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AGRUPACIO                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 
 
Pla de Govern:  3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida 
Pla Departamental: 7.Consolidar una política pública de memòria democràtica i pau estable, transversal i a llarg termini 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa pretén reforçar el sistema democràtic per fer-lo més eficaç i dotar-lo de mitjans per afrontar els nous reptes d'una societat en 
transformació, que necessita com mai la implicació de les polítiques públiques en els àmbits de la recuperació de la memòria democràtica com a part 
nuclear del sistema de valors de l'acció de govern. 
Tota democràcia es fonamenta en un determinat sistema de valors. La fortalesa del sistema requereix el desplegament de polítiques públiques 
transversals en defensa de la memòria democràtica. En aquest ordre de coses, és rellevant la recuperació de la memòria de la lluita contra la dictadura 
i per les llibertats democràtiques i nacionals i la reparació a les persones que van sofrir-ne les conseqüències. Fou en aquest sentit que la Generalitat 
regulà l'any 2000 la concessió de les indemnitzacions pels supòsits de la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la Llei 
estatal, mitjançant el Decret 288/2000, indemnitzacions. Amb el pas dels anys la normativa requereix una revisió. Per aquest motiu, es planteja aprovar 
la Llei catalana de memòria democràtica, per dotar la memòria democràtica d'un instrument legislatiu integral i ajustat als principis internacionals de 
veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició. 
 

Població objectiu: 
El conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tanmateix, moltes de les accions tenen subjectes específics, com ara altres institucions públiques de 
Catalunya, de la resta de l'Estat i dels àmbits europeu i internacional, així com actors socials i polítics, com les organitzacions socials, colꞏlegis 
professionals, universitats, centres educatius, mitjans de comunicació i partits polítics. També són rellevants les entitats de la societat civil que treballen 
per la recuperació de la memòria democràtica. Pel que fa a les indemnitzacions, el programa s'adreça a persones privades de llibertat en els supòsits 
determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, sempre que estiguin subjectes al veïnatge civil català. 

Descripció detallada de la necessitat: 
La recuperació de la memòria democràtica és una assignatura pendent que convé resoldre per restablir la dignitat de tantes persones que van morir o 
van veure alterada la seva vida després de la Guerra Civil i el franquisme. Aquesta tasca implica impulsar actuacions de promoció de la memòria 
democràtica, el reconeixement i suport a les persones que lluitaren per la democràcia amb risc de la seva llibertat i, sovint, de la pròpia vida, la 
recuperació de la memòria històrica d'aquells esdeveniments i la dinamització de projectes que ajudin a la seva difusió i coneixement. 
S'ha demostrat peremptòria l'exhaustiva localització, identificació i obertura de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme mitjançant el Pla de fosses, i 
també la posada en funcionament del Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme i dels seus 
familiars, per tal d'encreuar els resultats i en cas de coincidència, restituir les restes a les seves famílies. És igualment necessària la renovació de la 
senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria, greument deteriorada en molts casos. La política d'homenatges i reconeixements a fets, llocs i 
persones que van tenir un paper destacat durant la Guerra Civil i la dictadura és també una prioritat per desenvolupar. De la mateixa manera, les 
indemnitzacions a les persones que van patir privació de llibertat per raons polítiques durant el franquisme continua sent una política destacada, com 
també la difusió de totes les actuacions referents a memòria democràtica que es fan a Catalunya a través dels webs de Memòria, l'arxiu de la memòria 
i les xarxes socials. La tasca pedagògica per fer arribar a tota la societat, des dels més joves fins als adults, és imprescindible per prendre consciència 
dels fets ocorreguts perquè no es tornin a repetir. Així, exposicions, publicacions, conferències, rutes guiades i altres accions resulten molt rellevants 
com a eina de difusió pública. El foment de la recerca i la relació amb altres administracions i entitats per engegar projectes conjunts de recuperació i 
difusió de la memòria són igualment destacables. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la 
dignificació de les fosses comunes; Decret 111/2010, de 31 d'agost; Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic; Acord GOV/43/2015, de 
24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya (MUME 
i COMEBE); Llei 46/1977, de 15 d'octubre; Decret 288/2000, de 31 d'agost; Llei 16/2001, de 29 de novembre; Decret 330/2002, de 3 de desembre; Llei 
46/1977, de 15 d'octubre, i Llei 21/2005, de 29 de desembre. Resolució IRP/4072/2010, de 15 de desembre. 

