
CAI 
Comissió d'Afers Institucionals  
Parlament de Catalunya 

Sessió 38. Dimecres, 9 de desembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Compareixença del secretari general de l'Esport i de l'Activitat Física da-
vant la Comissió d'Afers Institucionals per a informar sobre les mesures 
adoptades en el món de l'esport per les restriccions provocades per la pan-
dèmia de Covid-19. Tram. 357-01036/12. Comissió d'Afers Institucionals. 
Compareixença. 

2. Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les associacions i les 
entitats gitanes. Tram. 250-01503/12. Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Crida Constituent, Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 683, 34). 

3. Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista. Tram. 202-00067/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Elaboració del Dictamen (text 
presentat: BOPC 485, 14; esmenes presentades: BOPC 742, 47). 
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Punt 2 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les asso-
ciacions i les entitats gitanes 

250-01503/12 

PRESENTACIÓ: GP CS, GP JXCAT, GP ERC, GP PSC-UNITS, GP CATECP, SP CUP-
CC, SP PPC 

Reg. 76283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.09.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Eduard 
Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Anna 
Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Alejandro Fernández 
Álvarez, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les reivindicacions de les 
associacions i entitats gitanes, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d'Afers Institucionals, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Davant la situació d'emergència provocada por la crisis de la Covid-19, els 
grups polítics que componem el Parlament de Catalunya i les entitats i asso-
ciacions que formen part de l'Intergrup del Poble Gitano vam decidir convo-
car una sessió extraordinària de treball de l'Intergrup del Poble Gitano el 
passat dia 20 d'abril de 2020. 

Les entitats i associacions van poder traslladar als representants públics qui-
nes eren les principals problemàtiques i la seva visió de la situació des de la 
seva perspectiva. 

En la sessió van quedar clares les mostres de condol per les víctimes i les 
paraules d'escalf i ànims per aquells i aquelles afectats per la situació i l'agra-
ïment a tots els que treballen des de les seves responsabilitats i des del vo-
luntariat per tal d'atendre totes les situacions i emergències sorgides com a 
conseqüència de la situació actual. 

Els membres de l'Intergrup van acordar a més, instar als grups polítics a 
impulsar acords en el Parlament de Catalunya derivats de les conclusions de 
la reunió de treball. 

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris signants presenten la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1) Reconèixer la tasca que s'està duent a terme des de les entitats i associaci-
ons gitanes, en moltes ocasions de forma voluntària, per treballar per tal 
d'ajudar en la crisi de la Covid-19 i continuar impulsant accions des del Go-
vern per tal de donar-hi suport. 
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2) Condemnar l'increment de situacions d'antigitanisme durant el confina-
ment, moltes de les quals es manifesten a través de les xarxes socials i recor-
dar el compromís adquirit per tots els grups que componem el Parlament de 
Catalunya de lluitar per combatre l'antigitanisme i impulsar definitivament la 
Llei d'igualtat de tracte i no discriminació donant èmfasi a la lluita contra 
l'antigitanisme. 

3) Continuar incrementant els recursos específics per fer front a les conse-
qüències de la Covid-19 donant resposta a les emergències socials, educati-
ves, sanitàries, econòmiques i per lluitar contra la bretxa digital de totes les 
famílies catalanes. Alhora continuar treballant des del Govern per assegurar 
que les entitats que participen a l'Intergrup del Poble Gitano i al Pla integral 
del Poble Gitano tinguin accés a la informació actualitzada de les mesures 
que es prenen per la recuperació i garantir així un seguiment eficient de la 
situació, una participació activa del Poble Gitano i una implementació ade-
quada a les necessitats del context actual, prenent especial interès la inclusió 
de mesures específiques en el Pla de Reconstrucció Econòmica i Social. 

4) Constatada l'afectació molt greu que la Covid-19 ha provocat a la venda 
no sedentària, crear un Pla d'impuls i modernització del sector comercial 
català, que englobi els marxants de Catalunya i que compti amb els professi-
onals de les associacions repesentatives del sector per definir les mesures a 
adoptar. 

Palau del Parlament, 31 d'agost de 2020 

Lorena Roldán Suárez, GP Cs; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula 
i Paretas, GP ERC; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia 
Sánchez, GP CatECP, portaveus. Carles Riera Albert, SP CUP-CC; Alejan-
dro Fernández Álvarez, SP PPC, representants 
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Punt 3 | Elaboració del Dictamen 

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

202-00067/12 

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D'AFERS INSTITUCIONALS 

A la Mesa de la Comissió d'Afers Institucionals 

El dia 29 de juliol de 2020 es va nomenar la Ponència de la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, integrada pels diputats i diputades Noemí de 
la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, que va ésser substituïda 
per Munia Fernández-Jordán Celorio en data del 14 d'octubre de 2020; Anna 
Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz 
Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Beatriz Silva Gallardo, del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, que en va ésser designada 
ponent relatora; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Can-
didatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García González, 
del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, que va ésser subs-
tituïda per Manuel Reyes López en data de l'11 de novembre de 2020. 

El dies 15, 20 i 26 d'octubre, 2 i 9 de novembre de 2020, de conformitat amb 
l'article 117.2 del Reglament del Parlament, es van tenir audiències d'orga-
nitzacions, grups socials i experts en el marc de la Ponència (BOPC 727, del 
dia 11 de novembre de 2020, pàgina 28). 

La Ponència, de conformitat amb l'article 120.1, 2 i 3 del Reglament del 
Parlament, s'ha reunit els dies 26 i 30 de novembre i 4 de desembre de 2020. 
Han assessorat la Ponència la lletrada Mercè Arderiu i Usart i l'assessor lin-
güístic Joan Ramon Fibla i Sancho, i l'ha assistida la gestora parlamentària 
Laia Grau Figueras. 

Una vegada tingudes les audiències i després d'haver estudiat la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista, i les esmenes presentades, la Ponència ha 
establert l'informe següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'a-
bril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 202-00067/12) 

TEXT PRESENTAT 

Article 1. De modificació del punt 2 de l'article 2 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s'entén que inclouen 
també les nenes i les adolescents transgènere i cisgènere, a les persones in-
tersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es volen relacio-
nar amb cap espectre de gènere binari. 
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ESMENES PRESENTADES 

Enmienda 1 
GP de Ciutadans (5) 
De modificación 

Artículo 1. De modificación del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 5/2008, 
de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 2. Garantía de los derechos de las mujeres 

2.2. Las referencias a las mujeres incluidas en esta ley, se entiende que in-
cluyen también las niñas y adolescentes transgénero y cisgénero, a las perso-
nas intersexuales que se identifican con el género femenino, así como también 
a las identidades no binarias. 

Esmena 2 
GP de Catalunya en Comú Podem (1) 
De modificació de l'article 1 

De modificació del punt 2 de l'article 2 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s'entén que inclouen les 
nenes i les adolescents, així com les dones, nenes i adolescents transsexuals. 

Esmena 3 
GP Socialistes i Units per Avançar (1) 
De modificació de l'article 1 

«Article 1. De modificació del punt 2 de l'article 2 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen 
també les menors de 18 anys.» 

Esmena 4 
SP del Partit Popular de Catalunya (1) 
De modificació, addició i supressió a l'article 1 

Article 1. De modificació de l'apartat 2, de l'article 2 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'apartat 2, de l'article 2 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que 
resta redactat de la forma següent: 

«2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei, s'entén que inclouen 
també les nenes i les adolescents transgènere i cisgènere, a les persones in-
tersexuals, així com a les identitats no binàries o les que no es volen relacio-
nar amb cap espectre de gènere binari.» 

Esmena 5 
GP Republicà (2) 
De modificació 

«Article 1. De modificació del punt 2 de l'article 2 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei inclouen a les nenes, les 
adolescents i dones trans i cisgènere.» 
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Esmena 6 
GP de Junts per Catalunya (1) 
De modificació de l'article 1, que modifica el punt 2 de l'article 2 de la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 1. De modificació del punt 2 de l'article 2 

Article 2. Garantia dels drets de les dones 

[...] 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen 
també les nenes i les adolescents, llevat que s'indiqui altrament. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 1, 
2, 4, 5 i 6 amb el redactat següent: 

2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen les 
nenes i les adolescents, i per tant també les dones, nenes i adolescents trangè-
nere. 

La ponència no fa cap recomanació sobre l'esmena 3. 

TEXT PRESENTAT 

Article 2. De l'article 3 

a) Violència masclista: la violència que s'exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc 
d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones que ha impo-
sat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat 
com a superior i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat 
un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àm-
bit públic com en el privat. 

b) Sensibilització: el conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives enca-
minades a generar canvis i modificacions en l'imaginari social que permetin 
avançar cap a l'eradicació de la violència masclista. 

c) Prevenció: el conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència 
de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels 
factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensi-
bilitzar la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de 
violència no és justificable ni tolerable. 

d) Detecció: la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 
tècnics que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència 
masclista, tant si apareix de forma precoç com de forma estable, i que per-
metin també conèixer les situacions en les quals s'ha d'intervenir, per tal 
d'evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. 

e) Atenció: el conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui su-
perar les situacions i les conseqüències generades per l'abús en els àmbits 
personal, familiar i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la infor-
mació necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui resoldre 
la situació. 
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f) Recuperació: l'etapa del cicle personal i social d'una dona que ha viscut 
situacions de violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació viscuda. 

g) Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, labo-
rals, sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i 
agents responsables de la intervenció en l'àmbit de la violència masclista, 
que contribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació 
viscuda. 

k) Diligència deguda: consistent en l'obligació de les Administracions d'abs-
tenir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones, i d'adoptar 
les mesures legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb la deguda 
diligència, en vistes a prevenir, castigar i reparar adequadament els actes de 
violència masclista. 

l) Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional 
exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista i 
els seus fills i filles, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits 
quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes 
responsables, i també per les actuacions desencertades provinents d'altres 
agents implicats. 

m) Consentiment sexual: desig mutu afirmatiu i consensuat, emmarcat en 
l'autodeterminació sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l'e-
xercici de pràctiques sexuals. Aquest, necessita de la llibertat en la seva pres-
tació, ha de romandre vigent durant tota la pràctica sexual, està acotat a una 
persona o diverses persones, a unes determinades pràctiques sexuals i a unes 
determinades mesures de precaució tant d'un embaràs no desitjat com de 
transmissió d'ITS. No existirà consentiment quan l'agressor creii unes condi-
cions o s'aprofiti d'un context, que directa o indirectament, imposin una pràc-
tica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona. 

n) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: Reconeixement de que les 
violències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d'altres eixos 
de discriminació, com l'origen, el color de la pell, la situació administrativa, 
l'edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l'es-
tat serològic, la privació de llibertat, la orientació sexual o la identitat i ex-
pressió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. 
La interacció d'aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en compte a la 
hora d'abordar les violències masclistes. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 7 
SP del Partit Popular de Catalunya (2) 
De modificació i addició de l'enunciat de l'article 2 

Article 2. De modificació de l'article 3 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 3 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat 
de la forma següent: 

«Article 3. Definicions 

»Als efectes d'aquesta llei, s'entén per: [...]. 



Dossier CAI 38 
9 de desembre de 2020 

8 

 

Lletra a 

Esmena 8 
GP Socialistes i Units per Avançar (2) 
De modificació de la lletra a de l'article 2 

«Article 2. De l'article 3 

a) Violència masclista: és una violació dels drets humans. La violència que 
s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la 
situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones.» 

Esmena 9 
SP del Partit Popular de Catalunya (3) 
De supressió i addició a la lletra a de l'article 2 

»a) Violència masclista: la violència que s'exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc 
d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones que ha impo-
sat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat 
com a superior i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat 
un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àm-
bit públic com en el privat. 

Lletra b 

Esmena 10 
GP Socialistes i Units per Avançar (3) 
De modificació de la lletra b de l'article 2 

«Article 2. De l'article 3 

[...] 

b) Sensibilització: el conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives encami-
nades a generar canvis i modificacions com a conseqüència de l'increment de 
la conscienciació i comprensió per la societat de les diverses manifestacions 
de violència masclista i les seves conseqüències i de la necessitat de prevenir-
les i eradicar-les.» 

Esmena 11 
SP del Partit Popular de Catalunya (4) 
De modificació i supressió a la lletra b de l'article 2 

»b) Sensibilització: el conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives en-
caminades a generar canvis i modificacions en l'imaginari social que perme-
tin avançar cap a l'erradicació de la violència masclista. 
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Lletra e 

Esmena 12 
SP del Partit Popular de Catalunya (5) 
D'addició a la lletra e de l'article 2 

»e) Atenció: el conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui 
superar les situacions i les conseqüències generades per l'abús en els àmbits 
personal, familiar, laboral i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li 
la informació necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui 
resoldre la situació. 

Lletra f 

Esmena 13 
GP Socialistes i Units per Avançar (4) 
De modificació de la lletra f de l'article 2 

«Article 2. De l'article 3. Formes de violència masclista 

[...] 

f) Recuperació: el procés de desvictimització de les esferes afectades, realitzat 
per les pròpies dones i els seus fills i filles. Aquest procés comporta un cicle 
vital personal i social de la dona centrada en el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació de violència viscuda.» 

Lletra k 

Esmena 14 
GP Socialistes i Units per Avançar (5) 
D'addició a la lletra k de l'article 2 

«Article 2. De l'article 3 

[...] 

k) Diligència deguda: consistent en l'obligació de les Administracions d'abs-
tenir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones i assegurar-
se que les autoritats, funcionaris, agents, entitats públiques i actors que actuen 
en nom de la Generalitat de Catalunya es comportaran d'acord amb aquesta 
obligació així com d'adoptar les mesures legislatives i de qualsevol altre or-
dre per a actuar amb la deguda diligència, en vistes a prevenir, castigar i 
reparar adequadament els actes de violència masclista.» 

Esmena 15 
SP del Partit Popular de Catalunya (6) 
De modificació i addició de la lletra k de l'article 2 

»k) Diligència deguda: obligació de les administracions públiques d'adoptar 
les mesures oportunes i necessàries per a actuar amb la deguda diligència, en 
vistes a prevenir, perseguir, castigar i reparar adequadament els actes de 
violència masclista. 
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Lletra m 

Esmena 16 
GP Socialistes i Units per Avançar (6) 
De modificació de la lletra m de l'article 2 

«Article 2. De l'article 3 

[...] 

m) Consentiment sexual: és la manifestació del lliure arbitri de la persona, 
manifestat de manera expressa, de manera lliure, conscient i emès o exterio-
ritzat per persona capaç.» 

Esmena 17 
SP del Partit Popular de Catalunya (7) 
De modificació de la lletra m de l'article 2 

»m) Consentiment sexual: acord lliure, mutu, afirmatiu i consensuat, emmar-
cat en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l'exer-
cici de pràctiques sexuals i que ha de romandre vigent durant tota la pràctica 
sexual, i està acotat a una persona o diverses persones, a unes determinades 
pràctiques sexuals i a unes determinades mesures de precaució tant d'un em-
baràs no desitjat com de transmissió d'ITS. No existirà consentiment quan 
l'agressor creï unes condicions o s'aprofiti d'un context, que directa o indirec-
tament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de 
la dona. 

Lletra n 

Esmena 18 
GP Socialistes i Units per Avançar (7) 
De modificació de la lletra n de l'article 2 

«Article 2. De l'article 3 

[...] 

n) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: Reconeixement de que les 
violències masclistes convergeixen amb d'altres eixos de discriminació, com 
l'origen, el color de la pell, la situació administrativa, l'edat, la classe social, 
la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l'estat serològic, la privació 
de llibertat, la precarietat econòmica i la orientació sexual o la identitat sexu-
al, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La interacció 
d'aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en compte a la hora d'abordar 
les violències masclistes.» 

Esmena 19 
SP del Partit Popular de Catalunya (8) 
De supressió i addició de la lletra n de l'article 2 

»n) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: Reconeixement de que les 
violències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d'altres eixos 
de discriminació, com l'origen, el color de la pell, la situació administrativa, 
l'edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l'es-
tat serològic, la privació de llibertat, la orientació sexual o la identitat i ex-
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pressió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. 
La interacció d'aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en compte a la 
hora d'abordar les violències masclistes.» 

Esmena 20 
GP Republicà (3) 
De modificació, supressió i addició 

De modificació del punt n de l'article 2. De modificació de l'article 3. Defini-
cions 

«n) Interseccionalitat: Eina analítica per reconèixer que les violències mas-
clistes basades en el gènere convergeixen amb d'altres eixos de discrimina-
ció, com l'origen, el fenotip, la situació administrativa, l'edat, l'ètnia, la reli-
gió, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l'estat 
serològic, la privació de llibertat, la orientació sexual o la identitat i expres-
sió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La 
interacció d'aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en compte a la hora 
d'abordar les violències masclistes.» 

Esmena 21 
GP de Junts per Catalunya (2) 
De modificació de la lletra n de l'article 2, que modifica l'article 3 de la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 2. De modificació de l'article 3 

[...] 

n) Interseccionalitat: Eina analítica per reconèixer que les violències masclis-
tes convergeixen amb d'altres altres identitats com l'origen, el color de la pell, 
la situació administrativa, l'edat, la classe social, la diversitat funcional o 
psíquica, les addiccions, l'estat serològic, la privació de llibertat, entre d'al-
tres, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada en les dones. La 
interacció d'aquestes identitats ha de ser tinguda en compte a la hora d'abor-
dar les violències masclistes. 

Lletres k, l, m, n 

Esmena 22 
GP de Catalunya en Comú Podem (2) 
De modificació i supressió de les lletres k, l, m, n de l'article 2 

k) h) Diligència deguda: consistent en l'obligació de les Administracions 
d'abstenir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones, ja sigui 
per acció u omissió, i d'adoptar les mesures legislatives i de qualsevol altre 
ordre per a actuar amb la deguda diligència, en vistes a prevenir, castigar i 
reparar adequadament els actes de violència masclista. 

l) i) Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional 
exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista i 
els seus fills i filles, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits 
quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes 
responsables, i també per les actuacions desencertades i/o negligents provi-
nents d'altres agents implicats. 
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m) j) Consentiment sexual: desig mutu afirmatiu i consensuat, emmarcat en 
l'autodeterminació sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l'e-
xercici de pràctiques sexuals. Manifestació de la voluntat de dur a terme una 
pràctica sexual determinada. Aquest, necessita de la llibertat en la seva pres-
tació, ha de romandre vigent durant tota la pràctica sexual, està acotat a una 
persona o diverses persones, a unes determinades pràctiques sexuals i a unes 
determinades mesures de precaució tant d'un embaràs no desitjat com de 
transmissió d'ITS. No existirà consentiment quan l'agressor creïi unes condi-
cions o s'aprofiti d'un context, que directa o indirectament, imposin una pràc-
tica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona. 

n) k) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: Reconeixement de que les 
violències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d'altres eixos 
de discriminació, com l'origen, el color de la pell, la situació administrativa, 
l'edat, la classe social, la precarietat econòmica, la diversitat funcional o 
psíquica, les addiccions, l'estat serològic, la privació de llibertat, la orienta-
ció sexual o la identitat i expressió de gènere, que fa que impactin de manera 
agreujada i diferenciada. La interacció d'aquestes discriminacions, ha de ser 
tinguda en compte a la hora d'abordar les violències masclistes. 

