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Comissió de Justícia

ORDRE DEL D IA

1. * Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre la situació dels serveis penitenciaris. 
Tram. 356-00122/12 Lorena Roldán Suárez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

2. Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant 
la Comissió de Justícia perquè informi sobre el tracte de favor en el règim de visites 
dels interns acusats de rebel·lió o malversació pel Tribunal Suprem als centres peni-
tenciaris. Tram. 356-00186/12 Xavier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

3. Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Justícia. Tram. 250-00036/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 28, 24; 
esmenes: BOPC 121, 28).

4. Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la Justícia. Tram. 
250-00082/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de re-
solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 38, 18; esmenes: BOPC 
121, 32).

5. Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als jutjats. Tram. 250-
00118/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 55, 22; esmenes: BOPC 121, 35).

6. Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de valoració forense in-
tegral. Tram. 250-00142/12 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 63, 7; esmenes: BOPC 121, 38).

7. Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani a Suïssa. Tram. 250-
00143/12 Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 8; es-
menes: BOPC 121, 39).

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de 
Justícia sobre el tracte de favor en el règim de visites dels interns acusats de rebel·lió 
o malversació pel Tribunal Suprem als centres penitenciaris. Tram. 354-00025/12 Xa-
vier García Albiol, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre els problemes sorgits amb algunes immatricu-
lacions de béns públics i privats de l’Església. Tram. 356-00194/12 Joan Josep Nuet 

 * El president, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, proposarà si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a substan-
ciar la compareixença acordada.
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i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma de Defensa del 
Patrimoni Navarrès davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la seva ex-
periència en la resolució de problemes per immatriculacions de béns públics i privats 
de l’Església. Tram. 356-00195/12 Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia
250-00036/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.02.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, diputado del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
concursos públicos de restauración del Departament de Justícia, para que sea sus-
tanciada ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Para la salud de las personas diagnosticadas de celiaquía la dieta libre de gluten 

es un factor imprescindible para mantener su salud, que ha de cumplirse estricta-
mente en todas y cada una de las ingestas diarias de alimentos. Un riesgo que hay 
que evitar durante todo el proceso de elaboración de una dieta apta para celíacos 
(desde la fabricación, embalado, comercialización y hasta la preparación final para 
el consumo) es el riesgo de contaminación cruzada, es decir, el riesgo de que un ali-
mento sin gluten en origen entre en contacto, aunque sea de forma circunstancial, 
con cualquier objeto contaminado con gluten.

Por ejemplo, en el proceso de preparación de una comida y aunque se esté pre-
parando la dieta para celíacos en recipientes diferentes, basta que un simple uten-
silio de cocina, por ejemplo, una rasera o un cazo, se comparta entre los diferentes 
recipientes para contaminar el destinado a celíacos y hacer inservible ese producto.

En el caso de las empresas de restauración, la formación del personal encargado 
de la elaboración de la dieta es fundamental, así como disponer de protocolos de ac-
tuación cuidadosamente diseñados para evitar el riesgo de contaminación cruzada.

La Associació Celíacs de Catalunya dispone de un sistema de acreditación, que 
ofrece de forma gratuita a las empresas de restauración, que verifica sus protoco-
los de seguridad alimentaria en la elaboración y confección de alimentos/menús sin 
gluten, para ofrecer un producto final adecuado para el consumo de personas con 
patologías relacionadas con la ingesta de gluten, como son los que padecen celiaquía 
o los no celíacos sensibles al gluten.

En tanto la administración no disponga de un sistema de acreditación similar, la 
acreditación por parte de la Associació Celíacs de Catalunya debería ser un elemen-
to a tener en consideración en los concursos para acceder a gestionar los servicios 
de catering o de restauración de centros públicos, ya que garantiza la seguridad ali-
mentaria para todos los usuarios.

