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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS 

INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA, EN RELACIÓ 

AMB LA UTILITZACIÓ D’ELEMENTS VISUALS IDENTIFICATIUS  

 

Barcelona, 1 d’abril de 2009 

 

REUNITS 

D’una banda, el senyor Joan Saura i Laporta, en qualitat de conseller del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, en representació d’aquest Departament del 

Govern de la Generalitat.  

D’altra banda, Josep Carles Rius i Baró en qualitat de degà del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, en representació d’aquesta entitat d’acord amb l’article 20.c) dels Estatuts del 

Col·legi de Periodistes (DOGC núm. 3096, de 10.3.2000). 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest acord i  

MANIFESTEN  

Primer.- El Departament d’Interior, Relacions institucionals i Participació té encomanades les 

funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, la seguretat pública i el trànsit, i exerceix 

per mitjà dels Cos dels mossos d’esquadra, la missió de protegir el lliure exercici dels drets i 

llibertats i garantir la seguretat ciutadana. 

Segon.- D’acord amb els seus Estatuts, el Col·legi de Periodistes de Catalunya té, entre d’altres, 

les funcions d’aprofundir en la millora de les condicions en què els periodistes duen a terme 

els seu treball i defensar, d’acord amb l’article 20.1 de la Constitució espanyola, el dret a les 

llibertats d’informació i d’expressió garantides a tots els ciutadans.  

Tercer.- L’activitat dels professionals de la informació constitueix un instrument essencial de 

l’exercici de la llibertat d’expressió i d’informació en el marc del drets i les llibertats que es 

consagren en la Constitució. La seva tasca ha d'exercir-se, en molts casos, en llocs o espais i 

situacions amb conflictes, i per aquest motiu, requereix les garanties i facilitats necessàries que 

permetin desenvolupar la seva activitat amb llibertat i seguretat. 

Quart.- El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i el Col·legi de 

Periodistes de Catalunya tenen la voluntat recíproca de col·laborar amb la finalitat de garantir i 

facilitar l’acompliment de les tasques dels cossos de policia,  i  dels professionals de la 

informació. 

Per aquest motiu les dues parts  

A C O R D E N 



 2 

Primer.- Els professionals de la informació que en el desenvolupament de la seva activitat 

actuïn en llocs o espais en què es donin situacions de conflicte, disposaran d’un element visual 

identificatiu, que consistirà en un braçal, que els acrediti  i els permeti exercir amb llibertat el 

dret a la informació del que són dipositaris davant la ciutadania, per què puguin exercir la seva 

tasca professional amb les necessàries garanties i facilitats. 

El braçal no substituirà altres mitjans d’acreditació dels professionals de la informació que 

estiguin legalment previstos.  

 Segon.- El braçal serà distribuït pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a totes les seves 

demarcacions i serà lliurat a tots els que disposin dels requeriments exigits, que els acreditin 

com a professionals de la informació. 

Els professionals de la informació d’altres països o comunitats autònomes podran obtenir el 

braçal del Col·legi de Periodistes de Catalunya  en les mateixes condicions i requeriments que 

els residents al nostre país i per al temps de la seva estada professional a Catalunya. 

 Tercer.- El braçal serà de color butà i es complementarà amb una identificació amb les dades 

del professional de la informació (fotografia, nom i cognoms, mitjà, si s’escau, organització, i 

data de caducitat) i anirà degudament numerat. Igualment, el Col·legi de Periodistes de 

Catalunya facilitarà una armilla del mateix color del braçal, recomanable en situacions en què 

el professional consideri que la seva tasca ha de ser més visible. Aquest braçal substituirà als 

que fins ara han estat vigents. 

El braçal és personal i intransferible, tindrà una vigència de dos anys i la renovació es farà si es 

mantenen els requisits que varen comportar la seva obtenció. En cas de sostracció es 

presentarà denúncia a la Policia i s’haurà de comunicar immediatament al Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, tant en aquest supòsit com en cas de pèrdua.  

El Col·legi de Periodistes de Catalunya disposarà del llistat actualitzat de professionals de la 

informació als quals hagi facilitat el braçal.  

Quart.- Amb la finalitat de contribuir a coordinar l’activitat professional dels periodistes amb 

les tasques policíaques, el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 

reforçarà la formació específicament sobre el dret constitucional a la Informació i la tasca que 

en aquest sentit realitzen els professionals de la informació, en els actuals programes dels 

cursos que s’imparteixen en l’Institut de Seguretat Pública, adreçats al membres de la policia. 

Igualment, els alumnes de l’Institut de Seguretat Pública rebran informació sobre el present 

acord i sobre els elements visuals d’identificació professional.  

Cinquè.- Els professionals de la informació portaran el braçal en lloc fàcilment visible i els 

membres de les oficines de premsa de la policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i en el 

seu defecte els responsables de l’operatiu, presents en les situacions de conflicte,  sempre que 

sigui possible, els informaran sobre les  zones conflictives del dispositiu, i els faran les 

recomanacions pertinents per tal de fer possible la compatibilitat de la seva tasca amb la dels 

policies. 
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L’exhibició del braçal no autoritza la presència dels professionals de la informació a les zones 

que tinguin  temporalment declarat l’accés restringit. 

Els professionals de la informació que compleixen aquestes indicacions , respectin les mesures 

de seguretat i facin ús dels elements d’identificació quan correspon, queden sota l’empara 

d’aquest acord assumint lliurement les responsabilitats sobre els riscos que es puguin derivar 

en cas contrari.   

Sisé.- Amb la finalitat d’assolir els objectius del present acord, les parts sota signants 

mantindran un diàleg permanent per tal d’establir mecanismes i pautes més concretes, que 

ajudin a facilitar les respectives tasques.  

Seté.- Es crea una comissió mixta, formada per quatre representants del Departament 

d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i quatre del Col·legi de Periodistes de 

Catalunya. Aquesta comissió s’encarregarà del seguiment i supervisió del compliment de les 

voluntats expressades en el present acord, i d’establir els protocols respectius per fer-lo 

efectiu, així com de les mesures que cadascuna de les parts hagi d’adoptar per la seva 

divulgació i coneixement. Igualment, es debatran tots aquells dubtes i divergències que puguin 

sorgir entre les parts sobre el compliment i les mesures d’aplicació de l’acord.  

Igualment, davant d’una situació d’excepcionalitat generada per esdeveniments de gran 

magnitud o transcendència, la Comissió es reunirà per tal d’adoptar les mesures adequades a 

aquesta excepcionalitat. 

Vuité.-  Aquest acord tindrà efectes a partir de la seva signatura , i serà vigent,  per períodes de 

dos anys prorrogables tàcitament, llevat de manifestacions en contra de qualsevol de les parts 

amb dos mesos d’antelació. Tanmateix es podrà rescindir en qualsevol moment per les causes 

següents: 

• Per mutu acord de les parts. 

• Per signatura d’un acord posterior que el substitueixi.  

• Per qualsevol altra causa prevista en l’ordenament jurídic. 

 

Clàusula transitòria: 

Durant el temps en que els nous braçals no estiguin disponibles continuaran vigents els 

actuals, que quedaran substituïts en un termini màxim de tres mesos a partir de la signatura 

del present acord. 

 

Barcelona, 1 d’abril de 2009 

 

 