Lletres e, k, m i addició o 

Esmena 23 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (1) 
De modificació de les lletres e, k, m i addició d'una lletra o de l'article 2, que 
modifica l'article 3 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista 

Article 2. De modificació de l'article 3 

Article 3. Definicions 

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per: 

a) Violència masclista: la violència que s'exerceix contra les dones com a 
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc 
d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones que ha impo-
sat un model de masculinitat que encara és valorat per una part de la societat 
com a superior i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, 
incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat 
un danyo un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l'àmbit 
públic com en el privat. 

b) Sensibilització: el conjunt d'accions pedagògiques i comunicatives enca-
minades a generar canvis i modificacions en l'imaginari social que permetin 
avançar cap a l'eradicació de la violència masclista. 

c) Prevenció: el conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència 
de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels 
factors de risc, i impedir ne així la normalització, i les encaminades a sensi-
bilitzar la ciutadania, especialment les dones, en el sentit que cap forma de 
violència no és justificable ni tolerable. 

d) Detecció: la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 
tècnics que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència 
masclista, tant si apareix de forma precoç com de forma estable, i que per-
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metin també conèixer les situacions en les quals s'ha d'intervenir, per tal 
d'evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. 

e) Atenció: el conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui su-
perar les situacions i les conseqüències generades per l'abús en els àmbits 
personal, familiar, laboral i social, tot garantint ne la seguretat i facilitant li 
la informació necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui 
resoldre la situació. 

f) Recuperació: l'etapa del cicle personal i social d'una dona que ha viscut 
situacions de violència en què es produeix el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació viscuda. 

g) Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, labo-
rals, sanitàries educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents 
responsables de la intervenció en l'àmbit de la violència masclista, que con-
tribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda. 

k) Diligència deguda: Obligació dels poders públics d'adoptar les mesures 
legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb la deguda diligència 
en vistes a prevenir, investigar, castigar, protegir i reparar adequadament els 
actes de violència masclista. 

l) Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional 
exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista i 
els seus fills i filles, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits 
quantitatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes 
responsables, i també per les actuacions desencertades provinents d'altres 
agents implicats. 

m) Consentiment sexual: voluntat manifesta emmarcada en l'autodetermina-
ció sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l'exercici de pràcti-
ques sexuals. Aquest, necessita de la llibertat en la seva prestació, ha de ro-
mandre vigent durant tota la pràctica sexual, està acotat a una persona o 
diverses persones, a unes determinades pràctiques sexuals i a unes determi-
nades mesures de precaució tant d'un embaràs no desitjat com de transmissió 
d'ITS d'Infeccions de Transmissió Sexual. No existirà consentiment quan l'a-
gressor creï unes condicions o s'aprofiti d'un context, que directa o indirecta-
ment, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de la 
dona. 

n) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: Reconeixement de que les 
violències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d'altres eixos 
de discriminació, com l'origen, el color de la pell, la situació administrativa, 
l'edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l'es-
tat serològic, la privació de llibertat, la orientació sexual o la identitat i ex-
pressió de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. 
La interacció d'aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en compte a la 
hora d'abordar les violències masclistes. 

o) Precarietat econòmica: situació d'una persona que té una percepció 
d'ingressos igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya, que s'estableix anualment. 
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De tot l'article 

Enmienda 24 
GP de Ciutadans (6) 
De modificación 

Artículo 2. De modificación de un nuevo redactado del artículo 3 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Artículo 3. Definiciones 

A los efectos de esta ley se entiende por: 

a) Violencia machista: la violencia que se ejerce contra las mujeres como 
manifestación de la discriminación y de la situación de desigualdad en el 
marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres 
y que, producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas 
las amenazas, las intimidaciones y las coacciones, tenga como resultado un 
daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el 
ámbito público como en el privado. 

b) Sensibilización: el conjunto de acciones educativas, pedagógicas y comu-
nicativas encaminadas a generar cambios y modificaciones en el imaginario 
social que permitan avanzar hacia la erradicación de la violencia machista. 

c) Prevención: el conjunto de acciones encaminadas a evitar o reducir la 
incidencia de la problemática de la violencia machista por medio de la re-
ducción de los factores de riesgo, e impedir así la normalización, y las enca-
minadas a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía, especialmente las muje-
res y las niñas, en el sentido que ninguna forma ni manifestación de violencia 
es justificable ni tolerable. 

d) Detección: la puesta en funcionamiento de diferentes instrumentos teóri-
cos y técnicos que permitan identificar y hacer visible la problemática de la 
violencia machista, tanto si aparece de forma precoz como de forma estable, 
y que permitan también conocer las situaciones en las cuales se tiene que 
intervenir, para evitar el desarrollo y la cronicidad. 

e) Atención: el conjunto de acciones destinadas a una persona porque pueda 
superar las situaciones y las consecuencias generadas por el abuso en los 
ámbitos personal, familiar y social, garantizando la seguridad y facilitando la 
información necesaria sobre los recursos y los procedimientos porque pueda 
resolver la situación. 

f) Recuperación: la etapa del ciclo personal y social de una mujer que ha 
vivido situaciones de violencia en que se produce el restablecimiento de 
todos los ámbitos dañados por la situación vivida de violencia de género. 

g) Reparación: el conjunto de medidas jurídicas, económicas, sociales, labo-
rales, sanitarias, educativas y similares, tomadas por los diversos órganos y 
agentes responsables de la intervención en el ámbito de la violencia machis-
ta, que contribuyen al restablecimiento de todos los ámbitos dañados por la 
situación vivida, garantizando el acompañamiento y asesoramiento necesa-
rio. 

h) Victimización secundaria o revictimización: el maltrato adicional ejercido 
contra las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia machista 
como consecuencia directa o indirecta de los déficits cuantitativos y cualita-
tivos de las intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, 
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y también por las actuaciones desacertadas provenientes de los agentes im-
plicados. 

i) Precariedad económica: situación de una persona que tiene una percepción 
de ingresos igual o inferior al indicador de renta de suficiencia de Cataluña, 
que se establece anualmente. 

Addició de noves lletres 

Esmena 25 
GP Socialistes i Units per Avançar (8) 
D'addició d'una nova lletra a l'article 2 

«Article 2. De l'article 3 

[...] 

o) Precarietat econòmica: situació d'una persona que té una percepció d'in-
gressos igual o inferior a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, 
que s'estableix anualment.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 7, 12, 22 (lletra i), 23 (lletra 
e, o), 24 (lletra b, g, i), 25. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 8 i 9 amb el text 
següent: 

a)Violència masclista: és una violació dels drets humans a través de la violèn-
cia que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de 
la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels 
homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicolò-
gics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a 
resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en 
l'àmbit públics com en el privat. 

La ponència recomana una transacció amb l'esmena 24 (lletra c) amb el text 
següent: 

c) Prevenció: el conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència 
de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels 
factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensibi-
litzar la ciutadania en el sentit que cap forma ni manifestació de violència no 
és justificable ni tolerable. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 13 i 24 (lletra f) amb 
el text següent: 

f) Recuperació: el procés de desvictimització de les esferes afectades, realitzat 
per les pròpies dones i els seus fills i filles. Aquest procés comporta un cicle 
vital personal i social de la dona centrat en el restabliment de tots els àmbits 
danyats per la situació de violència masclista viscuda. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 14, 15, 22 (lletra h) i 
23 (lletra k) amb el text següent: 

h) Diligència deguda: Obligació dels poders públics d'adoptar les mesures 
legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb la deguda diligència i 
assegurar- se que les autoritats, personal, agents, entitats públiques i altres 
actors que actuen en nom d'aquests poders públics es comportaran d'acord 
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amb aquesta obligació en vistes a prevenir, investigar, perseguir, castigar, 
protegir i reparar adequadament els actes de violència masclista. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 16, 17, 22 (lletra j) i 
23 (lletra m) amb el text següent: 

j) Consentiment sexual: voluntat expressa emmarcada en la llibertat sexual i 
en la dignitat personal, que dóna pas i avala l'exercici de pràctiques sexuals. 
Aquest, necessita de la llibertat en la seva prestació, ha de romandre vigent 
durant tota la pràctica sexual, està acotat a una persona o diverses persones, 
a unes determinades pràctiques sexuals i a unes determinades mesures de 
precaució tant d'un embaràs no desitjat com de transmissió d'ITS d'Infeccions 
de Transmissió Sexual. No existirà consentiment quan l'agressor creï unes 
condicions o s'aprofiti d'un context, que directa o indirectament, imposin una 
pràctica sexual sense comptar amb el consentiment de la dona. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 18, 20, 21 i 22 (lle-
tra k) amb el text següent: 

k) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: Reconeixement que les violèn-
cies masclistes convergeixen amb d'altres eixos de discriminació, com l'ori-
gen, el color de la pell, el fenotip, l'ètnia, la religió, la situació administrativa, 
l'edat, la classe social, la precarietat econòmica, la diversitat funcional o 
psíquica, les addiccions, l'estat serològic, la privació de llibertat, la diversitat 
sexual i de gènere, entre d'altres, que fa que impactin de manera agreujada i 
diferenciada. La interacció d'aquestes discriminacions, ha de ser tinguda en 
compte a la hora d'abordar les violències masclistes. 

La ponència no fa cap recomanació de les esmenes 10, 11, 19 i 24 (lletra h). 

TEXT PRESENTAT 

Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència 
masclista 

1. La violència masclista ve configurada per una continuïtat de situacions, en 
les què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb els 
diferents àmbits en què es donen. Aquestes poden exercir-se de manera pun-
tual o de manera reiterada. 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos 
d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en 
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humilia-
ció, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, 
d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 
Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb l'amenaça o la causació 
de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona, molt es-
pecialment els fills i filles o altres familiars, quan es dirigeixi a afligir la do-
na. També inclou la violència ambiental, a través de l'exercici de la violència 
sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimental, o so-
bre els animals amb qui es té un vincle d'afecte, amb la finalitat d'afligir-la 
i/o crear un entorn intimidatori. 
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c) Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat 
personal de la dona, creant unes condicions o aprofitant-se d'un context, que 
directa o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el 
consentiment de la dona, amb independència del vincle que uneixi la dona i 
el perpetrador. Inclou l'accés corporal, la mutilació genital femenina o el risc 
de patir-la, els matrimoni forçats, el tràfic i explotació de dones i nenes, l'as-
setjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació 
i la imposició de qualsevol pràctica sexual. 

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i prefe-
rències sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu 
a terme. Inclou, la esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'a-
vortament fora del supòsits legalment establerts, la dificultat per accedir als 
mètodes contraceptius, de prevenció d'ITS i de VIH, o als mètodes de repro-
ducció assistida; les pràctiques ginecològiques i obstètriques, que no respec-
tin les decisions, els cossos i els processos emocionals de les dones. 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justifica-
da de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de 
llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o com-
partits en l'àmbit familiar o de parella. 

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i mi-
sogínia on-line comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o total-
ment, mitjançant l'ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC), plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sis-
temes de missatgeria instantània que afectin la dignitat digital i els drets 
digitals de les dones. Aquestes, causen danys psicològics i fins i tot físics, 
reforcen estereotips, danyen la dignitat i la reputació, atempten contra la seva 
privacitat i llibertat d'obrar, causen pèrdues econòmiques, i plantegen obsta-
cles en la seva participació política i a la seva llibertat d'expressió. 

g) Violència institucional: Els actes, pràctiques, criteris i procediments, que 
per acció o omissió, discriminin o atemptin contra els drets de les dones. La 
violència institucional, inclourà la producció legislativa, la interpretació i 
aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

ESMENES PRESENTADES 

Apartat 1 
Esmena 26 
SP del Partit Popular de Catalunya (9) 
De modificació i addició a l'article 3 

Article 3. D'addició i modificació a l'article 4 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

S'addiciona un nou apartat 1 i es modifica l'article 4 de la Llei 5/2008, del 
24 d'abril, que resta redactat de la forma següent: 

«Article 4. Formes de violència masclista 

»1. La violència masclista ve configurada per una continuïtat de situacions, 
en les què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb 
els diferents àmbits en què es donen. Aquestes poden exercir-se de manera 
puntual o de manera reiterada. 

»2. Als efectes d'aquesta llei, [...]. 
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Apartat 2 
Lletra a 

Esmena 27 
GP Socialistes i Units per Avançar (9) 
D'addició a la lletra a de l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força, intencionals, 
contra el cos d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió físi-
ca o un dany.» 

Lletra b 

Esmena 28 
GP Socialistes i Units per Avançar (10) 
D'addició a la lletra b de l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencionals que 
produeix en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, 
d'humiliació, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció 
verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de lli-
bertat. Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb l'amenaça o la 
causació de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona, 
molt especialment els fills i filles o altres familiars, quan es dirigeixi a afligir 
la dona. També inclou la violència ambiental, a través de l'exercici de la 
violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimen-
tal, o sobre els animals amb qui es té un vincle d'afecte, amb la finalitat d'a-
fligir-la i/o crear un entorn intimidatori.» 

Esmena 29 
SP del Partit Popular de Catalunya (10) 
De supressió i addició a la lletra b, de l'apartat 2 de l'article 3 

»b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en 
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humilia-
ció, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, 
d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 
Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb l'amenaça o la causació 
de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona, molt es-
pecialment els fills i filles o altres familiars, quan es dirigeixi a afligir la do-
na. També inclou la violència ambiental, a través de l'exercici de la violència 
sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimental, o so-
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bre els animals amb qui es té un vincle d'afecte, amb la finalitat d'afligir-la 
i/o crear un entorn intimidatori. 

c) Comprèn qualsevol [...]. 

Lletra c 

Esmena 30 
GP Socialistes i Units per Avançar (11) 
D'addició a la lletra c de l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

c) Violència sexual: comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat 
sexual i la dignitat personal de la dona, creant unes condicions o aprofitant-
se d'un context, que directa o indirectament, imposin una pràctica sexual 
sense comptar amb el consentiment de la dona, amb independència del vin-
cle que uneixi la dona i el perpetrador o perpetradors. Inclou l'accés corpo-
ral, la mutilació genital femenina o el risc de patir-la, els matrimoni forçats, 
el tràfic i explotació de dones i nenes, l'assetjament sexual i per raó de sexe, 
l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol pràcti-
ca sexual.» 

Esmena 31 
SP del Partit Popular de Catalunya (11) 
De modificació i addició a la lletra c, de l'apartat 2 de l'article 3 

«c) Violència sexual i abusos sexuals: comprèn qualsevol acte de naturale-
sa sexual que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la 
dona, creant unes condicions o aprofitant-se d'un context, que directa o indi-
rectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment 
de la dona, amb independència del vincle que uneixi la dona i l'agressor. 
Inclou l'accés corporal, la mutilació genital femenina [...]. 

Lletra d 

Esmena 32 
GP Socialistes i Units per Avançar (12) 
De modificació de la lletra d de l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i prefe-
rències sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu 
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a terme. Inclou, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en el supòsits 
legalment establerts, la dificultat per accedir als mètodes contraceptius, de 
prevenció d'ITS i de VIH, o als mètodes de reproducció assistida; les pràcti-
ques ginecològiques i obstètriques, que no respectin les decisions, els cossos 
i els processos emocionals de les dones.» 

Esmena 33 
SP del Partit Popular de Catalunya (12) 
De modificació i supressió de la lletra d, de l'apartat 2 de l'article 3 

»d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir 
o dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i pre-
ferències sexuals, sobre la seva salut sexual i reproductiva i les condicions en 
les què es duu a terme. Inclou, la esterilització forçada, l'embaràs forçat, 
l'impediment d'avortament fora del supòsits legalment establerts, la dificultat 
per accedir als mètodes contraceptius, de prevenció d'ITS i de VIH, o als 
mètodes de reproducció assistida; les pràctiques ginecològiques i obstètri-
ques, que no respectin les decisions, els cossos i els processos emocionals de 
les dones. 

e) Violència econòmica [...]. 

Esmena 34 
GP Republicà (4) 
De modificació i supressió 

De modificació de l'apartat d al punt 2 de l'article 3. De modificació de l'arti-
cle 4. Formes de violència masclista 

«d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir 
o dificultar l'accés a informació un veraç, necessària per la presa de decisions 
autònomes i informades es considera una vulneració dels drets sexuals i re-
productius que pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, in-
cloent la salut sexual i reproductiva. Així, també es considera una vulneració 
dels drets, impedir o dificultar l'accés als serveis de salut sexual i reproducti-
va existents d'acord amb els supòsits que estiguin inclosos en la legislació 
sectorial aplicable.» 

Lletres c, d, e 

Esmena 35 
GP de Catalunya en Comú Podem (3) 
De supressió i addició a les lletres c, d, e del punt 2 de l'article 3 

c) Violència sexual: Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat 
sexual i la dignitat personal de la dona, creant unes condicions o aprofitant-
se d'un context, que directa o indirectament, imposin una pràctica sexual 
sense comptar amb el consentiment de la dona, amb independència del vin-
cle que uneixi la dona i el perpetrador. Inclou l'accés corporal, la mutilació 
genital femenina o el risc de patir-la, els matrimoni forçats, el tràfic de dones 
i nenes amb finalitat d'explotació sexual, l'assetjament sexual i per raó de 
sexe, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol 
pràctica sexual. 
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d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i prefe-
rències sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu 
a terme. Inclou, la esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'a-
vortament en els supòsits legalment establerts, la dificultat per accedir als 
mètodes contraceptius, de prevenció d'ITS i de VIH, o als mètodes de repro-
ducció assistida; les pràctiques ginecològiques i obstètriques, que no respec-
tin les decisions, els cossos i els processos emocionals de les dones. 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justifica-
da de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de 
llurs filles o fills, en l'impagament reiterat i injustificat de pensions alimen-
tàries estipulades en cas de separació o divorci i la limitació en la disposició 
dels recursos propis o compartits en l'àmbit familiar o de parella i en l'apro-
piació de bens propis de la dona, ja siguin per herència o per guanys. 

Lletra f 

Esmena 36 
GP Socialistes i Units per Avançar (14) 
De supressió de la lletra f a l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i mi-
soginia on-line comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o total-
ment, mitjançant l'ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC), plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sis-
temes de missatgeria instantània que afectin la dignitat digital i els drets 
digitals de les dones. Aquestes, causen danys psicològics i fins i tot físics, 
reforcen estereotips, danyen la dignitat i la reputació, atempten contra la seva 
privacitat i llibertat d'obrar, causen pèrdues econòmiques, i plantegen obsta-
cles en la seva participació política i a la seva llibertat d'expressió.» 

Lletra g 

Esmena 37 
GP Socialistes i Units per Avançar (13) 
De modificació de la lletra g de l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

g) Violència institucional: la comesa per les administracions públiques que no 
portin a terme la diligència deguda.» 
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Esmena 38 
SP del Partit Popular de Catalunya (14) 
De supressió de la lletra g, de l'apartat 2 de l'article 3 

[...] seva llibertat d'expressió. 

g) Violència institucional: Els actes, pràctiques, criteris i procediments, que 
per acció o omissió, discriminin o atemptin contra els drets de les dones. La 
violència institucional, inclourà la producció legislativa, la interpretació i 
aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

Apartat 1, 2, lletres c, f, g 

Esmena 39 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (2) 
De modificació i supressió al punt 1 i 2, lletres c, f i g de l'article 3, que 
modifica l'article 4 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista 

Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

Article 4. Formes de violència masclista 

La violència masclista es pot exercir de manera puntual o de manera reitera-
da d'alguna de les formes següents: 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos 
d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en 
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humilia-
ció, de vexacions, d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, 
d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. 
Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb l'amenaça o la causació 
de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu de la dona, molt es-
pecialment els fills i filles o altres els familiars, quan es dirigeixi a afligir la 
dona. També inclou la violència ambiental, a través de l'exercici de la vio-
lència sobre béns i propietats de la dona, amb valor econòmic o sentimental, 
o sobre els animals amb qui es té un vincle d'afecte, amb la finalitat d'afligir-
la i/o crear un entorn intimidatori. 

c) Violència sexual i abusos sexuals: Comprèn qualsevol acte que atempti 
contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona, creant unes condi-
cions o aprofitant-se d'un context, que directament o indirectament, imposin 
una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment i voluntat de la dona, 
amb independència del vincle que uneixi la dona i el perpetrador. Inclou l'ac-
cés corporal, la mutilació genital femenina o el risc de patir-la, els matrimoni 
forçats, el tràfic i explotació de dones i nenes, l'assetjament sexual i per raó de 
sexe, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observació i la imposició de qualsevol 
pràctica sexual, entre d'altres conductes. 

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar a les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i prefe-
rències sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu 
a terme. Inclou, la esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'a-



Dossier CAI 38 
9 de desembre de 2020 

23 

 

vortament fora del supòsits legalment establerts, la dificultat per accedir als 
mètodes contraceptius, de prevenció d'ITS i de VIH, o als mètodes de repro-
ducció assistida; les pràctiques ginecològiques i obstètriques, que no respec-
tin les decisions, els cossos i els processos emocionals de les dones. 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justifica-
da de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de 
llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o com-
partits en l'àmbit familiar o de parella. 

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i mi-
sogínia on-line comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o total-
ment, mitjançant l'ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(TIC), plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sis-
temes de missatgeria instantània que afectin la dignitat digital i els drets 
digitals de les dones. Aquestes, causen danys psicològics i fins i tot físics, 
reforcen estereotips, danyen la dignitat i la reputació, atempten contra la seva 
privacitat i llibertat d'obrar, causen pèrdues econòmiques, i plantegen obsta-
cles en la seva participació política i a la seva llibertat d'expressió. 

g) Violència institucional: Els actes, pràctiques, criteris i procediments, que 
per acció o omissió, discriminin o atemptin contra els drets de les dones. La 
violència institucional, inclourà la producció legislativa, la interpretació i 
aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

Apartat 2, lletres b, d, e, i addició noves lletres h, i 

Esmena 40 
GP de Junts per Catalunya (3) 
D'addició i modificació al punt 2, lletres b, d, e, h i i, de l'article 3, que 
modifica l'article 4 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista 

Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix en 
una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humilia-
ció, de vexacions, menysteniment, menyspreu, d'exigència d'obediència o 
submissió, de coerció verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol altra limitació 
del seu àmbit de llibertat. Aquesta violència també podrà dur-se a terme amb 
l'amenaça o la causació de violència física o psicològica contra l'entorn afec-
tiu de la dona, molt especialment els fills i filles o altres els familiars, quan es 
dirigeixi a afligir la dona. També inclou la violència ambiental, a través de 
l'exercici de la violència sobre béns i propietats de la dona, amb valor eco-
nòmic o sentimental, o sobre els animals amb qui es té un vincle d'afecte, 
amb la finalitat d'afligir-la i/o crear un entorn intimidatori. 