Tener en cuenta esta acreditación para la valoración de las diversas ofertas que 
pueden presentarse a estos concursos, podría servir de aliciente para que todas las 
empresas de este sector cumplan los estándares para estar acreditadas, lo que final-
mente redundaría en beneficio de la salud de toda la población.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a incluir, entre los 

criterios técnicos para evaluar la adecuación de la oferta de las empresas licitadoras 
en los concursos públicos para la adjudicación de servicios de restauración o cáterin 
convocados por el Departament de Justícia, la selección adecuada de los ingredien-
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tes de las dietas destinadas a personas con celiaquía o con alergias o intolerancias 
alimenticias, y la aplicación de protocolos de seguridad alimentaria que eviten la 
contaminación cruzada en la manipulación y elaboración de los alimentos integran-
tes de los menús correspondientes.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs

 ESMENES PRESENTADES

Reg. 8485 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8485)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

Incloure, entre els requisits de solvència tècnica i professional a acreditar per les 
empreses licitadores en els concursos públics per a l’adjudicació de serveis de res-
tauració o càtering convocats pel Departament de Justícia, l’aportació d’una acre-
ditació o certificat d’adequació a les normes que regulen els menús i protocols de 
manipulació i tractament dels aliments destinades a persones amb celiaquia o amb 
al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, emesa per alguna entitat qualificada a aquest 
efecte, però sense limitar la possibilitat d’obtenció d’aquesta acreditació o certifica-
ció a una única entitat.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’Observatori Català de la 
Justícia
250-00082/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.03.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Francisca Valle Fuentes, 

diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre el impulso del Observatori Català de la Justícia, para que sea sustancia-
da ante la comisión que corresponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El buen funcionamiento de la Administración de Justicia es una reclamación 

social y una exigencia para la adecuada marcha de la economía. Es evidente la ne-
cesidad de actuación multivalente para profundizar en las reformas y cambios em-
prendidos en la Administración de Justicia.

L’Observatori Català de la Justícia es el foro de análisis, debate, participación y 
propuesta de actuaciones en materias relacionadas con la Administración de Justi-
cia. Este organismo se regula por el Decreto 197/2009, de 22 de diciembre.

Su objetivo es promover la comunicación y el intercambio entre operadores e 
instituciones implicadas en esta materia.

Entre otras funciones cumple las de analizar y hacer estudios sobre materias 
relacionadas con la Administración de Justicia, elaborar propuestas e impulsar ini-
ciativas de actuación coordinadas con diferentes administraciones, órganos y ope-
radores jurídicos con el fin de contribuir a la mejora de los servicios de la Admi-
nistración.

El Pleno debe reunirse como mínimo una vez al año, y la Comisión Permanente 
una vez cada seis meses.

La última vez que se reunió el Pleno fue en diciembre de 2014, y la Comisión 
Permanente en el año 2015.

Desde el año 2015 no se ha elaborado ningún informe de trabajo por parte del 
Pleno, ni se han reunido ni creado grupos de trabajo para elaborar propuestas de ac-
tuación en el ámbito de la Justicia.

Actualmente existe numerosa problemática relacionada con la Administración 
de Justicia; entre estos problemas cabe destacar las preocupantes cifras de procedi-
mientos vinculados a la crisis económica, el incremento en 2016 de denuncias pre-
sentadas por violencia de género, el alto nivel de entrada de asuntos en el conjunto 
de las distintas jurisdicciones, la no reducción de la tasa de litigiosidad y el incre-
mento de la tasa de congestión.

En consecuencia, desde nuestro ámbito, cabe impulsar todos aquellos medios y 
recursos que puedan contribuir a una mejora en la Administración de Justicia.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la convocatoria del Observatorio Catalán de la Justicia para que se 

reúna dentro del presente periodo de sesiones, con el objetivo de crear nuevos gru-
pos de trabajo que elaboren propuestas de actuación en el ámbito de la Justicia.
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2. Se dé impulso a los grupos de trabajo «Los ciudadanos y la justicia», «El per-
sonal al servei de l’Administració de Justícia» y «Violencia machista», con la finali-
dad de actualizarlos y, en su caso, finalizarlos.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Francisca Valle Fuentes, 

diputada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8487 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8487)

