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LLEI
13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic.
EL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ukc"pqvqtk"c"vqvu"gnu"ekwvcfcpu"swg"gn"Rctncogpv"fg"Ecvcnwp{c"jc"crtqxcv"k"lq."gp"
pqo"fgn"Tgk"k"fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"87"fg"nÓGuvcvwv"fÓcwvqpqokc"fg"
Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
Ecvcnwp{c"vﬁ"wpc"nnctic"vtclgev”tkc"fg"nnwkvc"rgt"ngu"ugxgu"nnkdgtvcvu"k"fg"fghgpuc"fg"
ngu"ugxgu"kpuvkvwekqpu."swg"nk"hqtgp"cttcdcuucfgu"gn"39360"Fgu"fg"okvlcp"uging"ZKZ."
el catalanisme, les lluites obreres, els corrents liberals i el moviment republicà i
federal foren el germen de la cultura democràtica a Catalunya i de la lluita per les
nnkdgtvcvu."nc"lwuv ekc"uqekcn"k"nc"tgewrgtcek„"fg"ngu"kpuvkvwekqpu"fÓcwvqiqxgtp0"Nc"
primera i la segona repúbliques marquen els moments culminants d’aquesta lluita
i són els antecedents immediats del marc democràtic actual. La dictadura de Primo
fg"Tkxgtc"k."uqdtgvqv."nc"fgn"igpgtcn"Htcpeq"uwurgpiwgtgp"fg"pqw"cswguvgu"nnkdgtvcvu"
i portaren a terme una forta repressió política, cultural, social i nacional.
L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en primer lloc l’obliicek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"gnu"cnvtgu"rqfgtu"r¿dnkeu"fg"Åxgvnnct"rgn"eqpgkzgogpv"k"gn"
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i disposa
swg"Åcod"cswguvc"Ýpcnkvcv"jcp"fÓcfqrvct"ngu"kpkekcvkxgu"kpuvkvwekqpcnu"pgeguu tkgu"
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya».
Gp"ugiqp"nnqe."gn"ocvgkz"ctvkeng"gurgekÝec"swg"Ånc"Igpgtcnkvcv"jc"fg"xgvnnct"rgtswﬂ"
la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la
dignitat dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement
de totes les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals,
kfgqn”ikswgu"q"fg"eqpuekﬂpekcÇ0"Nc"itcpfguc"fg"nc"fgoqet ekc"ﬁu"swg."c"fkhgtﬂpekc"
fgnu"tﬂikou"vqvcnkvctku."ﬁu"ecrc›"fg"tgeqpﬂkzgt"nc"fkipkvcv"fg"vqvgu"ngu"x evkogu"fg"nc"
kpvqngt pekc"oﬁu"gpnn "fg"ngu"qrekqpu"rgtuqpcnu."kfgqn”ikswgu"q"fg"eqpuekﬂpekc"fg"
cadascú. Cal un reconeixement de totes les víctimes de la violència política.
Nc"rtgugtxcek„"fg"nc"ogo”tkc"jkuv”tkec"fÓwp"rc u"ﬁu."fqpeu."wpc"gzrtguuk„"fg"nc"
seva llibertat. La reivindicació del compromís polític de la ciutadania per la conswguvc"fg"ngu"nnkdgtvcvu"ﬁu"wpc"ocpkhguvcek„"fg"ewnvwtc"fgoqet vkec0"Ngu"rqn vkswgu"
públiques dutes a terme pels governs per a recordar i difondre la lluita i l’esforç
de les persones que donaren el millor de si mateixes per restaurar els valors i els
principis democràtics davant l’opressió dels règims totalitaris, les dictadures i les
formes autoritàries de govern són un senyal d’identitat de l’estat democràtic. Apel·lar
cn"rcuucv"rgt"eqortgpftg"gn"rtgugpv"k"chtqpvct"gn"hwvwt"ﬁu"wp"ukipg"fg"ewnvwtc"rqn vkec"
de les societats desenvolupades. És una demostració de virtut pública a la qual els
representants de la sobirania popular no poden renunciar.
Gnu"guvcvu"cod"oﬁu"vtcfkek„"fgoqet vkec"jcp"fwv"c"vgtog"rqn vkswgu"r¿dnkswgu"
swg."cod"oﬁu"q"ogp{u"kpvgpukvcv."jcp"eqoogoqtcv"k"fkh„u"nnwt"jkuv”tkc"fgoqet vkec."
com a referent permanent per a la ciutadania i les societats respectives i, en general,
per al món. Ha estat així, especialment, als països que al llarg de la seva història
han patit la intervenció estrangera de règims totalitaris o que han estat víctimes de
dictadures pròpies. Un element comú de la reivindicació de la memòria col·lectiva ha
fÓﬁuugt."rtkogtcogpv."jqogpcvlct"gnu"rtqvciqpkuvgu"fg"nc"nnkdgtvcv"fcxcpv"nc"vktcpkc."
