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Resum: 

En el present treball es realitza una aproximació als principals mecanismes de justícia transicional 

adoptats a Espanya per tal d'avaluar la seva idoneïtat a l’hora de garantir el dret a la veritat, la 

justícia i la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i, a partir d’aquí, es conclou 

que l'Estat espanyol no compleix amb les seves obligacions internacionals en la matèria. En 

l’anàlisi d’aquests mecanismes es fa especial menció a la Llei d’Amnistia de 1977 (Llei 46/1977, 

de 15 d'octubre) i a l’obstacle que suposa a l’hora d’acabar amb la impunitat dels crims comesos 

durant la Guerra Civil i la dictadura franquista (1936-1975), així com a les limitacions que 

presenta la Llei de Memòria Històrica (Llei 52/2007, de 26 de desembre). D’altra banda, també 

s’analitza quina ha estat l’actuació de la justícia espanyola en la investigació de tals crims i en 

l’enjudiciament dels seus responsables. I, finalment, es presenta la justícia universal com a 

mecanisme complementari a la jurisdicció penal nacional, per la persecució dels crims 

internacionals, i la seva utilització per part de les víctimes del franquisme en la Querella 

Argentina, davant la negativa de la justícia espanyola a investigar-los. 

 

Paraules clau: Espanya, Memòria històrica, justícia transicional, justícia universal, Llei de 

Memòria Històrica, Llei d’Amnistia. 

 

Resumen: 

En el presente trabajo se realiza una aproximación a los principales mecanismos de justicia 

transicional adoptados en España con el fin de evaluar su idoneidad a la hora de garantizar el 

derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo 

y, a partir de aquí, se concluye que el Estado español no cumple con sus obligaciones 

internacionales en la materia. En el análisis de estos mecanismos se hace especial mención a la 

Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre) y el obstáculo que supone a la hora de 

acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura 

franquista (1936-1975), así como a las limitaciones que presenta la Ley de Memoria Histórica 

(Ley 52/2007, de 26 de diciembre). Por otra parte, también se analiza cuál ha sido la actuación de 

la justicia española en la investigación de tales crímenes y en el enjuiciamiento de sus 

responsables. Y, finalmente, se presenta la justicia universal como mecanismo complementario a 

la jurisdicción penal nacional, para la persecución de los crímenes internacionales, y su utilización 

por parte de las víctimas del franquismo en la Querella Argentina, ante la negativa de la justicia 

española a investigarlos. 

 

Palabras clave: España, Memoria histórica, justicia transicional, justicia universal, Ley de 

Memoria Histórica, Ley de Amnistía. 
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«Aquells que no recorden el passat estan condemnats a repetir-lo»1  

George Santayana 

 

1. INTRODUCCIÓ 

De bon principi, en plantejar-me sobre quin tema podia realitzar el Treball de Fi de Grau, tenia 

clar que volia tractar una qüestió vinculada als drets humans. Arran de la participació en un 

seminari sobre la memòria històrica a Espanya i a Catalunya vaig començar a documentar-me 

sobre el procés de recuperació de la memòria històrica i les demandes formulades per les 

associacions que conformen el moviment memorialista, cosa que em va portar a indagar sobre les 

violacions de drets humans comeses pel règim franquista i el dret de les víctimes a la veritat, la 

justícia i la reparació. 

Finalment, amb la visualització de dues pel·lícules documentals, El silencio de otros2 i Lesa 

humanidad 3, que recullen el testimoni de nombroses víctimes de la repressió franquista i dels 

seus familiars i el camí que han recorregut per portar els responsables dels crims davant dels 

tribunals nacionals i, finalment, en virtut del principi de jurisdicció universal, davant dels 

argentins (a partir de la denominada Querella Argentina), va anar agafant forma la idea de fer un 

estudi del procés de justícia transicional desenvolupat a Espanya, en relació amb les obligacions 

internacionals de l’Estat espanyol envers les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme. 

Així doncs, com a conseqüència del gran interès que em suscita el període històric de la Guerra 

Civil, la dictadura franquista i la Transició espanyola i la protecció dels drets humans, he 

considerat interessant dedicar el treball a l’estudi del model de justícia transicional espanyol, a la 

llum del Dret internacional.  

En concret, el principal objectiu és realitzar un judici crític dels principals mecanismes de 

justícia transicional adoptats per l’Estat espanyol i de l’actuació de la justícia espanyola envers 

els crims comesos durant la Guerra Civil i el franquisme, per determinar si ha complert amb la 

seva obligació internacional de respectar i fer respectar els drets humans, que exigeix l’adopció 

de mesures per lluitar contra la impunitat, tenint en compte que aquesta última implica la violació 

del dret a la veritat, la justícia i la reparació de les víctimes. A més a més, també s’estudia quina 

ha estat l’aplicació del principi de jurisdicció universal a Espanya i com s’ha convertit en l’única 

esperança de les víctimes perquè es faci justícia. I, tot això, tenint en compte que aquest treball 

s’emmarca en el context del procés de recuperació de la memòria històrica a Espanya, vist des 

                                                           
1 Santayana, G. (1958). La vida de la razón o fases del progreso humano, p. 284. Buenos Aires: Nova. 
2 Carracedo, A i Bahar, R. (dirs.). (2018). El silencio de otros. Espanya. Disponible des de https://www.filmin.es/pelicula/el-silencio-

de-otros  
3 Fáver, H. (dir.). (2017). Lesa humanidad. Espanya. Disponible des de https://www.filmin.es/pelicula/lesa-humanidad  

https://www.filmin.es/pelicula/el-silencio-de-otros
https://www.filmin.es/pelicula/el-silencio-de-otros
https://www.filmin.es/pelicula/lesa-humanidad
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d’una perspectiva jurídica, que és un tema que ocupa un paper destacat en l'agenda mediàtica i, 

en alguns casos, també en l'agenda política i governamental, cosa que posa de manifest que, a part 

de ser un afer complex i polèmic, segueix sent un problema de summa rellevància i actualitat. 

Amb aquest fi, la metodologia seguida és qualitativa i es basa en l’anàlisi documental de dades 

primàries i secundàries. En aquest sentit, es fa una revisió de certa legislació espanyola i 

internacional, de jurisprudència, de llibres i d’articles de doctrina jurídica i de documents i 

resolucions d’organitzacions internacionals, bàsicament de Nacions Unides i de l’entitat de 

defensa de drets humans Amnistia Internacional. 

Pel que fa a l'estructura, el treball consta de les següents parts: en primer lloc, es fa una 

aproximació teòrica a les principals qüestions al voltant de les quals es construeix, que són la 

memòria històrica, la justícia transicional, els drets de les víctimes a la veritat, a la justícia i a la 

reparació i les garanties de no repetició (entenent aquests drets i garanties com als principis en 

què es basa la justícia transicional), i els diferents tipus de mecanismes de justícia transicional. 

Seguidament, s’explica a grans trets què va suposar la repressió franquista i quins van ser els 

crims comesos pel règim, concretant les xifres de víctimes de les quals tenim constància avui dia. 

A partir d’aquest punt la investigació versa sobre les particularitats del model espanyol de justícia 

de transició, s’expliquen els principals mecanismes de justícia transicional adoptats a Espanya, 

distingint entre les mesures de justícia històrica, justícia penal, justícia reparadora i justícia 

administrativa com a contrapartida al dret a la veritat, a la justícia i a la reparació i a les garanties 

de no repetició, respectivament, i s’analitzen tenint en compte la seva idoneïtat a la llum del dret 

internacional.  

Té especial rellevància l’estudi del mecanisme de justícia penal, respecte al qual es parla de la 

Llei d’Amnistia i s’aprecia quina ha sigut l’actuació de la justícia espanyola a l’hora d’enjudiciar 

els crims de la Guerra Civil i el franquisme, començant per l’intent de perseguir-los davant 

l’Audiència Nacional i acabant amb la sentència de la Sala Penal del Tribunal Suprem de 27 de 

febrer de 2012 (a partir d’ara, STS 101/2012)4, en la que es deixa clar que els tribunals espanyols 

no poden investigar-los. I, a continuació, es presenta la justícia universal com a mecanisme 

complementari a la jurisdicció penal nacional per la persecució extraterritorial dels crims 

internacionals i, alhora, es tracta quina ha sigut l’aplicació del principi de justícia universal a 

Espanya i la investigació oberta a Argentina sobre els crims contra la humanitat comesos durant 

la Guerra Civil i el franquisme. 

Tanmateix, convé ressaltar que en l’estudi dels diferents mecanismes es realitza una anàlisi 

crítica de dues lleis: de la Llei d’Amnistia de 1977, en el marc de l’anàlisi de les mesures que 

integren el mecanisme de justícia penal, com a gran obstacle a l’hora d’acabar amb la impunitat 

                                                           
4 Sentència del Tribunal Suprem 101/2012 (Sala segona, penal), de 27 de febrer de 2012. 
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dels crims comesos pel règim franquista; i de la Llei de la Memòria històrica de 2007, respecte al 

mecanisme de justícia administrativa, històrica i reparadora, tot fent referència a les qüestions 

més problemàtiques que planteja (les indemnitzacions i reparacions de caràcter econòmic; la 

reparació moral; les exhumacions i la identificació de les víctimes; la simbologia i els llocs de 

memòria; els arxius i la documentació, etc.). 

Finalment, un cop analitzats tots aquests aspectes, s’efectua una reflexió final sobre si les 

mesures de justícia transicional adoptades a Espanya han estat a l'altura per garantir els drets de 

les víctimes i si l’Estat espanyol ha complert o no amb les seves obligacions internacionals sobre 

la matèria. 

Sóc conscient de les limitacions que planteja d'entrada aquest treball, junt amb les que han 

pogut sorgir al llarg del seu desenvolupament, començant pel fet que per  qüestió de temps i 

d’extensió no resulta possible analitzar tots i cada un dels instruments de justícia transicional 

adoptats per l’Estat. Per aquest motiu, es comentaran diversos mecanismes però, com ja he 

mencionat, es farà referència de forma especial a la Llei d’Amnistia de 1977 i a la Llei de Memòria 

Històrica de 2007 i, respecte d’aquestes, s’analitzaran només les qüestions més rellevants i que 

hagin suscitat més controvèrsies socials, jurídiques i polítiques.  

2. MARC TEÒRIC 

2.1. Memòria històrica 

Abans d’entrar a analitzar els conceptes bàsics del treball, que són la justícia transicional i els 

seus mecanismes i principis (el dret a la veritat, la justícia i la reparació), cal destacar que aquesta 

investigació s’emmarca en el debat actual sobre la recuperació de la memòria històrica. En 

conseqüència, és essencial reflexionar sobre el significat de les expressions “memòria històrica” 

i “recuperació de la memòria històrica”. 

Primer de tot, s'han de resoldre els problemes teòrics que planteja el concepte de memòria 

històrica i, a continuació, determinar què s’entendrà en aquesta investigació com a tal, en tant que 

té múltiples accepcions i la terminologia emprada per designar-la ha anat canviant al llarg del 

temps. A més a més, la seva utilització també varia en funció dels autors, n'hi ha que en comptes 

d'anomenar-la memòria històrica parlen de “memòria col·lectiva, social, pública, dominant”5, 

etc., i, fins i tot, alguns utilitzen els diferents termes de forma indiscriminada, cosa que pot causar 

confusió. 

                                                           
5 Aguilar, P. (1996). Memoria y olvido de la Guerra Civil española, p. 31. Madrid: Alianza Editorial. 
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Quant als orígens del concepte, cal fer referència al sociòleg francès Maurice Halbwachs, 

considerat el precursor dels estudis de la memòria i que entenia la memòria històrica com una 

forma de recordar els esdeveniments del passat col·lectivament. En altres paraules, com la 

“memòria prestada d'esdeveniments del passat que un subjecte no ha experimentat personalment” 

i, també, com quelcom dinàmic, en la mesura que es veu sotmesa a una “continua reelaboració” 

des del present .6 

D’altra banda, va crear i introduir els conceptes de memòria col·lectiva i memòria social, 

establint una clara distinció entre ambdues i, a la vegada, respecte al concepte de memòria 

individual. En aquest sentit, deia que la memòria individual “no és més que una part i un aspecte 

de la memòria de grup”, que la col·lectiva és la “memòria d'un grup o societat i, en sentit ampli, 

la de la societat nacional que implica totes les societats particulars”, i la social com aquella que, 

a diferència de la col·lectiva, no s'identifica amb un col·lectiu determinat.7 

Un altre aspecte important és que Halbwachs contraposà el terme memòria autobiogràfica al 

de memòria històrica. Entenia la primera com aquella que “fa referència als esdeveniments de la 

vida personal que recordem a nivell individual, perquè els hem experimentat directament o 

indirectament a través dels mitjans” i, la segona, com el “conjunt d'esdeveniments residuals en 

virtut dels quals els grups socials estableixen la seva identitat al llarg del temps”. Ara bé, en 

indagar sobre les diferències existents entre la història i la memòria col·lectiva, Halbwachs va 

dubtar sobre l'expressió memòria històrica, arribant a pensar que implicava associar dos termes 

oposats.8 

A part de Halbwachs, sense ser exhaustius, es poden contemplar molts altres autors, 

denominacions i definicions: segons Mudrovcic i Todorov, la memòria col·lectiva és “un discurs 

públic del present sobre el passat”9; Casey entén la memòria pública com aquella “memòria que 

passa en l'espai públic, davant i junt amb altres”10;  i, d’acord amb Paloma Aguilar Fernández, la 

memòria històrica és "el conjunt d'aquells esdeveniments del passat retinguts i majoritàriament 

compartits pels membres d'un país, o d'altres unitats de convivència gairebé sempre menors, els 

                                                           
6 Aguilar, P. (2007). “Los debates sobre la memoria histórica”. Claves de la Razón Práctica, 172 (20), pp.64-68. Recuperat de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35924894/PAguilar_version_final.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2
Y53UL3A&Expires=1553368864&Signature=zXacm86pctcPcnkTLP05dKZyMdQ%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DLOS_DEBATES_SOBRE_LA_MEMORIA_HISTORICA.pdf [Consultat el 10 de gener de 

2019] 
7 Mosquera, M. (2008). Memorias: actores, usos y abusos. Perspectivas y debates. Entelequia: revista interdisciplinar, (7), pp. 98-99.  
8 Baquero, V. i Ramírez, L. (2014). Memoria histórica y comunicación: estrategias de comunicación con respecto a la memoria 

histórica en España y Serbia (Treball de Fi de Grau en Periodisme, Universitat de Sevilla), pp. 5-6. Recuperat de 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30034/TFG%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consultat el 10 de gener de 

2019] 
9 Mosquera, M. (2008). “Memorias: actores, usos y abusos…”, op. cit., p. 99.  
10 Baquero, V. i Ramírez, L. (2014). Memoria histórica y comunicación …, op. cit., p. 7.  

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35924894/PAguilar_version_final.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553368864&Signature=zXacm86pctcPcnkTLP05dKZyMdQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLOS_DEBATES_SOBRE_LA_MEMORIA_HISTORICA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35924894/PAguilar_version_final.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553368864&Signature=zXacm86pctcPcnkTLP05dKZyMdQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLOS_DEBATES_SOBRE_LA_MEMORIA_HISTORICA.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35924894/PAguilar_version_final.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1553368864&Signature=zXacm86pctcPcnkTLP05dKZyMdQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DLOS_DEBATES_SOBRE_LA_MEMORIA_HISTORICA.pdf
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/30034/TFG%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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membres del qual gaudeixin d'un sentiment d'identitat comú"11 i suposa “una abstracció i 

simplificació de la pluralitat de memòries que hi ha en una societat concreta”12. 

En definitiva, davant les múltiples definicions i terminologia mencionada, en aquest treball es 

segueix el significat del terme memòria històrica proposat per José María Ruiz-Vargas, que 

resulta interessant i útil perquè, en comptes de ser una definició teòrica genèrica, el defineix de 

forma personalitzada pel cas d'Espanya. En síntesi, considera que quan avui en dia a Espanya es 

parla de memòria històrica és per referir-se a la “la memòria de la Guerra Civil” i la dictadura 

franquista, que entén com un “al·legat contra l'oblit” i una “reivindicació” de la recuperació de la 

veritat negada i/o oblidada i del record de les víctimes, perquè “recordar a les víctimes és una 

forma de retornar’ls-hi el seu dret a la veritat, a la justícia i a la reparació”.13 

Tot això, tenint en compte que aquesta memòria històrica va ser negada durant el període 

compres entre 1936 i 1977, que en la “primera etapa de la transició, de 1977 a 1981” va portar-se 

a terme la denominada “política de l'oblit” i que des de 1982 fins a 1996 va produir-se la 

“suspensió de la memòria”14, tal com explica Francisco Espinosa Maestre, historiador espanyol i 

autor de diverses obres sobre la memòria històrica a Espanya.15 

És precisament aquesta situació de negació, oblit i suspensió de la memòria històrica durant 

tants anys el que va provocar el sorgiment del procés de recuperació de la memòria històrica, que 

s’ha convertit en un dels fenòmens més destacats de les últimes dècades en el nostre país. En un 

inici, “va néixer com una reivindicació personal i familiar” que tenia per objectiu primordial 

“l’exhumació i homenatge de les restes” de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme, però 

a poc a poc va anar guanyant notorietat fins que va aconseguir entrar en l’agenda política, com 

un dels temes més polèmics.16 D’aquesta manera, la recuperació de la memòria va passar de ser, 

en un principi, una situació privada-social problemàtica (és a dir, un problema social) a un 

problema públic (entès com un “problema d’inconveniència col·lectiva que cal resoldre com a 

comunitat”) i, finalment, en un problema polític en entrar en l’agenda política i parlamentària.17 

Quant a l’expressió “recuperació de la memòria històrica”, fa referència al procés que van 

iniciar fa gairebé dues dècades, l’any 2000, les associacions i col·lectius que integren el conegut 

                                                           
11 Aguilar, P. (2007). Los debates sobre la memoria histórica…, op. cit., pp.64-68. 
12 Aguilar, P. (1996). Memoria y olvido..., op. cit., p. 32. 
13 Ruiz-Vargas, J. M. (2008). De qué hablamos cuando hablamos de 'memoria histórica'? Reflexiones desde la Psicología cognitiva. 