Missió 
Impulsar els valors de la memòria democràtica, mitjançant polítiques públiques de recuperació i foment de la memòria, recerca i difusió, a fi de millorar 
la qualitat democràtica i el sistema democràtic. Consolidar una política pública de memòria democràtica estable, transversal i a llarg termini. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
ꞏ Ampliar i redefinir la regulació en matèria de memòria democràtica (OE7.1) 
 1. Elaborar la proposta d'Avantprojecte de Llei de memòria democràtica 
ꞏ Executar el Pla d'obertura de fosses 2018-2022 i el Programa d'identificació genètica (OE7.2) 
 1. Obrir 5 noves fosses a Catalunya 
 2. Encarregar 3 estudis pel manteniment i millora del mapa de fosses i llocs de repressió 
ꞏ Dissenyar i executar projectes de memorials i altres projectes relacionats amb la Xarxa d'Espais de Memòria en el territori (OE7.3) 
 1. Construir el memorial del Camp de la Bota 
 2. Consolidar el Poble Vell de Corbera d'Ebre 
ꞏ Desenvolupar projectes internacionals en matèria de memòria democràtica, relacionats especialment amb l'exili i la deportació (OE7.4) 
 1. Implementar i desplegar el conveni transfronterer de rutes de memòria 
ꞏ Consolidar l'Arxiu de la memòria amb la inclusió de noves dades de diferents arxius nacionals i internacionals (OE7.5) 
 1. Incloure dades d'arxius nacionals i internacionals 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'expedients d’indemnitzacions resolts Nombre OE7.2 39.459,00 39.471,00 12,00 12,00

2. Nombre de persones a les quals s'ha reconegut la 
indemnització enguany 

Nombre OE7.2 22.449,00 22.458,00 16,00 16,00

3. Percentatge de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra 
Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta 

% OE7.2 51,10 64,00 80,00 64,00

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 1.469.441,45
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.073.358,55
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 540.000,00
6 Inversions reals 575.150,00
7 Transferències de capital 72.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.730.950,00
 

Llocs de treball pressupostats del programa 36
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AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 
GESTOR DE PROGRAMA          : JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de projectes i actuacions en matèria de memòria 
democràtica 

Nombre OE7.2 75,00 61,00 99,00 50,00

2. Nombre de convenis i acords signats en matèria de memòria 
democràtica, pau i drets humans 

Nombre OE7.2 21,00 3,00 5,00 5,00

3. Nombre de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i 
la postguerra a què s'ha donat resposta 

Nombre OE7.2 2.251,00 3.068,00 2.966,00 3.630,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Elaborar la proposta d'Avantprojecte de Llei de memòria democràtica 
2. Obrir 5 noves fosses a Catalunya 
3. Encarregar 3 treballs tècnics pel manteniment i millora del mapa de fosses i llocs de repressió 
4. Construir el memorial del Camp de la Bota 
5. Consolidar el Poble Vell de Corbera d'Ebre 
6. Implementar i desplegar el conveni transfronterer de rutes de memòria 
7. Consolidar l'Arxiu de la memòria 
8. Incloure dades d'arxius nacionals i internacionals 
9. Incorporar el mapa de fosses al buscador de l'Arxiu de la Memòria 

10. Retorn de restes a familiars o reinhumacions a cementiris 
11. Actes d'homenatge i reconeixement; Holocaust, Exili, Lleva del Biberó i Camposines 
12. Desplegament del Programa d'Identificació Genètica 
13. Localització mitjançant el Cens de persones desaparegudes 
14. Recerca documental històrica sobre les persones que van patir les conseqüències de la Guerra Civil i el franquisme 

  
 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.105.500,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 2.797.800,00
6 Inversions reals 520.000,00
7 Transferències de capital 78.000,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 4.501.300,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0



 

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

560 

 

AGRUPACIÓ                                : Justícia 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7550. Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre Subsector: CONS. 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2017 2018 2019 2020 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de convenis signats (COMEBE) Nombre OE7.3 0,00 0,00 3,00 2,00

2. Nombre de visitants (COMEBE) Nombre OE7.3 9.925,00 11.233,00 10.200,00 11.000,00

3. Nombre de projectes impulsats (COMEBE) Nombre OE7.3 5,00 8,00 8,00 5,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Divulgació i promoció de l'exposició permanent dedicada a l'exili republicà 
2. Organització d'un programa d'exposicions i activitats culturals temporals relacionades amb la recuperació de la memòria democràtica 
3. Manteniment de l'edifici i l'exposició per tal d'oferir un bon espai de referència per a la recuperació de la memòria democràtica 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 195.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 129.000,00
3 Despeses financeres 1.000,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 41.150,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 366.650,00
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 5