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rgt"nnwt"cdpgicek„"k"nnwt"ucetkÝek."k"fkhqpftgÓp"nÓgzgorng"c"ngu"igpgtcekqpu"hwvwtgu0"
Per tant, la memòria del passat i la pedagogia social amb vista al futur són factors
d’identitat política i d’orgull nacional.
Gn"ukuvgoc"fgoqet vke"cevwcn"vﬁ"nÓqtkigp"oﬁu"koogfkcv"gp"nc"ogo”tkc"tgrwdnkecpc"k"gp"nÓcpvkhtcpswkuog0"Rgt”"nc"vtcpukek„"c"wp"ukuvgoc"fgoqet vke"gu"hﬁw"c"rctvkt"
fÓwp"rtqeﬁu"fg"tghqtoc"kpkekcv"fgu"fg"nc"ngicnkvcv"kpuvkvwekqpcn"fg"nc"fkevcfwtc"fgn"
igpgtcn"Htcpeq."swg"fgurtﬁu"fg"nÓckzgecogpv"oknkvct"eqpvtc"nc"Ugiqpc"Tgr¿dnkec."
rgtrgvt "nc"fguvtweek„"fg"vqvgu"ngu"kpuvkvwekqpu"fgoqet vkswgu"Îgpvtg"cswguvgu."nc"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{cÎ."k"nc"ukuvgo vkec"xqnwpvcv"fÓcpkjkncek„"fg"nc"nngpiwc"
i la cultura catalanes. La transició es produí en un context presidit per institucions i
altres actors polítics clarament vinculats a la dictadura. De fet, els primers elements
de trencament amb el passat franquista foren el resultat de les primeres eleccions
fgoqet vkswgu"fgn"37"fg"lwp{"fg"3;99."gn"tguvcdnkogpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
el 29 de setembre de 1977, i la promulgació de la Constitució el 27 de desembre
de 1978 i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya el 18 de desembre de 1979. La
transició a la democràcia, vista amb la perspectiva del temps transcorregut, donà
wpu"tguwnvcvu"rqn vkeu"rqukvkwu."lc"swg"xc"rgtogvtg"uwrgtct"nc"fkxkuk„"etgcfc"rgt"nc"
Iwgttc"Ekxkn"k"nc"fkevcfwtc0"Rgt”"gp"cswguv"rtqeﬁu"jk"jc"vcodﬁ"wpc"rctv"hquec."eqo"
l’oblit de preservar la memòria dels ciutadans i la d’entitats de tota mena que, en
les dures condicions d’un règim dictatorial de quaranta anys, posaren per davant
fg"ecr"cnvtc"eqpukfgtcek„"rgtuqpcn"q"hcoknkct"nÓqdlgevkw"fg"tgewrgtct"ngu"nnkdgtvcvu"
cttcdcuucfgu"rgt"nc"fkevcfwtc"htcpswkuvc."cod"gn"ucetkÝek"fgn"vtgdcnn."fg"nc"kpvgitkvcv"
h ukec"q"fg"nc"xkfc0"Gp"cswguv"ugpvkv."wp"fgnu"fﬂÝekvu"fg"nc"vtcpukek„"c"nc"fgoqet ekc"
fou la institucionalització de la desmemòria i l’oblit de la tradició democràtica i
els seus protagonistes, els quals, no obstant això, són els que donen un sentit i un
valor especial al sistema polític actual i als drets i les llibertats de què gaudeix el
eqplwpv"fg"nc"uqekgvcv0
Nc"uqekgvcv"ecvcncpc"eqpvkpwc"vgpkpv"wp"fgwvg"cod"gn"rtqrk"rcuucv"k"gn"Iqxgtp"jc"fg"
donar compliment a l’article 54 de l’Estatut. Cal alliberar la pluralitat de memòries
k."oﬁu"gpnn "fg"ngu"fkxgtugu"kpkekcvkxgu"rqtvcfgu"c"vgtog"Ýpu"ctc"rgt"c"tgewrgtct"nc"
ogo”tkc"fgn"rcuucv"k"fkipkÝect"ngu"x evkogu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"fg"nc"fkevcfwtc"fgn"
igpgtcn"Htcpeq."uÓjc"fÓkorwnuct"wpc"fgekfkfc"rqn vkec"r¿dnkec"gp"cswguv"ugpvkv0"Ecn."