Entelequia. Revista Interdisciplinar, 7, pp.71-76. Recuperat de https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ruiz-

Vargas/publication/23528786_De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_'memoria_historica'_Reflexiones_desde_la_Psicologia_co
gnitiva/links/00463528de45303414000000/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-memoria-historica-Reflexiones-desde-la-

Psicologia-cognitiva.pdf  [Consultat el 10 de gener de 2019] 
14 Maestre, F. (2006). Contra el olvido: historia y memoria de la guerra civil , pp. 173-177. Barcelona: Crítica. 
15 Francisco Espinosa Maestre és Doctor en Història, “atresora un dels processos investigadors més complets sobre el cop d'Estat 

militar i el franquisme”, “va ser autor de 'l'Informe sobre la repressió franquista' que rebés el jutge Baltasar Garzón per investigar els 

crims del feixisme espanyol i és coordinador científic del projecte' Tots (...) els noms '”:  eldiario.es (s.d). Autores. Francisco Espinosa 
Maestre. Recuperat de https://www.eldiario.es/autores/francisco_espinosa_maestre/ [Consultat el 12 de gener de 2019] 
16 Alday, R. (2011). “Conceptos contra el Olvido: una guia para no perder la memòria”, en R. Alday (coord.), Diccionario de memoria 

histórica: Conceptos contra el Olvido, pp. 7-8. Madrid: Catarata. 
17 Subirats, J., Knoepfel, P.,  Larrue,C. i Varonne, F. (2008). Análisis y gestión de políticas públicas, p. 129. Barcelona: Ariel. 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ruiz-Vargas/publication/23528786_De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_'memoria_historica'_Reflexiones_desde_la_Psicologia_cognitiva/links/00463528de45303414000000/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-memoria-historica-Reflexiones-desde-la-Psicologia-cognitiva.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ruiz-Vargas/publication/23528786_De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_'memoria_historica'_Reflexiones_desde_la_Psicologia_cognitiva/links/00463528de45303414000000/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-memoria-historica-Reflexiones-desde-la-Psicologia-cognitiva.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ruiz-Vargas/publication/23528786_De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_'memoria_historica'_Reflexiones_desde_la_Psicologia_cognitiva/links/00463528de45303414000000/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-memoria-historica-Reflexiones-desde-la-Psicologia-cognitiva.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ruiz-Vargas/publication/23528786_De_que_hablamos_cuando_hablamos_de_'memoria_historica'_Reflexiones_desde_la_Psicologia_cognitiva/links/00463528de45303414000000/De-que-hablamos-cuando-hablamos-de-memoria-historica-Reflexiones-desde-la-Psicologia-cognitiva.pdf
https://www.eldiario.es/autores/francisco_espinosa_maestre/
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com a moviment memorialista amb “l’objectiu d’aconseguir la deguda reparació de les víctimes 

de la repressió franquista”, perpetrada durant la Guerra Civil, la postguerra i els gairebé quaranta 

anys que va durar la dictadura. A grans trets es poden agrupar les reivindicacions del moviment 

en les dues següents: per una banda, la primera engloba el conjunt de “demandes de les víctimes 

de la repressió” i, per l’altre, la segona gran reivindicació és la “construcció d’una societat i d’una 

ciutadania respectuosa amb la cultura de la legalitat, la democràcia i els drets humans”.18 Per tant, 

la recuperació de la memòria històrica és primordial “com a mecanisme de reparació de les 

víctimes, com a requisit indispensable per a la reconciliació nacional, i, finalment, com a element 

educatiu per a la prevenció de la violència”.19 

Així doncs, si entenem aquest procés de recuperació com un “instrument polític de futur”20, 

treballar sobre la recuperació de la memòria històrica esdevé essencial, no només des d'un punt 

de vista social i polític, sinó també acadèmic, per tal d'evitar que caigui en l'oblit, amb les 

conseqüències catastròfiques que això suposaria. D’entre altres coses, perquè “aquells que no 

recorden el passat estan condemnats a repetir-lo”21, en paraules del filòsof George Santayana. 

L'escriptor José Saramago, Premi Nobel de Literatura l'any 1998, en el marc d'una conferència 

sobre la memòria dins de la jornada titulada De l'ombra a la llum, defensà que cal “recuperar, 

mantenir i transmetre la memòria històrica, perquè es comença per l'oblit i s'acaba en la 

indiferència” i que s’han de tancar les ferides del passat, però que aquestes han de "cicatritzar 

bé”.22 

2.2. Justícia transicional 

2.2.1. Concepte i principis bàsics 

El procés de recuperació de la memòria històrica, d’entre altres coses, es tradueix en la 

reivindicació de la “implantació d’un programa de justícia transicional que compleixi amb els 

objectius de conèixer la veritat i restituir a les víctimes” i que garanteixi el seu dret a la justícia.23 

En aquest sentit, la justícia transicional és una noció de justícia que busca donar resposta a com 

s’ha de fer front als crims comesos per un “règim dictatorial i/o durant un conflicte armat”, 

                                                           
18 Alday, R. (2015). Asociación para la Recuperación de la Memória Histórica. Documentación. Ámbito jurídico. Recuperat de 
http://memoriahistorica.org.es/ambito-juridico/ [Consultat el 12 de gener de 2019] 
19 Sánchez, V. (4 juliol 2018). Laura Solanilla, profesora de los Estudios de Artes y Humanidades: La recuperación de la memoria 

histórica es fundamental para la reparación de las víctimas de conflictos armados. UOC News. Recuperat de 
https://www.uoc.edu/portal/es/news/entrevistes/2018/024-laura-solanilla.html [Consultat el 12 de gener de 2019] 
20 Alday, R. (2011). “Conceptos contra el Olvido...”, op. cit., pp. 7-8. 
21 Santayana, G. (1958). La vida de la razón..., op. cit., p. 284. 
22 Donaire, G. (11 octubre 2005). Saramago dice que los regímenes autoritarios han dado paso a "la dictadura del poder económico": 

El Nobel de Literatura aboga por recuperar y transmitir la memoria histórica. El País. Recuperat de 

https://elpais.com/diario/2005/10/11/andalucia/1128982947_850215.html [Consultat el 15 de gener de 2019]  
23 Alday, R. (2011). “Conceptos contra el Olvido...”, op. cit., p. 7. 

http://memoriahistorica.org.es/ambito-juridico/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/entrevistes/2018/024-laura-solanilla.html
https://elpais.com/diario/2005/10/11/andalucia/1128982947_850215.html
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normalment en el marc “d’un procés de transició a la democràcia i/o la pau”.24 Es diu 

“normalment” perquè la justícia transicional també pot tenir lloc, en part o en tot, un cop ja ha 

finalitzat el procés de transició.  

El Consell de Seguretat de les Nacions Unides (CSNU) sosté que la “justícia de transició” fa 

referència a “la gran varietat de processos i mecanismes associats amb els intents d’una societat 

per resoldre els problemes derivats d'un passat d'abusos a gran escala, a fi que els responsables 

rendeixin comptes dels seus actes, servir a la justícia i aconseguir la reconciliació”, tal com recull 

l’informe del Secretari General titulat “L'Estat de dret i la justícia de transició en les societats que 

pateixen o han patit conflictes”.25 Per la seva banda, el Centre Internacional per la Justícia 

Transicional (CIJT) la defineix com el conjunt de “formes que els països que deixen enrere 

períodes de conflicte i repressió utilitzen per enfrontar-se a violacions de drets humans massives 

o sistemàtiques, de tal magnitud i gravetat que el sistema judicial convencional no pot donar-los 

una resposta adequada”26. 

De la definició del CSNU es dedueix que les principals funcions de la justícia transicional són 

aconseguir una “reconciliació justa i duradora” i la “lluita contra la impunitat”.27 Cal remarcar 

que, d’acord amb el Dret internacional, els Estats tenen el deure de “respectar i fer respectar els 

drets humans” i que aquest deure comporta l’exigència que “adoptin mesures eficaces per lluitar 

contra la impunitat”.28 Així doncs, la impunitat entesa com “la inexistència, de fet o de dret, de 

responsabilitat penal per part dels autors de violacions, així com de responsabilitat civil, 

administrativa o disciplinària, perquè escapen a tota investigació amb vista a la seva inculpació, 

detenció i processament”, implica la violació de les obligacions dels Estats de “garantir a les 

víctimes recursos eficaços i la reparació dels perjudicis soferts, de garantir el dret inalienable a 

conèixer la veritat i de prendre totes les mesures necessàries per evitar la repetició d'aquestes 

violacions”. És a dir, si un Estat no adopta mesures contra la impunitat, viola el seu deure a 

garantir el dret a la veritat, a la justícia i a la reparació de les víctimes.29  

En el marc de les Nacions Unides s’han anat configurant un conjunt de principis per lluitar 

contra la impunitat, que actualment es troben recollits en el “Conjunt de principis actualitzat per 

                                                           
24 Chinchón, J. (2011). “Justicia transicional”, en R. Alday (coord.), Diccionario de memoria histórica: Conceptos contra el olvido, 

pp. 101-106. Madrid: Catarata.  
25 CSNU (3 agost 2004). “El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos”, doc. 

S/2004/616 , p. 6. Recuperat de http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2004/616 [Consultat el 15 de gener de 2019]  
26 El Centre Internacional per la Justícia Transicional es una organització especialitzada en la justícia en processos de transició: ICTJ 
(2019). ¿Qué es la justicia transicional?. Recuperat de https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional [Consultat el 16 de gener 

de 2019] 
27 Capellà, M.  (2009). “Represión política y Derecho Internacional: una perspectiva comparada (1936-2006). La justicia transicional: 
noción, objetivos y mecanismes”, en Capellà, M. i Ginard, D. (coords.). Represión política, justicia y reparación. La memoria 

histórica en perspectiva jurídica (1936-2008), pp. 161-254. Editorial Plural. 
28 CDHNU (8 febrer 2005). “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante 
la lucha contra la impunidad”, E/CN.4/2005/102/Add.1. Recuperat de 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contra-impunidad.pdf 

[Consultat el 16 de gener de 2019] 
29 Capellà, M.  (2009). “Represión política y...”, op. cit., pp. 161-254. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2004/616
https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contra-impunidad.pdf


11 
 

la protecció i la promoció dels drets humans mitjançant la lluita contra la impunitat” (en endavant, 

Conjunt de principis contra la impunitat). Van ser promulgats el 8 de febrer de 2005 per la 

Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides i s’estructuren al voltant dels drets a saber (o 

a la veritat), a la justícia i a la reparació (que inclou les garanties de no repetició). D’acord amb 

el preàmbul, aquests principis han de “servir de directrius per ajudar als Estats a elaborar mesures 

eficaces contra la impunitat” i per combatre les seves “nefastes conseqüències”: és essencial 

“assegurar conjuntament el respecte efectiu del dret a saber que inclou el dret a la veritat, del dret 

a la justícia i el dret a obtenir reparació”.30 

Aquests principis també han de regir en les situacions de restabliment de la democràcia i/o de 

la pau o de la transició cap a elles, ja que en virtut del “principi d’identitat o continuïtat de l’Estat”, 

les alteracions que experimenta un Estat en la seva estructura política (com un procés de transició 

política o una transició d’un conflicte armat a la pau), no afecten la seva responsabilitat de complir 

amb les seves obligacions internacionals, excepte si tals canvis “afecten la seva condició 

internacional”.31  

Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans (OACNUDH) afirma 

que la justícia transicional i la lluita contra la impunitat es basen en “quatre dels principis bàsics 

del dret internacional dels drets humans”: el dret a la veritat, la justícia i la reparació i les garanties 

de no repetició, que s’expliquen més endavant en el següent epígraf i que comporten importants 

obligacions pels Estats: 

a) l'obligació de l'Estat d'investigar i processar els presumptes autors de violacions greus dels 

drets humans i del dret internacional humanitari, inclosa la violència sexual, i de castigar els 

culpables; b) garantir el dret a conèixer la veritat sobre els abusos del passat i la sort que han 

corregut les persones desaparegudes; c) garantir el dret de les víctimes de violacions greus dels 

drets humans i del dret internacional humanitari a obtenir reparació; i d) l'obligació de l'Estat 

d'impedir, mitjançant l'adopció de diferents mesures, que tals atrocitats tornin a produir-se en 

el futur.32 

2.2.2. La noció de víctima i el seu dret a la veritat, a la justícia i a la reparació 

De forma complementària al Conjunt de Principis per la lluita contra la impunitat, l’Assemblea 

General de les Nacions Unides (en endavant, AGNU), a partir de la Resolució 60/147, de 16 de 

desembre de 2005, va aprovar els “Principis i directrius bàsics sobre el dret de les víctimes de 

violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans i de violacions greus del dret 

                                                           
30 CDHNU (8 febrer 2005). “Conjunto de principios actualizado ...”, op. cit.  
31 Chinchón, J. (2012) . “La obligación internacional del Estado de investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el 
pasado”, en Carulla, S. i Durán, C. (dirs.), Justicia de transición. El caso de España, pp. 35-36. Barcelona: ICIP. Recuperat de 

https://eprints.ucm.es/16655/1/Chinchon-obligacion_de_investigar.pdf [Consultat el 20 de gener de 2019] 
32 OACNUDH (2014). Justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales, HR/PUB/13/5, p. 5. Recuperat de 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf [Consultat el 20 de gener de 2019] 

https://eprints.ucm.es/16655/1/Chinchon-obligacion_de_investigar.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf
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internacional humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions” (en endavant, Principis 

bàsics sobre els drets de les víctimes), que és una de les bases jurídiques del dret a la veritat, la 

justícia i la reparació. Aquest text preveu el dret de les víctimes a un recurs efectiu, cosa que 

implica que l’Estat ha de garantir un “accés igual i efectiu a la justícia”, una “reparació adequada, 

efectiva i ràpida del dany sofert”, així com l’accés a informació pertinent sobre les violacions i 

els mecanismes de reparació”.33 

En el preàmbul precisa que els principis i directius que recull “no comporten noves obligacions 

jurídiques internacionals o nacionals”, sinó que només preveu “modalitats, procediments i 

mètodes per al compliment de les obligacions jurídiques existents d'acord amb les normes 

internacionals de drets humans i al dret internacional humanitari”34. Per tant, el text es limita a 

sistematitzar obligacions que el Dret internacional ja imposava als Estats amb anterioritat. 

Pel fet de ser adoptada de forma unànime i a causa de la seva “naturalesa general i fonamental 

del seu contingut normatiu”, Hernando Valencia Villa sosté que aquesta resolució és “opinio juris 

communitatis (opinió jurídica de la comunitat internacional)” i que, per tant, tots els Estats l’han 

de complir obligatòriament.35 En aquesta línia, segons Javier Chinchón Álvarez i Lydia Vicente 

Márquez, aquests principis comporten “un acord universal sobre el dret de les víctimes a obtenir 

reparació, com a part del dret a un recurs efectiu”36 i, per a Luís Cruz, pretenen reflectir “les 

normes mínimes del dret internacional sobre la matèria”37. Per contra, hi ha algunes veus 

dissidents, com Marcos Criado de Diego, que consideren que aquests principis no poden 

qualificar-se com “autèntiques obligacions internacionals dels estats, que donin lloc a verdaders 

drets que les víctimes puguin oposar enfront d’ells”.38  

Altrament, és important saber què s’entén exactament per víctima i el seu dret a la veritat, a la 

justícia i a la reparació. A efectes dels Principis bàsics sobre els drets de les víctimes s’entén per 

víctima: 

Tota persona que hagi patit danys, individual o col·lectivament, incloses lesions físiques o 

mentals, patiment emocional, pèrdues econòmiques o menyscabament substancial dels seus 

                                                           
33 AGNU (16 desembre de 2005). “Principios y directrices básicos sobre el derecho de todas las víctimas de violaciones manifiestas 

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparacions”. Recuperat de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx 

[Consultat el 20 de gener de 2019] 
34 Ibíd.  
35 Villa, H. (2011). “Víctimas de violacions graves de los derechos humanos”, en R. Alday (coord.), Diccionario de memoria historia 

histórica: Conceptos contra el olvido., p. 109. Madrid: Catarata. 
36 Chinchón, J., i Márquez, L. (2010). “La investigación de los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo como delito de 
prevaricación: Análisis crítico del Auto del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2010 desde la perspectiva del Derecho 

internacional”. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, (19), p. 19. Recuperat de https://eprints.ucm.es/10962/ [Consultat el 

20 de gener de 2019] 
37 Cruz, L. M. (2010). “El derecho de reparación a las víctimas en el derecho internacional: un estudio comparativo entre el derecho 

internacional de responsabilidad estatal y los principios básicos de reparación de víctimas de derechos humanos”. Revista de Derecho 

Político, (77), p. 194. Recuperat de http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9108/8701 [Consultat el 20 de 
gener de 2019] 
38 Calleja, E. (2014). “El deber de memoria y la justicia transicional en perspectiva històrica” en  Políticas de memoria. Qué, cómo y 

para qué recordar, pp. 32-65. Vitoria: Fundación Fernando Buesa e Instituto Valentín de Foronda.Recuperat de 
https://issuu.com/fernandobuesafundazioa/docs/pol__ticas_de_memoria_-_xi_seminari [Consultat el 20 de gener de 2019] 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
https://eprints.ucm.es/10962/
http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/9108/8701
https://issuu.com/fernandobuesafundazioa/docs/pol__ticas_de_memoria_-_xi_seminari
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drets fonamentals, com a conseqüència d’accions o omissions que constitueixin una violació 

manifesta de les normes internacionals de drets humans o una violació greu del dret 

internacional humanitari.39  

Així mateix, en els casos en què el dret intern ho contempli, també s’entendrà per víctima “la 

família immediata, les persones a càrrec de la víctima directa” i, fins i tot, aquelles que “hagin 

patit danys en intervenir per prestar assistència a víctimes en perill o per impedir la victimització”. 

Així doncs, totes les persones que siguin considerades com a víctimes d’acord amb la definició 

anterior, no perdrà tal condició encara que no s’hagi “identificat, aprehès, jutjat o condemnat” el 

responsable del crim i amb independència de la relació que tinguin entre ells.40 

El dret a la veritat es configura com un dret individual i alhora com un dret col·lectiu. En la 

seva vessant individual es refereix al “dret imprescriptible” que tenen les víctimes i les seves 

famílies a conèixer la veritat sobre “les circumstàncies en què es van cometre les violacions” i a 

localitzar les seves restes o el parador en que es troben en cas de mort o desaparició forçada. I en 

la seva dimensió col·lectiva implica el “dret inalienable” de tot poble a conèixer la veritat sobre 

els esdeveniments del passat relacionats amb “violacions massives o sistemàtiques”, les 

circumstàncies en què es van produir i les motivacions que van portar a la perpetració dels crims. 