Esmena 1
GP Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1 i 2

1. Impulsar la convocatòria de l’Observatori Català de la Justícia perquè es re-
uneixi amb l’objectiu de crear nous grups de treball que elaborin propostes d’actua-
ció en l’àmbit de la Justícia i es doni impuls als diferents grups de treball existents.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors als 
jutjats
250-00118/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 2430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.04.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Francisca Valle Fuentes, 

diputada, Martín Eusebio Barra López, diputado del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la necesidad de colocar des-
fibriladores en los Juzgados, para que sea sustanciada ante la comisión que corres-
ponda, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La primera causa de mortalidad en Cataluña son las enfermedades cardiovascu-

lares, entre ellas el infarto de miocardio. Es fundamental que la víctima de una pa-
rada cardiorrespiratoria a consecuencia de una fibrilación auricular sea atendida con 
un desfibrilador en el plazo máximo de 5 minutos. En un alto porcentaje de casos 
esto ocurre fuera del ámbito hospitalario, por lo que solo es posible salvar estas vi-
das si disponemos de una buena red de espacios protegidos con desfibriladores que 
puedan ser utilizados por personal no sanitario.

La presencia de un aparato desfibrilador, aparato de fácil manejo con unas senci-
llas instrucciones y pensado para personal no sanitario, puede ser determinante para 
que la balanza entre la vida y la muerte se incline a favor de la vida.

En muchas sedes judiciales brilla por su ausencia este sencillo aparato, que de-
biera formar parte de los elementos de todo edificio público al mismo nivel que los 
extintores, y con mayor razón en unos espacios a los que acude diariamente mucha 
gente y en los que se vive una atmósfera de tensión y nervios consustancial a las 
cuestiones que allí dentro se debaten y deciden cada día.

Según el art. 132.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponde a la 
Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye, en 
todo caso, la regulación, planificación y ejecución de medidas relativas a las emer-
gencias y a la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de los servicios 
de protección civil.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial exigió hace 
unos años que se instalasen medidas de prevención de riesgos laborales en todos 
los juzgados, resultando que a fecha de hoy tan solo han sido instalados en algunos 
de ellos.

En consecuencia, como prevención que puede llegar a salvar vidas y como fo-
mento de un entorno saludable para el trabajador, consideramos que deben insta-
larse desfibriladores en las zonas de mayor tránsito en aquellos juzgados que son 
cabeza de partido judicial.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó una propuesta de resolución so-
bre esta necesidad ante la Comisión de Salud, que fue aprobada en la sesión de fecha 
6 de julio de 2017, aunque no consta su cumplimentación.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Planificar y elaborar un estudio en el plazo de tres meses desde la aprobación 
de la presente resolución donde se determinen aquellos juzgados que son cabeza de 
partido judicial y que no tengan instalado, como mínimo, un desfibrilador en el edi-
ficio en que radiquen los juzgados.

2. Proceder a la instalación en un plazo de dos meses desde el estudio realizado 
de, al menos, un desfibrilador externo semiautomático (DESA) en cada uno de los 
edificios en que se ubiquen los juzgados cabeza de partido judicial, identificados en 
el estudio a que hace referencia el punto 1.

3. Establecer un programa de formación base y de formación continuada para el 
uso de desfibriladores DESA para al menos dos personas en cada uno de los juzga-
dos donde se instalen, de conformidad con lo que establece el Decreto 151/2012, de 
20 de noviembre, por el cual se establecen los requisitos para la instalación y uso de 
desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y para la autorización de entida-
des formadoras en su uso.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Francisca Valle Fuentes, 

Martín Eusebio Barra López, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8488 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8488)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació dels punts 1, 2 i 3

1. Avaluar la possibilitat de proveir tots els edificis judicials de desfibril·ladors al 
marge de les dades de la població dels municipis amb convenis amb Diputacions, 
Ajuntaments, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis 
de Catalunya.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la implantació de les unitats de 
valoració forense integral
250-00142/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 2800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Beatriz 