per tant, una condemna explícita del règim franquista. El sistema democràtic ha
fg"tgeqpﬂkzgt"nc"ogo”tkc"k"nc"fkipkvcv"fg"vqvgu"ngu"x evkogu"fgn"htcpswkuog"k"vcodﬁ"
les de la violència política incontrolada a la rereguarda republicana, especialment
de les que es van produir en els primers mesos de la guerra i amb independència
de llurs opcions ideològiques i de la zona en què, de grat o per força, les va situar
gn"eqpÞkevg"dﬂnánke0"Ecn"wpc"tgjcdknkvcek„"rngpc"fg"vqvgu"ngu"rgtuqpgu."qticpkv¦cekqpu"k"kpuvkvwekqpu"tgrtgucnkcfgu"fwtcpv"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"gn"htcpswkuog."rgt"vcn"swg"
els supervivents, llurs familiars, llurs amistats i les generacions futures se sentin
tgeqpgiwfgu"fÓwpc"ocpgtc"lwuvc0
Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv"gu"etgc"gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."nÓkpuvtwogpv"cod"
swﬂ"nc"Igpgtcnkvcv"jc"fg"rqtvct"c"vgtog"rqn vkswgu"r¿dnkswgu"fguvkpcfgu"c"nc"
tgewrgtcek„"fg"nc"ogo”tkc"fg"ngu"x evkogu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"fg"ngu"rgtuqpgu."
les organitzacions i les institucions que van fer front a la repressió política,
social, cultural i nacional d’un règim ignominiós. El Memorial Democràtic
vﬁ"nc"xqnwpvcv"fg"hqtoct"rctv"fÓwpc"zctzc"kpvgtpcekqpcn"lwpvcogpv"cod"cnvtgu"
institucions de la memòria que basin llur activitat en la difusió i el coneixement
dels valors democràtics de l’antifeixisme i de l’antitotalitarisme. Aquesta tasca
fg"tgewrgtcek„"jc"fÓﬁuugt"gpvguc"eqo"nc"eqoogoqtcek„"fg"nc"nnwkvc"rgt"ngu"nnkdgtvcvu."rgt”"vcodﬁ"eqo"wpc"qrqtvwpkvcv"rgt"c"kpxguvkict"nc"jkuv”tkc"eqnángevkxc"
k."Ýpcnogpv."eqo"wpc"xkc"rgt"c"fkhqpftg"c"ngu"igpgtcekqpu"rtgugpvu"k"hwvwtgu"
el respecte pels drets humans i el coneixement dels fonaments del sistema de
llibertats de què gaudeix la societat.
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Ckz ."gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"xqn"ﬁuugt"nÓgzrtguuk„"fg"nc"rnwtcnkvcv"fg"ogo”tkgu"
en el marc de la lluita per les llibertats democràtiques, i porta a terme la seva activitat des de diferents perspectives: ideològiques, de consciència, socials, culturals,
lingüístiques, nacionals, de gènere i d’orientació sexual, entre altres.
Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"ug"egpvtc"gp"nÓgvcrc"3;53/3;:2"Îﬁu"c"fkt."fgu"fg"nc"rtqencocek„"fg"nc"Tgr¿dnkec"Ýpu"cn"rtkogt"iqxgtp"gueqnnkv"fgoqet vkecogpv"c"Ecvcnwp{c"
fÓgp› "fg"nc"Ý"fg"nc"Iwgttc"EkxknÎ."nc"swcn"equc"pq"pÓjc"fÓkorgfkt"nÓqdgtvwtc."rgt"
okvl "fg"nc"rtqitcocek„"ewnvwtcn."c"vtcfkekqpu"fgoqet vkswgu"cpvgtkqtu"q"c"nc"rtqlgeek„"eqpvgorqt pkc0
Article 1
Creació i naturalesa jurídica
1. Es crea el Memorial Democràtic, com a entitat de dret públic dotada de peruqpcnkvcv"lwt fkec"rt”rkc"k"rngpc"ecrcekvcv"fÓqdtct."vcpv"gp"nÓ odkv"r¿dnke"eqo"gp"gn"
privat, en l’exercici de les funcions que aquesta llei li encomana.
40" Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"tguvc"cfuetkv"cn"fgrctvcogpv"swg"fgvgtokpk"gn"Iqvern.
3. El Memorial Democràtic, en l’exercici de les seves funcions, es coordina amb
gnu"cnvtgu"qticpkuogu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"fÓcevwcekqpu"tgncekqnades amb l’estudi, la difusió i la commemoració de la memòria democràtica.