D’aquesta manera, el dret a la veritat és una eina per evitar l’aparició de tesis revisionistes i 

negacionistes d’aquests esdeveniments i una garantia perquè no es tornin a repetir. Com a 

contrapartida a aquest dret l’Estat té el deure de prendre mesures per “preservar els arxius i altres 

proves relatives a les violacions” i per facilitar-ne el coneixement i l’accés, evitant que puguin ser 

destruïdes, ocultades o falsejades, etc., i també pot establir una comissió de la veritat que 

complementi el poder judicial.41 

D’altra banda, les víctimes tenen dret a la justícia, que implica “l’accés igual a un recurs 

judicial efectiu” contra les violacions, tant en les jurisdiccions nacionals com en la internacional 

i per a demandes individuals i querelles col·lectives, i el dret a un “procediment just i imparcial”, 

ja sigui de caràcter judicial, administratiu, disciplinari, etc.42 Aquest dret de les víctimes a la 

justícia està íntimament lligat a l’obligació de l’Estat d’investigar les greus violacions de drets 

humans i de perseguir, enjudiciar i, quan correspongui, sancionar als responsables, així com de 

“derogar la legislació que afavoreixi la impunitat dels autors”.43 

Per últim, en els Principis bàsics sobre els drets de les víctimes s’estableix que les víctimes de 

                                                           
39 AGNU (16 desembre de 2005). “Principios y directrices básicos...”, op. cit.   
40 Ibíd. 
41 CDHNU (8 febrer 2005). “Conjunto de principios actualizado ...”, op. cit. 
42 Villa, H. (2009). “Introducció a la justicia transicional”, en Olivan, H., Prandi, M. i Cañadas, M., Drets humans i justicia 

transicional: gestionant el passat , p. 99. Barcelona: Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, Generalitat de Catalunya. 
Recuperat de  http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia_transicional.pdf [Consultat el 25 de gener de 2019] 
43 Tamayo, G. (2008). “Los derechos de las víctimas de la Guerra Civil española y el franquismo en el contexto de la experiencia 

mundial y las obligaciones internacionales sobre verdad, justicia y reparación”. Entelequia. Revista Interdisciplinar, (7), p. 267. 
Recuperat de https://ideas.repec.org/a/erv/ancoec/y2008i7p255-271.html [Consultat el 25 de gener de 2019]  

http://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia_transicional.pdf
https://ideas.repec.org/a/erv/ancoec/y2008i7p255-271.html
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violacions greus dels drets humans tenen dret a una “reparació adequada, efectiva i ràpida del 

dany sofert”. Aquesta reparació ha de guardar proporció amb la gravetat de la violació, ha de ser 

“plena i efectiva” i ha de donar-se en forma de “restitució, indemnització, rehabilitació, satisfacció 

i garanties de no repetició”, com a prestacions complementàries i de la forma en què s’indica en 

els principis 19 a 23. I quan el responsable de la violació no pugui o no vulgui reparar a la víctima 

o quan el dany que ha sofert hagi estat causat per “accions o omissions que es puguin atribuir a 

l’Estat i constitueixin violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans o 

violacions greus del dret internacional humanitari”, l’Estat haurà de fer-se càrrec de la reparació 

(principis 15 i 16).44 

2.2.3. Mecanismes: la justícia històrica, penal, reparadora i administrativa  

Per a complir amb tots els principis i obligacions mencionades, els Estats compten amb una 

gran diversitat de mecanismes de justícia transicional provinents de la pràctica internacional. En 

cap cas es pot parlar d’un model universalment aplicable, perquè cada procés de justícia 

transicional té les seves particularitats i, consegüentment, l’adopció d’unes mesures o d’unes 

altres depèn de molts factors (culturals, socials, polítics, jurídics, etc.) i, sobretot, de les 

circumstàncies en què es produeix el procés de transició. Ara bé, a l’hora de ponderar els diferents 

mecanismes que tenen a l’abast, els Estats han de tenir en compte aquells que creu que seran “més 

eficaços per aconseguir la pau, la consolidació democràtica i la reconciliació”,45 sense que això 

pugui servir d’excusa per incomplir el seu “deure legal de castigar als autors dels abusos del passat 

i reparar les víctimes”46. En efecte, han de ser conscients de que “no hi ha reconciliació justa i 

duradora si no es satisfà efectivament la necessitat de justícia”47, com es recorda en el preàmbul 

del Conjunt de principis contra la impunitat. 

Respecte de la classificació d’aquests mecanismes, un sector de la doctrina ho fa atenent a dos 

criteris, el seu caràcter judicial o el seu caràcter extrajudicial.48 En aquesta línia, l’informe del 

CSNU distingeix dos tipus de mecanismes, els “judicials” i els “extrajudicials” i afegeix que 

aquests poden “tenir diferents nivells de participació internacional (o no tenir completament 

d'ella), així com abastar l'enjudiciament de persones, el rescabalament, la recerca de la veritat, la 

reforma institucional, la investigació d'antecedents, la remoció de càrrecs o combinacions de tots 

ells".49 

                                                           
44 AGNU (16 desembre de 2005). “Principios y directrices básicos...”, op. cit.   
45  Capellà, M.  (2009). “Represión política y...”, op. cit., p. 188-189. 
46 Carulla, S. R. (2014). “La justicia de transición. Concepto y práctica española (selección de bibliografía y 

documentación”. Historiografías: revista de historia y teoría, (8), p. 7. Recuperat de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4947603 [Consultat el 25 de gener de 2019] 
47 CDHNU (8 febrer 2005). “Conjunto de principios actualizado ...”, op. cit. 
48 Ardila, D. (s.d). “Justicia transicional: Principios básicos”. Escola de Cultura de Pau. 

https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf  [Consultat el 27 de gener de 2019] 
49 CSNU (3 agost 2004). “El Estado de derecho...”, op. cit.   

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4947603
https://escolapau.uab.cat/img/programas/derecho/justicia/doc004.pdf
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Aquesta distinció és compartida per nombrosos juristes, com Dorys Ardila, experta en dret 

internacional humanitari, que afirma que els judicials comporten “l’aplicació de penes o el 

compliment d’acords jurisdiccionals per l’abordatge de les violacions als drets humans i/o al Dret 

Internacional Humanitari”, mentre que els que emanen d’acords polítics i socials, fan referència 

a “processos de reconciliació, enfortiment del teixit social, transformació i educació en valors per 

la convivència i la pau”. Dins dels primers hi ubica les “lleis d’indult i amnistia, les sentències 

penals i les investigacions i processos judicials” i, en els darrers, mesures indemnitzadores 

dirigides a la reparació moral de les víctimes, “peticions públiques de perdó i definició de dates 

de commemoració”, etc.50  

De forma paral·lela a aquesta primera classificació també en destaca una segona, en virtut de 

la qual hi ha quatre tipus de mecanismes de justícia transicional: la justícia penal, la justícia 

administrativa, la justícia reparadora i la justícia històrica,51 que és el criteri que es seguirà en 

aquest treball a l’hora d’analitzar els mecanismes adoptats a Espanya.  

El primer tipus, la justícia penal (Criminal Justice), és de caràcter judicial i implica la 

“persecució a nivell nacional dels responsables dels crims més greus comesos durant un conflicte 

armat o durant un règim autoritari”52, tenint en consideració que per “crims més greus comesos” 

s’entén que es fa referència a les violacions de drets humans de gran magnitud i gravetat, com 

seria el cas del genocidi, dels crims de guerra i dels crims contra la humanitat, que són crims de 

Dret internacional.53 Ara bé, en molts casos aquests crims no són investigats ni enjudiciats davant 

de tribunals nacionals o locals com a conseqüència de l’existència de lleis d’indult i d’amnistia 

que ho dificulten (cal diferenciar-les, perquè a una persona indultada se l’ha condemnat però se li 

concedeix el perdó de la pena, mentre que a l’amnistiat directament no se’l pot perseguir pels 

crims que presumptament ha comès). Davant d’aquesta situació van sorgir “mecanismes 

complementaris de repressió dels crims internacionals”: 

L'aplicació dels principis de personalitat activa i passiva per a la persecució dels crims 

internacionals per tribunals estatals més enllà de les fronteres nacionals; el reconeixement del 

principi de jurisdicció universal per a la persecució de crims internacionals amb independència 

de la nacionalitat d'autor o víctima i del lloc de comissió del delicte; i [...] l'establiment de 

tribunals penals internacionals.54 

Actualment, com a exemples de tribunals penals internacionals trobem els Tribunals Penals 

                                                           
50 Ardila, D. (s.d). “Justicia transicional...”. op. cit.  
51 Capellà, M. (2008). “La recuperación de la memòria històrica desde la perspectiva jurídica e internacional”. Entelequia. Revista 

Interdisciplinar, (7), p. 275. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2723722 [Consultat el 27 de gener de 

2019] 
52 Capellà, M. (2008). “La recuperación de la memória...”, op. cit., p. 276.  
53 Blasco, M. (2018). “Justicia transicional: conceptos clave y aspectos normativos”. Res publica, 21 (1), p. 125. Recuperat de 

https://revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/download/59701/4564456546876 [Consultat el 30 de gener de 2019] 
54 Capellà, M.  (2009). “Represión política y...”, op. cit., p. 190. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2723722
https://revistas.ucm.es/index.php/RPUB/article/download/59701/4564456546876


16 
 

Internacionals per a l’ex Iugoslàvia i Ruanda,55 tribunals especials creats per Nacions Unides. A 

partir d’ells, es va crear la Cort Penal Internacional. Com a complement específic s’han creat 

després processos especials pels casos de Sierra Leona, Líbano o Cambodja.56 En particular, la 

creació de la Cort Penal Internacional s’efectua a través de l’Estatut de Roma (ER)57, aprovat 

l’any 1998 (tot i que entrà en funcionament l’any 2000). Té com a antecedents els Tribunals de 

Nuremberg i de Tòquio i és de summa rellevància, ja que és el primer cop que s’institueix “una 

jurisdicció penal internacional de caràcter judicial i permanent”58 amb competència per enjudiciar 

els crims internacionals considerats més greus, és a dir, el “crim de genocidi, els crims de lesa 

humanitat, els crims de guerra i el crim d’agressió” (art. 5.1 ER), que siguin comesos en el territori 

dels Estats que en són part o pels seus nacionals. Cal afegir que, si bé la seva jurisdicció no està 

limitada temporalment ni territorialment, és “complementària de les jurisdiccions penals 

nacionals” (art. 1 ER) i, tal com preveu l’article 11 ER, relatiu a la seva competència temporal, 

en cap cas podrà conèixer crims comesos amb anterioritat a la seva entrada en vigor i, en els 

supòsits d’adhesió posteriors a aquesta data, la Cort serà exclusivament competent “respecte als 

crims comesos després de l’entrada en vigor de l’Estatut en aquell Estat”.59 

D’altra banda, si no es porta a terme la persecució penal dels crims a nivell nacional, sigui per 

incapacitat o per manca de voluntat, hi ha un altre mecanisme complementari a partir del qual es 

poden perseguir per part de tribunals d’altres Estats: la justícia universal (o principi de jurisdicció 

universal)60, que és la “capacitat dels tribunals de qualsevol Estat per iniciar l’enjudiciament per 

delictes comesos fora del seu territori i no relacionats amb aquest Estat per la nacionalitat de 

l’acusat o de les víctimes, ni pels danys causats als seus interessos nacionals”. Aquest principi 

troba la seva justificació en l’obligació que tenen tots els Estats d’investigar i enjudiciar els crims 

de dret internacional, amb independència del lloc i moment en què s’hagin produït, en la mesura 

són violacions de tanta gravetat que es considera que afecten a tota la comunitat internacional i 

que són imprescriptibles.61 

Pel que fa al càstig dels criminals, pot anar des d’una simple multa econòmica, la prohibició 

d’exercir càrrecs públics o de treballar per l’administració fins a una pena de presó o de mort, 

                                                           
55 Els Tribunals Penals Internacionals per a l’ex Iugoslàvia o Ruanda van ser creats pel Consell de Seguretat a partir de la Resolució 
808/1993, de 22 de febrer i Resolució 944/1994, de 8 de novembre, respectivament.  
56 Capellà, M. (2008). “La recuperación de la memòria...”, op. cit., p. 276. 
57 Espanya. Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998. 
(BOE [en línia], de 27 de maig de 2002, núm. 126, pàgines 18824 a 18860). <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2002-10139 > [Consultat el 30 de gener de 2019] 
58 Anello, C. (s.d). “Tribunal Penal Internacional”. Recuperat de 
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/dossiers/tpi/tpidossier.htm#antecede [Consultat el 30 de gener de 2019] 
59 Espanya. Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ..., op. cit.   
60 Capellà, M.  (2009). “Represión política y...”, op. cit., p. 190. 
61 Amistía Internacional (2014). “Análisis de Amnistía Internacional sobre la reforma de la jurisdicción universal en España tres la 

aprobación de la LO 1/2014”. Recuperat de 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Analisis_AI_reforma_Jurisdiccion_Universal_FIN_01.pdf [Consultat el 2 de febrer de 
2019] 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-10139
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-10139
http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/dossiers/tpi/tpidossier.htm#antecede
https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Analisis_AI_reforma_Jurisdiccion_Universal_FIN_01.pdf
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dependrà de la legislació vigent en cada país.62 

I, per últim, també formen part del mecanisme judicial les “mesures legislatives o judicials 

dirigides a eliminar els obstacles a l’enjudiciament dels responsables dels abusos en el passat” 

com, per exemple, la derogació de lleis d’amnistia o d’indults, etc.63 

Quant al segon mecanisme de justícia transicional, la denominada justícia administrativa 

(Administrative Justice), comporta la reforma de les institucions de l’Estat (de l’Administració de 

justícia, la policia, l’exèrcit, etc.) amb “altres mesures necessàries per assegurar el respecte a 

l’imperi de la llei, promoure i mantenir una cultura del respecte als drets fonamentals, i restaurar 

o establir la confiança pública en les institucions governamentals”. En aquest sentit, destaquen: 

la implementació en el sistema educatiu de programes d’estudi en què l’educació en història i en 

matèria dels drets humans permeti als ciutadans adquirir “hàbits d’anàlisis i raonament crític”; la 

implementació de programes de formació dels funcionaris públics en matèria de drets humans 

(fonamentalment, en el cas de jutges, fiscals, policies o militars); la “derogació o abolició de la 

legislació i de les reglamentacions i institucions administratives que contribueixin a les violacions 

dels drets humans i la promulgació de lleis i altres mesures necessàries pel respecte d’aquests 

drets”; mesures per assegurar el “funcionament independent, imparcial i eficaç dels tribunals”; la 

retirada o “resignificació” de símbols o monuments commemoratius que impliquin l’exaltació de 

certs esdeveniments històrics, com una guerra, un cop d’estat militar, etc., o de la memòria dels 

responsables de les violacions dels drets humans; “desmobilització i desmantellament dels grups 

armats paraestatals o no oficials”; i la destitució del personal al servei de l’Administració que 

sigui “personalment responsable de greus violacions de drets humans”, tenint en compte que, per 

una banda, la seva destitució s’haurà de fer amb pler respecte dels “requisits del degut 

procediment i el principi de no discriminació”64 i que, per l’altre, a la pràctica normalment 

s’investiga, es jutja i es condemna a aquelles persones que eren “polítics, militars o alts 

funcionaris” integrants del règim autoritari i responsables dels crims, ja que és impossible 

investigar a tots els sospitosos.65 

El tercer mecanisme, la justícia reparadora (Reparatory Justice) es basa en la reparació de les 

víctimes “entesa en un sentit ampli”, perquè implica totes aquelles mesures, tant materials com 

no materials o simbòliques, dirigides a reparar de forma “plena i efectiva” a les víctimes pels 

danys i perjudicis soferts a conseqüència de les violacions.66 

En particular, la “reparació plena i efectiva” comporten mesures de “restitució, indemnització, 

rehabilitació i satisfacció”, però també les garanties de no repetició. Tal com s’exposa en el 
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Conjunt de principis sobre els drets de les víctimes, les mesures de restitució suposen que la 

víctima pugui gaudir de la situació en la qual es trobava abans que es produís la violació, ja sigui 

a partir del “restabliment de la llibertat, el gaudi dels drets humans, la identitat, la vida familiar i 

la ciutadania, el retorn al seu lloc de residència, la reintegració del seu lloc de treball i la devolució 

dels seus béns”, sent conscients que a vegades aquesta restitució no és possible (principi 19). La 

indemnització és un tipus de reparació de caràcter econòmic, que s’estableix pels “perjudicis 

econòmicament avaluables” que han sofert les víctimes com a resultat de la violació com, per 

exemple, un “dany físic o mental”, la “pèrdua d’oportunitats [...] d’ocupació, educació i 

prestacions socials”, els “danys materials i pèrdua d’ingressos”, els “perjudicis morals”, etc.  

(principi 20). D’altra banda, la rehabilitació fa referència a la prestació “d’atenció mèdica i 

psicològica” i de “serveis jurídics i socials” (principi 21) i la satisfacció inclou mesures de diversa 

índole: peticions públiques de perdó, en què es reconeguin els fets i s’acceptin les responsabilitats; 

“una declaració oficial o decisió judicial que restableixi la dignitat, la reputació i els drets de la 

víctima i de les persones estretament vinculades a ella”; “la verificació dels fets i revelació pública 

i completa de la veritat”; “commemoracions i homenatges a les víctimes”; implementació de 

mesures que impedeixin la continuïtat de les violacions; “la recerca de les persones 

desaparegudes, de les identitats dels nens desapareguts i dels cadàvers de les persones 

assassinades, i l’ajuda per recuperar-los i identificar-los” (principi 22).67 A més a més, la 

jurisprudència del dret internacional ha considerat en diverses ocasions que el coneixement de la 

veritat per part de les víctimes és “una dimensió de la reparació” de les víctimes, perquè ajuda a  

reparar el dany mental que els hi suposa no conèixer les circumstàncies en què es va produir la 

violació dels seus drets i quin és el parador dels seus familiars, quan parlem dels casos de 

desaparició forçada.68 

I, com a quart i últim mecanisme, cal mencionar la justícia històrica (Historical Justice), que 

engloba la creació de comissions de la veritat (també anomenades comissions de reconciliació) i  

les mesures que tenen per objecte assegurar la preservació i l’accés a arxius de fons que contenen 

informació sobre les violacions de drets.69 

La Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides defineix les comissions de la veritat com 

a “òrgans oficials, temporals i de constatació dels fets que no tenen caràcter judicial i que s’ocupen 

d’investigar abusos dels drets humans o el dret humanitari que s’hagin comès al llarg de diversos 

anys”70. Un cop finalitzen les investigacions elaboren un informe final amb els resultats obtinguts, 

junt amb recomanacions sobre les reparacions de les víctimes i les reformes institucionals i legals 
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que consideren necessàries.71 El Consell de Seguretat de les Nacions Unides assenyala que poden 

tenir un paper complementari respecte tribunals penals”72, però en cap cas s’ha d’entendre que les 

seves investigacions exoneren als tribunals de fer-ho.  