Silva Gallardo, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre la implantació de les Unitats de Valoració 
Forense Integral, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les dades de violència masclista al nostre país són esfereïdores. Durant l’any 

2017 van ser assassinades a Catalunya 9 dones, una de les víctimes va ser una menor 
assassinada juntament amb la seva mare, mentre que en el que portem d’any 2018, 
ja ho ha estat una dona. Això sense comptar les agressions patides per dones que no 
han acabat en mort, els maltractaments psicològics, els casos d’assetjament, etc. Da-
vant d’aquesta situació, s’han de prendre totes les mesures possibles: de prevenció, 
formatives, de conscienciació, assistencials, policials i també judicials.

En l’àmbit judicial, a banda de la formació necessària del personal de l’Admi-
nistració de Justícia, i de jutges, fiscals i lletrats de l’Administració, es fa necessari 
comptar amb Unitats de Valoració Forense Integral (UVFI). Aquestes unitats estan 
formades per metge forense, psicòleg i treballador social, que elaboren informes 
conjunts en els procediments penals i civils de violència de gènere. Aquests infor-
mes permeten un diagnòstic de la violència de gènere més enllà de la simple recerca 
de la simptomatologia d’una agressió concreta.

L’actuació de les UVFI són especialment útils en supòsits de violència habitual, 
maltractament psicològic o assetjament.

En l’actualitat, no existeixen aquestes unitats ni a Tarragona, ni a Lleida ni a Gi-
rona i a Barcelona només en els partits judicials de Barcelona, l’Hospitalet i Gavà.

Des de la Fiscalia es reclama la seva creació, i la necessitat de reforçar les exis-
tents, ja que pateixen una important sobrecàrrega, cosa que fa que es retardi la tra-
mitació dels procediments.

És per tot l’exposat, i per la necessitat de reforçar els mitjans per lluitar contra la 
violència masclista, que el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implantar les Unitats de Valoració Forense Integral a Tarragona, Terres de 

l’Ebre, Lleida i Girona, així com a les divisions territorials del partit de Barcelona 
on no estan implantades.

2. Reforçar les Unitats de Valoració Forense Integral que ja estan implantades, a 
fi d’evitar la seva sobrecàrrega.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Beatriz Silva Gallar-

do, diputades, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8489 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8489)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició

1. Implantar, tenint en compte les limitacions pressupostàries actuals, les Unitats 
de Valoració Forense Integral a Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida i Girona, així 
com a les divisions territorials del partit de Barcelona on no estan implantades

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
D’addició

2. Reforçar, tenint en compte les limitacions pressupostàries actuals, les Unitats 
de Valoració Forense Integral que ja estan implantades, a fi d’evitar la seva sobre-
càrrega.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la no extradició d’Hervé Falciani a 
Suïssa
250-00143/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, Yo-

landa López Fernández, diputada, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la no 
extradició a Suïssa d’Hervé Falciani, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 4 d’abril de 2018 es coneixia que l’Audiència Nacional estudia una nova peti-

ció d’extradició contra el ciutadà franco-italià Hervé Daniel Marcel Falciani, origi-
nada per una ordre de detenció internacional emesa per Suïssa relacionada, segons 
sembla, amb una condemna en absència a cinc anys de presó en relació amb les da-
des revelades en l’anomenada Llista Falciani. Pels mateixos fets, l’Audiència Nacio-
nal va declarar la improcedència de l’extradició per part d’Espanya el 8 de maig de 
2013. Fets pels quals aquesta persona ja ha patit privació de llibertat, per a ser no-
vament detinguda el dia 4 i posada en llibertat al dia següent, sota vigilància i amb 
adopció de les corresponents mesures cautelars i en contra de la petició de presó de 
la Fiscalia, a l’espera que es resolgui sobre la seva extradició.

