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Resolució contra la ”Llei Mordassa” 
 

El dia 11 de desembre de 2014, es va aprovar al Congrés dels Diputats -amb els vots en solitari del Partit 

Popular i nou esmenes a la totalitat-, el Projecte de Llei Orgànica de Seguretat Ciutadana, més coneguda 

com a “Llei Mordassa”. En aquests moments, la Llei espera la seva aprovació definitiva al Senat. 

 

Des del Consell de Joventut de Barcelona volem recordar que aquest Projecte de Llei és una mesura 

innecessària i pròpia d’un estat policial, amb mesures que ataquen els fonaments d’una societat lliure i 

democràtica. 

 

Els canvis comporten penes econòmiques i de presó més greus per a les antigues faltes, que passen a ser 

sancions administratives. Aquest canvi comporta que podran ser aplicades sense intervenció judicial, i que 

les persones afectades hauran d’esgotar primer la via administrativa i després recórrer a la jurisdicció 

contenciosa-administrativa, que està subjecta al pagament de taxes judicials establertes per l’actual Govern. 

Aquestes taxes no existeixen en la via penal i, per tant, fins abans de l'aprovació d'aquesta Llei, no es 

pagaven taxes judicials per faltes. 

 

El document també incorpora una sèrie de sancions administratives noves que, entre d’altres, inclouen 

sancions per reunions en l’espai públic, per l'ocupació d’entitats bancàries, per impedir desnonaments, per 

manifestar-se davant del Senat, el Congrés o el Parlament. És a dir, es tracte de sancionar totes aquelles 

eines que estan a l'abast de la ciutadania i que aquesta ha utilitzat en els últims anys per expressar el seu 

descontent amb les decisions dels governs. La Llei també autoritza a Seguretat de l’Estat a rebutjar els 

immigrants que saltin les valles de Ceuta i Melilla i legalitza les “devolucions en calent”, expressament 

prohibides fins ara ja que tothom que arriba a sòl espanyol té dret a assistència lletrada i a que es comprovi 

si és menor o refugiat. 

 

Aquestes mesures restrictives es justifiquen amb l'excusa d’augmentar la seguretat de la ciutadania. Aquest 

argument, però, no explica perquè es pot multar a la ciutadania amb fins a 600 euros per gravar un cos 
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policial, o amb fins a 30.000 euros per fer un ús no autoritzat de dades o imatges dels cossos de seguretat 

de l’estat. 

 

Amb aquesta llei que criminalitza la protesta i reprimeix el lliure exercici de dret a la reunió pacífica i 

associació, a qui es pretén protegir? Reformes com aquesta deixen palès que la voluntat de la llei no és la de 

garantir la seguretat ciutadana, sinó la de desincentivar les mobilitzacions pacífiques i crítiques amb la gestió 

del govern. 

 

A més a més, l'ONU s'ha manifestat en contra d'aquesta Llei ja que considera que l'ambigüitat del text en 

múltiples punts, permetria una aplicació desproporcionada i discrecional de la Llei. El Comissariat Europeu 

de Drets Humans també s'ha sumat a la denuncia afirmant que “Espanya pretén fer legal allò que és il·legal”. 

 

Des del Consell de la Joventut de Barcelona considerem que si l’Executiu vol aturar les protestes socials, cal 

que aquest escolti a la ciutadania i desenvolupi polítiques públiques que elimini la desigualtat social creixent 

que empobreix a la ciutadania, en comptes de convertir en sospitosos a la ciutadania que protesta per la 

defensa dels seus drets. 

 

És per tot això que des del Consell de la Joventut de Barcelona, 

ens sumem al més d'un centenar de col·lectius socials, plataformes i entitats, que denuncien l’ús de la 

majoria absoluta per cometre un atemptat contra la llibertat d’expressió i la democràcia 

Exigim la retirada immediata del Projecte de Llei i la seva tramitació al Senat. 

 

 

Consell de la Joventut de Barcelona 

Barcelona, 4 de març de 2015 

 

Resolució presentada pel Secretariat del CJB 

 