Fins a l’actualitat s’han creat més de trenta comissions de la veritat en països de tot el món, 

tant per iniciativa del govern o del parlament, com pel compliment d’acords de pau o per iniciativa 

d’actors no estatals i en molts casos les Nacions Unides hi han desenvolupat un paper important.73 

Jorge Rodríguez Rodríguez senyala que no hi ha una teoria general de les comissions de la veritat 

que indiqui el moment idoni pel seu establiment, però que a partir de l’observació de les 

experiències d’aquestes comissions s’extreu que un país està preparat per establir-ne quan 

concorren tres elements: “voluntat política”, “la finalització del període de violacions de drets 

humans” i que les víctimes i testimonis estiguin interessats en la seva constitució.74 A més a més, 

que les violacions es perpetressin molts anys enrere no suposa un impediment per a la seva 

constitució posterior.75 

Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les 

garanties de no repetició (entre 2012 a 2018), en el seu informe presentat el 9 d’agost de 2012 al 

Consell de Drets Humans de les Nacions Unides remarca la importància d’aplicar un “enfocament 

global i interrelacional” de les mesures relatives a la veritat, justícia, reparació i a les garanties de 

no repetició. En aquest sentit, defensa que els mecanismes de justícia transicional adoptats per un 

Estat, per fer front als abusos a gran escala comesos en el passat, s’han d’aplicar “com a part 

d’una mateixa política integrada”, en la mesura que la pràctica ha demostrat que les “iniciatives 

aïllades i independents” resulten insuficients.76 No obstant això, com cada un d’aquests tipus de 

mesures constitueix una obligació legal en sí77, cada una “ha de complir-se integralment atenent 

a l’abast previst en els instruments” internacionals de protecció dels drets humans en què es 

fonamenten jurídicament.78 En conseqüència, l’aplicació de les mesures d’un tipus no pot 
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compensar la no adopció o el compliment parcial de la resta.79 

Finalment, és interessant l’aportació de l’Institut Max-Planck de Dret Penal Comparat i 

Internacional en el seu estudi sobre diversos processos de justícia transicional, en el qual 

distingeix diferents models de justícia transicional en funció dels mecanismes que s’hi van adoptar 

per fer front als crims de Dret internacional. En concret, diferencia tres models principals, el 

“model de persecució penal”, el “model de reconciliació” i el “model de l’oblit” i, dins d’aquest 

últim, en proposa quatre més, el “model de l’oblit del passat absolut”, “model de l’oblit del passat 

absolut amb rehabilitació”, el “model de l’oblit del passat relatiu amb rehabilitació” i el “model 

de l’oblit del passat relatiu múltiple”. El primer, el “model de persecució penal”, fa referència a 

aquells supòsits en què es persegueix els responsables dels crims i es porten a terme iniciatives 

dirigides a reparar les víctimes de forma àmplia, mentre que el segon, el “model de reconciliació”, 

es basa en la satisfacció de la veritat “amb la participació activa dels autors dels fets”, deixant de 

banda la seva persecució. I, en tercer lloc, hi ha els quatre subtipus del “model de l’oblit del 

passat”:   l‘“absolut”, en el qual no s’adopta cap mecanisme de justícia penal, justícia reparatòria 

ni justícia històrica; l’“absolut amb rehabilitació”, en què les úniques mesures que es prenen per 

afrontar el passat van dirigides a reparar les víctimes; el “relatiu amb rehabilitació” implica 

fonamentalment l’adopció de mesures “d’indemnització i/o rehabilitació”, però també la 

“persecució penal selectiva”; i, per últim, el “relatiu múltiple”, caracteritzat per la combinació de 

tota mena de mesures, reparació de les víctimes, iniciatives per satisfer la veritat, “persecució 

penal selectiva, amnisties i indults”.80 

3. LA REPRESSIÓ FRANQUISTA  

Els crims comesos pel franquisme s’emmarquen dins del que s’ha denominat la repressió 

franquista, qualificada com “l'aspecte més terrible i cruel del règim”81 i que “afectava i s’exercia 

sobre tots els aspectes de la vida, buscant anul·lar tant l'individu com al seu entorn, destruint les 

seves formes de relació social i eliminant totes les seves possibilitats de desenvolupament o 

perpetuació”. Així doncs, aquesta repressió no només es traduïa en violència física, sinó també 

en una repressió laboral, administrativa, econòmica, cultural, religiosa, lingüística, etc., que tenia 

com a principal finalitat aconseguir “neutralitzar i eliminar la dissidència política - de forma 

premeditada i sistemàticament, a través d'un sistema mixt de repressió formal i informal o no 

reglada”.82 
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El recurs a la repressió per a mantenir-se en el poder és quelcom comú en les dictadures, ara 

bé, en el cas del franquisme la repressió violenta és la “base mateixa del règim”, sent essencial 

des dels seus inicis per guanyar la guerra, després per imposar el nou règim i mantenir-se en el 

poder en la postguerra i fins al final de la dictadura. En aquest sentit, l’historiador espanyol 

Manuel Tuñón de Lara expressa que “Franco es va revoltar matant” i que, “encara que la repressió 

dels anys setanta no va ser tan extensa ni exhaustiva com durant la guerra i postguerra, també va 

morir matant amb els cinc últims afusellaments del 27 de setembre de 1975”.83 Josep Tamarit 

matisa que cal distingir entre dues etapes del règim franquista: una primera, durant la qual es van 

produir les majors violacions de drets humans i, una segona, en què alguns van arribar a anomenar 

la dictadura franquista com a “dictablanda”, en la mesura que les violacions dels drets humans 

van deixar de tenir un caràcter “massiu” i va sorgir el terrorisme.84 

Les xifres de víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista van ser desconegudes 

durant un llarg període temps, però en les últimes dècades diversos estudis han proporcionat dades 

aproximades al respecte. En concret, segons un estudi de l’Associació Espanyola d’Història 

Econòmica, el nombre de víctimes de la Guerra Civil arriba a la xifra de 540.000 persones, tenint 

també en compte que “130.000 persones van ser executades sumàriament i 50.000 assassinades 

sense ni tan sols un simulacre de judici”.85 

Francisco Espinosa Maestre, especialitzat en la Guerra Civil, la repressió franquista i la seva 

posterior investigació, sosté que la repressió franquista, entesa com aquella perpetuada durant la 

Guerra Civil, la postguerra i la dictadura franquista, es va acabar traduint en: més de 200.000 

persones assassinades entre els anys 1939 i 1942; unes aproximadament 700.000  persones 

internades en camps de concentració; 400.000 empresonades; 300.000 expulsades dels seus llocs 

de treball;86 més de 500.000 exiliats (molts dels quals van ser reclosos i van morir en camps de 

concentració francesos i alemanys); més d’un milió de presos entre abril de 1939 i gener de 1940 

(la “taxa d'empresonament a Espanya era gairebé tan elevada com la de l'Alemanya nazi")87, 

200.000 dels quals van morir a les seves presons88. 

A banda d’això, la dictadura va causar la desaparició forçosa d’aproximadament 114.000 

persones, xifra que converteix a Espanya en "el segon país del món, després Cambodja, amb 

major nombre de persones víctimes de desaparicions forçades, les restes de les quals no han estat 

                                                           
83 Sombría, S. (2007). “Las manifestaciones de la violencia...”, op. cit. 
84 Tamarit, J. (2012). “Los límites de la justicia transicional penal: la experiencia del caso espanyol”. Política criminal, 7 (13), pp. 74-

93. Recuperat de https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v7n13/art02.pdf [Consultat el 17 de febrer de 2019] 
85 Rodríguez, J. (2014). El derecho a la verdad…, op.cit, pp.19-20.  
86 Pallín, J. A. i Alday, R. (2008). Derecho y memoria histórica. pp. 10-11. Madrid: Editorial Trotta. 
87 Tamayo, X. (2 juliol 2018). “La alargada sombra del franquismo en España”. Espacio Méx. Recuperat de 
https://espaciomex.com/opinion-y-analisis/la-alargada-sombra-del-franquismo-en-espana/ [Consultat el 20 de febrer de 2019] 
88 López, P. (2014). Crímenes del franquismo, derecho i justicia transicional, pp. 4-5. Recuperat de 

https://eprints.ucm.es/29380/1/CR%C3%8DMENES%20DEL%20FRANQUISMO%2C%20DERECHO%20Y%20JUSTICIA%20T
RANSICIONAL.pdf [Consultat el 20 de febrer de 2019] 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/politcrim/v7n13/art02.pdf
https://espaciomex.com/opinion-y-analisis/la-alargada-sombra-del-franquismo-en-espana/
https://eprints.ucm.es/29380/1/CR%C3%8DMENES%20DEL%20FRANQUISMO%2C%20DERECHO%20Y%20JUSTICIA%20TRANSICIONAL.pdf
https://eprints.ucm.es/29380/1/CR%C3%8DMENES%20DEL%20FRANQUISMO%2C%20DERECHO%20Y%20JUSTICIA%20TRANSICIONAL.pdf


22 
 

recuperats ni identificats", tal com recorda l’associació de Jutges per a la democràcia.89 La 

investigació iniciada per Baltasar Garzón Real, com a Magistrat-Jutge del Jutjat Central 

d'Instrucció Nº. 5 de l'Audiència Nacional, per investigar els crims contra la humanitat comesos 

en la Guerra Civil i el franquisme, va demostrar que hi havia com a mínim 114.266 casos de 

desaparicions forçades.90 Tanmateix, aquestes dades són simples aproximacions, tenint en compte 

que aquest número pot augmentar fàcilment en el futur, ja que s’ha constatat en diverses 

investigacions que moltes de les persones desaparegudes ni tan sols consten en un registre.91 

Un altre clar indicador de la magnitud de la repressió és el nombre de fosses comunes 

repartides per tot el territori de l’Estat. D’acord amb les dades proporcionades pel Ministeri de 

Justícia, en total estaríem parlant de l’existència d’aproximadament 2.591 fosses en les quals, 

segons la informació aportada per les associacions memorialistes, hi ha unes “130.000 víctimes 

de la Guerra Civil i el règim franquista”.92  

En el següent mapa, per una banda, es mostra “ l’ubicació de les localitats on s'han trobat 

fosses” i, per l’altre, “la mida del cercle representa el nombre de víctimes exhumades”. Així 

doncs, el Valle de los Caídos és avui dia la fossa amb major nombre de víctimes exhumades i 

Andalusia, Aragó i Astúries les comunitats autònomes a on s’han identificat més fosses.93 

 

 

Font: eldiario.es94  
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Deixant de banda el debat sobre quin és el nombre exacte de víctimes de la repressió franquista, 

molts autors sostenen que es va tractar d’una repressió de “caràcter sistemàtic, premeditat i 

organitzat” i, actualment, hi ha suficients proves per afirmar que durant la Guerra Civil i la 

dictadura (1936-1975) a Espanya es van perpetrar greus i massives violacions de drets humans: 

“fusilaments sense judici previ o sense cap mena de prova contra els acusats i amb l’absència de 

garanties processals, el caràcter arbitrari de les detencions i condemnes, la massiva utilització de 

la tortura per part de les autoritats civils i militars”, el robatori sistemàtic de nadons, etc.95  

No hi ha una opinió doctrinal unànime respecte a quina ha de ser la tipificació dels crims 

comesos durant la Guerra Civil i el franquisme. Mentre que un sector de la doctrina sosté que es 

tracta de fets que constitueixen delictes conforme al dret internacional (com els crims contra la 

humanitat o el genocidi), l’altra part de la doctrina i la jurisprudència dels tribunals espanyols 

apunta que la qualificació dels fets com a crims internacionals és errònia. Aquestes posicions 

seran desenvolupades al comentar la interlocutòria de 16 d’octubre de 2008 del Jutjat Central 

d’Instrucció Nº. 5 de l’AN 96, amb la que s’acceptà per part de Baltasar Garzón la competència 

per investigar tals crims, i la STS 101/2012, de 27 de febrer de 201297. 

4. LA JUSTÍCIA TRANSICIONAL A ESPANYA: ELS MECANISMES ADOPTATS 

Recapitulant la definició donada en el marc teòric, la  justícia transicional és una noció de 

justícia que busca donar resposta a com fer front als crims d’especial gravetat comesos per un 

“règim dictatorial i/o durant un conflicte armat”, normalment en el marc “d’un procés de transició 

a la democràcia i/o la pau”.98 Ara bé, la justícia transicional i els seus mecanismes no sempre es 

promouen exclusivament durant el període de transició, sinó que també hi ha casos en què es 

donen, en part o en tot, a posteriori.  

Precisament en el cas d’Espanya es parla d’una “justícia transicional tardana”, perquè les 

mesures adoptades durant la Transició per garantir els drets de les víctimes van ser tan escasses i 

discretes que no donen peu a parlar d’un procés de justícia transicional com a tal .99 Per aquest 

motiu, Jon Elster, un gran referent en el tema, considera que “el cas espanyol és únic dins de les 

transicions a la democràcia, pel fet que hi va haver una decisió deliberada i consensuada d’evitar 

la justícia transicional”100. Això és el que es coneix com a “pacte de l’oblit”, que es va celebrar de 
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96 Interlocutòria de l’Audiència Nacional (Jutjat Central d’Instrucció, Nº. 5), de 16 d’octubre de 2008. 
97 Sentència del Tribunal Suprem 101/2012 (Sala segona, penal), de 27 de febrer de 2012. 
98 Chinchón, J. (2011). “Justicia transicional...”, op. cit., pp. 101-106. 
99 Tamarit, J. (2014). “Memoria histórica y justicia transicional en España: el tiempo como actor de la justicia penal”. Anuario 

Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, 2, pp. 44-47. Recuperat de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4998572 
[Consultat el 4 de març de 2019] 
100 Elster, J. (2006). Rendición de cuentas: la justicia transicional en perspectiva històrica, p. 80. Recuperat de 
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forma poc explícita entre les forces del règim franquista i les forces democràtiques opositores i 

que es va materialitzar jurídicament a partir de l’aprovació de la Llei d’Amnistia de 1977.101 

Precisament, pel fet que aquesta llei impedeix l’enjudiciament dels responsables dels crims 

comesos durant la Guerra Civil i el franquisme, s’ha arribat a dir que Espanya és l’”antítesi de la 

justícia transicional”102, perquè “no hi pot haver justícia transicional sense l’administració de 

justícia”103.  

Així doncs, a diferència d’altres països en què el procés de transició va suposar la ruptura amb  

l’antic règim (n’és un bon exemple Portugal, on es van depurar totes les persones associades al 

salazarisme)104, a Espanya es va produir una “transició per consens”, cosa que ha tingut una gran 

incidència respecte al tipus de polítiques públiques de memòria que s’han impulsat. Així ho sosté 

la politòloga Iman Benchili, que defensa que, mentre que “una transició per ruptura crea polítiques 

públiques de ruptura”, “una transició per consens té tendència a crear polítiques públiques de 

consens” basades en “l’oblit, l’absència de polítiques públiques de justícia, una memòria comú 

creada i una veritat parcial imposada” i que això permet explicar les deficiències de la justícia 

transicional espanyola.105  

Després de l’aprovació de la Constitució de 1978 es van prendre algunes mesures dirigides a 

“reconèixer i reparar els danys i perjudicis que la guerra civil i la dictadura va causar a determinats 

col·lectius, però no es va abordar una política pública integral de reparació a les víctimes i de 

reivindicació dels valors democràtics la defensa dels quals va causar la seva victimització”.106 

Davant d’aquesta situació l’any 2000 va sorgir el moviment memorialista, que va iniciar el procés 

de recuperació de la memòria històrica a Espanya amb l’objectiu, entre altres coses, d’aconseguir 

la “implantació d’un programa de justícia transicional” que permeti satisfer el dret a la veritat, a 

la justícia i a la reparació de les víctimes.107 Finalment, arran de la pressió del moviment, algunes 

de les seves demandes van entrar en l’agenda política i parlamentària i es van acabar traduint en 

normes tendents a satisfer-les. Actualment, les mesures més importants (i alhora més polèmiques) 

del procés de justícia transicional a Espanya són l’aprovació de la Llei de la Memòria Històrica 

de 2007 i l’inici del procés judicial contra els crims del franquisme, el 2008 a l’AN, per part de 

                                                           
101 Alday, R. (2015). Asociación para la Recuperación..., op. cit.   
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107 Alday, R. (2011). “Conceptos contra el Olvido...”, op. cit., p. 7. 
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Baltasar Garzón.108 

Hi ha l’opinió generalitzada que el programa de justícia transicional implantat és del tot 

insuficient per acabar amb la impunitat i satisfer els drets de les víctimes. En aquest sentit, d’acord 

amb la mencionada classificació dels models de justícia transicional elaborada per l’Institut Max-

Planck de Dret Penal Comparat i Internacional109, en funció dels mecanismes adoptats, es manté 

que a Espanya s’ha passat d’un “model d’oblit del passat absolut”, que imperà durant la Transició, 

a un “model d’oblit del passat absolut amb rehabilitació parcial”. És a dir, a un “model basat en 

la renúncia a tota mesura de caràcter sancionador i a tota forma d’investigació de la veritat i en el 

que el passat s’afronta exclusivament a través de la rehabilitació parcial de les víctimes”110, cosa 

que implicaria l’incompliment per part de l’Estat espanyol de les seves obligacions internacionals 

envers les víctimes. 

Per tal de comprovar si realment això és així o no, a continuació es comenten els principals 

mecanismes de justícia transicional adoptats a Espanya, distingint entre les mesures de justícia 

històrica, justícia penal, justícia reparadora i justícia administrativa com a contrapartida al dret de 

les víctimes a la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, respectivament, i 

s’analitzen tenint en compte la seva idoneïtat a la llum del dret internacional, partint de la base 

dels pronunciaments i de les recomanacions d’organitzacions internacionals com Amnistia 

Internacional i de les Nacions Unides. En concret, en el marc del Consell de Drets Humans de les 

Nacions Unides, es tenen sobretot en compte l’Informe del Grup de Treball sobre les 

Desaparicions Forçades o involuntàries de 2 de juliol de 2014111, sobre la seva missió a Espanya 

del 23 a 30 de setembre de 2013, i l’informe de l’ex Relator Especial sobre la promoció de la 

veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff 112 (en endavant, 

Relator Especial), de 22 de juliol de 2014, relatiu a la seva visita oficial a Espanya del 21 de gener 

al 3 de febrer de 2014. 

I, com ja s’ha avançat en la introducció, en l’estudi d’aquests mecanismes, es realitza una 

anàlisi crítica de dues lleis, de la Llei d’Amnistia de 1977, en el marc de l’anàlisi de les mesures 

que integren el mecanisme de justícia penal, com un dels grans obstacles a l’hora d’acabar amb 

la impunitat dels crims comesos pel règim franquista; i la Llei de la Memòria històrica de 2007, 

respecte del mecanisme de justícia administrativa, històrica i reparadora, tot fent referència a les 
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qüestions més problemàtiques que planteja: les indemnitzacions i reparacions de caràcter 

econòmic; la reparació moral; les exhumacions i la identificació de les víctimes; la simbologia i 

els llocs de memòria; els arxius i la documentació, etc. 