El Govern de la Generalitat ha d'impulsar un conveni de col·laboració 
amb la comunitat científica, en particular amb el Col·legi Oficial de Psico-
logia de Catalunya, per establir les bases d'actuació sobre l'anomenat i 
controvertit Síndrome d'Alienació Parental (SAP), amb la finalitat que les 
institucions que intervenen en el tractament de la violència masclista, en 
especial l'Administració de Justícia, eliminin els continguts en que aparei-
xen els perjudicis del SAP que té conseqüències nefastes per a les dones. 
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[...] 

d) La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius: im-
pedir o dificultar les dones el prendre decisions sobre les seves pràctiques i 
preferències sexuals, sobre la seva vida reproductiva i les condicions en les 
què es duu a terme. Inclou, impedir o dificultar l'accés als serveis de salut 
sexual i reproductiva existents d'acord amb els supòsits que estiguin inclosos 
en la legislació sectorial aplicable, l'esterilització forçada, l'embaràs forçat, 
la dificultat per accedir als mètodes contraceptius, de prevenció d'ITS i de 
VIH, o als mètodes de reproducció assistida; les pràctiques ginecològiques i 
obstètriques que no respectin les decisions, els cossos i els processos emocio-
nals de les dones 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justifica-
da de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de 
llurs filles o fills, i la limitació en la disposició dels recursos propis o com-
partits en l'àmbit familiar o de parella, com també aquella en que la dona 
no rep el suport econòmic de forma reiterada o l'anomenada pensió com-
pensatòria regularitzada per un procés de divorci. 

[...] 

h) Violència de segon ordre: compren qualsevol tipus de violència i/o as-
setjament exercida contra les persones que donen suport a les víctimes de 
violència masclista. 

i) Violència en l'Àmbit Educatiu: és aquella violència física, psicologia, 
sexual, econòmica que es produeix en l'àmbit educatiu, inclòs l'espai uni-
versitari. Pot ser executada per qualsevol membre de la comunitat educati-
va i es pot manifestar de les següents maneres: 

a) Comportaments sexistes 

b) Assetjament sexual a qualsevol dona, nena i adolescent membre de la 
comunitat educativa (publico, privada concertada) de tots els cicles, per 
part de qualsevol membre de la comunitat educativa. 

c) Agressions sexuals i abusos sexuals a qualsevol dona, nena i adoles-
cent membre de la comunitat educativa en qualsevol moment de l'etapa 
educativa. 

Addició de noves lletres a l'apartat 2 

Esmena 41 
SP del Partit Popular de Catalunya (13) 
D'addició d'una nova lletra f bis a l'apartat 2 de l'article 3 

[...] participació política i a la seva llibertat d'expressió. 

»f bis) Violència ambiental: l'exercici de la violència sobre béns i propietats 
de la dona, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els animals amb quin 
es té in vincle d'afecte, amb la finalitat d'afligir-la i/o crear un entorn intimi-
datori. 

g) Violència institucional [...]. 
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Esmena 42 
GP de Catalunya en Comú Podem (4) 
D'addició de la lletra h 

h) Violència de segon ordre: Consisteix en la violència física o psicològica, 
represàlies, humiliacions i persecució exercides contra les persones que 
donen suport a les víctimes de violència masclista. 

Esmena 43 
GP Socialistes i Units per Avançar (15) 
D'addició d'una nova lletra h a l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

h) Violència de segon ordre: consisteix en la violència física o psicològica, 
represàlies, humiliacions i persecució exercides contra les persones que do-
nen suport a les víctimes de violència masclista.» 

Esmena 44 
GP Socialistes i Units per Avançar (16) 
D'addició d'una nova lletra i a l'apartat 2 de l'article 3 

«Article 3. De modificació de l'article 4. Formes de violència masclista 

[...] 

2. Als efectes d'aquesta llei, la violència masclista es pot exercir d'alguna de 
les formes següents: 

[...] 

i) Violència vicària: consisteix en qualsevol tipus de violència exercida res-
pecte els fills i filles amb la finalitat de provocar dolor o dany a la mare.» 

Esmena 45 
GP Republicà (5) 
D'addició de dos nous apartats al punt 2 de l'article 3. De modificació de 
l'article 4. Formes de violència masclista 

«h) Violència simbòlica: aquella que a través de l'ús i la difusió de patrons 
estereotipats, missatges o símbols transmet i reprodueix relacions de domina-
ció, desigualtat i discriminació, naturalitzant la subordinació de les dones. 

i) Violència contra les dones en la vida política o violència política contra les 
dones: aquella que, fundada en raons de gènere, per acció u omissió, inclosa 
la tolerància, tingui per objectiu o resulti en la limitació o el detriment de 
l'exercici efectiu dels drets de participació política de les dones, ja sigui en 
l'accés o el desenvolupament de les atribucions inherents al seu càrrec polític, 
funció pública o candidatura així com en l'accés i participació en la presa de 
decisions. Pot incloure, violència (o amenaça de violència) de tipus físic, se-
xual, psicològic, econòmic o simbòlic, i estar dirigida envers les dones en la 
vida política o les seves famílies. Dones en la vida política fa referència a 
totes les dones que participen en activitats polítiques com a candidates, repre-
sentants electes, càrrecs de designació, assessores, treballadores de les insti-
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tucions polítiques i les administracions públiques, i càrrecs, treballadores o 
membres dels partits polítics.» 

De tot l'article 

Enmienda 46 
GP de Ciutadans (7) 
De modificación 

Artículo 3. De modificación con un nuevo redactado del Artículo 4 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Artículo 4. Formas de violencia machista 

1. A los efectos de esta ley, la violencia machista se puede ejercer de alguna 
de las formas siguientes: 

a) Violencia física: comprende cualquier acto u omisión de fuerza contra el 
cuerpo de una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesión 
física o un daño. 

b) Violencia psicológica: comprende toda conducta u omisión intencional 
que produce en una mujer una desvalorización o un sufrimiento, por medio 
de amenazas, de humillación, de vejaciones, de exigencia de obediencia o 
sumisión, de coerción verbal, de insultos, de aislamiento o cualquier otra 
limitación de su ámbito de libertad. La violencia machista también podrá 
llevarse a cabo con la amenaza o la causación de violencia física o psicológi-
ca contra el entorno afectivo de la mujer, muy especialmente los hijos e hijas 
u otros familiares que convivan o que tengan una relación directa, cuando se 
dirija a afligir la mujer. También incluye la violencia ambiental, a través del 
ejercicio de la violencia sobre bienes y propiedades de la mujer, con valor 
económico o sentimental, o sobre los animales con quienes se tiene un 
vínculo de afecto directo, con el fin de afligirla y/o crear un entorno intimi-
datorio. 

c) Violencia sexual y abusos sexuales: comprende cualquier acto de natura-
leza sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observa-
ción y la imposición, por medio de violencia, de intimidación, de prevalencia 
o de manipulación emocional, de relaciones sexuales, con independencia que 
la persona agresora pueda tener con la mujer o la menor una relación conyu-
gal, de pareja, afectiva o de parentesco. 

d) Violencia económica: consiste en la privación intencionada y no justifica-
da de recursos económicos para el bienestar físico o psicológico de una mu-
jer y, si cabe de sus hijas o hijos, o la limitación en la disposición de los re-
cursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja. 

e) Violencia digital: es aquella violencia machista ejercida mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), plataformas de 
redes sociales, webs o foros, correo electrónico y sistemas de mensajería ins-
tantánea. 

2. La violencia machista se puede ejercer de una manera puntual o de una 
manera reiterada en el tiempo. 
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Addició de nous apartats 

Esmena 47 
SP del Partit Popular de Catalunya (15) 
D'addició d'un nou apartat 3 a l'article 3 

»3. Les diverses formes de violència masclista previstes en aquest article s'en-
tendrà també com a violència contra la dona quan es dugui a terme amb l'a-
menaça o la causació de violència física o psicològica contra l'entorn afectiu 
de la dona, molt especialment els fills i filles o altres familiars amb la voluntat 
d'afligir la dona.» 

Esmena 48 
GP Republicà (6) 
D'addició d'un nou punt a l'article 3. De modificació de l'article 4. Formes de 
violència masclista 

«3. Violència Masclista de Segon Ordre: comprèn aquella violència que s'e-
xerceix sobre les persones que actuen en protecció, acompanyament i ajuda a 
les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la detec-
ció, la prevenció, la intervenció i la recuperació de les dones en situació de 
violència masclista.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana les esmenes 26 i 39 (enunciat); 46 (lletra b), 38 i 39 
(lletra g, que passen a l'article 4); 40 (lletra h), 42 (lletra h), 43 i 48; 44, 46 
(punt 2), 47. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 30, 31, 35 (lletra c) i 
39 (lletra c) amb el text següent: 

c) Violència sexual i abusos sexuals: Comprèn qualsevol acte que atempti 
contra la llibertat sexual i la dignitat personal de la dona, creant unes condi-
cions o aprofitant-se d'un context, que directament o indirectament, imposin 
una pràctica sexual sense comptar amb el consentiment i voluntat de la dona, 
amb independència del vincle que uneixi la dona i el agressor o agressors. 
Inclou l'accés corporal, la mutilació genital femenina o el risc de patir-la, els 
matrimoni forçats,, tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual, 
l'assetjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça sexual, l'exhibició, l'observa-
ció i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre, d'altres conductes. 

La ponència recomana una transacció entre les esmenes 32, 34, 35 (lletra d) i 
40 (lletra d) amb el text següent: 

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir o 
dificultar l'accés a informació un veraç, necessària per la presa de decisions 
autònomes i informades es considera una vulneració dels drets sexuals i re-
productius que pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, in-
cloent la salut sexual i reproductiva. Així com impedir o dificultar a les dones 
el prendre decisions sobre les seves pràctiques i preferències sexuals, sobre la 
seva reproducció i les condicions en les què es duu a terme d'acord amb els 
supòsits que estiguin inclosos en la legislació sectorial aplicable. Inclou, l'es-
terilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment d'avortament en els supò-
sits legalment establerts, la dificultat per accedir als mètodes contraceptius, 
de prevenció d'ITS i de VIH, o als mètodes de reproducció assistida; les pràc-
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tiques ginecològiques i obstètriques, que no respectin les decisions, els cossos, 
la salut i els processos emocionals de les dones. 

La ponència recomana una transacció entre l'esmena 35 (lletra e) i 40 (lletra 
e) amb el text següent: 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada 
de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs 
filles o fills, en l'impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries 
estipulades en cas de separació o divorci i la limitació en la disposició dels 
recursos propis o compartits en l'àmbit familiar o de parella i en l'apropiació 
de bens propis de la dona, ja siguin per herència o per guanys. 

La ponència recomana una transacció amb l'esmena 46 (lletra e) amb el text 
següent: 

Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i misogi-
nia en línia comesos, instigats amplificats i/o agreujats, en part o totalment, 
mitjançant l'ús de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC), 
plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic. sistemes de 
missatgeria instantània i d'altres que afectin la dignitat i els drets de les do-
nes. Aquestes, causen danys psicològics i fins i tot físics, reforcen estereotips, 
danyen la dignitat i la reputació, atempten contra la seva privacitat i llibertat 
d'obrar, causen pèrdues econòmiques, i plantegen obstacles en la seva parti-
cipació política i a la seva llibertat d'expressió. 

La ponència recomana una transacció amb l'esmena 40 (lletra i), que s'afe-
geix com a àmbit en l'article 4 de modificació del 5 amb el text següent: 

Violència en l'àmbit educatiu: és qualsevol tipus de violència que es produeix 
en l'entorn educatiu. Es pot produir entre iguals, de major a menor d'edat i de 
menor a major d'edat. 

La violència en l'àmbit educatiu contempla l'assetjament, l'abús sexual i el 
maltractament físic, sexual, psíquic i/o emocional. Entre aquestes violències 
n'hi ha que es produeixen per raó de gènere o identitat sexual. 

Per combatre la violència masclista és essencial incorporar la coeducació i 
l'educació afectivosexual des d'un abordatge explícit, transversal, rigorós i 
sistemàtic de la perspectiva de gènere a totes les etapes educatives, des de 
l'Educació infantil fins, com a mínim, la finalització de l'educació obligatòria. 
Així mateix, cal garantir la formació amb perspectiva de gènere des de la 
formació inicial del professorat i fer-la extensiva a tots els membres de la 
comunitat educativa 

La ponència no fa cap recomanació de les esmenes 27, 28, 29, 33, 36, 37, 39 
(lletra f), 40 (lletra b), 41, 45, 46 (lletra d), 

TEXT PRESENTAT 

Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència 
masclista 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

Primer. Violència en l'àmbit de la parella: consisteix en la violència física, 
psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per 
l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tin-
gut relacions similars d'afectivitat. 
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Segon. Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, 
psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d'edat en el 
sí de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el marc de 
les relacions afectives i dels lligams de l'entorn familiar. No s'hi inclou la 
violència exercida en l'àmbit de la parella, definida en l'apartat primer. 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, 
econòmica o psicològica que es pot produir en l'àmbit públic o privat durant 
la jornada de treball, o fora del centre i de l'horari establert si té relació amb 
la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no 
desitjat, verbal o físic relacionat amb el sexe o gènere de la dona realitzat 
amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les 
condicions de treball de les dones, pel fet de ser-ho, creant un entorn intimi-
datori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o ofensiu que dificulti el seu 
accés, promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, remunera-
ció i reconeixement professional, en equitat amb els homes. 

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no 
verbal o físic no desitjat d'índole sexual, que tingui com a objectiu o produ-
eixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat i la llibertat d'una dona o de crear-li, 
un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavo-
rable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat. 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

a) Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual 
exercida contra les dones i les menors d'edat que està determinada per l'ús 
premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic i explotació sexual de dones i nenes. 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procedi-
ment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels geni-
tals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés 
o tàcit de la dona. Inclou la vulneració de drets a nenes i nens intersex al 
territori català. 

e) Matrimonis forçats. 

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violèn-
cia contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l'as-
sassinat, la violació, l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat, l'avortament forçat, 
l'esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o els 
abusos sexuals. 

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

h) Feminicidis i agressions per raó de gènere: lesions, assassinats i homicidis 
de dones per raó de gènere. 

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l'espai públic 

j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d'accedir a l'espai pú-
blic o als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religio-
ses o lúdiques, així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en 
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quant a la seva orientació o expressió i identitat de gènere, la seva expressió 
estètica, política o religiosa. 

k) Represàlia als discursos i expressions individuals i col·lectives de les do-
nes que reclamen el respecte dels seus drets i expressions i discursos públics 
que fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament la hostilitat, la 
discriminació o la violència envers les dones. 

Cinquè. Violència en l'àmbit digital: És aquella violència masclista que es 
dona en l'espai virtual, entès com a nova àgora d'interacció, participació i 
governança mitjanat Internet. Entre d'altres formes en constant evolució, 
inclou l'assetjament, la vigilància i seguiment, la denigració i la calúmnia, les 
amenaces, l'accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la 
infracció de la privacitat, la suplantació d'identitat, la divulgació inconsenti-
da d'informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals 
d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones o els discursos d'incitació 
a la discriminació envers les dones. 

Sisè. Violència en l'àmbit institucional: Quan la manca de diligència deguda, 
quantitativa i qualitativa, en l'abordatge de les violències masclistes, sigui 
coneguda i/o promoguda per les administracions o hagi esdevingut en un 
patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix una manifestació de 
violència institucional. Aquesta, pot cometre's per acció o per omissió i pot 
provenir d'un sol acte o pràctica greu; de la reiteració d'actes o pràctiques de 
menor abast que generen un efecte acumulat o de la omissió d'actuar quan es 
conegui l'existència d'un perill real o imminent. La violència institucional 
inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret que 
tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

Setè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles 
de lesionar la dignitat, la integritat, o la llibertat de les dones. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 49 
SP del Partit Popular de Catalunya (16) 
De modificació i addició a l'enunciat i encapçalament de l'article 4 

Article 4. De modificació de l'article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat 
de la forma següent: 

«Article 5. Àmbits de la violència masclista 

»La violència masclista es [...].» 
  



Dossier CAI 38 
9 de desembre de 2020 

31 

 

Apartat primer 

Esmena 50 
GP Socialistes i Units per Avançar (17) 
De modificació a l'apartat primer de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista 

La violència de gènere es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

Primer. Violència de gènere: consisteix en la violència física, psicològica, 
sexual, econòmica o digital exercida contra una dona i perpetrada per l'home 
que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tingut rela-
cions similars d'afectivitat. 

[...].» 

Apartat segon 

Esmena 51 
GP Socialistes i Units per Avançar (18) 
De modificació de l'apartat segon de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista 

La violència de gènere es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Segon. Violència masclista en l'àmbit familiar: consisteix en la violència físi-
ca, sexual, psicològica, digital o econòmica exercida contra les dones i els i 
les menors d'edat (violència vicària) en el sí de la família i perpetrada per 
homes de la família, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de 
l'entorn familiar. S'inclouen també els matrimonis forçats. No s'hi inclou la 
violència exercida en l'àmbit de la parella, definida en l'apartat primer.» 

Apartat tercer 

Esmena 52 
GP Socialistes i Units per Avançar (19) 
De modificació de l'apartat tercer de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexu-
al, digital o psicològica que es pot produir en l'àmbit públic o privat duran la 
jornada de treball, o fora del centre i de l'horari establert si té relació amb la 
feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: Constitueix assetjament per raó de sexe qual-
sevol comportament realitzat en funció de sexe d'una persona amb el propòsit 
o l'efecte d'atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les condicions de tre-
ball, creant un entorn intimidatori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu que dificulti el seu accés, promoció, ocupació de funcions, accés a 
càrrecs decisoris, remuneració i reconeixement professional o qualsevol altre 
dret que tingués o pogués tenir dret. 
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b) Assetjament sexual: constitueix assetjament sexual qualsevol comporta-
ment, verbal, no verbal o físic no desitjat, d'índole sexual, que tingui com a 
propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en 
particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant, hostil, humiliant o 
ofensiu. 

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavora-
ble a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat que constitueixen una 
discriminació directa i una vulneració dels drets fonamentals a la salut, a la 
integritat física i moral i al dret al treball.» 

Apartat quart 
Lletra c 

Esmena 53 
GP Socialistes i Units per Avançar (20) 
De modificació a la lletra c de l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

c) Tràfic de dones i nenes amb finalitats d'explotació sexual.» 

Lletra e 

Esmena 54 
GP Socialistes i Units per Avançar (24) 
De supressió de la lletra e de l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

e) Matrimonis forçats.» 

Lletra g 

Esmena 55 
SP del Partit Popular de Catalunya (17) 
De modificació de la lletra g, de l'apartat quart de l'article 4 

[...] o els abusos sexuals. 

»g) Violència contra la salut reproductiva de les dones, com ara els avorta-
ments selectius i les esterilitzacions forçades. 

h) Feminicidis i [...]. 
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Lletra h 

Esmena 56 
GP Socialistes i Units per Avançar (25) 
De modificació a la lletra h de l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

h) Feminicidis: assassinats i homicidis de dones i nenes per raó de sexe.» 

Lletra j 

Esmena 57 
GP Socialistes i Units per Avançar (27) 
De modificació a la lletra j de l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d'accedir a l'espai pú-
blic o als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religio-
ses o lúdiques, així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en 
quant a la seva orientació o identitat sexual, la seva expressió estètica, políti-
ca o religiosa.» 

Addició de noves lletres 

Esmena 58 
GP Socialistes i Units per Avançar (21) 
D'addició d'una nova lletra c bis a l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

c bis. Explotació sexual de dones i nenes.» 
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Esmena 59 
GP Socialistes i Units per Avançar (22) 
D'addició d'una nova lletra c ter a l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents: 

[...] 

c ter. Prostitució.» 

Esmena 60 
GP Socialistes i Units per Avançar (23) 
D'addició d'una nova lletra c quater a l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

c quater. Pornografia.» 

Esmena 61 
GP Socialistes i Units per Avançar (26) 
D'addició d'una nova lletra h bis a l'apartat quart de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

[...] 

h bis. Agressions per raó de sexe.» 