Article 2
Qdlgevg"k"Ýpcnkvcv
Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"vﬁ"rgt"qdlgevg"fgurngict"ngu"rqn vkswgu"r¿dnkswgu"fgn"
Iqxgtp"cftg›cfgu"c"nÓceek„"e xkec"fg"tgewrgtcek„."eqoogoqtcek„"k"hqogpv"fg"
la memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona
Tgr¿dnkec."fg"nc"Igpgtcnkvcv"tgrwdnkecpc."fg"nc"Iwgttc"Ekxkn."fg"ngu"x evkogu"fgn"
eqpÞkevg"rgt"oqvkwu"kfgqn”ikeu."fg"eqpuekﬂpekc."tgnkikququ"q"uqekcnu."fg"nc"tgrtguuk„"
de la dictadura franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i
la cultura catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradiekqpu"fg"nc"ewnvwtc"fgoqet vkec."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"fqpct"c"eqpﬂkzgt"fÓwpc"ocpgtc"
ekgpv Ýec"k"qdlgevkxc"gn"rcuucv"tgegpv"k"guvkownct"nc"eqortgpuk„"fgn"vgoru"rtgugpv0
Article 3
Funcions
1. El Memorial Democràtic exerceix les funcions següents:
c+" Nc"eqpÝiwtcek„"fÓwp"egpvtg"guvcdng"fÓcevkxkvcvu"fg"eqoogoqtcek„."fkhwsió, formació, assessorament i participació social relatives al coneixement del
rgt qfg"fg"nc"Ugiqpc"Tgr¿dnkec."nc"Iwgttc"Ekxkn"k"ngu"ugxgu"x evkogu"gp"vqvc"nnwt"
diversitat, la repressió franquista, l’exili, la deportació i les arrels antifranquistes del sistema de valors de la recuperació de la democràcia. A aquest efecte, li
correspon formular propostes de polítiques públiques relatives a la recuperació,
nc"eqpugtxcek„"k"gn"hqogpv"fg"vqvu"gnu"gngogpvu"k"hcevqtu"swg"kpvgitgp"k"eqpÝiwtgp"
la memòria democràtica.
d+" Nc"eqoogoqtcek„"fg"nc"ogo”tkc"fgoqet vkec"rgt"okvl "fg"nc"rtqencocek„"fg"
la vigència dels valors democràtics com a fonament d’organització i de convivència
de la societat catalana actual.
e+" NÓjqogpcvig"c"ngu"x evkogu"fktgevgu"q"kpfktgevgu"fg"nc"Iwgttc"Ekxkn"k"fg"nc"nnwkvc"
per la república, la democràcia, les llibertats i els drets individuals i col·lectius; a
ngu"x evkogu"swg"gtgp"c"nc"tgtgiwctfc"fwtcpv"gn"eqpÞkevg"dﬂnánke."k"c"vqvjqo"swg"xc"
patir persecució a causa de les seves opcions personals, ideològiques, religioses o
de consciència.
f+" Nc"tgegtec"fÓkphqtocek„."cod"okvlcpu"rtqrku"q"cnkgpu."uqdtg"gnu"gngogpvu"
personals i col·lectius, de materials i documentals que nodreixen els referents de la
lluita per la recuperació de les llibertats públiques.
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e) La difusió del patrimoni democràtic i dels espais de la memòria, amb la
creació d’un fons informatiu integrat per un servei d’informació documental, un
rqtvcn"kphqto vke."wp"dcpe"fg"fcfgu"cwfkqxkuwcnu"k"dcugu"fg"fcfgu."k"vcodﬁ"cod"
l’organització d’exposicions.
h+" Nc"tgcnkv¦cek„"fÓcevkxkvcvu"hqtocvkxgu."eqo"nÓqticpkv¦cek„"fg"lqtpcfgu."ewtuqu."
seminaris i conferències.
i+" NÓchcxqtkogpv"fg"nc"rctvkekrcek„"fg"ngu"gpvkvcvu"k"gnu"itwru"swg"vgpgp"rgt"qdlgevg"
nc"rtgugtxcek„"fg"nc"ogo”tkc"fgoqet vkec"k"nc"tgÞgzk„"uqdtg"nc"uqekgvcv"rtgugpv0"Nc"
constitució d’un observatori dels valors democràtics.
h) La recuperació i la divulgació del paper de les dones en el patrimoni democràtic,
eqo"c"rgtuqpgu"cod"ecrcekvcv"fg"fgekuk„"cwv”pqoc"k"uwdlgevkxkvcv"jkuv”tkec0
Article 4
Facultats
El Memorial Democràtic, en l’exercici de les seves funcions, pot:
a) Establir els contractes, els convenis, els pactes i les condicions que consideri
eqpxgpkgpvu."cod"rgtuqpgu"h ukswgu"k"lwt fkswgu."r¿dnkswgu"k"rtkxcfgu."ugortg"swg"
pq"ukiwkp"eqpvtctku"cnu"ugwu"qdlgevkwu."c"nÓqtfgpcogpv"lwt fke."c"nÓkpvgtﬂu"r¿dnke"k"cn"
principi de bona administració.
b) Constituir consorcis, fundacions, societats i altres entitats de caràcter assoekcvkw."q"rctvkekrct"gp"ngu"lc"eqpuvkvw•fgu0
e+" Eqqtfkpct/ug"cod"cnvtgu"qticpkuogu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"swg"cevwgp"gp" odkvu"
similars.
Article 5
Organització
1. Els òrgans de govern i administració del Memorial Democràtic són la Junta
fg"Iqxgtp."nc"Rtgukfﬂpekc"k"nc"Fktgeek„0
40" Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"vﬁ"cwvqpqokc"qti pkec"k"hwpekqpcn"k"gu"tgigkz"rgn"
que disposa aquesta llei, pels seus estatuts i per les altres normes i reglaments
d’organització interna i de funcionament.