4.1. Justícia  històrica i el dret a la veritat 

4.1.1. Arxius i documentació 

Els arxius són col·leccions de documents i són molt importants per dos motius: pel seu paper 

en la societat com a “garants dels drets dels ciutadans (són les proves documentals de la seva 

identitat, dels seus béns patrimonials i de les seves relacions amb l’administració”, etc.) i perquè 

són “elements essencials per la conformació de la memòria col·lectiva dels pobles”. En aquest 

sentit, encara guanyen més rellevància si fan referència a períodes històrics com una guerra o un 

procés de transició d’un règim dictatorial a la democràcia o d’un conflicte armat a la pau, en la 

mesura que poden contenir informació sobre les violacions de drets humans comeses en tals 

períodes. Consegüentment, garantir-ne l’accés i la seva conservació és clau per la reparació de les 

víctimes, perquè puguin saber la veritat i tenir proves contra els responsables de tals violacions i 

poder-los enjudiciar.113 

Durant la dictadura franquista la política d’arxius no es va caracteritzar precisament per 

protegir i conservar els arxius. Si bé és veritat que es van aprovar alguns instruments normatius 

com, per exemple,  el Decret de 24 de juliol de 1947 sobre Ordenació dels Arxius i Biblioteques 

i del Tresor històric-documental i bibliogràfic114 o el Decret de creació de l’Arxiu General de 

l’Administració Civil115, es va tractar d’una “política de mínims”, tant pel que fa a personal com 

a les inversions, cosa que va provocar la degradació de gran part del patrimoni documental i el 

deficient funcionament dels centres arxivístics. Segons Mariona Corominas Noguera, que va ser 

Presidenta de l’associació Arxivers sense Fronteres, defensa que aquesta línia d’actuació és la que 

“ha determinat la política d’arxius en l’etapa de la transició política a la democràcia i dels governs 

de les últimes dècades”.116 

En el marc de les Nacions Unides, el Conjunt de Principis contra la impunitat en els principis 

14 a 18 fa referència a la necessitat d’adoptar mesures dirigides a la preservació i a facilitar la 

consulta dels arxius per tal de determinar les violacions de drets humans i/o dret humanitari, 
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entenent els arxius com les “col·leccions de documents relatius violacions dels drets humans i el 

dret humanitari” de fonts com els “organismes de govern nacionals” i “organismes locals” que 

hagin tingut un paper important en relació amb les violacions; “organismes estatals” com el poder 

judicial i els documents recopilats per òrgans d’investigació, com les comissions de la veritat.117 

A Espanya la regulació més actual sobre la matèria la trobem a la Llei 52/2007, de 26 de 

desembre, que en dedica els articles 20 a 22. El reconeixement del dret a l’accés als fons dels 

arxius públics i privats i l’obtenció de còpies (article 22) es tracta, sens dubte, de l’aspecte més 

important de la norma en l’àmbit dels d’arxius i la documentació, ja que això abans de la seva 

entrada en vigor “depenia sovint de la perseverança dels investigadors i de la bona predisposició 

dels arxivers” 118. Per tal de recopilar i facilitar el dret d’accés a la informació de la Guerra Civil, 

el franquisme i la Transició, en base a l’article 20 es va constituir el Centre Documental de la 

Memòria Històrica, la seu del qual radica a la ciutat de Salamanca i que integra l’Arxiu General 

de la Guerra Civil Espanyola. La seva estructura i funcionament s’estableix en el Reial Decret 

697/2007, d’1 de juny119, on s’especifica que aquest Centre Documental és de titularitat i gestió 

estatal (article 1.1), que el seu òrgan rector és un Patronat (article 3) i que la seva funció és:  

Reunir i recuperar tots els fons documentals, testimonis orals i per qualsevol altre mitjà relatius 

al període històric comprès entre 1936 i 1978, fonamentalment perquè siguin posats a disposició 

dels interessats, dels investigadors i ciutadans en general, mitjançant activitats museístiques, 

pedagògiques i les que siguin necessàries per proporcionar el coneixement de la nostra història 

recent (article 1.2).120 

Tot i aquestes mesures, la teoria dista molt de la pràctica i encara són notables les dificultats 

dels interessats a l’hora d’accedir als documents i a alguns fons d’arxius. Així ho sosté el Relator 

Especial en el seu informe dedicat a Espanya. Si bé té en consideració els esforços de la llei en 

crear el Centre de Documentació i en promoure el dret a l’accés, també observa que per regla 

general no és possible l’accés lliure als arxius, que hi ha “una àmplia dispersió de la informació” 

i que la impossibilitat d’accedir als fons dels arxius en molts casos es deu la falta de recursos 

tècnics i de personal, d’entre altres molts problemes.121 

D’altra banda, el Relator també destaca que s’han de revisar els criteris de privacitat i 

confidencialitat als que estan subjectes determinats documents i fons de tal forma que s’ajustin a 

les exigències internacionals, sobretot les referents al dret a la veritat. En aquest sentit, li preocupa 

especialment la restricció de l’accés a documents històrics i a fons judicials militars, que es 
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justifica al·legant l’existència de “riscos a la seguretat nacional i la Llei de Secrets Oficials”.122 

En la mateixa línia, Amnistia Internacional recomana al Congrés dels Diputats que reformi la Llei 

de Secrets Oficials perquè sigui conforme als “estàndards internacionals de drets humans” i que 

prengui les mesures legislatives necessàries per preservar els arxius.123 

Així doncs, davant de la incapacitat de la legislació vigent de resoldre aquestes traves, el 

Relator recomana a l’Estat l’establiment d’una “política estatal d’arxius” per tal de garantir de 

forma efectiva el dret d’accés a tots els fons i documents i precisa que, per exemple, ho podria fer 

a partir de l’aprovació d’una Llei d’Arxius124, com ja han fet la majoria de Comunitats Autònomes 

(la Comunitat Valenciana a partir de la Llei 3/2005, de 15 de juny, d’Arxius; Catalunya amb la 

Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents, etc.), que reguli clarament el “funcionament 

del sistema arxivístic espanyol”125.  

4.1.2. La “privatització” de les exhumacions i de la identificació de les víctimes 

L’exhumació de les víctimes de la Guerra Civil i de la repressió franquista es realitza a 

iniciativa dels familiars i amb la intervenció d’especialistes de diferents àmbits (“historiadors, 

arqueòlegs i especialistes forenses”), en la mesura que constitueix una tasca interdisciplinària.126 

Actualment es segueixen protocols científics a tal efecte, però no sempre ha estat així. En aquest 

sentit, Paloma Aguilar Fernández distingeix entre les “exhumacions del primer cicle” i les 

“exhumacions del segon cicle”. Les primeres van ser efectuades pels familiars i amics de les 

víctimes sense seguir cap mena de metodologia científica (“no tenien coneixements anatòmics i 

van utilitzar eines pròpies de tasques agrícoles per recuperar, amb freqüència només parcialment, 

les restes”; “els ossos, en la majoria d’ocasions, s’apilaven d’acord amb la seva mida, sense 

preservar la seva individualitat” i, de vegades, aconseguien “identificar a les víctimes per algun 

defecte físic o per la troballa d’efectes personals”). A diferència d’aquestes, les del segon cicle 

(que es va iniciar el 2000 i que continua vigent) es caracteritzen per la intervenció d’equips de 

professionals que segueixen una metodologia científica i la col·laboració de persones 

voluntàries.127 

La localització i la identificació de les víctimes és, sens dubte, un dels temes més delicats als 

que fa referència la Llei 52/2007, de 26 de desembre. Els articles 11 a 14 preveuen mecanismes i 

                                                           
122 Ibíd. 
123 Amnistía Internacional (2017). “Diez recomendaciones de Amnistía Internacional al Parlamento”. Recuperat de 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/10_recomendaciones_al_Parlamento.pdf [Consultat el 12 de març de 2019] 
124 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
125 Quintana, A. (2011). “Archivos...”, op. cit. p. 100. 
126 Espanya. Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 

septiembre de 2011, por el que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación en exhumaciones 
de víctimas de la guerra civil y la dictadura. (BOE [en línia], de 27 de setembre de 2011, núm. 232, pàgines 101916 a 101923). 

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206 > 
127 Aguilar, P. (2018). “Memoria y transición en España. Exhumaciones de fusilados republicanos y homenajes en su honor”. Historia 
y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, (39), pp. 294-295. 

https://www.es.amnesty.org/uploads/media/10_recomendaciones_al_Parlamento.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206


29 
 

mesures relacionades amb aquestes tasques com a contrapartida al dret a la veritat, però també al 

dret a la reparació. En primer lloc, l’article 11 estableix un “principi de col·laboració”128 de les 

administracions públiques amb els particulars per a la localització i identificació de víctimes, en 

virtut del qual les “administracions públiques [...] han de facilitar als descendents directes de les 

víctimes que així ho sol·licitin les activitats d'indagació, localització i identificació de les persones 

desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o la repressió política posterior i el parador 

s'ignori”. I també hauran de facilitar aquestes tasques respecte a les entitats que ho sol·licitin, 

sempre que estiguin “constituïdes abans de l'1 de juny de 2004” i “incloguin el desenvolupament 

d'aquestes activitats entre els seus fins”. A més a més, l’Administració general de l’Estat haurà 

d’establir “subvencions per sufragar les despeses derivades” d’aquestes activitats.129 

El Relator Especial manifesta que la llei comporta la “privatització de les exhumacions”, 

perquè, com l’Estat es limita a facilitar les tasques d’exhumació i identificació, són les famílies 

de les víctimes i a les associacions les que n’han d’assumir la responsabilitat.130 Això provoca la 

indefensió de les víctimes i “és incompatible amb les obligacions internacionals assumides per 

l’Estat en matèria d’investigació i reparació, que inclouen [...] el reconeixement a la veritat i 

l’entrega de les restes per a la seva digna sepultura”.131 En conseqüència, tant ell com Amnistia 

Internacional recomanen a l’Estat que revisi aquest model de responsabilitat sobre les 

exhumacions i que destini el pressupost necessari per a la seva realització.132 

D’altra banda, el Grup de Treball de Nacions Unides sobre les Desaparicions Forçades o 

Involuntàries (en endavant, Grup de Treball sobre les Desaparicions) critica que no s’hagi 

establert una “obligació estatal d’actuar d’ofici” i sosté que “totes les iniciatives relatives a la 

recerca de desapareguts han de ser assumides com una obligació estatal i han de ser part d’una 

política d’Estat integral, coherent, permanent, cooperativa i col·laborativa”.133  

Un altre aspecte important de la llei és el mandat establert en l’article 12, en virtut del qual 

l’Estat ha d’elaborar un protocol per les exhumacions i un mapa que indiqui la ubicació de les 

fosses. Així doncs, d’acord amb l’article 12.1 l’Estat va elaborar un “protocol d’actuació científica 

i multidisciplinari”134 en les exhumacions, que “ha de servir com a guia metodològica i 

procedimental” als equips científics que les realitzen, quan no hi hagi un protocol aprovat per la 

Comunitat Autònoma en la qual es trobi la fossa. I, complint el mandat establert en l’article 12.2, 

el Govern de l’Estat va confeccionar un “mapa integrat que compren tot el territori espanyol”, en 

                                                           
128 Alday, R. (2015). “Exhumaciones”. Recuperat de http://memoriahistorica.org.es/4-3-exhumaciones/ 
129 Espanya. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de 

quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. (BOE [en línia], de 27 de desembre de 2007, núm. 
310) <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296> 
130 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
131 Galella, P. (2014). “La obligación de investigar las desapariciones forzadas y su aplicación a los crímenes del franquismo en 
España”. Anuario mexicano de derecho internacional, 14, p. 110. 
132 Amnistía Internacional (2017). “Diez recomendaciones de Amnistía Internacional...”, op. cit.  
133 CoDHNU (2 de julio de 2014). “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones...”, op. cit. 
134 Espanya. Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre..., op. cit.  
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el qual es poden localitzar geogràficament “els terrenys en què s'han localitzat restes de persones” 

que van desaparèixer de forma violenta durant la Guerra Civil o la posterior repressió política.135 

D’aquesta manera, totes les persones que hi estiguin interessades poden accedir al mapa a la 

pàgina web136 creada pel Ministeri de Justícia. De les fosses que es té constància i que apareixen 

al mapa es pot diferenciar entre aquelles que han estat objecte d’exhumació total o parcial, les que 

no han estat intervingudes, les que han desaparegut i, finalment, les que han estat traslladades al 

Valle de los Caídos, tal com indica la llegenda del mapa. 

 

 

Cal puntualitzar que la construcció del mapa s’havia plantejat com un “procés continuat i 

dinàmic”137, amb una actualització constant de les dades recollides, tant pel que fa a la 

senyalització de la localització de noves fosses com de les dades relatives a les fosses ja conegudes 

                                                           
135 Espanya. Ley 52/2007, de 26 de diciembre..., op. cit.  
136 Ministerio de Justicia (5 maig 2011). Mapa de fosas: Ley de Memória Histórica .Recuperat de 

http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarInformacion.htm   [Consultat el 18 de març de 2019] 
137 Ibid. 
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i marcades. Però les dades plasmades en el mapa no s’actualitzen d’ençà que el PP va entrar al 

govern el 2011, amb Mariano Rajoy com a President, com a conseqüència de la supressió de “les 

ajudes i subvencions a les associacions de Memòria Històrica encarregades de la tasca 

d'identificació i exhumació de cadàvers”.138 Per tant, avui dia, aquestes dades no són fiables i 

constitueixen simples aproximacions.  

4.1.3. Institucions de memòria històrica i mecanismes institucionals per l’aclariment de la veritat 

El 2008 el Consell de Ministres va crear l’Oficina de Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura, 

dins del Ministeri de Justícia, amb l’objectiu que “coordinés els treballs d’impuls, 

desenvolupament i seguiment de la Llei 52/2007”.139 Aquesta oficina es va encarregar de crear el 

protocol d’actuació sobre les exhumacions i el mapa de fosses explicats en l’epígraf anterior, però 

també tenia per funció “integrar i mantenir actualitzada la informació de les actuacions 

realitzades”; “informar els interessats sobre les normes dictades en desplegament de la Llei 

52/2007 i facilitar l'assessorament sobre els drets, les condicions i els procediments per al seu 

exercici”; “facilitar a les administracions públiques, organismes, entitats, institucions, 

associacions i als interessats la informació sol·licitada sobre les matèries referides a l'esmentada 

Llei”, etc.140 Finalment, l’Oficina va ser suprimida el 2012 per part del Govern de Mariano Rajoy 

i les seves funcions van ser assumides per la “Divisió de Drets de Gracia i Altres Drets”, al·legant 

que l’Oficina ja havia complert amb les funcions per les quals havia estat creada i que les 

demandes que rebia eren reduïdes. Respecte a aquest tema, el Relator Especial manifesta que les 

víctimes i les associacions consideren que “les instàncies de l’Estat, inclosa aquesta Divisió, no 

atenen les seves necessitats”, per la qual cosa s’han vist obligades a assumir les tasques de 

localització, exhumació i identificació de les restes, “l’accés a documentació i arxius”, etc.141 

Al mateix temps, segons el Relator Especial, hi ha molta informació sobre la repressió 

franquista, però aquesta està “dispersa, utilitza metodologies diferents i necessita verificació” i 

“no existeixen censos oficials de víctimes, ni de dades o estimacions oficials sobre el nombre total 

de víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura”. Consegüentment, afirma que és necessària la 

creació d’un “mecanisme oficial per l’aclariment de la veritat”142, així com ja ho havia fet el 

Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que l’any 2009 va recomanar a l’Estat espanyol 

l’establiment d'una “comissió d'experts independents encarregada de restablir la veritat històrica 

                                                           
138 Sánchez, R. (2015). 40 años de desmemoria..., op. cit.   
139 Espanya. Orden PRE/3749/2008, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros sobre creación 

de la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. (BOE [en línia], de 24 de desembre de 2008, núm. 309, pàgines 
51900 a 51901). < https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296 > [Consultat el 18 de març de 2019] 
140 Ibíd. 
141 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
142 Ibíd. 
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sobre les violacions dels drets humans comeses durant la guerra civil i la dictadura”.143 En aquesta 

mateixa línia, Amnistia Internacional recomana la constitució d’una comissió de la veritat, que 

respecti els principis 6 a 13 del Conjunt de principis contra la impunitat i que serveixi per satisfer 

amb el dret a la veritat de les víctimes.144 Tot i aquestes successives recomanacions, l’Estat 

espanyol segueix sense adoptar una política estatal de promoció de la veritat. 

Per últim, convé ressaltar que algunes comunitats autònomes han impulsat iniciatives 

importants en matèria de memòria i veritat, que van més enllà del previst per la Llei de Memòria 

Històrica. N’és un bon exemple la creació del Memorial Democràtic l’any 2007 a Catalunya, que 

“té per objecte desenvolupar les polítiques públiques dirigides a l’acció cívica de recuperació, 

commemoració i foment de la memòria democràtica”.145 El Relator Especial valora molt 

positivament aquests tipus d’iniciatives, però li preocupa que encara no s’hagin portat a terme 

“iniciatives similars a nivell d’Estat” i destaca que “no supleixen les necessitats d’una política 

d’Estat i de mecanismes oficials de la veritat”.146 

4.2. Justícia penal i el dret a la justícia 

4.2.1. Actuació de la justícia espanyola: de l’AN a la STS 101/2012, de 27 de febrer 

Com ja s’ha mencionat en el marc teòric, la memòria històrica va ser negada durant el període 

compres entre 1936 i 1977, que en la primera etapa de la transició (de 1977 a 1981) es va 

implementar la “política de l'oblit” i des de 1982 fins a 1996 va produir-se la “suspensió de la 

memòria”.147 Aquesta situació de negació, oblit i suspensió de la memòria històrica durant tantes 

dècades és, sens dubte, un dels factors que permeten explicar perquè “des de l’inici de la 

democràcia” s’han comptabilitzat tan poques ocasions en què “els particulars han denunciat 

davant els tribunals crims de lesa humanitat”. Els casos més coneguts són tres: el cas Ruano 

(1996), la denúncia interposada per una associació de víctimes el 1998 per la “matança de 

Paracuellos del Jarama” i, el més rellevant, la denúncia presentada davant de l’AN el 2006 per 

part de nombroses víctimes i associacions memorialistes.148 

Aquest últim intent es va veure propiciat per la constatació de què “la Llei de Memòria 

històrica no anava a incloure en el seu articulat l’obligació d’investigar en seu judicial els fets 

                                                           
143 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (5 de enero de 2009). Observaciones finales del Comité de Derechos 

Humanos al 5º informe periódico de España, CPR/C/ESP/CO/5. Recuperat de file:///C:/Users/Pere/Downloads/G0940136.pdf 
[Consultat el 18 de març de 2019] 
144 Amnistía Internacional (2017). “Diez recomendaciones de Amnistía Internacional...”, op. cit. 
145 Catalunya. Llei 13/2007, de 31 d'octubre, del Memorial Democràtic. (BOE [en línia], 27 de novembre de 2007, núm. 284, pàgines 
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147 Maestre, F. (2006). Contra el Olvido..., op. cit.  
148 Rodríguez, J. (2014). El derecho a la verdad…, op.cit, pp. 173. 
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relacionats amb la repressió franquista”.149 Abans de la seva aprovació, la llei havia generat grans 

expectatives respecte a la satisfacció de les demandes del moviment memorialista, però un cop 

constatada la seva insuficiència, acudir als tribunals es va presentar com l’última via per acabar 

amb la impunitat. 