Apartat cinquè 

Esmena 62 
GP Socialistes i Units per Avançar (28) 
D'addició a l'apartat cinquè de l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Cinquè. Violència en l'àmbit digital: És aquella violència masclista que es 
dona en l'espai virtual, entès com a nova àgora d'interacció, participació i 
governança mitjanat Internet. Entre d'altres formes en constant evolució, 
inclou l'assetjament, la vigilància i seguiment, la denigració i la calúmnia, les 
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amenaces, l'accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la 
infracció de la privacitat, la suplantació d'identitat, la divulgació inconsenti-
da d'informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals 
d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones o els discursos d'incitació 
a la discriminació envers les dones, xantatge de caràcter sexual per canals 
digitals i publicació d'informació personal amb la intenció de que altres per-
sones t'agredeixin, localitzin o assetgin.» 

Apartat sisè 

Esmena 63 
GP Socialistes i Units per Avançar (29) 
D'addició a l'apartat sisè a l'article 4 

«Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista: 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

[...] 

Sisè. Violència en l'àmbit institucional. [...]. La violència institucional in-
clourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret que tingui 
per objecte o provoqui aquest mateix resultat. Es prohibeix la utilització del 
Síndrome d'Alienació Parental.» 

Esmena 64 
SP del Partit Popular de Catalunya (18) 
De supressió i addició a l'apartat sisè de l'article 4 

[...] discriminació envers les dones. 

»Sisè. Violència en l'àmbit institucional: Quan la manca de diligència degu-
da, quantitativa i qualitativa, en l'abordatge de les violències masclistes, si-
gui coneguda i/o promoguda per les administracions o hagi esdevingut en un 
patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix una manifestació de 
violència institucional. Aquesta, pot cometre's per acció o per omissió i pot 
provenir d'un sol acte o pràctica greu; de la reiteració d'actes o pràctiques de 
menor abast que generen un efecte acumulat o de la omissió d'actuar quan es 
conegui l'existència d'un perill real o imminent. La violència institucional 
inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret que 
tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. 

Setè. Qualssevol altres formes [...]. 

Apartats primer, segon, tercer i cinquè 

Esmena 65 
GP de Catalunya en Comú Podem (5) 
De modificació i addició dels punts primer, segon, tercer i cinquè de l'article 4 

Primer. Violència en l'àmbit de la parella: consisteix en la violència física, 
psicològica, digital sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetra-
da per l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi 
ha tingut relacions similars d'afectivitat. 

Segon. Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, 
digital, psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d'edat 
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en el sí de la família i perpetrada per membres de la mateixa família, en el 
marc de les relacions afectives i dels lligams de l'entorn familiar. No s'hi in-
clou la violència exercida en l'àmbit de la parella, definida en l'apartat primer. 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, 
digital, econòmica o psicològica que es pot produir en l'àmbit públic o privat 
durant la jornada de treball, o fora del centre i de l'horari establert si té rela-
ció amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no 
desitjat, verbal o físic relacionat amb el sexe o gènere de la dona realitzat 
amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les 
condicions de treball de les dones, pel fet de ser-ho, creant un entorn intimi-
datori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o ofensiu que dificulti el seu 
accés, promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, remunera-
ció i reconeixement professional, en equitat amb els homes. 

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no 
verbal o físic no desitjat d'índole sexual, que tingui com a objectiu o produ-
eixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat i la llibertat d'una dona o de crear-li, 
un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavo-
rable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat. 

[...] 

Cinquè. Violència en l'àmbit digital: És aquella violència masclista que es 
dona en l'espai online, entès com a nova àgora d'interacció, participació i 
governança mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
Entre d'altres formes en constant evolució, inclou l'assetjament, la vigilància 
i seguiment, la denigració i la calúmnia, les amenaces, l'accés no autoritzat 
als equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, la suplan-
tació d'identitat, la divulgació inconsentida d'informació personal o de con-
tinguts íntims, el dany als equips o canals d'expressió de les dones i dels 
col·lectius de dones o els discursos d'incitació a la discriminació envers les 
dones. 

Apartat segon i tercer, lletres c i d, apartat quart, lletres c, c bis, d, f i 
h, apartat cinquè i apartat sisè 

Esmena 66 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (3) 
De modificació i addició a l'apartat segon i tercer, lletres c i d, apartat quart, 
lletres c, c bis, d, f i h, apartat cinquè i apartat sisè de l'article 4, que modifica 
l'article 5 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista 

Article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de la violència masclista 

Article 5. Àmbits de la violència masclista 

La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

Primer. Violència en l'àmbit de la parella: consisteix en la violència física, 
psicològica, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per 
l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o hi ha tin-
gut relacions similars d'afectivitat. 
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Segon. Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, 
psicològica o econòmica exercida contra les dones i les menors d'edat en el sí 
de la família i perpetrada per membres de la mateixa família o per altres 
membres del nucli de convivència, en el marc de les relacions afectives i dels 
lligams de l'entorn familiar. No s'hi inclou la violència exercida en l'àmbit de 
la parella, definida en l'apartat primer. 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, 
econòmica o psicològica que es pot produir en l'àmbit públic o privat durant 
la jornada de treball, o fora del centre i de l'horari establert si té relació amb 
la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no 
desitjat, verbal o físic relacionat amb el sexe o gènere de la dona realitzat 
amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les 
condicions de treball de les dones, pel fet de ser-ho, creant un entorn intimi-
datori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o ofensiu que dificulti el seu 
accés, promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, remunera-
ció i reconeixement professional, en equitat amb els homes. 

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no 
verbal-o físic no desitjat d'índole sexual, que tingui com a objectiu o produ-
eixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat i la llibertat d'una dona o de crear-li, 
un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

c) Discriminació per embaràs o maternitat existent o possible: consistent en 
tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat. 

d) discriminació ginecològica: consistent en tot tracte desfavorable a les 
dones per raó de malalties o situacions relacionades amb la ginecologia. 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents: 

a) Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual 
exercida contra les dones i les menors d'edat que està determinada per l'ús 
premeditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic de dones 

c bis) Explotació sexual. 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment 
que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals fe-
menins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit 
de la dona. 

e) Matrimonis forçats. 

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violèn-
cia contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l'as-
sassinat, la violació l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat, l'avortament forçat, 
l'esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o les 
violències sexuals. 

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

h) Feminicidis i agressions per raó de gènere: lesions, assassinats i homicidis 
de dones per raó de gènere, temptatives d'homicidi i assassinats, induccions 
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al suïcidi i els suïcidis com a conseqüència de la pressió i violència exerci-
da cap a la dona. 

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l'espai públic 

j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d'accedir a l'espai pú-
blic o als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religio-
ses o lúdiques, així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en 
quant a la seva orientació o expressió i identitat de gènere, la seva expressió 
estètica, política o religiosa. 

k) Represàlia als discursos i expressions individuals i col·lectives de les do-
nes que reclamen el respecte dels seus drets i expressions i discursos públics 
que fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament la hostilitat, la 
discriminació o la violència envers les dones. 

Cinquè. Violència en l'àmbit digital: És aquella violència masclista que es 
dona en l'espai virtual, entès com a nova àgora d'interacció, participació i 
governança mitjanat Internet. Entre d'altres formes en constant evolució, in-
clou l'assetjament, la vigilància i seguiment, els insults o expressions discri-
minatòries o denigrants, la calúmnia, les amenaces, l'accés no autoritzat als 
equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, la manipula-
ció de dades privades, el seguiment i vigilància dels moviments, la suplantació 
d'identitat, la divulgació inconsentida d'informació personal o de continguts 
íntims, l'ús d'informació falsejada per confondre i fer mal, el dany als equips o 
canals d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones. 

Sisè. Violència en l'àmbit institucional: Accions i omissions de les autoritats, 
personal públic i agents que pertany o depengui de qualsevol organisme o 
institució pública que tingui per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir 
l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets previstos en aquesta 
Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista d'acord amb els su-
pòsits que estiguin inclosos en la legislació sectorial aplicable. Quan la man-
ca de diligència deguda, quantitativa i qualitativa, en l'abordatge de les vio-
lències masclistes, sigui coneguda i/o promoguda per les administracions o 
hagi esdevingut en un patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix 
una manifestació de violència institucional. Aquesta, pot provenir d'un sol 
acte o pràctica greu; de la reiteració d'actes o pràctiques de menor abast que 
generen un efecte acumulat, o de la omissió d'actuar quan es conegui l'exis-
tència d'un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions revictimitza-
dores. La violència institucional inclourà la producció legislativa, la interpre-
tació i aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix 
resultat. 

Setè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles 
de lesionar la dignitat, la integritat, o la llibertat de les dones. 
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De tot l'article 

Enmienda 67 
GP de Ciutadans (8) 
De modificación 

Artículo 4. De modificación de un nuevo redactado del Artículo 5 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Artículo 5. Ámbitos de la violencia machista. 

La violencia machista se puede manifestar en algunos de los ámbitos si-
guientes: 

Primero. Violencia en el ámbito de la pareja: consiste en la violencia física, 
psicológica, sexual o económica ejercida contra una mujer y perpetrada por 
el hombre que es o ha sido el cónyuge o por la persona que tiene o ha tenido 
relaciones similares de afectividad. 

Segundo. Violencia en el ámbito familiar: consiste en la violencia física, 
sexual, psicológica o económica ejercida contra las mujeres y las menores de 
edad en el seno de la familia y perpetrada por miembros de la misma familia, 
en el marco de las relaciones afectivas y de los vínculos del entorno familiar. 
No se incluye la violencia ejercida en el ámbito de la pareja, de-fenecida en 
el apartado primero. 

Tercero. Violencia en el ámbito laboral: consiste en la violencia física, se-
xual psicológica que se puede producir en el centro de trabajo y durante la 
jornada laboral, o fuera del centro de trabajo y del horario laboral si tiene 
relación con el trabajo, y que puede adoptar dos tipologías: 

a) Acoso por razón de sexo: lo constituye un comportamiento no deseado 
relacionado con el sexo de una persona con ocasión del acceso al trabajo 
remunerado, la promoción en el puesto de trabajo, la ocupación o la forma-
ción que tenga como propósito o produzca el efecto de atentar contra la dig-
nidad de las mujeres y de crearlos un entorno intimidatorio, hostil, degradan-
te, humillando u ofensivo. 

b) Acoso sexual: lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o 
físico no deseado de índole sexual que tenga como objetivo o produzca el 
efecto de atentar contra la dignidad de una mujer o de crearle un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto. 

Cuarto. Violencia en el ámbito social o comunitario: comprende las manifes-
taciones siguientes: 

a) Agresiones sexuales: consisten en el uso de la violencia física y sexual 
ejercida contra las mujeres y las menores de edad que está determinada por 
el uso premeditado del sexo como arma para demostrar poder y abusar. 

b) Acoso sexual. 

c) Tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas. 

d) Mutilación genital femenina o riesgo de sufrirla: incluye cualquier proce-
dimiento que implique o pueda implicar una eliminación total o parcial de 
los genitales femeninos o produzca lesiones, aunque haya consienta-mente 
exprés o tácito de la mujer. 

e) Matrimonios forzados. 



Dossier CAI 38 
9 de desembre de 2020 

40 

 

f) Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de 
violencia contra las mujeres que se producen en estas situaciones, como por 
ejemplo el asesinato, la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, 
el aborto forzado, la esterilización forzada, la infección intencionada de en-
fermedades, la tortura o los abusos sexuales. 

g) Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
como los abortos selectivos y las esterilizaciones forzadas. 

Quinto. - Violencia en el ámbito digital: Es aquella violencia machista que se 
da en el espacio virtual, entendido como nueva ágora de interacción, partici-
pación y gobernanza mediante Internet o cualquier otro medio digital. 

Sexto. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles 
de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres 

Addició de nous apartats 

Esmena 68 
GP Republicà (7) 
D'addició d'un nou punt a l'article 4. De modificació de l'article 5. Àmbits de 
la violència masclista 

«Sisè bis. Violència en l'àmbit de la política: És aquella violència masclista 
que es dona en l'espai de la vida pública i política, tals com institucions polí-
tiques i administracions públiques, partits polítics, mitjans de comunicació o 
xarxes socials, entre d'altres. Si, quan aquesta forma de violència masclista 
ocorre en les institucions polítiques o les administracions públiques és tolera-
da i no sancionada, aleshores esdevé també una forma de violència institucio-
nal.» 

Esmena 69 
GP de Catalunya en Comú Podem (6) 
D'addició d'un punt vuitè a l'article 4 

Vuitè. Violència en l'àmbit de la política: És aquella violència masclista 
que es dona en l'espai de la vida pública i política, tals com institucions 
polítiques i administracions públiques, partits polítics, mitjans de comuni-
cació o xarxes socials, entre d'altres. Si, quan aquesta forma de violència 
masclista ocorre en les institucions polítiques o les administracions públi-
ques és tolerada i no sancionada, aleshores esdevé també una forma de 
violència institucional. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 49, 65 (punt 1), 68 i 69. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 51, 
65 (punt 2) i 66 (punt 2) amb el text següent: 

Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, digital, sexual, 
psicològica o econòmica exercida contra les dones i els i les menors d'edat 
(violència vicària) en el sí de la família i perpetrada per membres de la matei-
xa família o per membres del nucli de convivència, en el marc de les relacions 
afectives i dels lligams de l'entorn familiar. S'inclouen també els matrimonis 
forçats. No s'hi inclou la violència exercida en l'àmbit de la parella, definida 
en l'apartat primer. 
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La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 52, 
65 (punt 3) i 66 (lletres c i d del punt 3) amb el text següent: 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, 
econòmica, digital o psicològica que es pot produir en l'àmbit públic o privat 
durant la jornada de treball, o fora del centre i de l'horari establert si té rela-
ció amb la feina, i que pot adoptar dues tipologies: 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no 
desitjat, verbal o físic relacionat amb el sexe o gènere de la dona realitzat 
amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les con-
dicions de treball de les dones, pel fet de ser-ho, creant un entorn intimidatori, 
desgastant, hostil, degradant, humiliant o ofensiu que dificulti el seu accés, 
promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, remuneració i 
reconeixement professional, en equitat amb els homes. 

b) Assetjament sexual: el constitueix qualsevol comportament verbal, no ver-
bal o físic no desitjat d'índole sexual, que tingui com a objectiu o produeixi 
l'efecte d'atemptar contra la dignitat i la llibertat d'una dona o de crear-li, un 
entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. 

c)Discriminació per embaràs o maternitat existent o possible:: consistent en 
tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la maternitat 
que constitueixen una discriminació directa i una vulneració dels drets fona-
mentals a la salut, a la integritat física i moral i al dret al treball. 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 53 i 54 i juntament amb la 
transacció dels punts 61, 66 (punts 4.c, 4.d, 4.f, 4.h, 4 bis) resultarien el text 
següent: 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions 
següents 

a) Agressions sexuals: consisteixen en l'ús de la violència física i sexual exer-
cida contra les dones i les menors d'edat que està determinada per l'ús preme-
ditat del sexe com a arma per a demostrar poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic de dones i nenes amb finalitat d'explotació sexual. 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-la: inclou qualsevol procediment 
que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals fe-
menins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit 
de la dona. 

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència 
contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l'assassi-
nat, la violació, l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat, l'avortament forçat, 
l'esterilització forçada, la infecció intencionada de malalties, la tortura o els 
abusos sexuals. 

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com ara els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

h) Feminicidis: assassinats i homicidis de dones per raó de gènere, induccions 
al suïcidi i els suïcidis com a conseqüència de la pressió i violència exercida 
cap a la dona. 

h bis) Agressions per raó de gènere. 

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l'espai públic 
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j) Restriccions de les dones o privacions de llibertat, d'accedir a l'espai públic 
o als espais privats, a activitats laborals, formatives, esportives, religioses o 
lúdiques, així com restriccions a la pròpia expressió en llibertat en quant a la 
seva orientació o expressió i identitat de gènere, la seva expressió estètica, 
política o religiosa. 

k) Represàlia als discursos i expressions individuals i col·lectives de les dones 
que reclamen el respecte dels seus drets i expressions i discursos públics que 
fomentin, promoguin o incitin directa o indirectament la hostilitat, la discri-
minació o la violència envers les dones 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 62, 
65 (punt 5) i 66 (punt 5) amb el text següent: 

Cinquè. Violència en l'àmbit digital: És aquella violència masclista que es 
dona en l'espai en línia, entès com a nova àgora d'interacció, participació i 
governança mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació. 
Entre d'altres pràctiques en constant evolució, inclou el ciberassetjament, la 
vigilància i seguiment, la calúmnia, els insults o expressions discriminatòries 
o denigrants, les amenaces, l'accés no autoritzat als equips i comptes de xar-
xes socials, la infracció de la privacitat, la manipulació de dades privades, el 
seguiment i vigilància de moviments, la suplantació d'identitat, la divulgació 
inconsentida d'informació personal o de continguts íntims, el dany als equips 
o canals d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones o els discursos 
d'incitació a la discriminació envers les dones i xantatge de caràcter sexual 
per canals digitals i publicació d'informació personal amb la intenció de que 
altres persones t'agredeixin, localitzin o assetgin. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 63 
i 66 (punt 6) amb el redactat següent: 

Sisè. Violència en l'àmbit institucional: Accions i omissions de les autoritats, 
personal públic i agents que pertany o depengui de qualsevol organisme o 
institució pública que tingui per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir 
l'accés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets previstos en aquesta 
Llei per assegurar una vida lliure de violència masclista d'acord amb els su-
pòsits que estiguin inclosos en la legislació sectorial aplicable. Quan la man-
ca de diligència deguda, quantitativa i qualitativa, en l'abordatge de les vio-
lències masclistes, sigui coneguda i/o promoguda per les administracions o 
hagi esdevingut en un patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix 
una manifestació de violència institucional. Aquesta, pot provenir d'un sol 
acte o pràctica greu; de la reiteració d'actes o pràctiques de menor abast que 
generen un efecte acumulat, o de la omissió d'actuar quan es conegui l'exis-
tència d'un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions revictimitza-
dores. La violència institucional inclourà la producció legislativa, la interpre-
tació i aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix 
resultat. La utilització de la Síndrome d'Alienació Parental es considera vio-
lència institucional. 

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 50, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 64 i 67. 
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TEXT PRESENTAT 

Article 5. De modificació de l'article 6. Finalitats 

Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a finalitats: 

a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, preven-
ció, atenció, recuperació i reparació de les violències masclistes, així com la 
garantia de no repetició i la remoció de les estructures i pràctiques socials 
que les originen i perpetuen d'acord amb les competències atorgades a les 
administracions de Catalunya. 

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violències masclistes a 
l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació, la reparació integral i la 
garantia de no revictimització. 

c) Facilitar Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i l'auto-
nomia, i la llibertat i l'efectivitat dels drets de les dones. 

d) Establir mecanismes per fer recerca sobre violència masclista i difondre'n 
els resultats, i també per a la sensibilització social i la informació destinada a 
les dones. 

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instru-
ments eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de vio-
lència masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de jus-
tícia i execució penitenciària, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, 
social i de l'esport. 

f) Establir el catàleg de drets de les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, exigibles davant les administracions públiques, i també per 
a llurs fills i filles, a més d'assegurar-ne l'accés gratuït als serveis públics que 
s'estableixin. 

g) Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, amb la finalitat de facilitar-los el procés de recuperació i 
reparació integral. 

h) Avaluar periòdicament la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de recursos 
i serveis públics per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la 
reparació integral. 

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la 
violència masclista, per mitjà de la col·laboració de les administracions públi-
ques de Catalunya, i de la participació de les entitats de dones, de professio-
nals i d'organitzacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista. 

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els 
col·lectius professionals que intervenen en l'atenció, l'assistència, la protec-
ció, la recuperació i la reparació destinades a les dones que pateixen violèn-
cia masclista i als seus fills i filles, així com espais de reciclatge i supervisió. 

k) Garantir el principi d'adequació de les mesures, per tal que a l'hora d'apli-
car-les es tinguin en compte les necessitats i les demandes específiques de 
totes les dones que pateixen la violència masclista. El disseny i aplicació de 
les mesures, haurà de posar al centre els drets de les dones i fomentar la seva 
autonomia decisòria i la promoció de l'empoderament personal. 
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ESMENES PRESENTADES 

Esmena 70 
SP del Partit Popular de Catalunya (19) 
De modificació i addició de l'enunciat i encapçalament de l'article 5 

Article 5. De modificació de l'article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat 
de la forma següent: 

«Article 6. Finalitats 

»Les mesures que aquesta llei estableix [...]. 

Lletra a 

Esmena 71 
SP del Partit Popular de Catalunya (20) 
De supressió i addició a la lletra a de l'article 5 

[...] tenen com a finalitats: 

»a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, pre-
venció, atenció, recuperació i reparació de les violències masclistes, així com 
la garantia de no repetició i la remoció de les estructures i pràctiques socials 
que les originen i perpetuen d'acord amb les competències atorgades a les 
administracions de Catalunya. 

b) Reconèixer els drets [...] 

