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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RECONEIXEMENT 

A LES PERSONES REPRESALIADES PEL TARDOFRANQUISME 

 

D’acord amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació 

de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a la modificació 

del projecte de reglament, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de 

l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions 

més representatives potencialment afectades per les modificacions de la norma: 

a) Els problemes que es pretén solucionar amb la modificació del reglament 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

c) Els objectius de la norma 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el que es 

planteja aquesta modificació: 

a) Antecedents i problemes que es vol solucionar amb la iniciativa 

El vigent Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de 

creació de la Junta de valoració de l’Ajuntament de Barcelona fou aprovat per acord del Plenari 

del Consell Municipal en sessió de 22 de febrer de 2019. 

Es fa necessària la modificació de l’esmentat reglament degut a la detecció, després de la 

realització de la primera convocatòria de reconeixement, de determinades limitacions que 

impossibiliten concedir el reconeixement a persones que van ser represaliades.  

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació 

L’Ajuntament de Barcelona ha considerat que limitar el reconeixement únicament a persones 

empadronades a la ciutat de Barcelona en el moment de la realització de la sol·licitud deixa 

fora moltes persones, pel que proposa ampliar-lo a altres supòsits. 

Així mateix, limitar el supòsit pel qual els familiars d’una persona represaliada poden demanar 

el reconeixement en nom seu únicament als casos en què la persona morís com a 

conseqüència directa dels fets viscuts, deixa fora moltes persones que hagin pogut morir 

d’altres causes amb posterioritat. 
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Per tal de donar solució tant a aquests dos motius principals, així com d’altres més centrats en 

qüestions procedimentals, com oferir a la persona la possibilitat de rebre una primera 

resolució provisional a la qual presentar al·legacions, o bé especificar amb major detall els 

drets de la persona envers el tractament de les seves dades personals, es fa necessari 

modificar alguns preceptes del reglament. 

c) Els objectius de la norma 

La iniciativa pretén modificar el reglament en els àmbits exposats al punt anterior. 

Aquesta modificació permetrà superar l’actual limitació de reconeixement de casos de 

persones represaliades a Barcelona o amb veïnatge administratiu a la ciutat en el moment dels 

fets. 

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

Es considera que la solució més adequada per a la resolució de les esmentades limitacions del 

reglament és mitjançant la modificació del Reglament Reglament de reconeixement a les 

persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de valoració de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Barcelona, 11 d’abril de 2022 