3. Els òrgans de govern i administració del Memorial Democràtic són assistits
pel Consell Assessor i pel Consell de Participació en les activitats que ho requereixin.
Ctvkeng"8
La Junta de Govern
30" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"ﬁu"gn"o zko"”ticp"fg"iqxgtp"k"cfokpkuvtcek„"fgn"Ogoqtkcn"
Democràtic.
40" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"ﬁu"kpvgitcfc"rgn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fgn"fgrctvcogpv"
cn"swcn"ﬁu"cfuetkv"nÓgpu"r¿dnke."swg"pÓqewrc"nc"rtgukfﬂpekc."k"rgnu"ogodtgu"fgukipcvu"
de la manera següent:
c+" Uku"ogodtgu"pqogpcvu"rgn"Iqxgtp."c"rtqrquvc"fgnu"fgrctvcogpvu"eqorgvgpvu"
en matèria de memòria democràtica, d’història i pensament contemporani, de
lwuv ekc."fÓgfwecek„."fg"ewnvwtc"k"fÓwpkxgtukvcvu0
b) Quatre membres escollits per acord de les dues terceres parts del Ple del Parlament, d’entre professionals de prestigi reconegut en la matèria pròpia d’aquesta
llei.
c) Un membre proposat per cada un dels grups parlamentaris, designat pel
Parlament.
d) El director o directora del Museu d’Història de Catalunya.
e) El president o presidenta de l’Institut Català de les Dones.
h+" Gn"fktgevqt"q"fktgevqtc"fg"nÓCtzkw"Pcekqpcn"fg"Ecvcnwp{c0
g) Una persona representant del Consell Assessor.
h) Dues persones representants del Consell de Participació.
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3. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les reunions de
nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"cod"xgw"rgt”"ugpug"xqv0
Article 7
Estatut dels membres de la Junta de Govern
Gnu"ogodtgu"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"xkpewncvu"c"nÓCfokpkuvtcek„"guvcp"uwdlgevgu"cn"
tﬂiko"fÓkpeqorcvkdknkvcvu"crnkecdng"cn"rgtuqpcn"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv0
Article 8
Funcions de la Junta de Govern
30" U„p"hwpekqpu"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp<
c+" Rtqrquct"cn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fgn"fgrctvcogpv"cn"swcn"ﬁu"cfuetkv"gn"Ogoqrial Democràtic el nomenament dels membres del Consell Assessor i del Consell
de Participació.
b) Aprovar reglaments i altres normes d’organització interna i de funcionament
del Memorial Democràtic.
e+" Eqqtfkpct"ngu"cevwcekqpu"gp"ngu"ocvﬂtkgu"tgncekqpcfgu"cod"nÓqdlgevg"k"nc"Ýpcnkvcv"
del Memorial Democràtic.
d) Aprovar la formalització de convenis de col·laboració del Memorial Democràtic amb altres entitats públiques o privades.
e) Promoure la participació del Memorial Democràtic en consorcis, fundacions,
societats i altres ens associatius, i constituir-ne.
h+" Crtqxct"nÓcxcpvrtqlgevg"fg"rtguuwrquv"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke0
g) Aprovar els comptes anuals, la liquidació del pressupost i el programa d’acvwcekqpu."fÓkpxgtukqpu"k"fg"Ýpcp›cogpv"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke0
h) Aprovar l’informe anual del Memorial Democràtic.
k+" Cuuguuqtct"gn"Iqxgtp"q"gn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fgn"fgrctvcogpv"cn"swcn"ﬁu"
adscrit el Memorial Democràtic.
l+" Swcnugxqn"cnvtc"swg"nk"gpeqocpkp"gnu"guvcvwvu"k"ngu"pqtogu"fg"hwpekqpcogpv"
del Memorial Democràtic.
40" Gn"tﬂiko"fg"uguukqpu"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"ﬁu"tgiwncv"rgnu"guvcvwvu"fgn"Ogmorial Democràtic.
50" Gnu"ceqtfu"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"uÓcfqrvgp"rgt"oclqtkc"ukorng"k"gnu"gorcvu"
gu"tguqngp"cod"gn"xqv"fg"swcnkvcv"fgn"rtgukfgpv"q"rtgukfgpvc0"Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"gu"
tgigkz"rgt"ngu"tgingu"fg"hwpekqpcogpv"fgnu"”ticpu"eqnángikcvu"gp"vqv"cnn”"swg"pq"ﬁu"
regulat per aquesta llei o pels estatuts del Memorial Democràtic.
Article 9
La presidència
Són funcions del president o presidenta del Memorial Democràtic:
a) Representar el Memorial Democràtic.
d+" Eqpxqect"k"rtgukfkt"ngu"uguukqpu"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"k"tguqnftg"gnu"gorcvu"
de les votacions amb el seu vot de qualitat.
c) Qualsevol altra que li encomanin els estatuts i les normes de funcionament
fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."q"swg"nk"gpeqocpk"gn"Iqxgtp"gp"nÓ odkv"fÓcevwcek„"fg"
l’entitat.