Així doncs, el 15 de desembre de 2006, nombroses víctimes i associacions van interposar 

diverses denúncies davant de l’AN: 

Totes elles per presumptes delictes de detenció il.legal basades en els fets que es descriuen en 

les mateixes, fonamentalment per l'existència d'un pla sistemàtic i preconcebut d'eliminació 

d'oponents polítics a través de múltiples morts, tortures, exili i desaparicions forçades 

(detencions il·legals) de persones a partir de 1936, durant els anys de Guerra Civil i els següents 

de la postguerra, produïts en diferents punts geogràfics del territori espanyol.150 

 

No va ser fins al 2008 que el jutge Baltasar Garzón, per mitjà de la interlocutòria de 16 

d’octubre de 2008 del Jutjat Central d’Instrucció Nº. 5 de l’AN151, va acceptar la competència per 

tramitar la causa “per  presumptes delictes permanents de detenció il·legal, sense donar raó del 

parador, en el context de crims contra la humanitat”152 i va “adoptar importants mesures per iniciar 

la investigació judicial dels fets denunciats”153, com l’autorització d’exhumacions. No obstant 

això, un mes més tard, el 18 de novembre de 2008, va dictar una altra interlocutòria en la qual 

acordà “la inhibició de la causa a favor dels jutjats d'instrucció de les localitats a les quals 

pertanyen els llocs en què estiguin ubicades les fosses identificades”.154  

El raonament jurídic de Garzón en la interlocutòria de 16 d’octubre de 2008 no va deixar 

indiferent a ningú. Javier Chinchón Álvarez explica que la posició del jutge xoca i dista molt de 

les “posicions més clàssiques sobre moltes de les qüestions en joc”, en la mesura que el raonament 

que va construir era “interessant” i “complex”, però alhora “arriscat”. Entre els seus detractors hi 

havia Manos Limpias i Falange, que l’any2009 van interposar una querella contra el jutge per un 

pressumpte delicte de prevaricació.155 El mateix any el TS va admetre la querella a tràmit156 i 

                                                           
149 Alday, R. (2015). “CASOS: El derecho a la verdad y la obligación de investigar: el “caso Garzón” y las víctimas del franquismo 
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Nacional (Jutjat Central d’Instrucció, Nº. 5), de 16 d’octubre de 2008, p.1-3. 
151 Interlocutòria de l’Audiència Nacional (Jutjat Central d’Instrucció, Nº. 5), de 18 de novembre de 2008. 
152 Interlocutòria de l’Audiència Nacional (Jutjat Central d’Instrucció, Nº. 5), de 16 d’octubre de 2008. 
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_la_Audiencia_Nacional_por_el_que_se_acepta_la_competencia_para_investigar_los_c.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYG
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l’any 2010 va ordenar l’obertura d’un procés penal contra Garzón157. Finalment, la sentència de 

la Sala Penal del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2012 el va absoldre.  

Deixant de banda la part de la sentència que fa referència a l’absolució pel delicte de 

prevaricació, és essencial comentar la resta del seu contingut, ja que “declara la impossibilitat 

legal d’investigar en els tribunals espanyols els crims de la Guerra Civil i la dictadura 

franquista”158, a partir d’una sèrie d’arguments que han estat considerats contraris a les 

obligacions internacionals d’Espanya per gran part de la doctrina, Amnistia Internacional, el 

Relator Especial i el Grup de Treball sobre les Desaparicions, entre molts altres. 

El TS sosté que Garzón tipifica de forma errònia els fets i que aquest error n’“arrossega altres”. 

En primer lloc, si bé reconeix que els fets són delictes contra la humanitat d’acord amb les normes 

vigents en l’actualitat159, declara que “el cos normatiu que conformava la legalitat penal 

internacional no estava vigent al temps de la comissió dels fets” i que, per tant, “la qualificació 

dels fets [...] com a delicte contra la humanitat” no procedeix, sinó que han de ser tipificats com 

a delictes comuns.160 A més a més, en tractar-se de delictes comuns, d’acord amb el CP ja han 

prescrit. Per contra, Amnistia Internacional defensa que “en el moment en què es van cometre els 

crims denunciats (1936-1951) tals conductes ja constituïen crims de dret internacional” i que, per 

tant, són imprescriptibles.161  

D’altra banda, el TS afegeix que els delictes, a part d’estar prescrits, estan amnistiats per la 

Llei d’Amnistia de 1977162. Cal recordar que, mentre que a l’article 1 s’amnistia a tots els presos 

polítics de la dictadura franquista, la lletra e) i f) de l’article 2 estableix l’amnistia per a tots aquells 

“delictes i faltes que poguessin haver comès les autoritats, funcionaris i agents de l'ordre públic, 

amb motiu o ocasió de la investigació i persecució dels actes inclosos en aquesta Llei”, així com 

“els delictes comesos pels funcionaris i agents de l'ordre públic contra l'exercici dels drets de les 

persones”.163 I també declara que “el dret a conèixer la veritat històrica no forma part del procés 

penal”164. 

Des de les Nacions Unides s’ha expressat de forma reiterada que la Llei d’Amnistia de 1977 

resulta incompatible amb les obligacions internacionals de l’Estat espanyol165, perquè impedeix 

obrir un procés judicial per investigar els fets i enjudiciar als presumptes responsables de les 
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violacions. Per aquest motiu, diversos organismes com el Comitè de Drets Humans, el Comitè 

contra la Tortura, el Comitè contra les Desaparicions Forçoses, d’entre altres, li han recomanat en 

repetides ocasions que la derogui 166 o, en el cas del Relator Especial, que se’n revisin o anul·lin 

les disposicions contràries al Dret internacional, de tal forma que no impedeixi la investigació 

dels fets i permeti l’accés a la justícia a les víctimes.167 Tot i això, avui dia l’Estat segueix ignorant 

aquestes recomanacions i defensant la vigència i oportunitat de la llei.168 

Convé recordar que el dret de les víctimes a la justícia està íntimament lligat a l’obligació de 

l’Estat d’investigar les greus violacions de drets humans i de perseguir, enjudiciar i, quan 

correspongui, sancionar als responsables, així com de “derogar la legislació que afavoreixi la 

impunitat dels autors”.169 Però a Espanya no s’està fent cap esforç per lluitar contra la impunitat, 

no s’ha perseguit, enjudiciat ni sancionat a cap dels responsables de les violacions, per ara no 

sembla una opció viable la reforma o derogació de la Llei d’Amnistia i, a diferència del que 

defensen les autoritats espanyoles, no s’estan investigant els crims internacionals comesos durant 

la Guerra Civil i el franquisme, cosa que implica la vulneració del dret a la justícia i a un recurs 

efectiu de les víctimes, així com del seu “dret a la veritat”. Precisament, Amnistia Internacional 

en el seu informe Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra 

Civil y el franquismo en España conclou que no és cert que s’estigui investigant, a partir de l’ 

anàlisi detallat de “les respostes que ha donat la justícia espanyola -inclosa la sentència del 

Tribunal Suprem- a les víctimes”, que bàsicament ha sigut l’arxiu o la desestimació dels casos.170   

En definitiva, des de la perspectiva de la justícia transicional, Espanya no es caracteritza per 

aconseguir un equilibri raonable entre les exigències de justícia i pau, en la mesura que 

l’aprovació de la Llei d’Amnistia del 1977 suposà el sacrifici del dret a la justícia de les víctimes 

dels crims del franquisme a fi d’assolir una “presumpta reconciliació”171. El discurs polític 

dominant era el de la defensa de l’oblit i el perdó, com quelcom indispensable per a la 

“reconciliació nacional”, i l’aprovació de la Llei d’Amnistia com a garantia per la “governabilitat, 

l’estabilitat i la pau”.172 Respecte d’aquesta situació, el politòleg català Josep Colomer afirma que:  

Sota l'apel·lació emocional a la 'reconciliació nacional' es va córrer un espès vel sobre el passat 

i es va acceptar que aquells actes de violència institucional comesos al llarg de la dictadura 

quedessin impunes. A canvi, els reformistes procedents del règim autoritari van acceptar 

alliberar tots els presos polítics, legalitzar al Partit Comunista d'Espanya (PCE) i celebrar unes 

eleccions autènticament democràtiques el juny de 1977.173 
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171 López, P. (2014). Crímenes del franquismo..., op.cit, p. 2.   
172 Pallín, J. A. i Alday, R. (2008). Derecho y memoria històrica..., op. cit., p. 10. 
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Per consegüent, en el cas d’Espanya, no podem parlar d’un procés de reconciliació just o, ni 

tan sols, d’una verdadera reconciliació, perquè només s’entén que aquesta s’ha produït “si es 

satisfà efectivament la necessitat de justícia per a tots”, cosa que aquí no ha passat. A més a més, 

la reconciliació no pot servir en cap cas d’“excusa per a la impunitat, per oblidar o un simple 

perdó”, ni adoptar-se com una “alternativa a la veritat o a la justícia”174.  

4.2.2. Aplicació de la justícia universal a Espanya i la Querella Argentina 

El principi de jurisdicció universal (també anomenat justícia universal o principi 

d’universalitat) el trobem materialitzat en l’ordenament espanyol a l’article 23.4 de la Llei 

Orgànica del Poder Judicial (d’ara endavant, LOPJ), en el que es preveu la competència dels 

tribunals espanyols per conèixer de certs delictes de gravetat comesos fora d’Espanya com els 

genocidis, els delictes de lesa humanitat o els delictes de tortura, entre d’altres.175   

Si bé el principi de jurisdicció universal “regia amb tota la seva força i extensió” a Espanya 

fins al 2009, s’ha vist sotmès a una “reforma legal reduccionista”. En particular, la jurisdicció 

universal s’ha vist notablement limitada a partir de dues reformes de la LOPJ, la primera, la 

introduïda per la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei de reforma 

de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, per la qual es modifica 

la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i, la segona, per la Llei Orgànica 1/2014, 

de 13 de març, de modificació de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, relativa 

a la justícia universal.176 Aquesta limitació no s’ha produït exclusivament a Espanya, sinó que es 

pot parlar d’un “procés d’involució”177 en molts altres estats que també han apostat per a aplicar-

la de forma restrictiva i fer-ne un ús més aviat excepcional.178 

En efecte, abans de la reforma del 2009, l’article en qüestió no imposava cap mena de limitació 

a la jurisdicció espanyola per conèixer dels “fets comesos per espanyols o estrangers fora del 

territori nacional susceptibles de tipificar-se, segons la llei espanyola” com a delicte de genocidi, 

delictes de lesa humanitat o delictes de tortura, entre altres.179 Ara bé, el principi de jurisdicció 

universal veu molt limitat el seu abast a partir de la reforma de la LOPJ de 2009, ja que suposa 

l’exigència de “determinats punts de connexió amb Espanya que abans no s’exigien”180, i a partir 
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de la reforma de 2014, que estableix que tals delictes només podran ser perseguits “prèvia 

interposició de querella pel perjudicat o pel Ministeri Fiscal”181, la qual cosa “impedeix la 

persecució a instàncies únicament d’ONG’s que actuïn com acusació popular”182. S’ha passat així 

d’un model de “jurisdicció universal pur o absolut” a un model “de jurisdicció universal relatiu o 

restringit”.183 

Així doncs, malgrat que Espanya ha estat pionera en l’aplicació de la jurisdicció universal 

(arran de la persecució dels greus crims comesos durant les dictadures militars de Xile i Argentina 

i pels governs militars de Guatemala, com també per la investigació del genocidi de la Xina en el 

Tibet), les recents reformes de la LOPJ dificulten força la possibilitat que els tribunals espanyols 

exerceixin aquesta jurisdicció.184 En aquest sentit, les paraules de Carmen Vallejo Peña sintetitzen 

de forma clara aquesta situació i les seves conseqüències envers les víctimes de crims 

internacionals: 

La reforma legal espanyola suposa una evident involució de la jurisdicció universal a Espanya, 

que desaprofita les oportunitats de jurisdicció facultativa que ofereix el Dret Internacional 

convencional i desconeix el Dret Internacional consuetudinari. Amb això es priva les víctimes 

dels crims de genocidi, de guerra i de lesa humanitat, fins i tot si tenen nacionalitat espanyola, 

d'invocar el principi de jurisdicció universal que, per a aquesta categoria de crims de ius cogens, 

apareix com una obligació general que incumbeix a tots els estats.185 

 

El Relator Especial es mostra preocupat per aquestes circumstàncies i manifesta que s’han 

d’adoptar “mesures contra el debilitament de l’exercici de la jurisdicció universal per part dels 

tribunals espanyols”.186 

A més a més, actualment a Espanya ens trobem davant d’una situació paradoxal, tal com 

defineix Josep Tamarit. Per una banda, tot i que la justícia espanyola, en virtut del principi de 

jurisdicció universal, va investigar els crims comesos durant la dictadura militar argentina i el 

2005 l’AN va condemnar a l’exmilitar argentí Adolfo Scilingo per la comissió delictes de lesa 

humanitat durant la dictadura, la STS 101/2012 tanca la porta a la investigació dels crims de la 

Guerra Civil i el franquisme per part dels tribunals espanyols. I, per l’altre, davant la negativa de 

la justícia espanyola a investigar els crims comesos pel franquisme, les víctimes, els seus familiars 

i les associacions memorialistes i defensores dels drets humans el 2010 van decidir interposar una 

                                                           
els responsables siguin espanyols, o siguin estrangers amb residència habitual o que, sense tenir-la, hagin estat detinguts per les 

autoritats espanyoles i s’hagi denegat la seva extradició. 

 
181 Espanya. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial..., op. cit. 
182 Espinar, J. (s.d). “Principio de jurisdicción universal”…, op. cit. 
183 Peña, C. (2016). El estado de la jurisdicción universal..., op. cit., p. 52.  
184 Ibíd., p. 16. 
185 Peña, C. (2015). “La fragilidad de una jurisdicción universal complementaria de la justicia internacional penal: el reciente 

paradigma espanyol”. Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, 3, p. 123.Recuperat de  

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip/article/view/4239 [Consultat el 2 d’abril de 2019] 
186 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
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querella davant dels tribunals argentins, aconseguint així que s’investiguin els seus 

responsables.187 

D’aquesta forma, davant la vulneració del seu dret a un recurs efectiu a Espanya i fent ús de 

la justícia universal com a mecanisme complementari a la jurisdicció penal nacional per la 

persecució dels crims internacionals, el 14 d’abril de 2010, diversos familiars de víctimes i 

associacions espanyoles i argentines van interposar una querella davant dels tribunals de Buenos 

Aires “per genocidi i/o crims de lesa humanitat comesos en l’Estat espanyol per la dictadura 

franquista entre el 17 de juny de 1936, començament del cop cívic militar, i el 15 de juny de 1977, 

data de celebració de les primeres eleccions democràtiques”.188 

D’ençà que la jutgessa argentina María Servini de Cubría va acceptar el cas el nombre de 

querellants no va parar d’augmentar (va passar dels dos primers querellants a 89 el maig de 2013, 

a 235 el setembre de 2013, a 311 el gener del 2015, a 350 el març de 2015, etc.)189 i és l’únic 

procés judicial obert en el món “per les greus violacions de drets humans comeses durant la Guerra 

Civil i el franquisme”. Tot i això, actualment està pràcticament paralitzat per la falta de 

col·laboració d’Espanya a l’hora d’executar les ordres de detenció i d’extradició ordenades per la 

jutgessa.190 

En efecte, a part de que l’Estat no compleix les seves obligacions d’investigar i enjudiciar als 

responsables de les greus violacions i vulnera el dret a l’accés efectiu a la justícia de les víctimes, 

en comptes de col·laborar amb la justícia argentina està obstaculitzant la seva investigació.191 Per 

una banda, defensa que la justícia argentina no pot investigar els fets perquè ja s’està fent a 

Espanya, que és el que es coneix com el “principi de la facultat concurrent”, en virtut del qual un 

Estat només pot perseguir els crims contra la humanitat comesos en un altre Estat si aquest omet 

la seva obligació de fer-ho.192 Per contra, Amnistia Internacional conclou que no és cert que 

s’estigui investigant, en la mesura que la resposta de la justícia espanyola ha sigut, bàsicament,  

l’arxiu o la desestimació dels casos.193 Altrament, ha impedit la realització de videoconferències 

per mitjà de les quals la jutgessa argentina volia escoltar els testimonis de les víctimes. 

Precisament amb l’objectiu que es cancel·lessin el Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació 

d’Espanya va enviar un comunicat oficial a Carlos Bettini, que era aleshores l’Ambaixador 

d’Argentina a Espanya, “expressant-li el seu malestar pels esdeveniments”. I, com ja s’ha dit, els 
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tribunals espanyols han denegat les extradicions que ha ordenat la jutgessa respecte a diversos 

imputats en la querella.194   

Davant d’aquesta situació, el Relator Especial sosté que s’ha d’“assegurar la col·laboració de 

la justícia espanyola amb procediments judicials en l’exterior”195 i Amnistia Internacional 

remarca que Espanya no està col·laborant degudament amb el procés obert, en la mesura que 

l’està obstaculitzant, quan “el seu deure és col·laborar plenament i de bona fe amb la justícia 

argentina”196. 

4.3. Justícia reparadora i el dret a la reparació 

4.3.1. Programes de reparació: reparació material i simbòlica 

Recapitulant el que s’ha dit en el marc teòric, els Principis sobre els drets de les víctimes 

estableixen que les víctimes de greus violacions de drets humans tenen el dret a una “reparació 

plena i efectiva”, la qual compren mesures de “restitució, indemnització, rehabilitació i 

satisfacció”, així com les garanties de no repetició.197  

Des del final de la Guerra Civil i durant la dictadura, les víctimes del bàndol republicà i les del 

bàndol nacional van rebre un tracte diferenciat per part de l’Estat franquista. Aquest va 

implementar “a partir de 1937 un sistema de reparacions que establia pensions i beneficis, entre 

altres, per viudes i mutilats del bàndol nacional”. Però no va ser fins a la instauració de la 

democràcia que es van començar a prendre mesures per reparar els danys i perjudicis patits, com 

a conseqüència de la repressió franquista, per part de les víctimes del bàndol republicà (pensions 

per les víctimes de la guerra, pensions i indemnitzacions pels “períodes de presó durant el 

franquisme”, mesures dirigides a reparar a les persones que van haver de marxar a l’exili, etc.)198. 