Falciani és conegut a nivell internacional en ser-li atribuïda la distribució de 
l’anomenada «llista Falciani», un llistat de clients del banc suís HSBC (the Hong 
Kong and Shanghai Banking Corporation) que ha permès a la Justícia de diversos 
països no només perseguir evasors fiscals sinó conèixer dades bancàries i finan-
cers relacionades amb altres activitats delictives com el terrorisme. La filial suïs-
sa comptava amb 106.000 clients de 203 països del món que haurien ocultat a les 
hisendes públiques respectives més de 100.000 milions de dòlars. A Espanya, a la 
llista d’aproximadament 700 evasors fiscals a l’HSBC, hem trobat a coneguts polí-
tics, però també a banquers i empresaris, entre els quals es trobava la família Botín 
o Masaveu.

La xarxa de paradisos fiscals és un espai opac de les finances, que beneficia les 
grans fortunes, la banca d’inversió i un bon nombre de corporacions que eludeixen 
el pagament dels impostos per aquesta via. Permeten que s’oculti tot tipus de ren-
des, incloses les que poden provenir d’activitats delictives. ONGDs assenyalen que 
entre 2013 i 2014 s’hauria incrementat en un 44% el nombre de filials de les grans 
empreses en paradisos fiscals. Només el 2014, el total de la inversió en paradisos 
fiscals des d’Espanya va arribar als 2.073.000 d’euros, mentre que 17 de les 35 em-
preses de l’IBEX35 no estarien pagant l’impost de societats a Espanya. L’Observa-
tori de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha assenyalat que les empreses 
de l’Íbex 35 tenen més de 1.285 societats en territoris de baixa o nul·la tributació. 
Segons un altre estudi de 2012 de l’organització independent Tax Justice Network, 
el valor dels capitals ocults en territoris offshore es situaria en una forquilla d’entre 
21 i 32 bilions de dòlars, xifra equivalent al doble del PIB dels Estats Units. Segons 
diverses estimacions, els diners procedents d’entitats i fortunes espanyoles residents 
a paradisos fiscals superaria els 150.000 milions d’euros. Segons GESTHA, la borsa 
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de frau en el conjunt de l’Estat puja a 59.500 milions d’euros anuals, xifra similar 
a la despesa sanitària anual de totes les administracions públiques. Espanya dedica 
menys recursos que els països del seu entorn a la lluita contra el frau fiscal, un ins-
pector d’hisenda per cada 1.958 habitants, gairebé la meitat dels 740 d’Alemanya o 
els 942 de França, 1 per cada 970 habitants de la mitjana europea. I segons l’asso-
ciació de tècnics d’Hisenda GESTHA, a Espanya aproximadament el 70% d’aquest 
frau es concentra en grans empreses i fortunes, mentre que el 90% dels inspectors 
d’hisenda va investigar a pimes i autònoms en comptes de fer-ho als grans evasors.

No obstant això, la Justícia suïssa persegueix a Hervé Falciani, expert en siste-
mes d’informació i ex-empleat del banc HSBC, defensant el dret a l’opacitat bancà-
ria d’una manera que no s’admet en el nostre ordenament jurídic, on no figura com 
a bé jurídic protegit el dret d’una entitat bancària a preservar la identitat dels delin-
qüents i les seves operacions. En el nostre sistema jurídic-penal s’ha d’atendre a una 
visió conjunta del possible il·lícit, exigint una combinació exacta dels requisits dels 
elements subjectius i objectius del tipus, la tipicitat, etc. Tipicitat que respecte a les 
conductes que ens ocupen no coincideix entre els dos sistemes.

L’actual situació política espanyola pel que fa a extradicions no ha d’influir en 
uns o altres procediments. Els criteris jurídics, la defensa de la llei, per ser aplicada 
com correspon pels que han de vetllar per això, han de prevaler enfront d’altres con-
sideracions. Cada cas ha de ser valorat de forma independent.

Al marge d’altres consideracions, referides fonamentalment al principi non bis in 
idem i a les valoracions que en el seu dia ja va realitzar l’Audiència Nacional sobre 
l’absència de la doble incriminació, el Parlament de Catalunya no pot deixar de va-
lorar la col·laboració d’aquest ciutadà amb les autoritats espanyoles.