Lletra c 

Esmena 72 
SP del Partit Popular de Catalunya (21) 
De supressió i addició a la lletra c de l'article 5 

[...] garantia de no revictimització. 

»c) Facilitar Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i l'auto-
nomia, i la llibertat i l'efectivitat dels drets de les dones. 

d) Establir mecanismes [...]. 

Lletra e 

Esmena 73 
SP del Partit Popular de Catalunya (22) 
De modificació i supressió a la lletra e de l'article 5 

[...] destinada a les dones. 

»e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instru-
ments eficaços per a eradicar la violència masclista en totes les seves formes 
de violència masclista i en tots els àmbits preventiu, educatiu, de salut, for-
matiu, de justícia i execució penitenciària, dels mitjans de comunicació, digi-
tal, i laboral, social i de l'esport. 

f) Establir el catàleg [...]. 
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Esmena 74 
GP Republicà (8) 
De supressió i addició 

De modificació del punt e de l'article 5. De modificació de l'article 6. Finalitats 

«e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instru-
ments eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de vio-
lència masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de jus-
tícia i execució penitenciària, de participació política, dels mitjans de 
comunicació, digital, i laboral, social i de l'esport.» 

Lletra i 

Esmena 75 
GP de Junts per Catalunya (4) 
De modificació a la lletra i de l'article 5, que modifica l'article 6 de la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 5. De modificació de l'article 6. Finalitats 

Article 6 Finalitats 

[...] 

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la 
violència masclista, creant-ne d'específics per abordar la violència de segon 
ordre, per mitjà de la col·laboració de les administracions publiques de Cata-
lunya, i de la participació de les entitats de dones, de professionals i d'orga-
nitzacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista. 

Lletres a, c, e 

Esmena 76 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (4) 
De modificació i supressió a les lletres a, c i e de l'article 5, que modifica 
l'article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista 

Article 5. De modificació de l'article 6. Finalitats 

Article 6. Finalitats 

Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a finalitats: 

a) Complir amb diligència deguda les obligacions de sensibilització, preven-
ció, investigació, atenció, protecció, recuperació, reparació i sanció de les 
violències masclistes, així com la garantia de no repetició i la remoció de les 
estructures i pràctiques socials que les originen i perpetuen d'acord amb les 
competències atorgades a les administracions de Catalunya. 

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violències masclistes a 
l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació, la reparació integral i la 
garantia de no revictimització. 

c) Facilitar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i l'autonomia, i la 
llibertat i l'efectivitat dels drets de les dones. 
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d) Establir mecanismes per fer recerca sobre violència masclista i difondre'n 
els resultats, i també per a la sensibilització social i la informació destinada a 
les dones. 

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instru-
ments eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de vio-
lència masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de jus-
tícia i execució penitenciària, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, 
social i de l'esport. 

f) Establir el catàleg de drets de les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, exigibles davant les administracions públiques, i també per 
a llurs fills i filles, a més d'assegurar-ne l'accés gratuït als serveis públics que 
s'estableixin. 

g) Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, amb la finalitat de facilitar-los el procés de recuperació i 
reparació integral. 

h) Avaluar periòdicament la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de recursos 
i serveis públics per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la 
reparació integral. 

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la 
violència masclista, per mitjà de la col·laboració de les administracions pu-
bliques de Catalunya, i de la participació de les entitats de dones, de profes-
sionals i d'organitzacions ciutadanes que actuen contra la violència masclis-
ta. 

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els 
col·lectius professionals que intervenen en l'atenció, l'assistència, la protec-
ció, la recuperació i l reparació destinades a les dones que pateixen violència 
masclista i als seus fills i filles, així com espais de reciclatge i supervisió. 

k) Garantir el principi d'adequació de les mesures, per tal que a l'hora d'apli-
car-les es tinguin en compte les necessitats i les demandes específiques de 
totes les dones que pateixen la violència masclista. El disseny i aplicació de 
les mesures, haurà de posar al centre els drets de les dones i fomentar la seva 
autonomia decisòria i la promoció de l'empoderament personal. 

Lletres e, h 

Esmena 77 
GP de Catalunya en Comú Podem (7) 
De modificació i supressió de les lletres e i h de l'article 5 

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instru-
ments eficaços per a erradicar la violència masclista totes les formes de vio-
lència masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de jus-
tícia i execució penitenciària, de la participació política, dels mitjans de 
comunicació, digital, i laboral, social i de l'esport. 

h) Avaluar amb periodicitat anual la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral 
per a les dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de 
recursos i serveis públics per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recupe-
ració i la reparació integral. 
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Lletra j 

Esmena 78 
SP del Partit Popular de Catalunya (23) 
De modificació i addició a la lletra j de l'article 5 

[...] contra la violència masclista. 

»j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els 
col·lectius professionals que intervenen en l'atenció, l'assistència, la protec-
ció, la recuperació i la reparació destinades a les dones que pateixen violèn-
cia masclista, als seus fills i filles i a altres víctimes de violència masclista, 
així com espais de reciclatge i supervisió. 

k) Garantir el principi [...]. 

Addició de noves lletres 

Esmena 79 
GP Republicà (9) 
D'addició d'un nou punt a l'article 5. De modificació de l'article 6. Finalitats 

«l) Garantir el dret de les dones a una vida política lliure de violència i el dret 
a participar en els assumptes públics i polítics en condicions d'igualtat, i pro-
moure accions de prevenció, capacitació, sensibilització, recerca i debat pú-
blic sobre la problemàtica de la violència contra les dones en la vida política, 
incloent el paper que tenen els mitjans de comunicació i les xarxes socials.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 70, 72, 75, 76 (lletra a). 

El GP de Junts de Catalunya i el GP Republicà retiren l'esmena 76 (lletra c). 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 74 i 77(lletra e) i amb la 
transacció de l'esmena 76 (lletra e) amb la redacció següent: 

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instruments 
eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de violència 
masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i 
execució penal, dels mitjans de comunicació, digital, laboral, social, de l'es-
port i en la vida política i en l'esfera pública de les dones. 

La ponència recomana l'adopció de l'esmena 77 (lletra h) amb una esmena in 
voce, que queda redactada de la manera següent: 

h) Avaluar cada dos anys la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de recursos i 
serveis públics per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la 
reparació integral. 

La ponència recomana una transacció amb l'esmena 78 amb el text següent: 

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els 
col·lectius professionals que intervenen en l'atenció, l'assistència, la protecció, 
la recuperació i la reparació destinades a les dones que pateixen violència 
masclista, als seus fills i filles i al seu entorn familiar i comunitari, així com 
espais de reciclatge i supervisió. 
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La ponència recomana una transacció amb l'esmena 79 amb el text següent: 

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instruments 
eficaços per a eradicar la violència masclista totes les formes de violència 
masclista en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i 
execució penal, dels mitjans de comunicació, digital, laboral, social, de l'es-
port i en la vida política i en l'esfera pública de les dones. 

La ponència no fa cap recomanació de les esmenes 71 i 73. 

TEXT PRESENTAT 

Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors 
en les intervencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

a) La obligatorietat d'assegurar l'efectivitat dels drets de les dones i de les 
nenes, i d'assegurar que visquin una vida lliure de violències, tot considerant 
la dimensió de Drets Humans, de qualitat democràtica i de vigència de l'Es-
tat de Dret que suposa la seva vulneració. 

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que les admi-
nistracions les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o 
treballi per a les administracions exerceixi actes de discriminació, així com 
protegint-les front a les discriminacions que puguin causar tercers. 

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i 
multidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la impli-
cació de tots els sistemes d'atenció i reparació. 

d) La consideració de l'impacte a nivell individual en la dona que pateix les 
violències masclistes directament, així com de l'impacte a nivell col·lectiu de 
la resta de dones, que en són coneixedores i que assisteixen a la resposta de 
les administracions envers aquestes. 

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en 
compte tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a 
conseqüència de violència masclista. Aquests danys, impacten en l'esfera 
física, emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social. 

f) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic impli-
cat, ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d'in-
tervenció, d'acord amb models d'intervenció globals, en el marc dels pro-
grames quadriennals d'intervenció integral contra la violència masclista a 
Catalunya. 

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que 
provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten 
alhora sobre diversos eixos de discriminació com l'origen, el color de la pell, 
la situació migratòria, l'edat, la classe social, la diversitat funcional o psíqui-
ca, l'addicció, l'estat serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o la 
orientació sexual o identitat i expressió de gènere. 

h) La consideració de que totes les mesures han garantir que s'atorgui priori-
tat a les preocupacions, els drets, l'empoderament i la seguretat de les dones i 
de les nenes, així com la seva participació efectiva i en peu d'igualtat en l'a-
dopció de decisions, a tots els nivells. 
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i) La proximitat i l'equilibri de les intervencions en tot el territori, assegurant 
una atenció específica en les zones rurals. 

j) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista 
s'ha de fer posant els seus drets al centre i partint des de les necessitats espe-
cífiques i les experiències de les dones en situacions de violència, a partir de 
les metodologies i les pràctiques que des de la societat civil i acadèmica i les 
organitzacions feministes en especial, han anat definint per mitjà de l'experi-
ència. 

k) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de de-
terminats col·lectius en situacions específiques, d'acord amb el capítol 5 del 
títol III. 

l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades per-
sonals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones 
implicades o dels testimonis, d'acord amb la legislació aplicable. 

m) El compromís actiu d'evitar la victimització secundària i les violències 
institucionals contra les dones i els seus fills i filles i l'establiment de mesu-
res que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les 
dones i la violència masclista. 

n) La formació obligatòria i periòdica sobre gènere i diversitat, de tots i totes 
les professionals que atenen directa o indirectament les dones en situacions 
de violència. L'avaluació continuada d'aquesta a partir d'espais de supervisió 
i reciclatge professional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne 
l'especialització. 

o) El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes 
administracions públiques per a totes les polítiques públiques d'eradicació de 
la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment, l'avaluació i la 
rendició de comptes de les mesures i dels recursos que s'han d'aplicar. 

p) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organit-
zacions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el mo-
viment associatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments 
socials i sindicals, en el disseny, el seguiment i l'avaluació de les polítiques 
públiques per a eradicar la violència masclista. 

q) La rendició de comptes anual de les distintes Administracions que disse-
nyen i duen a terme les polítiques públiques d'eradicació de les violències 
masclistes, que permeti analitzar el seu grau d'implementació, la seva efecti-
vitat i la possibilitat d'introduir millores. 

r) La creació periòdica d'espais d'intercanvi d'informació i experiències, en-
tre el sector professional dels diferents àmbits d'atenció a les violències mas-
clistes, el de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es dedi-
quen a l'abordatge d'aquestes. 

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de pos-
sibilitar una adequada atenció i evitar l'increment del risc o de la victimitza-
ció. Aquesta atenció urgent, és especialment necessària en el cas d'existir 
fills i filles que pateixen les violències exercides sobre les seves mares, en el 
cas de les noies adolescents i de les dones ressenyades en el capítol 5 del 
títol III. 

t) La limitació de la mediació, amb la interrupció o, si escau, la paralització 
de l'inici de qualsevol procés de mediació familiar si hi ha implicada una 
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dona que ha patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit 
de la parella o el familiar objecte de la mediació. 

u) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el 
compliment del principi d'igualtat de totes les persones que viuen a Catalu-
nya, d'acord amb l'article 37 de l'Estatut i els tractats internacionals dels 
Drets Humans. 

w) El fet de que les violències digitals, són una amplificació de les violències 
analògiques, i causen un impacte greu, permanent i reiterat en les dones i les 
nenes. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 80 
SP del Partit Popular de Catalunya (24) 
De modificació i addició a l'enunciat i encapçalament de l'article 6 

Article 6. De modificació de l'article 7 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 6 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat 
de la forma següent: 

«Article 6. Principis orientadors en les intervencions dels poders públics 

»Els poders públics de Catalunya [...]. 

Lletra e 

Esmena 81 
GP Socialistes i Units per Avançar (30) 
De modificació a la lletra e de l'article 6 

«Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les inter-
vencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

[...] 

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en 
compte tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a con-
seqüència de violència masclista (violència vicària). Aquests danys, impacten 
en l'esfera física, emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social. 
Es prohibeix la utilització del Síndrome d'Alienació Parental (SAP).» 

Lletra g 

Esmena 82 
GP Socialistes i Units per Avançar (31) 
De modificació a la lletra g de l'article 6 

«Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les inter-
vencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 
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[...] 

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que 
provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten 
alhora sobre diversos eixos de discriminació com l'origen, el color de la pell, 
la situació migratòria, l'edat, la classe social, la diversitat funcional o psíqui-
ca, l'addicció, l'estat serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o la 
orientació sexual o identitat sexual.» 

Esmena 83 
SP del Partit Popular de Catalunya (25) 
De supressió i addició a la lletra g de l'article 6 

[...] masclista a Catalunya. 

»g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, 
que provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projec-
ten alhora sobre diversos eixos de discriminació com l'origen, el color de la 
pell, la situació migratòria, l'edat, la classe social, la diversitat funcional o 
psíquica, l'addicció, l'estat serològic, la toxicomania, la privació de llibertat o 
la orientació sexual o identitat i expressió de gènere. 

h) La consideració de que [...]. 

Lletra k 

Esmena 84 
GP de Catalunya en Comú Podem (8) 
De modificació de la lletra k de l'article 6 

k) La consideració de les vulneracions que pateixen dones de determinats 
col·lectius en situacions específiques, d'acord amb el capítol 5 del títol III. 

Lletra l 

Esmena 85 
GP Socialistes i Units per Avançar (32) 
D'addició a la lletra h de l'article 6 

«Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les inter-
vencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

[...] 

l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades per-
sonals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones 
implicades o dels testimonis, d'acord amb la legislació aplicable. Igualment, 
es garantirà la intimitat i privacitat de les dades personals dels i les professi-
onals de la xarxa que estiguin implicats.» 
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Lletra n 

Esmena 86 
GP Socialistes i Units per Avançar (33) 
De modificació de la lletra n de l'article 6 

«Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les inter-
vencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

[...] 

n) La formació obligatòria i periòdica en perspectiva de gènere i d'infància 
per franquejar prejudicis i estereotips de tots i totes les professionals que ate-
nen directa o indirectament les dones en situacions de violència. L'avaluació 
continuada d'aquesta a partir d'espais de supervisió i reciclatge professional. 
En el cas de les places públiques, cal garantir-ne l'especialització [...].» 

Esmena 87 
SP del Partit Popular de Catalunya (26) 
De supressió de la lletra n de l'article 6 

[...] i la violència masclista. 

n) La formació obligatòria i periòdica sobre gènere i diversitat, de tots i totes 
les professionals que atenen directa o indirectament les dones en situacions 
de violència. L'avaluació continuada d'aquesta a partir d'espais de supervisió 
i reciclatge professional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne 
l'especialització. 

o) El foment dels instruments [...]. 

Lletra t 

Esmena 88 
GP Socialistes i Units per Avançar (34) 
De modificació a la lletra t de l'article 6 

«Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les inter-
vencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

[...] 

t) Prohibició de la mediació si hi ha implicada una dona que ha patit o pateix 
qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit de la parella o el familiar 
objecte de la mediació.» 
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Lletres a, c, d, g, h, s i w 

Esmena 89 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (5) 
De modificació i supressió a les lletres a, c, d, g, h, s i w de l'article 6, que 
modifica l'article 7 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista 

Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics 

Article 7. Principis orientadors en les intervencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

a) La obligatorietat d'assegurar l'efectivitat dels drets de les dones i de les 
nenes, i d'assegurar que visquin una vida lliure de violències, tot considerant 
la dimensió de Drets Humans, de qualitat democràtica i de vigència de l'Es-
tat de Dret que suposa la seva vulneració. 

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que les admi-
nistracions les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o 
treballi per a les administracions exerceixi actes de discriminació, així com 
protegint-les front a les discriminacions que puguin causar tercers. 

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i 
multidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la impli-
cació de tots els sistemes de sensibilització, detecció d'atenció i reparació. 

d) La consideració de l'impacte a nivell individual en la dona que pateix les 
violències masclistes directament, així com de l'impacte a nivell col·lectiu de 
la resta persones, que en són coneixedores i que assisteixen a la resposta de 
les administracions envers aquestes. 

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en 
compte tots els danys que les dones, i els seus fills i filles pateixen com a 
conseqüència de violència masclista. Aquests danys, impacten en l'esfera 
física, emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social. 

f) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic impli-
cat, ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d'in-
tervenció, d'acord amb models d'intervenció globals, en el marc dels pro-
grames quadriennals d'intervenció integral contra la violència masclista a 
Catalunya. 

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que 
provoca un impacte agreujat i diferenciat quan les violències es projecten 
alhora sobre diversos eixos de discriminació com l'origen, el fenotip, el grup 
ètnic, la religió, la situació migratòria, l'edat, la classe social, la discapacitat 
física o Intel·lectual, l'addicció, l'estat serològic, la toxicomania, la privació 
de llibertat o la orientació sexual o identitat i expressió de gènere. 

h) La consideració de que totes les mesures han garantir que s'atorgui priori-
tat a les preocupacions, els drets, l'empoderament i la seguretat de les dones i 
de les nenes, així com la seva participació efectiva i en peu d'igualtat en l'a-
dopció de decisions, a tots els nivells. 

i) La proximitat i l'equilibri de les intervencions en tot el territori, assegurant 
una atenció específica en les zones rurals. 
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j) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista 
s'ha de fer posant els seus drets al centre i partint des de les necessitats espe-
cífiques i les experiències de les dones en situacions de violència, a partir de 
les metodologies i les pràctiques que des de la societat civil i acadèmica i les 
organitzacions feministes en especial, han anat definint per mitjà de l'experi-
ència. 

k) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de de-
terminats col·lectius en situacions específiques, d'acord amb el capítol 5 del 
títol III. 

l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades per-
sonals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones 
implicades o dels testimonis, d'acord amb la legislació aplicable. 

m) El compromís actiu d'evitar la victimització secundària i les violències 
institucionals contra les dones i els seus fills i filles i l'establiment de mesu-
res que impedeixin la reproducció o i la perpetuació deis estereotips sobre 
les dones i la violència masclista. 

n) La formació obligatòria! periòdica sobre gènere i diversitat de tots i totes 
les professionals que atenen directa o indirectament les dones en situacions 
de violència. L'avaluació continuada d'aquesta a partir d'espais de supervisió 
i reciclatge professional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne 
l'especialització. 

o) El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes 
administracions públiques per a totes les polítiques públiques d'eradicació de 
la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment, l'avaluació i la 
rendició de comptes de les mesures i dels recursos que s'han d'aplicar. 

p) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organit-
zacions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el mo-
viment associatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments 
socials i sindicals, en el disseny, el seguiment i l'avaluació deies polítiques 
públiques per a eradicar la violència masclista. 

q) La rendició de comptes anual de les distintes Administracions que disse-
nyen i duen a terme les polítiques públiques d'eradicació de les violències 
masclistes, que permeti analitzar el seu grau d'implementació, la seva efecti-
vitat i la possibilitat d'introduir millores. 

r) La creació periòdica d'espais d'intercanvi d'informació i experiències, en-
tre el sector professional dels diferents àmbits d'atenció a les violències mas-
clistes, el de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es dedi-
quen a l'abordatge d'aquestes. 

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de pos-
sibilitar una adequada atenció i evitar l'increment del risc o de la victimitza-
ció. Aquesta atenció urgent, és especialment necessària en el cas d'existir 
fills i filles que pateixen les violències exercides sobre les seves mares, en el 
cas de les noies adolescents i de les dones ressenyades en el capítol 5 del 
títol llI. 

t) La limitació de la mediació, amb la interrupció o, si escauria paralització 
de l'inici de qualsevol procés de mediació familiar si hi ha implicada una 
dona que ha patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit 
de la parella o el familiar objecte de la mediació. 
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u) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el 
compliment del principi d'igualtat de totes les persones que viuen a Catalu-
nya, d'acord amb l'article 37 de l'Estatut i els tractats internacionals dels 
Drets Humans. 

w) El fet de que les violència es digitals, són una amplificació de les violèn-
cies analògiques, i causen un impacte greu, permanent reiterat en les dones i 
les nenes. 

Lletres b, d i addició v 

Esmena 90 
GP de Junts per Catalunya (5) 
De modificació a la lletres b, d de l'article 6 i addició de la lletra v, que 
modifica l'article 7 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista 

Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les interven-
cions dels poders públics 

Article 7 Principis orientadors en les intervencions dels poders públics 

[...] 

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que els poders 
públics les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o treballi 
per a les administracions exerceixi actes de discriminació, així com prote-
gint-les front a les discriminacions que puguin causar tercers. 

