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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
RELATIVA A PERSONES DESAPAREGUDES 

9 DE MARÇ 
 
 
Les denúncies per desaparició de persones en el conjunt de l'Estat espanyol són més de vint mil cada 
any, segons l'últim Informe del Ministeri d'Interior (2018). D'aquestes, a les Illes Balears són més 
d'un centenar les denúncies que romanen actives. 
 
La desaparició d'una persona causa angoixa i incertesa en els seus familiars i una gran sensació 
d'inseguretat, que exigeix als poders públics dur a terme totes les gestions i emprar els mitjans 
necessaris per trobar la persona absent. 
 
Aquestes situacions requereixen celeritat en les accions, intercanvi d'informació i una actuació 
coordinada dels departaments implicats en la recerca. En aquest àmbit són també fonamentals la 
cooperació, la coordinació i la col·laboració entre les forces policials per a la investigació i la recerca 
de persones desaparegudes, especialment en els supòsits en què la desaparició no té una causa 
aparent. 
 
El 10 de novembre de 2010 el Congrés dels Diputats va declarar dia 9 de març com el Dia de les 
persones desaparegudes sense causa aparent. Al seu torn, el 6 de febrer de 2013, el Senat va crear 
la Comissió Especial per a l'estudi de la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa 
aparent, les conclusions de la qual van ser aprovades el 12 de febrer de 2014. 
 
El Parlament de les Illes Balears, conscient de la responsabilitat que tenen els poders públics en la 
investigació dels casos de desaparició de persones i per garantir que els familiars reben l'atenció que 
mereixen, acorda: 
 

1. Recordar que el 9 de març és el dia de les persones desaparegudes sense causa aparent i 
solidaritzar-nos amb les famílies i mantenir l'atenció sobre les seves causes. 
 
2. Mostrar la solidaritat a totes les famílies i associacions de familiars de persones 
desaparegudes.  
 
3. Demanar al Govern que continuï treballant la coordinació institucional per a la investigació i 
la recerca de les persones desaparegudes i avançar per millorar l'atenció i l’ajuda als seus 
familiars. 
 
4. Tenir en compte les recomanacions del Senat contingudes a l'informe de la Comissió 
Especial per a l'estudi de la problemàtica de les persones desaparegudes sense causa 
aparent. 

 
 
 

Aprovada per assentiment a la sessió plenària  
de dia 5 de març de 2019 

 