En desestimar l’extradició de Falciani, l’Audiència Nacional va esmentar la Re-
solució en què sanciona l’entitat bancària HSBC BANK PLC, Sucursal a Espanya, 
de 19 de novembre de 2002, del ministre d’Economia, on se li imposen a aquella 
tres multes i altres tantes amonestacions públiques per infraccions greus de la Llei 
19/1993, de 28 de desembre, de mesures de prevenció del blanqueig de capitals. 
Això va portar a les sentències 6258/2009 de la Sala del Contenciós de l’Audiència 
Nacional i 1338/2013 de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, referides a l’entitat 
HSBC Bank Plc, Sucursal a Espanya, inscrita al Registre d’Entitats de Crèdit espa-
nyol, i HSBC Repúblic Bank (Suisse), entitat suïssa. Sentències que van permetre 
dibuixar un tipus d’operacions en relació a diverses infraccions administratives i de-
lictes, particularment de blanqueig de capitals. És a dir, l’HSBC ja havia delinquit 
en matèria de prevenció del blanqueig de capitals abans de la necessària aportació 
d’Hervé Falciani.

La llista Falciani, així mateix, va impulsar la major recuperació de diners que es 
trobava en paradisos fiscals de la història d’Espanya. No obstant això, el ministre 
d’Hisenda va impulsar una amnistia fiscal per regularitzar aquests diners que només 
va permetre recuperar entre el 3 i el 10% del que s’havia defraudat, quantitat que, en 
qualsevol cas, va ascendir a més de tres-cents milions d’euros per a la Hisenda pú-
blica. Es pot assegurar que la informació aportada per la llista Falciani va suposar 
el major servei en la lluita contra el frau de les últimes dècades. El mateix va passar 
a França i als Estats Units: la informació aportada va dur a operacions efectives de 
lluita contra aquests delictes, entre d’altres.

L’AN va afirmar en la seva interlocutòria de 8 de maig de 2013 en què es va de-
negar l’extradició que «La conclusión que necesariamente debemos obtener de todo 
lo anterior es que, si bien no puede afirmarse que la totalidad de las operaciones y 
prácticas bancarias del HSBC Bank Plc fueran ni mucho menos irregulares en el 
periodo a que se refieren los hechos, sin embargo, si existe suficiente constancia de 
la existencia de un número significativo de ellas que, tal como hemos afirmado con 
anterioridad, contravienen normas internacionales e internas de los Estados en re-
lación con la prevención, como de aportación de información en relación no sólo 
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con situaciones de defraudación tributaria, fueran delito o no, sino que también de 
blanqueo de dinero, e incluso la financiación del terrorismo, circunstancias todas 
ellas que estimamos sumamente relevante a la hora de analizar tanto la tipicidad, 
como la antijuricidad de la conducta atribuida al señor Falciani, al menos desde 
la perspectiva del derecho interno español, y en el otorgamiento de la condición 
de “secreto irrevelable” o secreto penalmente protegido a ultranza, a cierta infor-
mación relativa a operaciones económicas sospechosas de estar relacionadas con 
actividades ilícitas o delictivas o incluso ser ellas mismas abiertamente delictivas.»

I sobre la incidència de l’actuació de Falciani, entre altres consideracions, que 
«A este respecto, la Sala, por ejemplo, ha recibido expresivo testimonio del Fiscal 
francés Sr. Eric de Montgolfier, en relación con las investigaciones criminales lle-
vadas a cabo en Francia a partir de la información aportada por el reclamado Sr. 
Falciani, sobre los datos obtenidos del HSBC Private Bank (Suisse) y la aportación 
por parte del reclamado de ayuda y asistencia para la obtención de información útil 
de los archivos correspondientes, respecto de clientes franceses del banco que po-
drían haber cometido delitos, sirviéndose o amparándose en la opacidad que ofrece 
el sistema de secreto bancario vigente en Suiza y de otros países a los que remitieron 
información. En relación con España, los testigos intervinientes también pusieron 
de manifiesto la utilidad de la información recibida indirectamente del Sr. Falciani, 
aportada a las autoridades francesas, confirmando la recepción de ésta y los efectos 
en el orden interno, produciéndose, según afirmaron, la mayor regularización fiscal 
de la historia de España.»