D’aquesta forma, s’intenta “equiparar en drets a totes les persones que van patir danys i perjudicis 

derivats de la guerra civil”.199  

Finalment, la Llei de Memòria Històrica “referma la idea d’igualtat entre totes les víctimes”200, 

reconeix “millores de drets econòmics ja recollits en el nostre Ordenament” (articles 5 a 9) i  en 

l’article 10 preveu el dret dels familiars de les persones que van morir entre l’“1 de gener de 1968 

i el 31 de desembre de 1977”, en defensa de la democràcia, a percebre una indemnització 
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econòmica.201 Associacions de víctimes, familiars i el Relator Especial valoren positivament 

l’esforç de l’Estat d’incorporar tals millores, però aquest últim alerta que encara hi ha grups de 

víctimes que segueixen quedant exclosos, per la qual cosa recomana “ampliar el reconeixement i 

la cobertura dels programes de reparació per a incloure totes les categories de víctimes que hagin 

quedat fora dels programes existents”.202 

Pel que fa a les mesures de restitució adoptades, s’han aprovat diverses normes que han permès 

la restitució als partits polítics i sindicats dels béns i patrimoni que se’ls-hi va confiscar durant la 

Guerra Civil i la dictadura. Ara bé, “el procés de restitució i indemnització no ha assolit als béns 

immobles i propietats confiscades o directament robades a ciutadans particulars amb motiu de la 

repressió política”. En conseqüència, el Relator Especial considera que l’Estat hauria de respondre 

a les reclamacions dels particulars sobre “la restitució de les seves propietats i documents”.203 

Quant a les mesures de satisfacció, en primer lloc, cal destacar la Proposició no de Llei 

aprovada per la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats, el 20 de novembre de 2002, 

que “és un dels primers instruments que promou el reconeixement d’aquells que van patir la 

repressió del règim franquista”204. Aquesta condemna “l’ús de la violència per imposar 

conviccions polítiques i establir règims totalitaris”, ara bé, ho fa sense mencionar directament al 

règim franquista.205  

D’altra banda, trobem la Proposició no de Llei del Ple del Congrés dels Diputats, d’1 de juny 

de 2004, per mitjà de la qual “s’aprova un text relatiu al reconeixement de les víctimes de la 

Guerra Civil i el franquisme”206, en el que s’exigeix l’elaboració d’una  “política de foment de la 

memòria i la cultura democràtica”207. Per aquest motiu, va començar el “procés d’elaboració d’una 

llei que reconegués els drets de les víctimes del franquisme i que recuperés la seva memòria i 

dignitat”, que va acabar amb l’aprovació el 2007 de la Llei de la Memòria Històrica.208 

Finalment, en el seu article 4, la Llei de Memòria Històrica reconeix el “dret a obtenir una 

Declaració de reparació o reconeixement personal als qui durant la Guerra Civil i la dictadura van 

patir els efectes de les resolucions” dictades pels tribunals franquistes declarats il·legítims en 

l’article 3.209 Cal matisar que aquesta Declaració es tracta simplement d’un “diploma que no 

constitueix un títol pel reconeixement de responsabilitat patrimonial de l’Estat” i que no “genera 

indemnització personal o professional”. Les víctimes del franquisme consideren que aquesta 
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mesura no és adequada210 i segueixen reclamant al Govern de l’Estat que faci una petició pública 

de perdó, condemni al règim franquista, reconegui els fets i n’assumeixi les responsabilitats.211 

Un altre aspecte a tenir en compte respecte a la satisfacció és la definició de dates de 

commemoració. La mesura més important en aquest àmbit és la declaració de l’any 2006 com a 

Any de la Memòria Històrica, a partir de l’aprovació de la Llei 24/2006, de 7 de juliol, que és 

“l’antecedent immediat”212 de la Llei de Memòria Històrica i que consta d’un article únic en què 

s’especifica que es declara: 

Amb motiu del 75è aniversari de la proclamació de la Segona República [...] en homenatge i 

reconeixement a tots els homes i dones víctimes de la guerra civil, o posteriorment, de la 

repressió de la dictadura franquista, per a la seva defensa dels principis i valors democràtics, 

així com dels que, a través dels seus esforços a favor dels drets fonamentals, la defensa de les 

llibertats públiques i la reconciliació entre els espanyols, règim democràtic establert amb la 

Constitució de 1978.213 

Per últim, la reparació de les víctimes també engloba les garanties de no repetició, que 

s’expliquen més endavant, i altres tipus de mesures de satisfacció que són absolutament 

necessàries, però que l’Estat ha decidit no adoptar. Per exemple, “la verificació dels fets i 

revelació pública [...] de la veritat”, “la recerca de les persones desaparegudes, de les identitats 

dels nens desapareguts i dels cadàvers de les persones assassinades” o “l’aplicació de sancions 

judicials o administratives als responsables de les violacions” (previstes en el principi 22 dels 

Principis bàsics sobre els drets de les víctimes).214 

En definitiva, tot i que des de l’inici de la democràcia s’han establert mesures de diversa índole 

dirigides a la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme (incloses les millores 

previstes en la Llei de Memòria Històrica de 2007), es considera que només han permès la seva 

reparació parcial215, perquè disten molt de la reparació plena i efectiva que exigeix el Dret 

internacional respecte a les víctimes de greus violacions de drets humans. En efecte, el programa 

de justícia transicional espanyol s’ha basat en afrontar els abusos comesos en el passat a partir de 

“tímides mesures de reparació”, que han servit d’excusa a les autoritats espanyoles “per justificar la 

                                                           
210 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
211 Junquera, N. (27 febrer 2019). Víctimas del franquismo piden al Gobierno una disculpa pública: La Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica solicita por carta al Ejecutivo que condene la dictadura en una declaración institucional. El 
País. Recuperat de https://elpais.com/politica/2019/02/27/actualidad/1551267747_181401.html [Consultat el 3 d’abril de 2019] 
212 Alday, R. (2015). Asociación para la Recuperación..., op. cit.   
213 Espanya. Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. (BOE [en línia], de 8 de 
juliol de 2006, núm. 162).  < https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-12309-consolidado.pdf > [Consultat el 3 d’abril de 

2019] 
214 AGNU (16 desembre de 2005). “Principios y directrices básicos...”, op. cit.   
215 Fanego, C. (2010). “La Ley de la Memoria Histórica...”, op. cit., pp.119-139.  

https://elpais.com/politica/2019/02/27/actualidad/1551267747_181401.html
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seva inactivitat en la resta de mecanismes” (l’absència de mesures de justícia penal i d’una política 

estatal en matèria de justícia històrica).216   

4.3.2. Anul·lació de les sentències i condemnes franquistes 

Una de les grans reivindicacions del moviment memorialista en matèria del dret a la reparació 

és la nul·litat de les sentències i condemnes franquistes 217, en la mesura que van ser dictades per 

“Consells de guerra, en judicis sumaríssims, per tribunals militars i tribunals especials” basant-se 

en “raons polítiques, ideològiques i religioses” i sense respectar “garanties processals i el dret de 

defensa” dels encausats. Particularment es perseguien aquelles persones que haguessin militat en 

partits republicans o sindicats, defensat la República o que fossin “practicants de cultes diferents 

del catòlic”, entre altres motius,  i se’ls castigava amb condemnes de pena de mort, cadena 

perpetua, presó o sancions econòmiques que “servien per depurar la responsabilitat dels 

encausats” (a tal efecte, es van confiscar moltes propietats, cosa que “va servir de via per legalitzar 

l’espoli econòmic”). Per tant, aquesta reivindicació es fonamenta en dues qüestions importants, 

per una banda, la declaració de nul·litat és necessària per reparar a les víctimes i, per l’altra, 

perquè resulta antidemocràtic que sentències i condemnes dictades sense garanties processals i 

amb vulneració al dret a la defensa dels encausats “es considerin tan vàlides” com les dictades 

pels tribunals en democràcia i que, encara avui dia, “segueixin figurant en els repertoris 

jurisprudencials”.218  

En el marc del debat parlamentari sobre quin havia de ser el contingut de la Llei de Memòria 

Històrica, les associacions memorialistes i alguns partits polítics “van pressionar [...] perquè s’hi 

inclogués una declaració general de nul·litat”, però sense èxit, ja que el govern del PSOE de 

Rodríguez Zapatero va rebutjar-ho en considerar que “suposaria una ruptura de l’ordenament 

jurídic i de la continuïtat de l’Estat”.219 Consegüentment, el redactat final de la llei no estableix 

tal declaració de nul·litat (cosa que s’ha considerat una de les seves majors deficiències),220 sinó 

que declara de forma general la “injustícia de les persecucions, sancions i condemnes [...] 

produïdes per raons polítiques, ideològiques o de creença religiosa” al llarg de la Guerra Civil i 

                                                           
 216 Cabezudo, J. (2018). “Capítulo 7: El desarrollo de la justicia transicional...”, op. cit., p. 269.  
217 Biesca, S. G. (2006). “El proceso de la recuperación de la memoria histórica en España: Una aproximación a los movimientos 

sociales por la memòria”. International Journal of Iberian Studies, 19(1), p. 36. Recuperat de 
https://memoriarecuperada.ua.es/memoriarecuperada_v1/wp-content/uploads/2012/10/Galvez_El-

proceso_de_la_recuperacion_memoria.pdf [Consultat el 3 d’abril de 2019] 
218 Alday, R. (2011). “Nulidad/ilegitimidad de las sentencias franquistes”, en R. Alday (coord.), Diccionario de memoria historia 
histórica: Conceptos contra el olvido, p. 85-88. Madrid: Catarata. 
219 Ibíd. 
220 Moreno, J. A. (2008). “Perspectivas sobre la Ley de Memoria històrica”. Entelequia. Revista Interdisciplinar, (7), p. 249. Recuperat 
de https://ideas.repec.org/a/erv/ancoec/y2008i7p247-254.html [Consultat el 5 d’abril de 2019] 

https://memoriarecuperada.ua.es/memoriarecuperada_v1/wp-content/uploads/2012/10/Galvez_El-proceso_de_la_recuperacion_memoria.pdf
https://memoriarecuperada.ua.es/memoriarecuperada_v1/wp-content/uploads/2012/10/Galvez_El-proceso_de_la_recuperacion_memoria.pdf
https://ideas.repec.org/a/erv/ancoec/y2008i7p247-254.html
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la dictadura (article 2)221 i la “il·legitimitat dels tribunals que les van dictar (article 3)”222. Ara bé, 

això és una simple reparació simbòlica que “no produeix cap conseqüència jurídica”.223 

Algunes víctimes han intentat anul·lar les sentències i condemnes mencionades interposant 

recursos de revisió davant del TS, però la resposta dels tribunals ha estat negativa224 (a excepció 

del cas de Ricardo Puente el 2007)225, per la qual cosa “els condemnats per tals sentències 

continuen sent avui, a la llum de l’actual sistema constitucional, culpables”226. 

Respecte a aquest tema, el Relator Especial aconsella a l’Estat la identificació dels 

“mecanismes idonis per fer efectiva la nul·litat de les sentències adoptades en violació dels 

principis fonamentals del dret i del degut procediment durant la Guerra Civil i el franquisme”, en 

la mesura que fer-la efectiva, a part d’una “reparació simbòlica”, implica acabar amb els seus 

“efectes legals”. A més a més, lamenta que els recursos de revisió interposats davant dels tribunals 

espanyols no hagin tingut un resultat favorable i critica que “s’invoqui el principi de seguretat 

jurídica per sobre dels drets de les víctimes”.227 

4.4. Justícia administrativa i les garanties de no repetició 

 

4.4.1. Reformes institucionals  

Després de la mort de Franco, “les forces del sistema i els aparells del règim franquista com 

l'exèrcit, la policia i els jutges disposaven d'una amplíssima hegemonia per garantir el consens 

social sobre la reforma del règim polític i per excloure la seva ruptura”228, cosa que, com ja s’ha 

indicat, va portar a una “transició per consens”229 i a l’aprovació de la Llei d’Amnistia de 1977. 

Tot això és clau per entendre les escasses reformes institucionals que es van portar a terme en les 

institucions de l’Estat i, també, l’absència de depuracions respecte als funcionaris que van estar 

implicats amb les violacions de drets humans comeses durant la Guerra Civil i el franquisme. 

José María Chato Galante, pres polític de la dictadura torturat per la policia franquista, en 

concret per Antonio González Pacheco, més conegut com a Billy el Niño (respecte al qual la 

jutgessa argentina va dictar una ordre de detenció i una ordre d’extradició, que va ser rebutjada 

per l’AN en considerar que els delictes de tortures dels que se l’acusava han prescrit), explica que 

                                                           
221 Espanya. Ley 52/2007, de 26 de diciembre..., op. cit. 
222 Alday, R. (2011). “Nulidad/ilegitimidad de las sentencias..., op. cit. 
223 Alday, R. (2011). “Nulidad/ilegitimidad de las sentencias..., op. cit., p. 88. 
224 Alday, R. (2015). “La lucha por la nulidad de las sentencias y condenas franquistas”. Recuperat de http://memoriahistorica.org.es/1-
la-lucha-por-la-nulidad-de-las-sentencias-y-condenas-franquistas/ [Consultat el 5 d’abril de 2019] 
225  STS1411/2007 (Sala cinquena, militar), de 19 de febrer de 2007. 
226 Alday, R. (2011). “Nulidad/ilegitimidad de las sentencias..., op. cit., p. 89. 
227 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
228 Centella, J. (18 gener 2017). En torno al debate sobre reforma y ruptura. eldiario.es. Recuperat de 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/torno-debate-reforma-ruptura_6_603049715.html [Consultat el 6 d’abril de 2019] 
229  Benchili, I. (2014). España y Portugal: Las políticas de memòria..., op. cit.  

http://memoriahistorica.org.es/1-la-lucha-por-la-nulidad-de-las-sentencias-y-condenas-franquistas/
http://memoriahistorica.org.es/1-la-lucha-por-la-nulidad-de-las-sentencias-y-condenas-franquistas/
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“en la Transició a Espanya entre la dictadura i la democràcia el que apareix com a requisit 

fonamental és la impunitat de l’aparell institucional de la dictadura [...]”, consegüentment, 

“l’aparell repressiu passà de ser la policia de la dictadura militar feixista a la policia de la 

democràcia” i les persones que havien format part de “l’aparell d’estat del règim franquista van 

seguir ocupant llocs clau dins de l’aparell d’estat amb què es va construir la democràcia”.230 

Des de la Transició, el Poder Judicial és la institució de l’Estat que ha passat per “menys 

reformes estructurals” (excepte pel que fa a la justícia militar), a diferència de les Forces Armades 

que han sigut objecte de rellevants reformes. Respecte a aquestes últimes, el Relator Especial 

manifesta que, tenint en compte que la transició va ser “sense ruptura” i “el rol que [...] van jugar 

durant la Guerra Civil i la dictadura”, el seu procés de reforma ha estat un èxit. Remarca que 

Espanya amb el “control civil” i la “democratització de les Forces Armades” ha aconseguit “uns 

dels grans reptes de les transicions”, ja que avui dia no suposen cap risc per la democràcia. No 

obstant això, qualifica de “carència notable” l’absència de “processos formals de depuració de les 

Forces Armades”. I és que, fins i tot, “coneguts torturadors i repressors van ser condecorats i 

ascendits en plena democràcia”.231Així doncs, en comptes de separar els funcionaris militars 

vinculats amb les violacions de drets humans, es va optar per promoure “la renovació generacional 

i la transformació gradual de les actituds menys afins als valors de la transició” (per exemple, a 

partir de la la reducció de l’edat de jubilació de 70 a 65 anys i dels canvis en la formació i acadèmia 

militar).232  

D’aquesta forma, mentre que el règim franquista va executar una política de depuració de 

milers de funcionaris públics, que van ser apartats dels seus llocs de treball de forma arbitrària,233 

ni durant la transició ni un cop instaurada la democràcia es van produir depuracions respecte a 

“comissaris de policia, alts càrrecs de la policia i la guàrdia civil, militars colpistes, famosos 

torturadors i jutges” que van prendre part en la repressió franquista.234 

4.4.2. Educació de la ciutadania i formació dels funcionaris públics 

Un instrument clau a l’hora de garantir la no repetició de les violacions de drets humans és 

“l’educació en història [...] com un sistema d’indagació”, que permeti als ciutadans adquirir 

“hàbits d’anàlisi i raonament crític”.235 D’aquesta manera, és important implementar programes 

educatius que contemplin l’estudi del passat violent del nostre país i evitin l’arrelament en la 

                                                           
230 Les declaracions de Chato Galante són extretes de la pel·lícula documental següent: Carracedo, A. i Bahar, R. (dirs.). (2018). “El 

silencio de otros....”, op. cit. 
231 López, P. (2014). Crímenes del franquismo..., op.cit, p. 11.  . 
232 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
233 Etxepare, L. i Nieto, F. (2018). “La depuración franquista en la administración durante la posguerra: el caso de Luis Vallet de 
Montano”. Sancho el sabio: Revista de cultura e investigación vasca, (1), p. 178. Recuperat de 

http://revista.sanchoelsabio.eus/index.php/revista/article/view/204  [Consultat el 7 d’abril de 2019] 
234 López, P. (2014). Crímenes del franquismo..., op. cit., p. 11. 
235 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 

http://revista.sanchoelsabio.eus/index.php/revista/article/view/204
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societat de tesis revisionistes i negacionistes sobre el cop d’estat militar, la Guerra Civil o la 

repressió de la dictadura, així com que se’n faci un ús partidista.  

D’acord amb l’informe del Relator Especial, durant els gairebé quaranta anys que va durar la 

dictadura franquista es va controlar el “contingut de l’educació històrica com a forma de garantir 

el consens polític i social, monopolitzant el discurs públic sobre la identitat i la història nacional”. 

Des de 1938, en els plans d’estudi i els manuals utilitzats des de l’educació infantil fins als estudis 

universitaris es pot observar com s’ha anat progressivament revisant l’anàlisi i ampliant 

l’explicació de la Guerra Civil i el franquisme. De 1928 a 1950 els manuals promovien un “discurs 

que justificava el cop d’estat, culpant al bàndol republicà, i legitimava la dictadura”; a partir de 

1953 es començà a parlar de “responsabilitats compartides” dels dos bàndols; des de 1975 fins al 

1990 els llibres de text seguien explicant la Guerra Civil com un “conflicte entre dues Espanyes”, 

però alguns ja feien referència de forma puntual a la violència del règim; i no va ser fins a partir 

de 1990 que es consolidà un nou model interpretatiu amb referències a la repressió franquista. 

Actualment, el Relator Especial observa que els plans d’estudi i manuals “donen prioritat a la 

construcció d’un pensament històric, a l’anàlisi acadèmic i a l’argumentació basada en 

investigacions històriques recents”, però “indicacions percep contradictòries amb relació al 

compliment dels programes”, per la qual cosa recomana que s’articulin mecanismes per controlar 

la seva efectiva implementació.236 

D’altra banda, també resulta essencial la implementació de programes de formació dels 

funcionaris públics en matèria de drets humans, fonamentalment, en el cas de jutges, fiscals, 

policies o militars. En els programes de formació dels policies hi ha “mòduls específics de drets 

humans”, però en aquests no es fa referència a la Guerra Civil ni a la repressió franquista, ni 

tampoc a “la responsabilitat de les forces de seguretat i les Forces Armades en la comissió de les 

mateixes”. Pel que fa als programes dirigits a jutges i fiscals, el Relator Especial expressa la seva 

preocupació pel fet que no facin referència a les “responsabilitats del Poder Judicial [...] durant la 

Guerra i la dictadura”, ni “a les obligacions de l’Estat en matèria de persecució penal de delictes 

internacionals, com el genocidi, els crims de lesa humanitat i els crims de guerra”. En 

conseqüència, el Relator Especial suggereix que s’incorporin en tots aquests programes “matèries 

relacionades amb la història de la Guerra Civil i el franquisme [...] incloent l’estudi de les 

responsabilitats de les institucions de l’Estat en les violacions greus de drets humans”.237 

                                                           
236 Ibíd. 
237 Ibíd. 
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4.4.3. Retirada de símbols i monuments franquistes 

Una de les reivindicacions que comparteixen les diferents associacions que integren el 

moviment memorialista és l’eliminació de la “nomenclatura i la simbologia franquista” present 

en els espais públics del país, edificis, carrers, places, etc.238 Com a resposta a tal demanda la Llei 

de Memòria Històrica , en l’article 15, obliga a les Administracions públiques a prendre mesures 

per retirar els “escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives” que 

suposin “l’exaltació del cop d’estat militar, de la Guerra Civil o de la repressió de la dictadura”. 