[...] 

v) L'administració pública ha de ser la garant de la salut i benestar dels 
menors que permeti que el nen o la nena sigui sotmès a la teràpia necessà-
ria sociopsicològica com una part de la seva recuperació i en exercici del 
seu dret fonamental a la salut, alhora que constitueix una obligació de les 
administracions públiques a facilitar-li. És imprescindible que es prenguin 
les mesures necessàries per tal de que la salut mental i psicològica dels 
menors estigui garantida i l'exercici de la potestat sobre els fills i les filles 
mai pugui ser un impediment per a que aquests puguin rebre els tracta-
ments adequats. El menor, com a víctima directa o indirecta, és creditor de 
l'especial atenció que reclama el compliment efectiu de la normativa in-
ternacional, estatal i del parlament de Catalunya, dirigida a garantir els 
seus drets. 

De tot l'article 

Enmienda 91 
GP de Ciutadans (9) 
De modificación 

Artículo 6. De modificación del artículo 7 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 7. Principios orientadores en las intervenciones de los poderes pú-
blicos 

Los poderes públicos de Cataluña, para lograr las finalidades establecidas 
por el artículo 6, tienen que seguir los criterios de actuación siguientes: 
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a) El compromiso firme con la efectividad del derecho de no-discriminación 
de las mujeres. 

b) La consideración del carácter estructural y de la naturaleza multidimen-
sional de la violencia machista, en especial en cuanto a la implicación de 
todos los sistemas de atención y reparación. 

c) La consideración del carácter integral de las medidas, que tienen que tener 
en cuenta todos los daños que las mujeres, los menores y las menores que 
padecen como consecuencia de la violencia machista, también los daños 
sociales y económicos, y los efectos de esta violencia en nuestra comunidad. 

d) La transversalidad de las medidas, de forma que cada poder público im-
plicado tiene que definir acciones específicas desde su ámbito de interven-
ción de acuerdo con modelos de intervención globales, en el marco de los 
programas cuatrienales de intervención integral contra la violencia machista 
en Cataluña. 

e) La debida consideración de las particularidades territoriales, culturales, 
religiosas, personales, socioeconómicas y sexuales de la diversidad de las 
mujeres en situación de violencia machista, y también sus necesidades espe-
cíficas dando por sentado que ninguna particularidad no justifica la vulnera-
ción de los derechos fundamentales de las mujeres. 

f) La proximidad y el equilibrio de las intervenciones en el territorio, con 
una atención específica en las zonas rurales y las mujeres con discapacidad. 

g) El compromiso que la construcción de las respuestas a la violencia ma-
chista se tiene que hacer desde las necesidades específicas y las experiencias 
de las mujeres en situaciones de violencia, a partir de las metodologías y las 
prácticas que desde la sociedad civil y académica y las organizaciones femi-
nistas en especial han ido definiendo por medio de la experiencia. 

h) La consideración de las dificultades singulares en que se encuentran muje-
res de determinados colectivos en situaciones específicas, de acuerdo con lo 
capítulo 5 del título III. 

y) El compromiso activo de garantizar la privacidad de los datos personales 
de las mujeres en situación de violencia, y también de las otras personas 
implicadas o de los testigos, de acuerdo con la legislación aplicable. 

j) La evitación de la victimización secundaria de las mujeres y el estableci-
miento de medidas que impidan la reproducción o la perpetuación de los 
estereotipos sobre las mujeres y la violencia machista. 

La formación obligatoria y periódica sobre género y diversidad, de todos y 
todas las profesionales que atienen directa o indirectamente las mujeres en 
situaciones de violencia. La evaluación continuada de esta a partir de espa-
cios de supervisión y reciclaje profesional. En el caso de las plazas públicas, 
hay que garantizar la especialización. 

k) La obligatoriedad que todas las personas profesionales que atienen las 
mujeres en situaciones de violencia dispongan de la debida capacitación y 
formación especializada. 

l) El fomento de los instrumentos de colaboración y cooperación entre las 
distintas administraciones públicas para todas las políticas públicas de erra-
dicación de la violencia machista y, en especial, el diseño, el seguimiento y 
la evaluación de las medidas y de los recursos que se tienen que aplicar. 

m) El fomento de los instrumentos de participación y colaboración con las 
organizaciones sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de 
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mujeres, el movimiento asociativo de las mujeres y los grupos de mujeres 
pertenecientes a movimientos sociales y sindicales, en el diseño, el segui-
miento y la evaluación de las políticas públicas para erradicar la violencia 
machista 

n) La participación profesional y social, que implica contar con todas las 
personas profesionales de los diferentes ámbitos que puedan atender la com-
plejidad de las formas de violencia machista y con el criterio y la participa-
ción de los colectivos afectados. 

o) La necesidad de la celeridad de las intervenciones, para posibilitar una 
adecuada atención y evitar el incremento de la victimización o Re victimiza-
ción. 

p) La limitación de la mediación, con la interrupción o, si procede, la parali-
zación del inicio de cualquier proceso de mediación familiar si hay implica-
da una mujer que ha sufrido o sufre cualquier forma de violencia machista en 
el ámbito de la pareja o el familiar objeto de la mediación. 

q) La vinculación del Gobierno de la Generalitat y el conjunto de todas las 
administraciones catalanas con los derechos de las mujeres y el cumplimien-
to del principio de igualdad de todas las personas que viven en Cataluña, de 
acuerdo con el artículo 37 del Estatut d'Autonomia. 

Addició de noves lletres 

Esmena 92 
SP del Partit Popular de Catalunya (27) 
D'addició d'una nova lletra p bis a l'article 6 

[...] polítiques públiques per a eradicar la violència masclista. 

»p bis) La participació professional i social, que implica comptar amb totes 
les persones professionals dels diferents àmbits que puguin atendre la com-
plexitat de les formes de violència masclista i amb el criteri i la participació 
dels col·lectius afectats. 

q) La rendició de comptes [...]. 

Esmena 93 
GP Socialistes i Units per Avançar (35) 
D'addició d'una nova lletra x a l'article 6 

«Article 6. De modificació de l'article 7. Principis orientadors en les inter-
vencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

[...] 

x) El foment dels instruments de sensibilització, prevenció i col·laboració en la 
formació dels i les professionals, i dels futurs i les futures professionals, de la 
comunicació, de la informació i de la publicitat, sobre els principis rectors 
d'aquesta llei i de les bones pràctiques i codis deontològics per contribuir o 
erradicar la violència masclista.» 
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Addició de nous articles 

Esmena 94 
SP del Partit Popular de Catalunya (28) 
D'addició d'un nou article 6 bis 

Article 6 bis. D'addició d'un nou apartat 2 bis a l'article 8 de la Llei 5/2008, 
del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

S'addiciona un nou apartat 2 bis a l'article 8 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, 
que resta redactat de la forma següent: 

«2 bis. La recerca en violència masclista ha d'incloure la recerca en l'àmbit 
de la violència digital que ha d'orientar-se en la tipologia de dones que reben 
aquestes violències, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el 
tipus de perfils que protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests dis-
cursos, les plataformes on aquests abusos i violència tenen lloc.» 

Esmena 95 
SP del Partit Popular de Catalunya (29) 
D'addició d'un nou article 6 ter 

Article 6 ter. D'addició d'un nou apartat 5 a l'article 8 de la Llei 5/2008, del 
24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

S'addiciona un nou apartat 5 a l'article 8 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que 
resta redactat de la forma següent: 

«5. L'adequació de l'abordatge de les violències masclistes, requereix el seu 
previ anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques ofici-
als per a la recerca, l'elaboració i l'avaluació de les polítiques públiques so-
bre violències masclistes s'haurà de dur a terme dins del marc de la legislació 
catalana en matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del 
secret estadístic, en els termes establerts per la normativa catalana d'estadís-
tica vigent, la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i la resta de normativa aplicable.» 

Esmena 96 
SP del Partit Popular de Catalunya (30) 
D'addició d'un nou article 6 quater 

Article 6 quater. De modificació de l'apartat 4 de l'article 9 de la Llei 5/2008, 
del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'apartat 4 de l'article 9 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta 
redactat de la forma següent: 

«4. Les actuacions formatives, pedagògiques, d'informació i de sensibilització 
social contra la violència masclista s'han de dur a terme de manera que es 
garanteixi l'accés universal a aquestes actuacions, tenint en compte les situa-
cions personals i socials que puguin dificultar-ne l'accés. Aquestes actuacions 
s'han d'oferir en format accessible i comprensible i s'ha de garantir l'ús de les 
modalitats i les opcions de comunicació que siguin necessàries, fent èmfasi en 
les eines digitals.» 
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Esmena 97 
SP del Partit Popular de Catalunya (31) 
D'addició d'un nou article 6 quinquies 

Article 6 quinquies. De modificació de l'article 12 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 12 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat de 
la forma següent: 

«Article 12. Coeducació 

»La coeducació és l'educació per a la igualtat i la no discriminació per raó de 
sexe.» 

Esmena 98 
SP del Partit Popular de Catalunya (32) 
D'addició d'un nou article 6 sexties 

Article 6 sexties. De modificació de l'article 13 de la Llei 5/2008, del 24 d'a-
bril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 13 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat de 
la forma següent: 

«Article 13. Currículums educatius 

»Els continguts curriculars han d'aplicar el principi de igualtat i no discrimi-
nació per raó de sexe en tots els nivells de l'ensenyament, en els termes que 
s'estableixin per reglament.» 

Esmena 99 
SP del Partit Popular de Catalunya (33) 
D'addició d'un nou article 6 septies 

Article 6 septies. De modificació de l'article 14 de la Llei 5/2008, del 24 d'a-
bril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 13 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat de 
la forma següent: 

«Article 14. Supervisió dels llibres de text i d'altre material educatiu 

»El departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria 
educativa ha de supervisar els llibres de text i altres materials curriculars, 
com a part del procés ordinari d'inspecció que exerceix l'administració educa-
tiva sobre tots els elements que integren el procés d'ensenyament i aprenen-
tatge, per a garantir continguts d'acord amb el principi de de igualtat i no 
discriminació per raó de sexe.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 80, 81, 84, 85, 88, 89 (lletra 
a, c, d, g, h, s), 90 (lletra b), 92, 93. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional amb l'esmena 86 
amb el redactat següent: 

n) La formació obligatòria i periòdica sobre perspectiva de genère, d'infància 
i de diversitat de tots i totes les professionals que atenen directa o indirecta-
ment les dones en situacions de violència, per treballar preducidis i estereo-
tips. L'avaluació continuada d'aquesta a partir d'espais de supervisió i reci-
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clatge professional. En el cas de les places públiques, cal garantir-ne l'especi-
alització. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional amb l'esmena 89 
(lletra w) amb el redactat següent: 

w) El fet de que les violències digitals poden amplificar les violències masclis-
tes, i causen un impacte greu, permanent i reiterat en les dones i les nenes. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional de l'esmena 90 (lletra 
v) amb l'esmena 140 i que quedaria com addició d'un punt 4 a l'article 33. 

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 82, 83, 87, 91, 94, 95, 
96, 97, 98, 99. 

TEXT PRESENTAT 

Article 7. De modificació de l'article 19 

1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora 
de totes les persones professionals que treballen en la prevenció, la detec-
ció, l'atenció, l'assistència, la recuperació i la reparació en situacions de 
violència masclista. 

2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació del per-
sonal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de 
l'Administració de justícia, del personal dels cossos de seguretat, de Institut 
de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) de la Fisca-
lia a Catalunya que intervinguin en els processos judicials relacionats amb la 
violència masclista. 

3. Els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i les 
administracions públiques competents han d'assegurar que la formació i la 
capacitació específiques a què fa referència aquest article s'incorporin en els 
programes de formació corresponents. 

4. La formació ha d'incloure programes de suport i cura de les persones pro-
fessionals implicades en el tractament de la violència masclista per tal de 
prevenir i evitar els processos d'esgotament i desgast professional. Caldrà 
garantir-ho en qualsevol de les formules de vinculació a la xarxa pública 
(subvencions, contractes, licitacions...) 

5. En els cursos de formació a què es refereix aquest article s'ha inclouran 
tant les tècniques i procediments propis de la seva professió, com les caracte-
rístiques, les causes, efectes i conseqüències dels diferents tipus de violènci-
es masclistes sobre les dones i les nenes. 

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènere i les causes 
estructurals i socials de les violències masclistes, així com els impactes indi-
viduals i les formes intereseccionades així com col·lectives. 
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ESMENES PRESENTADES 

Esmena 100 
SP del Partit Popular de Catalunya (34) 
De modificació i addició a l'enunciat i encapçalament de l'article 7 

Article 7. De modificació de l'article 19 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'article 19 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que resta redactat 
de la forma següent: 

«Article. 19. Formació de professionals 

»1. El Govern ha de garantir [...]. 

Apartat 2 

Esmena 101 
GP Socialistes i Units per Avançar (36) 
D'addició a l'apartat 2 de l'article 7 

«Article 7. De modificació de l'article 19 

[...] 

2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació i especia-
lització del personal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al 
servei de l'Administració de justícia, del personal dels cossos de seguretat, 
de Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) 
de la Fiscalia a Catalunya que intervinguin en els processos judicials relacio-
nats amb la violència masclista. Es garantirà l'especialització de les metges-
ses i metges forenses des de les primeres actuacions en el procediment judici-
al, actuant formant part de les Unitats Forenses de Valoració Integral.» 

Apartat 4 

Esmena 102 
SP del Partit Popular de Catalunya (35) 
De supressió i addició a l'apartat 4 de l'article 7 

[...] de formació corresponents. 

»4. La formació ha d'incloure programes de suport i cura de les persones 
professionals implicades en el tractament de la violència masclista per tal de 
prevenir i evitar els processos d'esgotament i desgast professional. Caldrà 
garantir-ho en qualsevol de les formules de vinculació a la xarxa pública 
(subvencions, contractes, licitacions...) 

5. En els cursos de formació [...]. 
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Apartats 1, 2, 5 i 6 

Esmena 103 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (10) 
De modificació i supressió dels punts 1, 2, 5 i 6 de l'article 7, que modifica 
l'article 19 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista 

Article 7. De modificació de l'article 19 de la Llei 5/2008 

Article 19. Formació de professionals 

1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora 
continua i especialitzada de totes les persones professionals que treballen en 
la prevenció, la detecció, l'atenció, l'assistència la recuperació i la reparació 
en situacions de violència masclista. 

2. El Govern ha de promoure la formació especifica de capacitació del per-
sonal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de 
l'Administració de justícia, tots els serveis de la Secretaria de Mesures Pe-
nals, Reinserció i Atenció a la Víctima, del personal dels cossos de segure-
tat, de Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IML-
CEC) de la Fiscalia a Catalunya que intervinguin en els processos judicials 
relacionats amb la violència masclista. Es garantirà l'especialització de les 
metgesses i metges forenses des de les primeres actuacions en el procedi-
ment judicial, formant part de les Unitats Forenses de Valoració Integral. 

3. Els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i les 
administracions públiques competents han d'assegurar que la formació i la 
capacitació especifiques a què fa referència aquest article s'incorporin en els 
programes de formació corresponents. 

4. La formació ha d'incloure programes de suport i cura de les persones pro-
fessionals implicades en el tractament de la violència masclista per tal de 
prevenir i evitar els processos d'esgotament i desgast professional. Caldrà 
garantir ho en qualsevol de les formules de vinculació a la xarxa pública 
(subvencions, contractes, licitacions...). 

5. En els cursos de formació a què es refereix aquest article s'ha incloure la 
perspectiva de gènere, les causes estructurals i socials de les violències mas-
clistes, les seves característiques, causes, efectes i conseqüències i la intersec-
ció d'altres identitats amb la violència masclista. 

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènere i les causes 
estructurals i socials de les violències masclistes, així com els impactes indi-
viduals i les formes intereseccionades així com col·lectives. 
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De tot l'article 

Enmienda 104 
GP de Ciutadans (10) 
De modificación 

Artículo 7. De modificación del Artículo 19 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 19. Formación de profesionales 

1. El Gobierno tiene que garantizar la formación capacitadora de todas los 
profesionales que trabajan en la prevención, la detección, la atención, la 
asistencia, la recuperación y la reparación en situaciones de violencia ma-
chista. 

2. El Gobierno tiene que promover la formación específica de capacitación 
del personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al ser-
vicio de la Administración de justicia, del personal de los cuerpos de seguri-
dad, del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Cataluña (IMLCFC) adscrito a las Unidades de Valoración Forense Inte-
gral (UVFI) y de la Fiscalía en Cataluña que intervengan en los procesos 
judiciales relacionados con la violencia machista. 

3. Los colegios profesionales, las organizaciones sindicales y empresariales 
y las administraciones públicas competentes tienen que asegurar que la for-
mación y la capacitación específicas a que hace referencia este artículo se 
incorporen en los programas de formación correspondientes. 

4. La formación tiene que incluir programas de apoyo y cura de las personas 
profesionales implicadas en el tratamiento de la violencia machista para 
prevenir y evitar los procesos de agotamiento y desgaste profesional. 

5. En los cursos de formación a que se refiere este artículo se tiene que intro-
ducir la diversidad femenina, en especial la especificidad de los colectivos de 
mujeres a que hace referencia el capítulo 5 del Título III. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 100, 101, 103, 104 (punt 2) 

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 102 i 104 (punts 4 i 5) 

TEXT PRESENTAT 

Article 8. De modificació de l'article 19. Diversitat i dissidèn-
cia de gènere 

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala 
han de respectar la diversitat i dissidència de gènere. 

2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats 
no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere bina-
ri i que pateixen violència masclista s'equiparen a les dones que han patit 
aquesta violència, als efectes dels drets establerts per aquesta llei. 
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ESMENES PRESENTADES 

Apartat 2 

Esmena 105 
GP Socialistes i Units per Avançar (37) 
De modificació de l'apartat 2 de l'article 19 

«Article 19 

[...] 

2. Les dones transexuals són dones i per tant són subjectes de dret d'aquesta 
llei.» 

De tot l'article 

Esmena 106 
SP del Partit Popular de Catalunya (36) 
De supressió de l'article 8 

Article 8. De modificació de l'article 19. Diversitat i dissidència de gènere 

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala 
han de respectar la diversitat i dissidència de gènere. 

2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats 
no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere bina-
ri i que pateixen violència masclista s'equiparen a les dones que han patit 
aquesta violència, als efectes dels drets establerts per aquesta llei. 

Enmienda 107 
GP de Ciutadans (11) 
De modificación 

Artículo 8. De modificación del artículo 70 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 70. Diversidad y autoidentificación de género 

1. Todas las medidas y el reconocimiento de derechos que esta ley señala 
tienen que respetar la diversidad y la auto identificación de género. 

2. Las mujeres transgénero, las personas intersexuales que se identifican con 
el género femenino, así como a las identidades no binarias o las que no se 
quieren relacionar con ningún espectro de género binario y que sufren vio-
lencia machista se equiparán a las mujeres que han sufrido esta violencia, a 
los efectos de los derechos establecidos miedo esta ley. 

Esmena 108 
GP de Catalunya en Comú Podem (9) 
De modificació i supressió de l'article 8 

De modificació de l'article 70. Transexualitat i diversitat de gènere 

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala 
han de respectar la transexualitat i diversitat de gènere. 

2. Les dones transgèneres, les persones intersexuals, així com a les identitats 
no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere bina-
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ri i que pateixen violència masclista s'equiparen a les dones que han patit 
aquesta violència, als efectes dels drets establerts per aquesta llei. 

Esmena 109 
GP Republicà (10) 
De modificació 

«Article 8. De modificació de l'article 70. Diversitat i dissidència de gènere 

1. Les dones trans que no tenen la menció de sexe registrada com a dona en la 
documentació oficial s'equiparen a les altres dones que han patit aquesta 
violència, als efectes establerts per aquesta llei, sempre que es reconeguin 
com a dones i que un peritatge a càrrec d'un Treballador o Treballadora So-
cial del Servei Especialitzat de la Xarxa d'atenció i recuperació integral a les 
dones que pateixen violència masclista i amb formació específica en la realitat 
de les vivències de les dones trans determini que les relacions de poder per 
raó de gènere o sexe han estat rellevants en la violència que s'ha exercit sobre 
elles. 

2. Les persones no-binàries s'equiparen a les dones que han patit aquesta 
violència, als efectes establerts per aquesta llei, sempre que un peritatge a 
càrrec d'un Treballador o Treballadora Social del Servei Especialitzat de la 
Xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència mas-
clista i amb formació específica en diversitat de gènere determini que les rela-
cions de poder per raó de gènere o sexe han estat rellevants en la violència 
que s'ha exercit sobre elles.» 