I podem afegir una altra cita de l’extensa interlocutòria, als efectes que aquí ens 
ocupa, i deixant de banda aquelles altres qüestions jurídiques esmentades, de molt 
pes per evitar l’extradició, però de menor rellevància des del punt parlamentari: 

«Respecto de las diferentes manifestaciones del derecho a la intimidad, la que 
aquí únicamente nos interesa es la informática o de derecho a la protección de de-
terminados datos personales, fundamentalmente de carácter económico en poder 
de terceras personas, y específicamente el de control sobre su difusión, uso, destino, 
etc., por parte del sujeto titular. En cualquier caso intimidad referida a personas fí-
sicas y no a las jurídicas (SSTC 137/1985, 257/1985, 231/1988, ATC 208/2007) ya 
que, como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, la extensión contenida en el 
art 200 CP habrá de entenderse como puramente instrumental para la protección de 
los datos que posea ésta, pero pertenecientes a las personas físicas (SAP de Sevilla, 
Sección 7a 54/2009), cuya intimidad es la que verdaderamente se protege, aunque 
indirectamente, por la norma penal, pero habrá de otorgarse en todo caso legitimi-
dad a la persona jurídica para instar la persecución penal respecto de los datos de 
personas físicas que manejan, esto a efectos del requisito o condición de perseguibi-
lidad que en nuestro derecho se establece en el art 201 del CP.

En el análisis de doble incriminación que se viene realizando, indicamos que, a 
través del art. 199 del CP, se protegería la intimidad de los clientes, personas físi-
cas, del banco, sin que sea preciso que la información que adquiere la condición de 
secreto pertenezca al núcleo duro de la privacidad, pues de ser así se aplicaría la 
agravación del apartado sexto del artículo 197 CP, pero en todo caso si es necesario 
que afecten a la intimidad personal (STS 2a-30/04/2007-1805/2006) y en principio 
si estarían incluidos los datos personales y profesionales básicos de los titulares de 
las cuentas, así como el importe de sus depósitos y datos relativos a operaciones fi-
nancieras de los importes, etc..; frente a la divulgación de los indicados datos por 
persona que dispone o tiene natural acceso a ellos por su relación laboral con el 
banco como trabajador cualificado en el aérea informática de la entidad financiera.

Sin embargo, es necesario hacer importantes aclaraciones sobre la naturaleza y 
características de la información de la que se dice se apropia y divulga el Sr. Fal-
ciani, en el sentido de que aunque en principio según se indica es una información 
general, no seleccionada, que se referiría a una generalidad de personas (el MPC 



CJ 3
27 de setembre de 2018

Dossier 14

se refiere a que se trataría de una actividad de “phishing” o “fishing”), lo cierto es 
que la información que consta ha sido y está siendo revelada si habría sido selec-
cionada y se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad, incluso constitutivas 
de infracciones penales (defraudación tributaria, blanqueo de dinero, posible finan-
ciación del terrorismo..), lo que necesariamente nos lleva a considerar que sería una 
información de ninguna manera susceptible de legítima protección, como secreto, a 
través de la protección que establece el indicado precepto penal. Ello afecta direc-
tamente a la tipicidad de la conducta.

Por otra parte, existen normas en nuestro derecho que justifican y legitiman en 
el tratamiento o cesión a terceros de datos de carácter personal sin consentimiento 
de su titular en determinadas específica situaciones, lo que justificaría penalmente 
la conducta atribuida al Sr. Falciani.

