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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
abusos sexuals a infants
252-00017/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, SP PPC

Reg. 35076 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.04.2019

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’estudi 
sobre els abusos sexuals a infants.

Proposta de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals a 
infants

Exposició de motius
Els abusos sexuals generen greus repercussions als infants en el seu desenvolu-

pament, tant físic com psicològic. Els abusos sexuals a menors són un problema de 
desconeixement social, on l’agressor exerceix un abús de poder que impedeix als 
menors adreçar-se a un adult per demanar ajuda i aturar aquesta situació.

A Catalunya, gairebé una de cada cinc persones (un 17%) ha patit abusos sexuals 
durant la seva infància i 8 de cada 10 abusadors són de l’entorn de la família o de 
confiança proper a l’infant. A més, l’any 2017 es van interposar a Catalunya 549 de-
núncies per abusos sexuals a menors.

Segons l’informe de Save The Children «Ulls que no volen veure», set de cada de 10 
abusos sexuals a menors a Catalunya no arriba mai a judici i a Espanya, només el 15% 
dels centres escolars on l’infant ha denunciat agressions ho comunica a les autoritats.

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels infants del 1989 i l’actu-
al normativa sobre infància reconeix el dret dels infants i adolescents a ser protegits 
davant qualsevol forma de violència, incloent l’abús sexual, i el deure de les admi-
nistracions públiques d’adoptar mesures per una protecció real.

En els darrers anys han tornat a destapar-se casos d’abusos sexuals a menors en 
diferents àmbits: educatiu, lleure, religiós, esportius... Diverses institucions s’han 
vist interpel·lades sobre com s’ha d’actuar en aquests casos, quins són els mecanis-
mes de detecció i, fonamentalment, d’intervenció. Les víctimes han posat de relleu 
les dificultats per a la denúncia i l’actuació d’aquestes institucions en el moment en 
què es detecta un cas d’abusos sexuals.

El Síndic de Greuges, en diverses resolucions i informes destaca que és neces-
sari prestar una atenció especial als casos d’abusos sexuals que es produeixen a Ca-
talunya, tant dels actuals com els que s’han produït fa anys. També s’ha pronunciat 
sobre la idoneïtat i efectivitat del Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos se-
xuals i altres maltractaments greus a menors, i el Protocol d’actuació entre els de-
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partaments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detec-
ció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil 
i adolescent en l’àmbit educatiu, assenyalant la manca de recursos, una necessària 
formació dels professionals la necessitat d’una avaluació continuada, tal i com el 
Parlament ha aprovat també en diverses propostes de resolució.

Recentment, el Parlament de Catalunya va aprovar una declaració institucional, 
que emplaça totes les institucions i organismes competents a realitzar les accions 
oportunes davant cassos d’abusos sexuals, posant-les en coneixement de les autori-
tats judicials, col·laborant plenament amb la justícia en el seu esclariment.

Com a Parlament de Catalunya, considerem que cal estudiar com s’està actuant 
davant els casos d’abusos sexuals, quina és l’efectivitat de les accions que es duen 
a terme, i quins són els mecanisme de millora que podem introduir en la legislació 
actual o protocols existents.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de Comissió
Es proposa la creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals a infants, 

d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari. La 

seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Parlament 
per a aquest tipus d’òrgan.

D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especialis-
tes i membres d’entitats, així com encarregar informes a especialistes en la matèria.

Objecte
La comissió d’estudi tindrà com a objecte: 
1) Analitzar els protocols sobre abusos sexuals existents, el seu desenvolupament 

i la seva incidència.
2) Analitzar la coordinació interdepartamental de les diferents conselleries de la 

Generalitat de Catalunya.
3) Detectar les possibles incidències derivades l’aplicació dels protocols existents 

en els àmbits escolar, de lleure, d’oci, religiós i esportiu, entre d’altres, així com la 
formació dels/les professionals de cada àmbit.

4) Cercar nous mecanismes de detecció i abordatge dels cassos d’abusos sexuals.
5) Proposar, si s’escau, millores legislatives en la línia de la protecció del menor 

en casos d’abusos sexuals.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió
La comissió d’estudi tindrà la vigència corresponent a la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 

amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs. Albert Batet i Canadell, GP JxCat. Anna Cau-

la i Paretas, GP ERC. Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; portaveus. Alejandro 
Fernández Álvarez, representant SP PPC

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.04.2019 al 17.04.2019).
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.04.2019.