Esmena 110 
GP de Junts per Catalunya (6) 
De modificació 

Article 8. De modificació de l'article 70 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 70. Dones Trans 

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han 
de respectar la diversitat trans 

2. Les dones trans que pateixen violència masclista gaudeixen de tots els drets 
establerts per aquesta llei. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 
107, 108, 109 i 110, amb el redactat següent: 

Dones trans i diversitat de gènere 

70.1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala 
han de respectar la diversitat de gènere. 

70.2 Les dones transgènere que no tenen la menció de sexe registrada com a 
dona en la documentació oficial, als efectes establerts per aquesta llei s'equi-
paren a les altres dones que han patit aquesta violència en tant que es reco-
neixen com a dones 

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 105 i 106. 
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TEXT PRESENTAT 

Article 9. D'addició d'un article 76 bis. Responsabilitat de les 
Administracions derivada de la revictimització i de les vio-
lències institucionals 

Els diferents graus de responsabilitat, dependran de la intensitat de l'actuació 
de l'administració i de l'impacte negatiu i riscos que provoqui en els drets 
fonamentals de les dones. 

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat 
patrimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat 
disciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els proce-
diments administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsa-
bilitat de les administracions, per violència institucional envers una dona o 
un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions legalment consti-
tuïdes, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets de 
les dones, tindran la consideració de part interessada. Tindran la mateixa 
consideració els sindicats i les associacions professionals. 

2. La reparació pels actes de violència institucional, comprendrà l'anul·lació 
de l'acte i la eradicació de la pràctica que va donar lloc a aquestes, junt amb 
el rescabalament tant de la dimensió econòmica com de la simbòlica, en 
termes individuals com a col·lectius. 

3. Els serveis jurídics de les Administracions demandades de Catalunya, en 
cas de desestimació de la demanda formulada en contra seva per revictimit-
zacio o per violències institucionals, renunciaran a la percepció de les costes 
judicials que hagin pogut ser imposades a la dona o a les entitats de dones 
demandants. 

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de 
victimització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits 
d'abordatge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El 
resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i 
divulgat a la resta de la societat. 

ESMENES PRESENTADES 

Apartat 2 

Addició d'un nou apartat 

Esmena 111 
GP de Junts per Catalunya (7) 
D'addició d'un apartat 2 bis a l'article 9, que addiciona un article 76 bis a la 
Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista 

Article 9. D'addició d'un article 76 bis. Responsabilitat de les Administraci-
ons derivada de la revictimització i de les violències institucionals 

Article 76 bis. Responsabilitat de les Administracions derivada de la revic-
timització i de les violències institucionals 

[...] 

2 bis. Les administracions públiques de Catalunya han d'oferir suport a les 
dones que decideixin iniciar un procediment de reclamació de responsabilitat. 
Així mateix, han d'elaborar un model d'atenció que tingui com a finalitat esta-
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blir el marc de la seva actuació per garantir que no es du a terme la victimit-
zació secundària de les dones. El desplegament del model d'atenció es realitza 
mitjançant un protocol, que és el document que recull els aspectes tècnics i 
organitzatius necessaris per implantar-lo. 

Apartat 4 

Enmienda 112 
GP de Ciutadans (12) 
De modificación 

Artículo 9. De modificación del artículo 76 bis de la Ley 5/2008, de 24 de 
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 76 bis. Responsabilidad de las Administraciones derivada de la 
revictimización. 

76 bis. Las Administraciones de Cataluña, anualmente, efectuará una evalua-
ción de la victimización de las mujeres y de sus hijos e hijas, que atraviesan 
los circuitos de abordaje de las violencias machistas. El resultado de las 
mismas, será expuesto ante el Parlamento de Cataluña y publicado para el 
conocimiento de la sociedad civil. 

Esmena 113 
GP de Catalunya en Comú Podem (10) 
D'addició al punt 4 de l'article 9 

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de 
victimització de les adolescents, les dones i dels seus fills i filles, que traves-
sen els circuits d'abordatge de les violències masclistes, inclosos els proces-
sos judicials. El resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament 
de Catalunya i divulgat a la resta de la societat. Així mateix es comunicarà 
al Consell General del Poder Judicial, Fiscalia General de l'Estat i Minis-
teri de Justícia quan les avaluacions afectin als seus àmbits de competèn-
cia. 

Esmena 114 
GP Socialistes i Units per Avançar (38) 
D'addició a l'apartat 4 de l'article 9 

«Article 9. D'addició d'un article 76 bis. Responsabilitat de les Administraci-
ons derivada de la revictimització i de les violències institucionals 

[...] 

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de 
victimització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits 
d'abordatge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El 
resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i 
divulgat a la resta de la societat. Així mateix es comunicarà al Consell Gene-
ral del Poder Judicial, Fiscalia General de l'Estat i Ministeri de Justícia quan 
les avaluacions afectin als seus àmbits de competència.» 
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A tot l'article 

Esmena 115 
SP del Partit Popular de Catalunya (37) 
De supressió de l'article 9 

Article 9. D'addició d'un article 76 bis. Responsabilitat de les Administraci-
ons derivada de la revictimització i de les violències institucionals 

Els diferents graus de responsabilitat, dependran de la intensitat de l'actuació 
de l'administració i de l'impacte negatiu i riscos que provoqui en els drets 
fonamentals de les dones. 

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat 
patrimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat 
disciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els proce-
diments administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsa-
bilitat de les administracions, per violència institucional envers una dona o 
un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions legalment consti-
tuïdes, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets de 
les dones, tindran la consideració de part interessada. Tindran la mateixa 
consideració els sindicats i les associacions professionals. 

2. La reparació pels actes de violència institucional, comprendrà l'anul·lació 
de l'acte i la eradicació de la pràctica que va donar lloc a aquestes, junt amb 
el rescabalament tant de la dimensió econòmica com de la simbòlica, en 
termes individuals com a col·lectius. 

3. Els serveis jurídics de les Administracions demandades de Catalunya, en 
cas de desestimació de la demanda formulada en contra seva per revictimit-
zacio o per violències institucionals, renunciaran a la percepció de les costes 
judicials que hagin pogut ser imposades a la dona o a les entitats de dones 
demandants. 

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de 
victimització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits 
d'abordatge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El 
resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i 
divulgat a la resta de la societat. 

Esmena 116 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (14) 
De modificació i addició als apartats 1, 2, 3 i 4 l'article 9, que addiciona un 
article 76 bis a la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar 
la violència masclista 

Article 9. D'addició d'un article 76 bis. Responsabilitat de les Administraci-
ons derivada de la revictimització i de les violències institucionals 

Article 76 bis. Responsabilitat de les Administracions derivada de la revic-
timització i de les violències institucionals 

Els diferents graus de responsabilitat, dependran de la intensitat de l'actuació 
de l'administració i de l'impacte negatiu que provoqui en els drets fonamentals 
de les dones. 

1. La responsabilitat per aquestes, a més de comprendre la responsabilitat 
patrimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat 
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disciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral, d'acord amb 
el que estableix la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector pú-
blic, i la Llei 265/2010, del 3 d'agost, en l'àmbit de les administracions públi-
ques catalanes. 

2. En els procediments administratius en què calgui pronunciar-se respecte de 
la responsabilitat de les administracions, per violència institucional envers 
una dona o un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions le-
galment constituïdes, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció 
dels drets de les dones, tindran la consideració de part interessada. Tindran la 
mateixa consideració els sindicats i les associacions professionals. Aquest 
reconeixement resta subjecte al consentiment de les dones afectades, sens 
perjudici del que estableix l'article 12.3 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o de la norma que la substi-
tueixi, amb relació als litigis sobre assetjament sexual i assetjament per raó de 
sexe que es puguin produir. 

3. Els serveis jurídics de les Administracions demandades de Catalunya, en 
cas de desestimació de la demanda formulada en contra seva per revictimit-
zacio o per violències institucionals, renunciaran a la percepció de les costes 
judicials que hagin pogut ser imposades a la dona o a les entitats de dones 
demandants. 

4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de 
victimització de les dones i deis seus fills i filles, que travessen els circuits 
d'abordatge de les violències masclistes, inclosos els processos judicials. El 
resultat de les mateixes, serà exposat davant del Parlament de Catalunya i 
divulgat a la resta de la societat. Així mateix es comunicarà al Consell Ge-
neral del Poder Judicial, Fiscalia General de l'Estat i Ministeri de Justícia 
quan les avaluacions afectin als seus àmbits de competència. 

Addició de nous articles 

Esmena 117 
GP de Catalunya en Comú Podem (11) 
D'addició d'un article 9 bis 

Article 9 bis. D'addició d'un article 76 ter 

Responsabilitat de les administracions i de les institucions polítiques deri-
vada de la violència contra les dones en política. 

1. Totes les administracions i institucions polítiques incorporaran com a 
estàndard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència mas-
clista, incloent els discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu en-
vers les dones, l'assetjament psicològic o sexual, per raó de sexe, d'orien-
tació sexual, identitat o expressió de gènere, i en preveuran les sancions 
corresponents en el seu règim disciplinari, les quals seran més greus quan 
s'hagi produït una discriminació múltiple. 

2. Totes les administracions i institucions polítiques comptaran amb un 
protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de 
violència masclista, els quals inclouran les mesures cautelars i les mesures 
de reparació adequades. S'assegurarà la independència i l'expertesa en 
violències masclistes de les persones que condueixen la investigació i es 
proporcionaran serveis d'assessorament i d'acompanyament a les víctimes. 
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3. Totes les administracions i institucions polítiques impartiran formació 
obligatòria en matèria d'igualtat de gènere i violència masclista, tant al 
seu personal com a les persones que ocupen càrrecs electes o de designa-
ció. 

Esmena 118 
GP Republicà (11) 
D'addició d'un nou article 

«9 bis. D'addició d'un article 76 ter. Responsabilitat de les administracions i 
de les institucions polítiques derivada de la violència contra les dones en polí-
tica 

1. Totes les administracions i institucions polítiques incorporaran com a es-
tàndard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, 
incloent els discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les 
dones, l'assetjament psicològic o sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual, 
identitat o expressió de gènere, i en preveuran les sancions corresponents en 
el seu règim disciplinari, les quals seran més greus quan s'hagi produït una 
discriminació múltiple. 

2. Totes les administracions i institucions polítiques comptaran amb un proto-
col per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència 
masclista, els quals inclouran les mesures cautelars i les mesures de reparació 
adequades. S'assegurarà la independència i l'expertesa en violències masclis-
tes de les persones que condueixen la investigació i es proporcionaran serveis 
d'assessorament i d'acompanyament a les víctimes. 

3. Totes les administracions i institucions polítiques impartiran formació obli-
gatòria en matèria d'igualtat de gènere i violència masclista, tant al seu per-
sonal com a les persones que ocupen càrrecs electes o de designació.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 112, 113, 114, 116 (punts 1, 
3, 4), 117, 118. 

La ponència recomana l'adopció d'una esmena transaccional entre les esme-
nes 111 i 116 (punt 2) amb el redactat següent: 

2. En els procediments administratius en què calgui pronunciar-se respecte de 
la responsabilitat de les administracions, per violència institucional envers 
una dona o un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions le-
galment constituïdes, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció 
dels drets de les dones, tindran la consideració de part interessada. Tindran la 
mateixa consideració els sindicats i les associacions professionals. Aquest 
reconeixement resta subjecte al consentiment de les dones afectades, sens 
perjudici del que estableix l'article 12.3 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o de la norma que la substi-
tueixi, amb relació als litigis sobre assetjament sexual i assetjament per raó de 
sexe que es puguin produir. 

2 bis. Les administracions públiques de Catalunya han d'oferir suport a les 
dones que decideixin iniciar un procediment de reclamació de responsabilitat. 
Així mateix, han d'elaborar un model d'atenció que tingui com a finalitat esta-
blir el marc de la seva actuació per garantir que no es du a terme la victimit-
zació secundària de les dones. El desplegament del model d'atenció es realitza 
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mitjançant un protocol, que és el document que recull els aspectes tècnics i 
organitzatius necessaris per implantar-lo. La reparació pels actes de violència 
institucional, comprendrà l'anul·lació de l'acte sempre que sigui possible o 
que no revictimitzi a la dona i la revisió de la pràctica que va donar lloc a 
aquesta. 

La ponència no fa cap recomanació sobre l'esmena 115. 

TEXT PRESENTAT 

Article 10. D'addició d'un punt 5 a l'article 8 

5. L'adequació de l'abordatge de les violències masclistes, requereix el seu 
previ anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques ofici-
als per a l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències 
masclistes, s'haurà de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en 
matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadís-
tic, en els termes establerts per la normativa catalana d'estadística vigent, la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la 
resta de normativa aplicable. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 119 
SP del Partit Popular de Catalunya (38) 
De supressió de l'article 10 

Article 10. D'addició d'un punt 5 a l'article 8 

5. L'adequació de l'abordatge de les violències masclistes, requereix el seu 
previ anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques ofici-
als per a l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències 
masclistes, s'haurà de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en 
matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadís-
tic, en els termes establerts per la normativa catalana d'estadística vigent, la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la 
resta de normativa aplicable. 

Enmienda 120 
GP de Ciutadans (13) 
De modificación 

Artículo 10. De modificación del apartado 5 en el artículo 8 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Artículo 8.5. Fomento, alcance y difusión de la investigación 

La adecuación del abordaje de las violencias machistas, requiere su previo 
análisis cuantitativo y cualitativo. La obligación en la obtención de datos esta-
dísticos oficiales para la elaboración y evaluación de las políticas públicas 
sobre violencias machistas, se tendrá que llevar a cabo dentro del marco de la 
legislación catalana en materia estadística, especialmente en cuanto a la regu-
lación del secreto estadístico, en los términos establecidos por la normativa 
catalana de estadística vigente, la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal y el resto de normativa aplicable. 
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Esmena 121 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (6) 
D'addició a l'article 10, que modifica l'article 8 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 10. D'addició d'un punt 5 a l'article 8 

Article 8. Foment, abast i difusió de la recerca 

[...] 

5. L'adequació de l'abordatge de les violències masclistes, requereix el seu 
previ anàlisi quantitatiu i qualitatiu. La obtenció de dades estadístiques ofici-
als per a l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques sobre violències 
masclistes, s'haurà de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en 
matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadís-
tic, en els termes establerts per la normativa catalana d'estadística vigent, la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la 
resta de normativa aplicable, sens perjudici de les funcions de l'Observatori 
de la Igualtat de Gènere i del Centre d'Estudis, Recerca i Capacitació sobre 
Violència Masclista creat per aquesta llei. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 120 i 121. 

La ponència no fa cap recomanació sobre l'esmena 119. 

TEXT PRESENTAT 

Article 11. D'addició d'un article 8 bis. Recerca en violències 
masclistes digitals 

La recerca ha d'orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes vio-
lències, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de 
perfils que protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, 
les plataformes on aquests abusos i violència tenen lloc. l'impacte d'aquesta 
violència masclista a nivell individual i a nivell de drets fonamentals de les 
dones i dels drets humans, la resposta policial i judicial a les mateixes, l'ín-
dex d'infra-denuncia i les causes de la mateixa. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 122 
SP del Partit Popular de Catalunya (39) 
De supressió de l'article 11 

Article 11. D'addició d'un article 8 bis. Recerca en violències masclistes 
digitals 

La recerca ha d'orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes vio-
lències, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de 
perfils que protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, 
les plataformes on aquests abusos i violència tenen lloc. l'impacte d'aquesta 
violència masclista a nivell individual i a nivell de drets fonamentals de les 
dones i dels drets humans, la resposta policial i judicial a les mateixes, l'ín-
dex d'infra-denuncia i les causes de la mateixa. 
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Enmienda 123 
GP de Ciutadans (14) 
De modificación 

Artículo 11. De modificación del artículo 8 bis de la Ley 5/2008, de 24 de 
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 8 bis. Investigación en violencias machistas digitales 

La investigación tiene que orientarse en la tipología de mujeres que reciben 
estas violencias, la tipología de violencias que reciben, su frecuencia, el tipo 
de perfiles que protagonizan estas violencias y divulgan estos discursos, las 
plataformas donde estos abusos y violencia tienen lugar, el impacto de esta 
violencia machista a nivel individual y a nivel de derechos fundamentales de 
las mujeres y de los derechos humanos, la respuesta policial y judicial a las 
mismas, el índice denuncias efectivamente presentadas respecto de la que 
podrían y deberían haber sido presentadas y las causas cuando no se llegan a 
denunciar o son archivadas. 

Esmena 124 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (8) 
De modificació a l'article 11, que modifica l'article 8 bis de la Llei 5/2008, del 
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 11. D'addició d'un article 8 bis. Recerca en violències masclistes en 
l'àmbit digital 

8 bis. Recerca en violències masclistes en l'àmbit digital 

La recerca ha d'orientar-se en la tipologia de dones que reben aquestes vio-
lències, la tipologia de violències que reben, la seva freqüència, el tipus de 
perfils que protagonitzen aquestes violències i divulguen aquests discursos, 
les plataformes on aquests abusos i violència tenen lloc. l'impacte d'aquesta 
violència masclista a nivell individual i a nivell de drets fonamentals de les 
dones i dels drets humans, la resposta policial i judicial a les mateixes, l'ín-
dex d'infra-denuncia i les causes de la mateixa, l'impacte en les persones que 
denuncien la violència exercida cap a la dona i la resposta institucional de 
protecció cap a aquestes persones. 

Addició d'un nou article 

Esmena 125 
GP Republicà (12) 
D'addició d'un nou article 

«Article 11 bis. D'addició d'un article 8 ter. Recerca i debat públic en violèn-
cies masclistes contra les dones en la vida política 

La recerca i la promoció del debat públic han d'orientar-se en el tipus de vio-
lències rebudes per les dones en la vida política, la seva freqüència, les moti-
vacions de gènere de les mateixes, l'impacte sobre la seva capacitat d'influèn-
cia, incloent la retirada de la política o la pèrdua d'oportunitats per assumir 
un càrrec, l'impacte sobre el conjunt de dones de la població, la resposta de 
les institucions polítiques i dels partits, la resposta policial i judicial, i les 
causes de la infra-denúncia. La recerca ha de prestar atenció a la diversitat 
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de les dones en política, incloent la condició de racialització, l'edat, l'orienta-
ció sexual, l'expressió i la identitat de gènere o la diversitat funcional.» 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 123, 124 i 125. 

La ponència no fa cap recomanació de l'esmena 122. 

TEXT PRESENTAT 

Article 12. D'addició d'un punt 6 a l'article 9 

6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en 
matèria d'educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hauran 
d'incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de 
proporcionar coneixements tècnics, així com una educació en valors, que 
fomentin un ús responsable, constructiu, respectuós i crític d'Internet i de les 
xarxes socials. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 126 
SP del Partit Popular de Catalunya (40) 
De supressió de l'article 12 

Article 12. D'addició d'un punt 6 a l'article 9 

6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en 
matèria d'educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hauran 
d'incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de 
proporcionar coneixements tècnics, així com una educació en valors, que 
fomentin un ús responsable, constructiu, respectuós i crític d'Internet i de les 
xarxes socials. 

Enmienda 127 
GP de Ciutadans (15) 
De modificación 

Artículo 12. De modificación del nuevo punto 6 en el artículo 9 de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Artículo 9.6. Actuaciones de información y sensibilización social 

Todas las Administraciones de la Generalitat de Catalunya, especialmente 
aquellas en materia de educación, comunicación, participación y derechos de 
la ciudadanía, tendrán que incorporar recursos formativos y pedagógicos en 
ciudadanía digital, para proporcionar conocimientos técnicos, así como una 
educación en valores, que fomenten un uso responsable, constructivo, y res-
petuoso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 
  



Dossier CAI 38 
9 de desembre de 2020 

75 

 

Esmena 128 
GP Socialistes i Units per Avançar (39) 
De modificació de l'article 12 

«Article 12. D'addició d'un punt 6 a l'article 9 

6. Totes les Administracions de la Generalitat, especialment aquelles en 
matèria d'educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, així 
com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, hauran d'incorporar recursos 
formatius i pedagògics, per tal de proporcionar les competències, els conei-
xements tècnics, així com una educació en valors, que fomentin un ús coedu-
catiu responsable, constructiu, respectuós i crític dels mitjans de comunica-
ció, d'Internet i de les xarxes socials.» 

Esmena 129 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (7) 
De modificació i addició a l'article 12, que modifica l'article 9 de la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 12. D'addició d'un punt 6 a l'article 9 

Article 9. Actuacions d'informació i de sensibilització social 

[...] 