[...]
Recapitulando, debemos indicar, que en nuestro derecho, el secreto no es un va-

lor o un bien en sí mismo que merezca en sí y por sí mismo ser protegido, sino como 
elemento puramente instrumental para proteger lo que son auténticos bienes jurídi-
cos merecedores de protección, tales como son la intimidad, la libre competencia, 
el secreto de empresa, la seguridad del Estado, etc., por ello resulta un elemento 
imprescindible la licitud de aquella información que se encuentra amparada bajo el 
secreto, bien sea bajo la protección de la intimidad o bajo la protección del secreto 
de empresa y, en todo caso, existen intereses superiores que relevan de este secreto 
y justifican la cesión de la información en favor de determinados sujetos públicos, 
además de interesados, legitimados para conocer la información, tales como son las 
autoridades administrativas competentes en materia de defraudación tributaria, y 
específicamente el Ministerio Fiscal y los Tribunales, en la investigación y persecu-
ción de ilícitos penales». No s’entén, per tant, l’existència d’un canvio de criteri en 
aquest sentit després de l’anterior denegació de l’extradició.

Manifestem el nostre rebuig a la possible extradició d’Hervé Daniel Marcel Fal-
ciani, que no només ha col·laborat amb el compliment de la llei sinó fins i tot ha 
brindat el seu suport en el desenvolupament i redacció de fórmules jurídiques per a 
la protecció als testimonis en les denúncies per corrupció.

El Govern espanyol ha de prestar la màxima protecció a Falciani. La defensa 
dels que posen en coneixement de les autoritats aquells fets o dades que tenen cons-
tància que són o poden ser constitutius de delicte ha de ser una prioritat en un Estat 
social i democràtic de Dret. I això ha de suposar necessàriament la protecció de les 
persones denunciants de delictes de frau fiscal i corrupció, així com l’assegurament 
de mecanismes segurs i confidencials de posada en coneixement de tals delictes.

La normativa actual, tant penal com en matèria de transparència i altres conne-
xes, estableix progressivament obligacions de col·laboració ciutadana que no pot ser 
reprimida quan es porta a terme.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la situació del 

ciutadà Hervé Falciani, que ha col·laborat amb les autoritats espanyoles en la lluita 
contra el frau i l’evasió fiscal, greu problema al qual actualment ens enfrontem, i 
expressa la postura contrària a la seva extradició, sol·licitant que, arribat el cas, de-
negui l’extradició a Suïssa de Hervé Daniel Marcel Falciani, en especial atenció a la 
seva lloable col·laboració amb l’administració tributària espanyola.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions oportunes amb el 
Govern de l’Estat perquè impulsi un seguit de mesures per lluitar contra el frau fis-
cal i per incrementar la protecció als denunciants de frau i corrupció, entre les que 
han de figurar les següents: 
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a) Augment dels recursos destinats a l’Agència Tributària i a la Intervenció Gene-
ral de l’Administració de l’Estat, a curt i mitjà termini, per combatre el frau, l’evasió 
i elusió fiscals i el blanqueig de capitals de les grans empreses i fortunes.

b) Impuls de la coordinació en el si de la Unió Europea per aconseguir l’harmo-
nització fiscal i eliminar el secret bancari, l’amnistia fiscal o les «societats pantalla», 
facilitant l’execució de mesures sancionadores si s’escau.

c) Regular la protecció efectiva de totes les persones denunciants de delictes de 
frau fiscal i corrupció, incloent canals de denúncia confidencial i/o anònima, que 
evitin l’existència de qualsevol tipus de represàlia.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Yolanda 

López Fernández, Joan Josep Nuet i Pujals, diputats, GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8491 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 03.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA I GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8491)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva preocupació per la situació del 
ciutadà Hervé Falciani, que ha col·laborat amb les autoritats espanyoles en la lluita 
contra el frau i l’evasió fiscal, greu problema al qual actualment ens enfrontem, i 
expressa la postura contrària a la seva extradició, sol·licitant que, arribat el cas, de-
negui l’extradició a Suïssa de Hervé Daniel Marcel Falciani, en especial atenció a la 
seva lloable col·laboració amb l’administració tributària espanyola.
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