminai també podria ser constitutiva 

deis deiiotes que tipifioai'artioiel97dei Codi Penáis que ^astiga^ entre d'aitres^ 

a qui^ per descobrir eis secrets o vuinerar ia intimitat d'aitri^ sense ei seu 

consentiments interoepti ies seves teie^omuni^aoionso utiiitzi artifiois tè^nios 

d'es^oita^ transmissió^ gravado o reprodu^dó dei so o de ia imatges o de 

quaisevoi aitre senyai de oomunioadó^ i a qui sense estar-hi autoritzats 

s'apoderin utiiitzi o modifiquin en percudid d'un teroer^ dades reservades de 

^aràoterpersonaiofamiiiard'aitri que estiguin registrades en fitxersosuports 

informàtics^ eieotròniosoteiernàti^s^oen quaisevoi aitre tipus d'arxiuoregistre 

púbii^oprivat^itambéaqui hi ao^edeixi per quaisevoi mitjàiaqui ies aiterio 

utiiitzi en percudid dei tituiar de ies dadesod'unteroer. 
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Per tot això, 

SOL·LICITO AL JUTJAT, 

Que tingui per presentat aquest escrit de denúncia, juntament amb el certificat 

de la Resolució 335/XIV del Parlament de Catalunya, per la qual s'acorda de 

formular una denúncia pels fets relacionats amb el programa d'espionatge 

Pegasus, així com els documents que s'adjunten, i que, d'acord amb el seu 

contingut, l'admeti a tràmit i incoï les corresponents diligències judicials per a 

investigar els fets denunciats. 

Barcelona, 16 de maig de 2022 

Laura Borràs i Castanyer 
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