Article 10
La direcció
30" Gn"fktgevqt"q"fktgevqtc"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"ﬁu"pqogpcv"rgn"Iqxgtp."c"
rtqrquvc"fgn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fgn"fgrctvcogpv"cn"swcn"ﬁu"cfuetkv"gn"Ogoqtkcn."
d’entre professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries
swg"u„p"qdlgevg"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke0
40" Gn"fktgevqt"q"fktgevqtc"vﬁ"ngu"hwpekqpu"swg"nk"cvtkdwgkzgp"gnu"guvcvwvu"k"ngu"cnvtgu"
normes de funcionament del Memorial Democràtic, i les que li delegui la Junta de
Iqxgtp"k"gn"rtgukfgpv"q"rtgukfgpvc."fÓceqtf"cod"gnu"guvcvwvu"guogpvcvu0
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Article 11
El Consell Assessor
30" Gn"Eqpugnn"Cuuguuqt"ﬁu"nÓ”ticp"fg"eqpuwnvc"k"cuuguuqtcogpv"fgn"Ogoqtkcn"
Democràtic.
40" Gn"Eqpugnn"Cuuguuqt"ﬁu"kpvgitcv"rgt"fgw"ogodtgu."pqogpcvu"rgn"eqpugnngt"
q"eqpugnngtc"fgn"fgrctvcogpv"cn"swcn"ﬁu"cfuetkv"gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."fÓgpvtg"
professionals de solvència reconeguda en el coneixement de les matèries que són
qdlgevg"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."fgukipcvu"rgt"ngu"wpkxgtukvcvu"fg"Ecvcnwp{c."rgt"
nÓKpuvkvwv"fÓGuvwfku"Ecvcncpu"k"rgt"nc"Hknoqvgec"fg"Ecvcnwp{c0
3. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les reunions del
Consell Assessor amb veu però sense vot.
4. El Consell Assessor elegeix el president o presidenta d’entre els seus membres.
70" Ngu"hwpekqpu"fgn"Eqpugnn"Cuuguuqt"jcp"fÓﬁuugt"guvcdngtvgu"rgnu"guvcvwvu"fgn"
Memorial Democràtic.
Article 12
El Consell de Participació
30" Gn"Eqpugnn"fg"Rctvkekrcek„"ﬁu"nÓ”ticp"eqpuwnvkw"rgt"okvl "fgn"swcn"ngu"gpvkvcvu"
swg"vgpgp"rgt"qdlgevg"nc"rtgugtxcek„"fg"nc"ogo”tkc"fgoqet vkec"rctvkekrgp"gp"ngu"
iniciatives i les activitats del Memorial Democràtic.
2. Els membres del Consell de Participació són nomenats pel conseller o consellera
fgn"fgrctvcogpv"cn"swcn"ﬁu"cfuetkv"gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."c"rtqrquvc"fg"nc"Lwpvc"fg"
Iqxgtp."fÓgpvtg"rgtuqpgu"cod"wpc"vtclgev”tkc"tgeqpgiwfc"gp"nc"fghgpuc"fgnu"xcnqtu"
e xkeu"k"fg"nc"ogo”tkc"fgoqet vkec."tgrtgugpvcpvu"fÓgpvkvcvu"swg"vkpiwkp"rgt"qdlgevg"
nc"rtgugtxcek„"fg"nc"ogo”tkc"fgoqet vkec."gpvkvcvu"k"oqxkogpvu"swg"ug"ukipkÝectgp"
en la lluita antifranquista, sindicats, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Ecvcncpc."qticpkv¦cekqpu"owpkekrcnkuvgu"k"okvlcpu"fg"eqowpkecek„0
3. El director o directora del Memorial Democràtic assisteix a les reunions del
Consell de Participació amb veu però sense vot.
60" Gn"pqodtg"fg"ogodtgu"k"ngu"hwpekqpu"fgn"Eqpugnn"fg"Rctvkekrcek„"jcp"fÓﬁuugt"
guvcdngtvu"rgnu"guvcvwvu"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke0"Cswguvu"guvcvwvu"vcodﬁ"jcp"fÓguvcdnkt"gnu"etkvgtku"fg"ugngeek„"fgnu"ogodtgu"fÓceqtf"cod"gnu"rtkpekrku"fg"oclqt"tgrtgsentació, equilibri territorial i respecte a la diversitat i a la igualtat de gènere.
5. El Consell de Participació elegeix el president o presidenta d’entre els seus
membres.
Article 13
Règim jurídic
1. El Memorial Democràtic es regeix per aquesta llei; pel Decret legislatiu
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29
de març, de l’Estatut de l’Empresa pública catalana; pels seus estatuts, i per la resta
fg"nÓqtfgpcogpv"lwt fke0
40" Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"cevwc"uwdlgevg"cn"ftgv"rtkxcv0"Gp"nÓgzgtekek"fg"ngu"ugxgu"
funcions públiques el Memorial Democràtic ha d’actuar d’acord amb les lleis de
tﬂiko"lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"
i amb les lleis reguladores del tractament i la protecció de les dades personals.
50" Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"gu"tgncekqpc"cod"gn"Iqxgtp"rgt"okvl "fgn"fgrctvcogpv"
cn"swcn"ﬁu"cfuetkv0
60" Gnu"ceqtfu"fg"nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"k"ngu"tguqnwekqpu"fgn"ugw"rtgukfgpv"q"rtgukfgpvc"
rqugp"Ý"c"nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc"k"u„p"uwuegrvkdngu"fg"tgewtu"fcxcpv"nc"lwtkufkeek„"
contenciosa administrativa.
Article 14
Recursos humans
30" Gn"rgtuqpcn"cn"ugtxgk"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"ﬁu"fg"ect evgt"ncdqtcn."
ugpu"rgtlwfkek"swg"gnu"nnqeu"fg"vtgdcnn"swg"kornkswgp"nÓgzgtekek"fg"hwpekqpu"q"
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potestats públiques corresponguin al personal funcionari adscrit al Memorial
Democràtic.
40" Gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"jc"fg"ugngeekqpct"gn"rgtuqpcn"rtqrk"cod"uwdlgeek„"
als principis de publicitat, mèrit i capacitat.
Article 15
Recursos econòmics i patrimoni
1. El Memorial Democràtic disposa dels recursos econòmics següents:
c+" Ngu"cuukipcekqpu"rtguuwrquv tkgu"guvcdngtvgu"gp"gn"rtguuwrquv"fg"nc"Igpgtclitat.
b) Les contraprestacions establertes en els convenis que es formalitzin amb altres
institucions públiques i privades.
c) Les subvencions, les transferències i altres ingressos de dret públic.
f+" Gnu"clwvu."ngu"fqpcekqpu"k"cnvtgu"kpitguuqu"fg"ftgv"rtkxcv0
e) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i d’altres actuacions i serveis.
h+" Gn"tgpfkogpv"fgnu"dﬁpu"swg"nk"ukiwkp"cfuetkvu"k"fgnu"swg"cfswktgkzk0
g) El producte de les operacions de crèdit, amb l’autorització prèvia del Deparvcogpv"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu0
40" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"jc"fÓgncdqtct"k"crtqxct"cpwcnogpv"wp"cxcpvrtqlgevg"fg"
rtguuwrquv."swg"uÓjc"fÓclwuvct."rgn"swg"hc"c"nÓgncdqtcek„"k"nc"vtcokvcek„."cn"swg"guvcdngkz"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"crnkecdng"cnu"gpu"r¿dnkeu"fg"nc"
Igpgtcnkvcv0
50" Gn"eqpvtqn"geqp”oke"k"Ýpcpegt"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke"uÓjc"fÓgzgtekt"rgt"
okvl "fÓwpc"cwfkvqtkc"k"fg"eqphqtokvcv"cod"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"nc"Igneralitat.
4. Constitueixen el patrimoni del Memorial Democràtic, per al compliment de
ngu"ugxgu"hwpekqpu."gnu"dﬁpu"k"ftgvu"swg"nk"ukiwkp"cfuetkvu"rgt"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"k"gnu"swg"cfswktgkzk"rgt"swcnugxqn"v vqn0
Ctvkeng"38
Informe anual
30" Nc"Lwpvc"fg"Iqxgtp"jc"fÓgncdqtct"cpwcnogpv"wp"kphqtog"uqdtg"ngu"ugxgu"cevkxktats, el qual ha d’incloure les propostes i les observacions que cregui convenients.
40" NÓkphqtog"cpwcn"jc"fÓﬁuugt"nnkwtcv"cn"Rctncogpv"k"cn"Iqxgtp."swg"nÓjc"fg"rwblicar.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Gnu"”ticpu"fgn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."cod"nÓqdlgevkw"fÓcttkdct"c"nc"rctkvcv"fg"iﬂnere, han d’intentar assolir en llur composició una participació del 50% de dones,
com a mínim.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aprovació dels estatuts
En el termini de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el
Iqxgtp."rgt"fgetgv"k"c"rtqrquvc"fgn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fgn"fgrctvcogpv"cn"swcn"
ﬁu"cfuetkv"gn"Ogoqtkcn"Fgoqet vke."pÓjc"fÓcrtqxct"gnu"guvcvwvu0
Segona
Adaptacions pressupostàries
Gu"hcewnvc"gn"eqpugnngt"q"eqpugnngtc"fgn"Fgrctvcogpv"fÓGeqpqokc"k"Hkpcpegu"rgtswﬂ"
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faci les adaptacions pressupostàries necessàries per a dotar el Memorial Democràtic
dels recursos econòmics que calguin per a posar-lo en funcionament.
Tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Fkctk"QÝekcn"
de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la
facin complir.
