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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei d’igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00052/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 651)

En el BOPC 651, a la pàg. 31

On hi diu: 

«[...]

3. Es modifica l’article 4 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. L’Institut Català de les Dones es regeix pels òrgans 
següents: 

»a) La Direcció Executiva.

»b) La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes.

»2. L’Institut Català de les Dones pot crear òrgans 
d’assessorament, coordinació i participació. En tot cas, 
tenen aquest caràcter els òrgans següents: 

»a) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista.

»b) El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista.

»c) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

[...]»

Hi ha de dir: 

«[...]

3. Es modifica l’article 4 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. L’Institut Català de les Dones es regeix pels òrgans 
següents: 

»a) La Presidència

»b) La Direcció Executiva.

»c) La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes.

»2. L’Institut Català de les Dones pot crear òrgans 
d’assessorament, coordinació i participació. En tot cas, 
tenen aquest caràcter els òrgans següents: 

»a) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista.

»b) El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista.

»c) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

»3. La presidència i la direcció executiva són nomena-
des pel Govern i tenen la consideració d’alts càrrecs.

[...]» 

A la pàg. 32

On hi diu: 

«[...]

7. S’afegeix un nou article, el 4 quinquies, a la Llei 
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català 
de la Dona, amb el text següent: 

«Article 4 quinquies 

»El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista, creat per l’article 81 de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, és l’òrgan de l’Institut Català de 
les Dones encarregat d’elaborar els estudis de recerca 
sobre violència masclista i de formar els professionals 
en contacte amb el tractament d’aquest tipus de vio-
lència.»

8. Es modifica l’article 6 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«El Consell Nacional de les Dones de Catalunya és 
l’òrgan participatiu i consultiu de l’Institut Català de 
les Dones per a debatre i fer propostes i recomanaci-
ons sobre les qüestions vinculades al Pla d’actuació 
del Govern de la Generalitat en matèria de polítiques 
d’igualtat de gènere en els àmbits cultural, polític, eco-
nòmic i social.»

9. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. En el Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
s’integren les representacions de les entitats, associaci-
ons, grups i consells de dones del territori català que 
treballen específicament en programes a favor de la 
igualtat i de la promoció de les dones.

»2. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
s’estructura en assemblees territorials.

»3. Els criteris de constitució del Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya i les formes de participar-hi es 
determinen per reglament.»

10. S’afegeix un article, el 7 bis, a la Llei 11/1989, del 
10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, 
amb el text següent: 



4 d’agost de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 669

1.01.01 TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 4

«1. El Govern de la Generalitat ha de promoure la par-
ticipació del Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públi-
ques i, a aquest efecte, ha de potenciar els mecanismes 
perquè pugui dur a terme eficaçment la seva tasca en 
aquests àmbits.

»2. L’Institut Català de les Dones ha de potenciar la 
presència de la diversitat del moviment de dones en el 
Consell Nacional de les Dones de Catalunya.»

Hi ha de dir: 

«[...]

7. S’afegeix un nou article, el 4 quinquies, a la Llei 
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català 
de la Dona, amb el text següent: 

«Article 4 quinquies 

»El Centre d’Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista, creat per l’article 81 de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista, és l’òrgan de l’Institut Català de 
les Dones encarregat d’elaborar els estudis de recerca 
sobre violència masclista i de formar els professionals 
en contacte amb el tractament d’aquest tipus de vio-
lència.»

8. Se suprimeix l’article 5 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona.

9. Es modifica l’article 6 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«El Consell Nacional de les Dones de Catalunya és 
l’òrgan participatiu i consultiu de l’Institut Català de 
les Dones per a debatre i fer propostes i recomanaci-
ons sobre les qüestions vinculades al Pla d’actuació 
del Govern de la Generalitat en matèria de polítiques 
d’igualtat de gènere en els àmbits cultural, polític, eco-
nòmic i social.

10. Es modifica l’article 7 de la Llei 11/1989, del 10 de 
juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, que 
resta redactat de la manera següent: 

«1. En el Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
s’integren les representacions de les entitats, associaci-
ons, grups i consells de dones del territori català que 
treballen específicament en programes a favor de la 
igualtat i de la promoció de les dones.

»2. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya 
s’estructura en assemblees territorials.

»3. Els criteris de constitució del Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya i les formes de participar-hi es 
determinen per reglament.»

11. S’afegeix un article, el 7 bis, a la Llei 11/1989, del 
10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona, 
amb el text següent: 

«1. El Govern de la Generalitat ha de promoure la par-
ticipació del Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públi-
ques i, a aquest efecte, ha de potenciar els mecanismes 
perquè pugui dur a terme eficaçment la seva tasca en 
aquests àmbits.

»2. L’Institut Català de les Dones ha de potenciar la 
presència de la diversitat del moviment de dones en el 
Consell Nacional de les Dones de Catalunya.»
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.03. DECRETS LLEI

Decret llei 2/2015, del 28 de juliol, pel qual es 
modifica parcialment el text refós de la Llei 
de l’Institut Català de Finances, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2002, del 24 de desembre
Tram. 203-00021/10

Rectificació del text presentat
Reg. 121636 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 03.08.2015

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us la Correcció d’errada al De-
cret llei 2/2015, de 28 de juliol, pel qual es modifica 
parcialment el Text refós de la Llei de l’Institut Català 
de Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, de 
24 de desembre, que ha estat publicada avui al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 d’agost de 2015

Jordi Baiget i Cantons
El secretari del Govern

Correcció d’errada al Decret llei 2/2015, de 28 
de juliol, pel qual es modifica parcialment el 
Text refós de la Llei de l’Institut Català de 
Finances, aprovat pel Decret legislatiu 4/2002, 
de 24 de desembre (DOGC 6924, de 30.07.2015)

Havent observat una errada al text del Decret llei es-
mentat (DOGC 6924, del 30 de juliol de 2015, i BOPC 

668, del 3 d’agost de 2015), se’n detalla la correcció 
oportuna:

A la pàgina 12 (BOPC) i 4 (DOGC), a l’article 10

On hi diu:

Es modifica l’article 25 del Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legis-
latiu 4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat 
de la manera següent:

«Article 25

Els càrrecs president o presidenta, de conseller delegat 
o consellera delegada, de vocal de la Junta de Govern, 
i de titular d’una unitat funcional de l’Institut, estan 
subjectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
de l’Administració de la Generalitat, així com a allò 
que la normativa vigent estableixi pels òrgans d’admi-
nistració de les entitats de crèdit.»

Hi ha de dir:

Es modifica l’article 25 del Text refós de la Llei de 
l’Institut Català de Finances, aprovat per Decret legis-
latiu 4/2002, de 24 de desembre, que queda redactat 
de la manera següent:

«Article 25

Els càrrecs president o presidenta, de conseller delegat 
o consellera delegada, de vocal dominical de la Junta 
de Govern, i de titular d’una unitat funcional de l’Ins-
titut, estan subjectes al règim d’incompatibilitats dels 
alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, així 
com a allò que la normativa vigent estableixi pels òr-
gans d’administració de les entitats de crèdit.»

Barcelona, 31 de juliol de 2015

Albert Carreras
Secretari General
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