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Moció 125/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de les polítiques del 
Govern amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent 
302-00161/13 

Aprovació 
Ple del Parlament, sessió 33, 30.06.2022, DSPC-P 69 
Publicació: BOPC 351 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2022, d’acord amb l’article 161 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impuls de les polítiques del Govern 
amb relació a les persones desaparegudes sense causa aparent i la desaparició forçada de menors (tram. 
302-00161/13), presentada pel diputat Oscar Aparicio Pedrosa, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 65367) i pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 65625). 
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha aprovat la següent 
Moció 
1. El Parlament de Catalunya constata que, tot i les accions dutes a terme els darrers anys en matèria de 
desaparició de persones sense causa aparent, cal avançar per a millorar-ne l’eficàcia en la prevenció, la 
resolució dels casos i l’acompanyament a les famílies. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
a) Redactar i presentar, durant la legislatura actual, un projecte de llei integral de persones desaparegudes 
que reguli tots els serveis relacionats amb les persones desaparegudes sense causa aparent. 
b) Encarregar a la Comissió de Codificació de Catalunya del Departament de Justícia que, en el termini 
de sis mesos, estudiï el Codi civil català i, si escau, en faci una proposta de modificació, per determinar la 
figura jurídica que vetlli per les persones desaparegudes, les protegeixi i, si escau, en gestioni el 
patrimoni. 
c) Dotar de més recursos personals i materials la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels Mossos 
d’Esquadra, per tal que es facin càrrec de les desaparicions en què, pel temps transcorregut o per les 
circumstàncies del cas, sigui aconsellable una investigació més enllà de la comissaria de referència de 
l’àrea bàsica policial del lloc de la desaparició. 
d) Redactar un protocol d’actuació per als casos de denúncies de desaparició de persones, adreçat a les 
àrees bàsiques policials, les oficines d’atenció a les víctimes del delicte, els centres d’atenció primària i 
els equips d’atenció a la infància, i nomenar per a cadascun un responsable de la coordinació dels serveis i 
de la interlocució amb les famílies. 
e) Aprovar, en el termini d’un any, un pla estratègic en matèria de persones desaparegudes que ha de 
donar un nou enfocament i impulsar activitats de prevenció i sensibilització a la ciutadania, i ha de 
promoure la formació en tots els nivells, l’adaptació de mesures tecnològiques per a la recerca i la 
resolució de casos, i especialment, l’atenció a les famílies de les persones desaparegudes. 
f) Elaborar i publicar anualment un informe comprensiu de les desaparicions de persones sense causa 
aparent, amb el nombre màxim d’indicadors respecte les denúncies i expedients en la matèria, i retre’n 
comptes en la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya. 
g) Crear, en el termini de tres mesos, una taula de treball sobre persones desaparegudes sense causa 
aparent, formada pels consellers titulars dels departaments d’Interior, de Justícia, de Salut, de Drets 
Socials i d’Educació, pel cap de l’àrea d’investigació de la Unitat Central de Persones Desaparegudes dels 
Mossos d’Esquadra, per representants de les associacions de familiars de persones desaparegudes i de 
menors desapareguts i per un representant de cada grup parlamentari. 
h) Signar convenis de col·laboració amb les entitats per tal de coordinar la tasca que fan amb 
l’Administració. 
i) Crear un sistema d’alertes de persones desaparegudes amb coordinació amb el sistema estatal i els 
sistemes europeus. 
j) Definir els acords que, en consonància amb la planificació estratègica que s’elabori, siguin necessaris 
per a obtenir informació rellevant de les bases de dades del Departament de Salut, incloent-hi les dades 
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farmacològiques, per a poder tenir accés a informació que faciliti la localització de les persones 
desaparegudes. 
k) Establir els canals de comunicació adients per a demanar la col·laboració d’organitzacions, 
associacions i entitats implicades en la desaparició de persones perquè els Mossos d’Esquadra puguin 
tenir accés a informació d’interès per a les investigacions. 
l) Definir els acords que, segons la planificació estratègica que s’elabori, siguin necessaris perquè els 
Mossos d’Esquadra puguin obtenir informació d’altres administracions públiques sobre persones 
desaparegudes. 
m) Estudiar l’aprovació d’un protocol de prevenció per als col·lectius amb risc de desaparició, per mitjà 
d’un programa de formació i informació adreçat als serveis socials de base, als centres d’assistència 
primària i als professionals que tracten, entre altres casos, les persones amb disfuncions 
neurodegeneratives, amb conductes de risc i autolítiques. 
n) Estudiar i valorar que es facilitin dispositius de geolocalització permanent en els casos, entre altres, de 
persones amb disfuncions neurodegeneratives i conductes de risc. 
o) Continuar oferint, dins els plans de formació de l’Escola de Policia de Catalunya de l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, cursos orientats a la prevenció de la desaparició de persones i a la 
investigació de persones desaparegudes. 
p) Signar convenis de col·laboració amb els col·legis professionals de l’àmbit jurídic i psicològic per a 
oferir serveis especialitzats a les famílies de persones desaparegudes. 
q) Definir els acords amb el Tribunal Superior de Justícia, en el marc de la planificació estratègica que 
s’elabori, perquè els Mossos d’Esquadra puguin accedir a les comunicacions, la geolocalització i l’adreça 
IP de les persones desaparegudes, amb un procediment ràpid i àgil d’acord amb les circumstàncies de la 
desaparició. 
r) Valorar, en el marc de la planificació estratègica, la viabilitat d’establir acords amb les principals 
companyies operadores de serveis mòbils perquè puguin facilitar als Mossos d’Esquadra l’accés al telèfon 
mòbil de les persones desaparegudes, a la seva geolocalització i la seva adreça IP. 
Palau del Parlament, 30 de juny de 2022 

El secretari tercer, Carles Riera Albert; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer 
 