Rcncw"fg"nc"Igpgtcnkvcv."53"fÓqevwdtg"fg"4229
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c
JOAN SAURA I LAPORTA
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
(07.303.102)

*
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ORDRE
IRP/401/2007, de 5 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de
les subvencions per a la realització d’activitats de defensa i promoció dels drets
humans i s’obre convocatòria pública per a la presentació de sol·licituds per a l’any
2008 i el bienni 2008-2009.
L’Estatut d’autonomia de Catalunya indica, en l’article 4 del seu títol preliminar
que “Els poders públics de Catalunya han de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen aquest Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la
Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels
drets humans i els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya
que reconeixen i garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.” Alhora insisteix en la necessitat que els poders públics promoguin la llibertat i la igualtat dels
individus i grups i els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme
i la pau, entre altres.
En aquest sentit, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
vﬁ"eqo"c"wp"fgnu"ugwu"rtkpekrcnu"qdlgevkwu"fgugpxqnwrct"wpc"rqn vkec"r¿dnkec"fg"hqogpv"
de la pau i dotar-se dels instruments necessaris per dur-la a terme, en el marc del
que preveu la Llei de foment de la pau. Per aquest motiu, es va crear el Programa
rgt"c"nÓKpuvkvwv"Ecvcn "Kpvgtpcekqpcn"rgt"nc"Rcw"cod"wpc"fqdng"Ýpcnkvcv<"fÓwpc"dcpfc."
crear l’Institut Català Internacional per la Pau i, d’una altra, impulsar una política
fg"hqogpv"fg"nc"rcw"rgt"rctv"fgnu"fkhgtgpvu"fgrctvcogpvu"fg"nc"Igpgtcnkvcv."fg"hqtoc"
coordinada i transversal.
El Programa per a l’Institut Català Internacional per la Pau s’ha transformat en
nÓQÝekpc"fg"Rtqoqek„"fg"nc"Rcw"k"fgnu"Ftgvu"Jwocpu."swg"vﬁ"rgt"qdlgevkwu."c"oﬁu"
fÓgncdqtct"gn"rtqlgevg"Ýpcn"fg"nÓKpuvkvwv."fgugpxqnwrct"wpgu"rqn vkswgu"r¿dnkswgu"fg"
foment de la pau i de promoció dels drets humans, d’acord amb el Consell Català
fg"Hqogpv"fg"nc"Rcw."eqo"c"gurck"fg"rctvkekrcek„"k"eqpuwnvc"uqdtg"rqn vkswgu"fg"
foment de la pau, i programar accions en l’àmbit del foment de la pau i els drets
humans.
Nc"xqnwpvcv"fg"etgct"nÓKpuvkvwv"Ecvcn "Kpvgtpcekqpcn"rgt"nc"Rcw."k."cod"cswguv"qdlgevg."
la dotació del Programa per a la seva creació en el si del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, van respondre a la necessitat expressada moltes
vegades pel mateix moviment per la pau de dotar-se d’un instrument institucional
swg"korwnuﬁu."rqvgpekﬁu"k"clwfﬁu"c"xgtvgdtct"gn"eqplwpv"fg"itwru."rgtuqpgu."gpvkvcvu"
i institucions que donen força al moviment per la pau i els drets humans.
A aquesta necessitat corresponen activitats destinades a reforçar i impulsar les
actuacions que des de fa molts anys la societat organitzada, des de les entitats, està
portant a terme en favor del foment dels drets humans al nostre país.
Pq"ecn"qdnkfct."c"oﬁu."swg"nÓcp{"422:"ug"egngdtct "gn"82ﬂ"cpkxgtuctk"fg"nc"Fgencració Universal dels Drets Humans, ocasió especialment important per a avaluar
els resultats i els principals reptes que afecten al sistema de protecció dels drets
jwocpu"kpuvcwtcv"rgt"ngu"Pcekqpu"Wpkfgu0
Rgt"ckz”."k"fÓceqtf"cod"gnu"ugwu"qdlgevkwu."gn"Fgrctvcogpv"fÓKpvgtkqt."Tgncekqpu"
Institucionals i Participació obre dues línies de subvencions adreçades a incrementar
la presa de consciència de la societat catalana del valor i contingut dels drets humans,
i enfortir les xarxes d’entitats catalanes que treballen en aquest terreny així com
nc"ugxc"ecrcekvcv"fÓcevwcek„"c"vtcxﬁu"fg"swcvtg"gkpgu"fÓcevwcek„"c"fkurqukek„"fg"ngu"
entitats: la formació, la recerca, la difusió i la participació.
Rgt"c"cswguvc"Ýpcnkvcv."ﬁu"pgeguuctk"crtqxct"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"fg"ngu"uwdxgpekqpu"rgt"c"rtqlgevgu"cftg›cvu"cn"hqogpv"fgnu"ftgvu"jwocpu"c"vtcxﬁu"fg"ngu"cevwcekqpu"
anteriorment esmentades.
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