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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CatECP SOBRE L’ABORDATGE INTEGRAL DE 

LES VIOLÈNCIES SEXUALS CONTRA INFANTS (Tram. 302-00084/12) 

 

El Parlament de Catalunya manifesta:  

 

1. La condemna de totes les violències sexuals vers la infància i amb especial 

contundència. En el cas d’aquelles produïdes en l’àmbit educatiu religiós i, 

n’espera la condemna de la pederàstia clerical per part de la cúpula de 

l’Església catòlica.  

(Transacció amb esmena 1dels GP JxCat i Republicà) 

 

2. El compromís d’impulsar una Comissió d’Investigació sobre les violències 

sexuals denunciades a espais educatius religiosos de Catalunya. (Esmena in 

voce de CatECP per eliminar la paraula religiosos) 

Aprovat : Unanimitat (125 vots a favor) 

 

3. La necessitat d’aprovar de manera urgent una Llei Orgànica estatal per a 

l’Eradicació de la Violència contra la Infància, assegurant mesures 

específiques contra les violències sexuals. 

Aprovat : 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 

abstencions (JxCat i ERC) 

4. La necessitat de modificar la prescripció dels delictes d’abús sexual a la 

infància amb l’objectiu de donar el temps necessari a les persones que 

n’han patit en la seva infància per, en primer lloc, entendre el que els hi ha 

passat i, en segon lloc, trencar el silenci que els permeti explicar-ho i 

denunciar-ho.  

 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

 

5. En un termini màxim de 3 mesos, aprovar per part del Govern una   

Estratègia transversal de lluita contra les violències sexuals contra els 

infants, que desenvolupi polítiques de coordinació eficaç i multisectorial, 
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facilitant vinculacions transversals i efectives, així com la coordinació intra i 

interdepartamental i entre els diferents àmbits i nivells institucionals. 

 

6. Iniciar i realitzar, durant l’any 2019, l’estudi sobre victimització de la 

infància previst a la LDOIA per conèixer l’abast i la prevalença dels 

diferents tipus de violència i així poder desenvolupar accions adaptades a la 

realitat detectada. Alhora, establir un sistema eficient de recollida de dades 

per l’actualització sistemàtica de l’enquesta.  

(Transacció amb Esmena 5 dels GP JxCat i Republicà) 

 

7. Garantir la suficiència pressupostària de l’Observatori dels Drets de la 

Infància i dotar-lo de recursos econòmics i humans adients pel seu òptim 

funcionament així com d’un pla de treball que integri els estudis relatius a 

les violències sexuals en la infància.  

 

8. Dur a terme campanyes de conscienciació, tant per a la població en general 

com per als professionals que treballen amb la infància, que ajudin a acabar 

amb els mites entorn a les violències sexuals i permetin donar a conèixer 

l’obligació de notificar qualsevol sospita d’un cas de maltractament o abús 

d’un infant.  
 

Aprovats : Unanimitat (125 vots a favor) 

 

9. Revisar, unificar i regular legalment els protocols existents en diversos 

àmbits, relacionats amb la violència sexual infantil, perquè siguin decrets 

autonòmics de compliment obligatori a tots els centres educatius, de lleure 

infantil i juvenil i sanitaris, tinguin la titularitat que tinguin.   

(Transacció amb Esmena 2 del GP Socialista) 

a. Garantir les instruccions internes a tota la xarxa de serveis afectats per 

aquests protocols per tal d’informar i formar sobre com s’han d’aplicar i 

donar seguretat a tot el personal dels serveis implicats. 

Aprovat : Unanimitat (124 vots a favor) 

b. Establir les mesures de control i seguiment de l’aplicació d’aquests 

protocols, de manera que incomplir-los comporti conseqüències via 
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sanció administrativa per al centre que l’incompleixi. En el cas dels 

centres educatius concertats, la conseqüència d’un incompliment greu ha 

de ser la supressió automàtica del concert educatiu.  

Aprovat : 106 vots a favor (Cs, 18 diputats de JxCat, 29 diputats 

d’ERC, 15 diputats del PSC-Units, CatECP i CUP), 10 vots en 

contra (7 diputats de JxCat, 2 d’ERC i 1 diputat del PSC-Units) i 7 

abstencions (PPC, 4 diputats de JxCat i 2 diputats d’ERC)   

c. Establir mecanismes per oferir orientació i assessorament a qualsevol 

professional en situacions de sospita d’abús o maltractament infantil per 

a que pugui complir amb el seu deure d’intervenir. 