Però, també contempla una sèrie d’excepcions respecte a la retirada de la simbologia franquista, 

quan “siguin d’estricte record privat, sense exaltació dels confrontats, o quan concorrin raons  

artístiques, arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei”. 

No obstant això, actualment encara hi ha simbologia franquista i s’han constatat molts casos 

en què les Administracions públiques, principalment ajuntaments, han incomplert o segueixen 

incomplint la Llei de Memòria Històrica en aquest àmbit. Precisament, el passat mes de febrer, el 

Ministeri de Justícia va sol·licitar a més de 656 ajuntaments la retirada de la simbologia franquista 

present en l’espai públic dels seus municipis. D’acord amb aquesta dada el següent mapa mostra, 

a partir del color i de la mida dels cercles, el nombre d’ajuntaments per província que conserven 

símbols i monuments franquistes en l’espai públic del municipi239  i que, per tant, no compleixen 

amb l’establert a l’article 15 de la Llei de Memòria Històrica: 

 

                                                           
238 Biesca, S. G. (2006). “El proceso de la recuperación de la memoria histórica...”, op. cit., p. 36.  
239 Méndez, J. (2019). El Ministerio de JustIcia pide a 656 ayuntamientos que retiren los vestigios franquistas de sus calles. RTVE.es. 

Recuperat de http://www.rtve.es/noticias/20190206/justicia-pide-656-ayuntamientos-retirar-vestigios-franquistas-permanezcan-
calles/1879781.shtml [Consultat el 13 d’abril de 2019] 
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En particular, tot i que en molts plens d’ajuntaments s’ha aprovat i procedit a la modificació 

de la nomenclatura de carrers i places que exaltaven el cop d’estat, la Guerra Civil o la dictadura 

i a personatges associats amb aquests esdeveniments, d’acord amb l’Institut Nacional 

d’Estadística, encara hi ha 1.171 carrers i places que conserven noms de figures del franquisme.240 

Els familiars i associacions de víctimes apunten que, en la majoria de casos, l’“afiliació política 

de l’autoritat pertinent és el factor determinant en la retirada d’aquests elements”.241 

D’altra banda, la llei dedica un article concret al Valle de los Caídos, que és un dels 

“monuments franquistes més rellevants per la rememoració de la Guerra Civil” i que es va 

construir en homenatge als morts del bàndol nacional i fent ús de “mà d’obra formada per presos 

polítics”, que d’aquesta forma redimien parcialment les seves condemnes.242 L’article 15 de la llei 

prohibeix que en el Valle de los Caídos s’hi realitzin actes polítics i/o que impliquin l’exaltació 

de la “Guerra Civil, dels seus protagonistes, o del franquisme” i preveu que només hi poden haver 

les “restes mortals de persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil”. Això últim, tenint en 

compte que la Disposició addicional sexta declarà com a “urgent i d’excepcional interès públic 

[...], d’utilitat pública i d’interès social” l’exhumació i trasllat de totes les restes mortals diferents 

de les mencionades. 

El 27 de maig de 2011, el Consell de Ministres va aprovar la creació de la Comissió d’Experts 

per al Futur Valle de los Caídos, formada per “12 membres d’acreditada solvència” amb el mandat 

d’elaborar i presentar un “informe en un termini de 5 mesos sobre possibles actuacions a 

desenvolupar”. Consegüentment, el 29 de novembre de 2011, la Comissió va presentar l’informe 

amb diverses recomanacions dirigides al Govern: prendre mesures per evitar i aturar el 

deteriorament del Valle de los Caídos; portar a terme una “resignificació integral” de Valle de los 

Caídos, perquè es converteixi en un “lloc per a la memòria de les víctimes i els morts de la Guerra 

Civil”, deixant així de ser només un homenatge per les víctimes del bàndol nacional; mantenir-ne 

el nom; la creació d’un “Centre d’Interpretació” del lloc; no alterar l’interior de la Basílica i 

destinar els recursos econòmics necessaris per mantenir-la; satisfer, en la mesura que sigui 

possible, la devolució de les restes als familiars que ho hagin reclamat; i, per últim, que les restes 

de  Franco es traslladin, ja sigui “al lloc que designi la família o, en el seu cas, al lloc que sigui 

considerat digne i més adequat”, i que les restes de Primo de Rivera deixin d’ocupar un “lloc 

preeminent a la Basílica”.243 

                                                           
240 Ibíd. 
241 CoDHNU (2 de julio de 2014). “Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones...”, op. cit. 
242 Aguilar, P. (2008). Políticas de la memoria y memorias de la política: El caso español en perspectiva comparada, pp. 146-148. 
Madrid: Alianza Editorial. 
243 Informe de la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos (29 de novembre de 2011). Recuperat de 

http://www.memoriahistorica.gob.es/es-es/vallecaidos/Documents/NotaComisindeExpertosdelValledelosCados1.pdf  [Consultat el 
15 d’abril de 2019] 
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Respecte a tot l’anterior, el Relator Especial en el seu informe de 2014, en primer lloc, 

recomana a Espanya que sistematitzi totes les iniciatives relatives a la simbologia i monuments 

del franquisme i que, en el casos que no procedeixi la seva retirada, es promogui la seva 

“contextualització i resignificació” i, en segon lloc, que implementi les mencionades 

recomanacions de la Comissió d’Experts per al Futur Valle de los Caídos.244 

Gairebé vuit anys després de la presentació de l’informe, les recomanacions no han estat 

complertes: molts familiars de víctimes enterrades en el Valle de los Caídos encara no han pogut 

recuperar les seves restes; Franco hi segueix enterrat i les restes de Primo de Rivera encara ocupen 

un lloc preeminent respecte la resta de víctimes, etc. Tot i això, sembla que la situació podria 

canviar, perquè el Govern de Pedro Sánchez té la intenció d’exhumar i traslladar a Franco i 

traslladar les restes de Primo de Rivera a un “lloc no preeminent”245, quelcom que resulta 

totalment necessari per poder procedir a la resignificació del Valle de los Caídos. 

5. REFLEXIONS FINALS I RECOMANACIONS 

L’estudi dels diferents mecanismes de justícia transicional adoptats a Espanya m’ha permès 

constatar que la qualificació del model de justícia transicional espanyol com un model d’oblit del 

passat amb reparació parcial és del tot encertada. Aquesta afirmació es fonamenta en el fet que el 

conjunt de polítiques estatals dirigides a fer front a les greus violacions de drets humans comeses 

durant la Guerra Civil i el franquisme es basen en l’absència de mesures de justícia penal i d’una 

política estatal d’aclariment i de promoció de la veritat, que les autoritats espanyoles han intentat 

compensar a partir de mesures de reparació material i simbòlica del tot insuficients. 

A més a més, això evidencia que l’Estat no està adoptant mesures eficaces per lluitar contra la 

impunitat i que, en conseqüència, no compleix amb les obligacions que el Dret internacional li 

imposa en matèria del dret a la veritat, a la justícia i a la reparació (que inclou les garanties de no 

repetició) de les víctimes de greus violacions de drets humans. En definitiva, podem afirmar que, 

després de 44 anys de la mort del dictador Francisco Franco i de l’inici de la transició cap a la 

democràcia, l’Estat espanyol encara té un deute pendent amb les víctimes de la Guerra Civil i del 

franquisme: satisfer el seu dret a la veritat, a la justícia i a la reparació. 

A continuació, un cop exposat de forma clara el resultat final de la meva investigació, 

considero necessari desglossar, a grans trets, les observacions plasmades al llarg del treball sobre 

cada un dels tipus de mecanismes (la justícia històrica, la justícia penal, la justícia reparadora i la 

                                                           
244 CoDHNU (22 de julio de 2014). “Informe del Relator Especial sobre la promoción...”, op. cit. 
245 Europa press (3 juliol 2018). El Gobierno trasladará a Primo de Rivera a un lugar no preeminente del Valle de los Caídos. La Vanguardia. Recuperat 

de https://www.lavanguardia.com/politica/20180703/45623315904/gobierno-trasladar-primo-de-rivera-valle-de-los-caidos.html  [Consultat el 15 

d’abril de 2019] 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180703/45623315904/gobierno-trasladar-primo-de-rivera-valle-de-los-caidos.html
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justícia administrativa), així com recomanar les mesures que considero més idònies per a revertir 

la situació actual i complir amb els drets de les víctimes. 

Primer de tot, és important recordar que les societats immerses en un procés de transició d’un 

règim dictatorial i/o d’un conflicte armat, durant el qual s’han comès greus violacions de drets 

humans, a un règim democràtic i/o a la pau, es troben en la difícil tessitura de decidir com fer 

front als abusos comesos en el passat. Davant d’aquestes situacions, la justícia transicional 

proporciona els mecanismes necessaris per assolir una pau i una reconciliació justa i duradora i, 

alhora, lluitar contra la impunitat dels crims comesos. 

A Espanya, la repressió franquista, exercida durant la Guerra civil i la dictadura, es va traduir 

en violacions massives i sistemàtiques de drets humans. Així doncs, un cop mort el dictador i 

iniciat el procés de transició política cap a la democràcia, era el moment de prendre importants 

decisions jurídiques i polítiques per a solucionar tals violacions. No obstant això, a Espanya es va 

optar per una transició per consens i per evitar la justícia transicional a partir del pacte de l'oblit, 

que es va traduint jurídicament amb l'aprovació de la Llei d'Amnistia de 1977 i que va comportar, 

a continuació de la negació de la memòria durant la Guerra Civil i la dictadura, l’oblit i la 

suspensió de la memòria històrica de 1977 a 1996. Tot això és essencial per entendre perquè a 

Espanya s'ha produït la justícia transicional de forma tardana. En efecte, ha tingut lloc gràcies a 

la reivindicació del moviment memorialista de què s’implanti un programa de justícia transicional 

que garanteixi els drets de les víctimes a la veritat, a la justícia i a la reparació. Actualment, els 

majors èxits aconseguits són l’aprovació de la Llei de la Memòria Històrica de 2007 i l’intent 

d’investigar els crims del franquisme, el 2008 a l’AN, per part del jutge Baltasar Garzón.  

A partir d’aquestes premisses s’han estudiat els diferents mecanismes de justícia transicional 

adoptats a Espanya. En primer lloc, respecte al mecanisme de justícia històrica i el dret a la 

veritat, s’ha fet referència a tres qüestions: (i) els arxius i la documentació, (ii) les exhumacions i 

(iii) els mecanismes institucionals per l’aclariment de la veritat i les institucions de memòria 

històrica.  

(i) Si bé la Llei de Memòria Històrica preveu mesures per millorar la preservació i 

sistematització dels fons documentals i reconeix el dret al seu accés, a la pràctica s’observa 

que no sempre és possible, no només per la falta de recursos econòmics i personals, sinó 

també per la restricció de l’accés respecte a certs fons d’arxius. En conseqüència, s’haurien 

de destinar els recursos necessaris per fer efectiu aquest dret i aprovar una llei d’arxius 

(com ja han fet moltes comunitats autònomes). 

(ii) La Llei de Memòria Històrica estableix un principi de col·laboració de les administracions 

públiques amb els particulars per a la localització i identificació de les víctimes, per la qual 

cosa els seus familiars i les associacions memorialistes han hagut d’assumir la 
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responsabilitat d’efectuar aquestes tasques. Això resulta contrari a les obligacions 

internacionals de l’Estat en matèria d’investigació i reparació de les víctimes, motiu pel 

qual l’Estat hauria d’assumir-ne la responsabilitat i realitzar d’ofici tals tasques. A més a 

més, s’afegeix el problema de la supressió, durant les últimes legislatures, de les 

subvencions a les associacions que les efectuen, cosa que dificulta encara molt més la seva 

realització. 

(iii) Quant a les institucions de memòria, el 2008 es va crear l’Oficina de Víctimes de la Guerra 

Civil i la Dictadura, però va ser suprimida l’any 2012. A part d’això, destaca l’absència 

d’un mecanisme institucional d’aclariment de la veritat, tot i les nombroses recomanacions 

d’organismes internacionals a l’Estat perquè constitueixi una comissió de la veritat. 

     En segon lloc, quant al mecanisme de justícia penal i el dret a la justícia, s’ha parlat sobre (i) 

l’actuació de la justícia espanyola i (ii) l’aplicació de la justícia universal a Espanya i la Querella 

Argentina.  

(i) El dret de les víctimes a la justícia està íntimament lligat a  l’obligació de l’Estat a investigar 

les greus violacions de drets humans i de perseguir, enjudiciar i, quan correspongui, 

sancionar els responsables de tals violacions, així com a derogar la legislació que afavoreixi 

la seva impunitat. Però a Espanya no s’està fent cap esforç per lluitar contra la impunitat: 

no s’ha perseguit, enjudiciat ni sancionat a cap dels responsables de les violacions; per ara 

no sembla una opció viable la reforma o derogació de la Llei d’Amnistia i, a diferència del 

que defensen les autoritats espanyoles, no s’estan investigant els crims internacionals 

comesos durant la Guerra Civil i el franquisme (s’ha constatat que la resposta de la justícia 

espanyola ha estat l’arxiu o desestimació dels casos). Per tant, s’està vulnerat el dret de les 

víctimes a la justícia i a un recurs efectiu, així com el dret a la veritat. 

(i) Espanya ha estat pionera en l’aplicació de la jurisdicció universal (regulada a l’article 23.4 

LOPJ), però arran de les reformes de la LOPJ de 2009 i 2014 ha vist molt limitat el seu 

abast, a partir de l’exigència de punts de connexió i de l’exigència de prèvia interposició 

de querella pel perjudicat o pel Ministeri Fiscal. Cal igualment ressaltar la paràlisi de la 

Querella Argentina per la falta de col·laboració de l’Estat espanyol. Seria convenient que 

l’Estat adoptés mesures per evitar el debilitament de l’exercici d’aquest principi pels 

tribunals espanyols i, alhora, aquests haurien de col·laborar amb la justícia argentina.  

     En tercer lloc, pel que fa al mecanisme de justícia reparadora i el dret a la reparació, s’ha fet 

referència a dues qüestions: (i) els programes de reparació i (ii) l’anul·lació de les sentències i 

condemnes franquistes. 

(i) Des de l’inici de la democràcia, la majoria de mesures de justícia transicional establertes 
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per l’Estat han estat dirigides a la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i el 

franquisme. Tot i això, es considera que només s’ha satisfet el seu dret a reparació de forma 

parcial, ja que dista molt de la reparació efectiva i plena exigida pel Dret internacional. En 

aquest sentit, destaquen les mancances següents: hi ha grups de víctimes que segueixen 

quedant excloses dels programes existents; els béns i el patrimoni que va ser confiscat 

només s’ha restituït als sindicats i als partits polítics, però no als particulars; l’Estat no ha 

fet una petició pública de perdó a les víctimes, en la que reconegui els fets i n’assumeixi 

les responsabilitats; no s’han adoptat mesures per a verificar els fets de forma oficial, etc. 

(ii)  Una de les principals deficiències de la Llei de Memòria històrica en matèria del dret a la 

reparació és l’absència d’una declaració de nul·litat de les sentències i les condemnes 

dictades pels tribunals franquistes, sense respectar les garanties processals i el dret de 

defensa dels encausats. Aquesta declaració és essencial, per una banda, per reparar a les 

víctimes, en la mesura que encara avui perduren els seus efectes legals i, per tant, els 

condemnats segueixen sent culpables i, per l’altre, perquè resulta antidemocràtic que tals 

sentències siguin considerades igual de vàlides que les dictades per tribunals democràtics. 

     En quart i últim lloc, respecte al mecanisme de justícia administrativa i les garanties de no 

repetició, s’ha fet menció a: (i) les reformes institucionals, (ii) l’educació i la formació dels 

funcionaris públics i (iii) la retirada de símbols i monuments franquistes. 

(i) La transició per consens i l’aprovació de la Llei d’Amnistia de 1977 són claus per 

entendre les escasses reformes estructurals de les institucions de l’Estat i l’absència de 

depuracions respecte als funcionaris que van estar implicats en les violacions de drets 

humans (alts càrrecs de la policia o de la guàrdia civil, militars colpistes, jutges, etc). El 

major èxit en aquest àmbit és la reforma i la democratització de les Forces Armades, que 

actualment no suposen cap risc per la democràcia. 

(ii) Si bé durant la dictadura es va utilitzar l’educació històrica com a instrument per imposar 

la seva versió sobre la Guerra Civil, actualment a Espanya els plans d’estudi i manuals 

utilitzats permeten que els alumnes adquireixin un pensament històric basat en 

investigacions recents sobre la nostra historia. Pel que fa a la necessària formació de 

funcionaris públics (sobretot del Poder Judicial, de la Política, de la Guàrdia Civil, etc.) 

en matèria de drets humans, s’observa com a principal deficiència que els seus programes 

de formació no facin referència a quina va ser la responsabilitat de les institucions de 

l’Estat en els crims comesos durant la Guerra Civil i la dictadura. 

(iii) La Llei de Memòria Històrica obliga a les Administracions públiques a prendre mesures 

per retirar els símbols i monuments que exaltin el cop d’estat, la Guerra Civil o la 

repressió de la dictadura, però s’ha constatat que hi ha moltes administracions, 



52 
 

fonamentalment ajuntaments, que no els han retirat de l’espai públic del seu municipi i 

que, per tant, incompleixen aquest mandat. D’altra banda, respecte al Valle de los Caídos, 

encara no s’han complert les recomanacions efectuades el 2011 per part de la Comissió 

d’Experts creada ad hoc, entre les quals destaquen l’exhumació i trasllat de Franco i el 

trasllat de les restes de Primo de Rivera a un lloc no preeminent, que són mesures 

necessàries per a poder procedir a la resignificació del monument. 

Així doncs, de l’anàlisi de tots aquests mecanismes, es dedueix que les mesures de justícia 

transicional adoptades a Espanya disten molt d’una política d’Estat global i integral dirigida a 

reconèixer i a donar plena vigència als drets de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme a 

la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. Ni tan sols es pot parlar de que 

l’Estat compleixi amb les obligacions jurídiques internacionals exigides respecte cada un d’elles 

per separat. En definitiva, el resultat del procés de justícia transicional a Espanya és clar: ni 

justícia, ni veritat, ni reparació plena i efectiva (només parcial). 
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