Aprovat : Unanimitat (124 vots a favor) 

 

10. Assegurar la formació presencial, obligatòria i adequada de tots els 

professionals dels àmbits educatiu, de lleure, sanitari, policial, judicial i de 

serveis socials  relacionats amb la infància i l’adolescència en el 

coneixement dels drets dels infants i en la detecció de signes o indicadors 

de violències sexuals.  

 

11. Difondre els recursos i eines per a prevenir i actuar en els casos de 

ciberassetjament (grooming i sexting) i altres perills existents en les xarxes 

socials i internet envers l’abús sexual a menors d’edat.  

 

12. Com a màxim en el curs 2020-2021, incloure l’educació sexual i 

afectiva des de la petita infància i en tot el cicle escolar com element 

integrat en el currículum educatiu, establint materials pedagògics 

estandarditzats adaptats a l’edat i impartits per professionals amb formació 

especialitzada, per tal de prevenir les violències sexuals. La formació sobre 

sexualitat es basarà en el respecte, afectivitat, tendresa, complicitat, 

compromís, autoestima i autocura. La formació haurà de comprendre el 

reconeixement de situacions abusives i la manipulació emocional que fa 

l’abusador, així com les respostes que poden donar-hi els i les menors i a 

quines persones poden acudir per a rebre ajuda per tal de dotar als infants 

d’eines d’autoprotecció.  

Aprovat : Unanimitat (125 vots a favor) 
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13. Crear, abans d’acabar l’any 2019, els recursos d’atenció 

especialitzada en abusos sexuals a la infància previstos a la LDOIA prenent 

com a model les “Cases dels infants”, com a espai únic d’atenció integral 

als infants víctimes de violències sexuals, que doni resposta tant al procés 

de detecció, com al de denúncia i procés judicial, evitant la revictimització, 

com a l’atenció integral de recuperació per a les víctimes.  

a. Aquests recursos han de ser interdepartamentals, especialitzats, 

universals, públics i gratuïts, i han de garantir un accés equitatiu a tot el 

territori català.  

b. S’han d’establir complint els estàndards internacionals fixats per a 

aquest tipus d’unitats integrals d’atenció i en aquest sentit han de:  

- Comptar amb un protocol interdepartamental previ que estableixi les 

bases de la col·laboració dels Departaments implicats en aquest 

recurs (Treball, Afers socials i Famílies, Interior, Justícia, Salut i 

d’Educació), a més de preveure l’estreta col·laboració amb els serveis 

municipals. 

- Establir un Pla de Formació específic del Model Barnahus perquè els 

professionals implicats en aquest recurs tinguin la formació 

necessària.  

c. Crear un Comité extern i independent constituït per persones  expertes 

dels diferents àmbits que ofereixen suport i formació als professionals 

implicats en el recurs i realitzen el seguiment i avaluació del projecte, 

amb l’objectiu de vetllar pel compliment dels estàndards de qualitat del 

model. 
Aprovat :  121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) 

i 4 abstencions (CUP) 

14. Un cop creat el recurs “cases dels infants”, tancar les unitats de 

detecció d’abusos sexuals a infants existents actualment dins de serveis 

hospitalaris.  

Rebutjat :  10 vots a favor (CatECP i CUP) i 115 en contra (Cs, JxCat, 

ERC, PSC-Units i PPC) 

a. Mentre continuen funcionant aquestes unitats hospitalàries, crear un 

comitè extern de revisió de diagnòstics d'abusos sexuals a menors que, 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

a demanda de les mares, pares, tutor legal o la pròpia criatura, pugui 

revisar els informes qüestionats. 

 

Nou.14 bis. Garantir la convocatòria trimestral del comitè interdepartamental 

de seguiment i coordinació dels protocols existents en matèria d’abús 

sexual a menors o qualsevol altra forma de maltractament, així com donar 

compte de la seva tasca anualment a la Comissió de Treball, Afers Socials i 

Famílies.  

(Addició nou punt: Esmena 4 del GP Socialista) 

Aprovats : Unanimitat (125 vots a favor) 

 

Nou 15. Desplegar per reglament la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats 

en la infància i l’adolescència, consultant prèviament amb els grups 

parlamentaris els corresponents decrets de desplegament i comunicant-los 

els recursos econòmics que hi aniran associats.  

(Addició nou punt: Esmena 3 de Ciutadans) 

Aprovat : 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 61 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

  

 

 

 