6. Totes les Administracions de Catalunya, especialment aquelles compe-
tents en matèria d'educació, comunicació, participació i drets de la ciutada-
nia, hauran d'incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digi-
tal, per tal de proporcionar coneixements tècnics, així com una educació en 
valors, que fomentin un ús responsable, constructiu, respectuós i crític d'In-
ternet i de les xarxes socials per assegurar un tractament de les dones de 
conformitat amb els principis i valors establerts per aquesta llei. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 
127, 128 i 129 amb el redactat següent: 

Totes les Administracions de Catalunya, especialment aquelles competents en 
matèria d'educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, així 
com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. hauran d'incorporar recursos 
formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de proporcionar conei-
xements tècnics, així com una educació en valors, que fomentin un ús respon-
sable, constructiu, respectuós i crític de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació per assegurar un tractament de les dones de conformitat amb els 
principis i valors establerts per aquesta llei. 

La ponència no fa cap recomanació sobre l'esmena 126. 

TEXT PRESENTAT 

Article 13. D'addició d'un punt 4 a l'article 30 

4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l'establiment d'un conveni amb les 
principals plataformes intermediàries d'Internet, per a establir un vincle per-
manent entre el cos dels Mossos d'Esquadra i el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, per treballar en l'establiment de criteris i mecanismes 
àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats amb la violèn-
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cia masclista, les discriminacions envers les dones i el discurs d'incitació a 
l'odi, la hostilitat i la discriminació envers les dones així com mecanismes 
àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora per a la les víctimes de 
violencia digital. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 130 
SP del Partit Popular de Catalunya (41) 
De supressió de l'article 13 

Article 13. D'addició d'un punt 4 a l'article 30 

4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l'establiment d'un conveni amb les 
principals plataformes intermediàries d'Internet, per a establir un vincle per-
manent entre el cos dels Mossos d'Esquadra i el Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, per treballar en l'establiment de criteris i mecanismes 
àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats amb la violèn-
cia masclista, les discriminacions envers les dones i el discurs d'incitació a 
l'odi, la hostilitat i la discriminació envers les dones així com mecanismes 
àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora per a la les víctimes de 
violència digital. 

Esmena 131 
GP Socialistes i Units per Avançar (40) 
De modificació de l'article 13 

«Article 13. De modificació d'un nou apartat d) al punt 3 i d'addició d'un punt 
4 a l'article 30 

3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en 
situació de violència masclista són: 

a) Facilitar la localització i la comunicació permanent. 

b) Proporcionar una atenció immediata a distància. 

c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d'emer-
gència. 

d) Susprendre, amb caràcter preventiu, el règim de visites i/o la custòdia 
compartida als homes denunciats per violència de gènere. S'entén per violèn-
cia de gènere l'exercida contra la dona o contra els seus infants, víctimes di-
rectes de la violència de gènere. 

4. El Govern de la Generalitat, amb la participació i la intervenció del Con-
sell de l'Audiovisual de Catalunya en tot allò que afecti els serveis de comuni-
cació audiovisual, impulsarà l'establiment d'un conveni amb les principals 
plataformes intermediàries d'Internet, per a establir un vincle permanent amb 
els organismes i institucions pertinents, per treballar en l'establiment de crite-
ris i mecanismes àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts relacio-
nats amb la violència masclista, les discriminacions envers les dones i el dis-
curs d'incitació a l'odi, la hostilitat i la discriminació envers les dones així 
com mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora per a 
la les víctimes de violència digital.» 
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Esmena 132 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (12) 
De modificació a l'article 13, que modifica l'article 30 de la Llei 5/2008, del 
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 13. D'addició d'un punt 4 a l'article 30 

Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva 

[...] 

4. El Govern de la Generalitat, impulsarà l'establiment d'un conveni amb les 
principals plataformes intermediàries d'Internet, per a establir un vincle per-
manent entre el cos dels Mossos d'Esquadra, l'Institut Català de les Dones, 
per treballar en l'establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de de-
núncia i retirada de continguts relacionats amb la violència masclista, les 
discriminacions envers les dones i el discurs d'incitació a l'odi, la hostilitat i 
la discriminació envers les dones així com mecanismes àgils i urgents de pro-
tecció i de justícia restauradora per a la les víctimes de violència digital. 

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya serà consultat en l'esta-
bliment d'aquests criteris. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre les esmenes 
130 i 132 i 153 que passen a la Disposició Addicional Tretzena. 

La ponència no fa cap recomanació sobre l'esmena 131. 

TEXT PRESENTAT 

Article 14. D'addició dels punts 4 i 5 a l'article 31 

4. L'abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els factors 
que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d'ordre psicològics, 
jurídics, socials i econòmics. 

5. L'avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Es-
quadra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concre-
ta, i haurà d'informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, 
la relació de dependència emocional o econòmica entre aquesta i el perpetra-
dor, la durada i tipologia de violències patides, el suport familiar i comunita-
ri de la dona, l'existència de procediments judicials en curs entre ambdós i 
l'existència dels factors de vulnerabilització i d'empoderament de la dona. 
L'avaluació de risc ha d'incloure el risc patits pels fills i flles de la dona. 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 133 
SP del Partit Popular de Catalunya (42) 
De modificació i supressió a l'article 14 

Article 14. D'addició de l'apartat 4 a l'article 31 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

S'addiciona un nou apartat 4 a l'article 31 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, 
que resta redactat de la forma següent: 
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«4. L'abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els fac-
tors que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d'ordre psicolò-
gics, jurídics, socials i econòmics. 

5. L'avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Es-
quadra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concre-
ta, i haurà d'informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, 
la relació de dependència emocional o econòmica entre aquesta i l'agressor, 
la durada i tipologia de violències patides, el suport familiar i comunitari de 
la dona, l'existència de procediments judicials en curs entre ambdós i l'exis-
tència dels factors de vulnerabilització i d'empoderament de la dona. L'ava-
luació de risc ha d'incloure el risc patits pels fills i filles de la dona.» 

Addició de nous apartats 

Esmena 134 
GP de Catalunya en Comú Podem (12) 
D'addició d'un punt 6 a l'article 14 

6. Quan una dona acudeixi a les Comissaries per a la interposició d'una 
denuncia com a conseqüència d'haver viscut qualsevol de les manifestaci-
ons de les violències descrites en aquesta llei, els agents de la Policia de la 
Generalitat-Mossos requeriran al Col·legi d'Advocats la presència d'una 
lletrada/lletrat per garantir l'assistència lletrada des del moment inicial de 
la denúncia. 

Esmena 135 
GP Socialistes i Units per Avançar (41) 
D'addició d'un nou apartat 6 a l'article 14 

«Article 14. D'addició dels punts 4, 5 i 6 a l'article 31 

[...] 

6. Es desenvoluparà un instrument d'avaluació de riscos per ser utilitzat pels 
metges i les metgesses forenses i per les Unitats de Valoració Integral Forense 
que inclouran el risc per als fills i filles de la dona. A les Unitats Forenses de 
Valoració Integral hi haurà necessàriament professionals en l'àmbit de la 
família que valorin els riscos per als i les menors del règim de visites i custò-
dia que es puguin establir, fins i tot amb caràcter preventiu.» 

Addició de nous articles 

Enmienda 136 
GP de Ciutadans (16) 
De adición 

Artículo 15. De adición de un nuevo artículo 30 bis a la Ley 5/2008, de 24 de 
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 30 bis. Unidades de Valoración Forense Integral 

1. Las Unidades de Valoración Forense Integral serán las encargadas de 
asistir los órganos judiciales mediante la evaluación clínica y psicosocial de 
víctimas y agresores. 
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2. La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración 
de Justicia organizará, a través de sus institutos de medicina legal, las Unida-
des de Valoración Forense Integral encargadas de realizar: 

a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexu-
al a las víctimas de violencia machista. 

b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresi-
ones sufridas por los hijos y las hijas y menores a su cargo. 

c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de rein-
cidencia del agresor. 

d) La valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten las víctimas 
de violencia machista previstos en la normativa. 

e) Las posibles propuestas de medidas de protección. 

Enmienda 137 
GP de Ciutadans (17) 
De adición 

Artículo 16. Adición de un nuevo artículo 30 ter a la Ley 5/2008, de 24 de 
abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 30 ter. Composición de las Unidades de Valoración Forense Inte-
gral 

1. Las Unidades de Valoración Forense Integral estarán integradas por per-
sonal especializado en Medicina Forense, en Psicología y en Trabajo Social 
y las otras que reglamentariamente se determinen, que desarrollarán las fun-
ciones que los sean propias bajo la dirección de la persona encargada de la 
coordinación de la unidad. 

2. Reglamentariamente se establecerá la composición de miembros que for-
marán parte de las Unidades de Valoración Forense Integral en virtud de las 
necesidades de cada 

Enmienda 138 
GP de Ciutadans (18) 
De adición 

Artículo 17. De adición de un nuevo artículo 30 quater a la Ley 5/2008, de 
24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

Artículo 30 quater. Funciones de las Unidades de Valoración Forense Inte-
gral 

1. El forense de guardia, los juzgados o la fiscalía podrán solicitar a las Uni-
dades de Valoración Forense Integral la elaboración de un informe pericial 
de diagnóstico de los posibles casos de violencia de género. 

2. Este informe será único y se realizará de manera conjunta y coordinada 
por todo el equipo que participe en el diagnóstico de los posibles casos de 
violencia de género. 

3. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, por cada caso de 
valoración se designará a un profesional del equipo que supervisará y coor-
dinará el informe pericial. 
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Esmena 139 
GP de Ciutadans (1.2) 
De adición 

Article 18. D'addició d'una nova disposició addicional tretzena de la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Disposició addicional tretzena. Implementació i posada en funcionament de 
les Unitats de Valoració Forense Integral 

El Govern de la Generalitat disposarà de tots medis necessaris per desenvo-
lupar i implementar les Unitats de Valoració Forense Integral dotant de pro-
fessionals i medis suficients en el termini de sis mesos des de l'aprovació 
aquesta Llei. 

Esmena 140 
GP de Catalunya en Comú Podem (13) 
D'addició d'un punt 4 a l'article 33 

4. Als efectes de l'accés als drets d'atenció i recuperació dels infants i ado-
lescents serà suficient el consentiment d'una persona progenitora o tutora 
legal, si els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral per situaci-
ons de VM identifiquen la situació i la necessitat d'intervenció. A partir del 
14 anys si la menor és considerada madura o del 16 anys en tots el casos 
no serà necessari el consentiment de les persones progenitores o tutores 
legals. 

Esmena 141 
GP Socialistes i Units per Avançar (42) 
D'addició d'un nou article 15 

«Article 15. De modificació de la lletra f) de l'apartat 2 de l'article 33 

f) L'informe de l'Institut Català de les Dones. A més, l'Institut Català de les 
Dones també farà pública de manera oficial i anual, cada 31 de desembre i 30 
de juny, el número de dones que són víctimes de violència masclista i que 
haurien d'accedir al servei de recuperació i reparació. Aquestes dades seran 
les acumulades des de la mateixa data de l'any anterior i seran les que s'utilit-
zaran per calcular el mínim import de la partida pressupostària previst a 
l'apartat 2 bis de la disposició addicional primera». 

Esmena 142 
GP Socialistes i Units per Avançar (43) 
D'addició d'un nou article 16 

«Article 16. D'addició d'un nou apartat 2 bis a la disposició addicional primera 

2 bis. La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya ha de consignar 
una partida pressupostària específica que serà destinada a finançar l'atenció, 
recuperació i reparació a les dones que han patit violència masclista. 

La partida ha de preveure com a mínim, els recursos suficients per a atendre 
al 100 % de casos d'acord amb la darrera dada publicada per l'Institut Català 
de les dones.» 
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Esmena 143 
SP del Partit Popular de Catalunya (43) 
D'addició d'un nou article 15 

Article 15. D'addició d'un nou article 43 bis a la Llei 5/2008, del 24 d'abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

S'addiciona un nou article 43 a la Llei 5/2008, del 24 d'abril, amb el redactat 
següent: 

«Article 43 bis. Unitats de Valoració Forense Integral 

»1. Les Unitats de Valoració Forense Integral són les encarregades d'assistir 
els òrgans judicials mitjançant l'avaluació clínica i psicosocial de víctimes 
violència masclista i agressors. 

»2. El departament competent en matèria d'Administració de Justícia organit-
za, a través dels instituts de medicina legal, les Unitats de Valoració Forense 
Integral encarregades de realitzar: 

»a) La valoració integral dels efectes de la violència física, psíquica i sexual a 
les víctimes de violència masclista. 

»b) La valoració dels efectes de l'exposició a la violència i de les agressions 
sofertes pels fills i les filles i menors a càrrec seu. 

»c) La valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reinci-
dència de l'agressor. 

»d) La valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de 
violència masclista previstos en la normativa. 

»e) L'elaboració d'un informe pericial de diagnòstic dels possibles casos de 
violència de gènere, a petició del forense de guàrdia, els jutjats o la fiscalia. 

»f) Les possibles propostes de mesures de protecció. 

»3. Les Unitats de Valoració Forense Integral estaran integrades per per-
sonal especialitzat en medicina forense, en psicologia i en treball social i 
les altres que reglamentàriament es determinin, que desenvoluparan les 
funcions que els siguin pròpies sota la direcció de la persona encarregada 
de la coordinació de la unitat.» 

Esmena 144 
SP del Partit Popular de Catalunya (44) 
D'addició d'un nou article 16 

Article 16. De modificació de l'enunciat i l'apartat 1 de l'article 46 de la Llei 
5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'enunciat i l'apartat 1 de l'article 46 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, que resta redactat de la forma següent: 

«Article 46. Renda garantida de ciutadania, ajuts econòmics i altres prestacions 

»1. Per tal d'afavorir l'autonomia de les dones que estiguin en situacions de 
violència masclista i als efectes del dret a percebre la renda garantida de 
ciutadania, s'han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes 
individuals de cada dona, sempre que es compleixin els requisits establerts 
per la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.» 
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Esmena 145 
SP del Partit Popular de Catalunya (45) 
D'addició d'un nou article 17 

Article 17. De modificació de l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 5/2008, del 
24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Es modifica l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, que 
resta redactat de la forma següent: 

«1. El Servei d'Atenció Telefònica Especialitzada és un servei universal gratu-
ït d'orientació i assessorament immediat que proporciona atenció i informació 
integrals sobre els recursos públics i privats a l'abast de totes les persones a 
les quals és aplicable aquesta llei.» 

Esmena 146 
GP Republicà (13) 
D'addició d'un nou article 

«Article 15. D'addició d'un capítol 8 al Títol II 

Capítol 8. Partits polítics 

Article 29 bis. Partits polítics 

1. Els partits polítics han de comptar amb un pla d'igualtat intern i amb un 
protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant la violència masclista 
que tingui lloc dins o fora de la seva organització per part d'afiliats o simpa-
titzants, així com per persones que sense estar afiliades exerceixin una funció 
de representació del partit o hagin estat designades per a una funció específi-
ca, independentment del nivell jeràrquic o del càrrec públic que ocupin. 

2. Els partits polítics asseguraran la independència i l'expertesa en violències 
masclistes de les persones que condueixin la investigació, garantiran la dili-
gència deguda, establiran les mesures cautelars necessàries, proporcionaran 
serveis d'assessorament i d'acompanyament a les víctimes i preveuran les 
mesures de reparació adequades. 

3. Els partits polítics incorporaran la prohibició d'incórrer en actes de violèn-
cia masclista en les seves normes internes així com en els programes d'acolli-
da a noves persones afiliades, i adoptaran les mesures de suspensió o expulsió 
de la militància corresponents per la comissió d'actes actes. 

4. Els partits polítics difondran el seu protocol i realitzaran accions de sensi-
bilització als seus membres i avaluaran i revisaran periòdicament el funcio-
nament i aplicació dels procediments establerts en el seu protocol.» 

Esmena 147 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (9) 
D'addició d'un article 15, que modifica l'article 17, de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 15. De modificació de l'article 17, de la Llei 5/2008 

Article 17. Àmbit de l'ensenyament universitari 

1. Les universitats, en el marc de la seva autonomia, inclouran continguts 
formatius específics en matèria de violències masclistes en la proposta curri-
cular de les titulacions de grau, màster i doctorat, en aquells estudis que po-
den tenir un més gran impacte en l'acompliment dels objectius d'aquesta llei. 
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2. Les universitats han de vetllar perquè s'eliminin de la docència de les titu-
lacions els textos i materials amb continguts sexistes, violents i discriminatoris 
envers les dones que contribueixen a reforçar estereotips i fomenten la desi-
gualtat de gènere, especialment quan el seu ús no tingui com a objectiu pro-
blematitzar aquests textos i materials per tal de promoure el pensament crític 
de l'alumnat. De manera més general, les universitats han de formar el seu 
professorat sobre l'eradicació del sexisme a les aules. 

3. Les universitats han de comptar amb protocols per a la prevenció, la detec-
ció, l'atenció i la reparació de les situacions d'assetjament sexual i d'assetja-
ment per raó de sexe, així com de les altres formes de violència masclista que 
puguin produir-se entre membres de la comunitat universitària, i han de for-
mar adequadament en perspectiva de gènere i no revictimització a totes les 
persones que intervinguin en els procediments i en la instrucció d'expedients 
informatius o disciplinaris derivats de l'aplicació del protocol. De manera 
periòdica, les universitats produiran un informe d'avaluació i el sotmetran a 
les administracions competents en política universitària i en polítiques d'i-
gualtat de gènere, amb estricte compliment de la normativa de protecció de 
dades. 

4. Les universitats han de dotar les seves unitats o observatoris d'igualtat dels 
recursos humans i materials adequats per dur a terme les funcions de preven-
ció, detecció, atenció i reparació, així com per a proporcionar, en l'àmbit de 
les seves competències, serveis d'acompanyament a les dones de la comunitat 
universitària que han patit o pateixen aquest tipus de violència. 

5. Com a mesura de reparació, i en el marc de la normativa vigent, el Govern 
ha de garantir la gratuïtat de la matrícula de les titulacions de grau a les es-
tudiants que presentin documentació acreditativa de la condició de víctima de 
violència masclista en l'àmbit de la parella, així com als fills i filles que en 
depenguin. 

6. Les universitats, les autoritats i els organismes públics competents en polí-
tica universitària establiran mecanismes compensatoris en el càlcul de l'elegi-
bilitat, de la durada dels ajuts de recerca, beques o contractes, del temps límit 
per a l'obtenció d'un títol o dels processos d'avaluació de mèrits (acreditaci-
ons del professorat, quinquennis, sexennis) i d'antiguitat del conjunt del per-
sonal, per tal que els períodes en què s'hagi patit una situació de violència 
masclista no penalitzin la trajectòria acadèmica o professional de les dones. 

7. Les universitats han d'adoptar mecanismes de cooperació interinstitucional 
per a garantir la coordinació dels respectius protocols d'abordatge de la vio-
lència masclista en aquelles situacions en què víctima i agressor pertanyin a 
dues universitats diferents i per a facilitar la informació recíproca del cas. 

9. Les universitats han de dotar-se de mecanismes de cooperació institucional 
per a facilitar el canvi gratuït d'universitat a les estudiants de grau víctimes de 
violència masclista, així com dels fills i de les filles que en depenguin en casos 
de violència en l'àmbit de la parella, i de les estudiants que han patit assetja-
ment sexual, per raó de sexe, per raó de l'orientació sexual, la identitat de 
gènere o l'expressió de gènere. 
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Esmena 148 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (11) 
D'addició d'un article 16, que modifica l'article 29, de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 16, que modifica l'article 29, de la Llei 5/2008 

Article 29. Subvencions a empreses 

1. Les bases reguladores de les subvencions que tinguin com a beneficiàries 
empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d'in-
cloure l'obligació, amb l'acord dels agents socials, d'indicar els mitjans que 
utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament 
per raó de sexe, i intervenir-hi, en llurs centres de treball, i disposar de proto-
cols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

2. La manca d'utilització o la utilització indeguda dels mitjans a què fa refe-
rència l'apartat 1 constitueixen una causa de no-concessió o, si escau, de 
revocació de la subvenció. 

Esmena 149 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (13) 
D'addició a l'article 17, que modifica l'article 31, de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 17, que modifica l'article 31, de la Llei 5/2008 

Article 14. D'addició dels punts 4 i 5 a l'article 31 

4. L'abordatge de les violències masclistes ha de procurar eliminar els factors 
que obstaculitzen la formulació de denuncia, que són d'ordre psicològics, 
jurídics, socials i econòmics i comunitari. 

5. l'avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Es-
quadra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concre-
ta, i haurà d'informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, 
la relació de poder, afectiva la relació de dependència emocional o econòmi-
ca entre aquesta i el perpetrador, la durada i tipologia de violències patides, 
el suport familiar i comunitari de la dona, l'existència de procediments judici-
als en curs entre ambdós i l'existència dels factors de vulnerabilització i d'em-
poderament de la dona. L'avaluació de risc ha d'incloure el risc patits pels 
fills i files de la dona. 

Esmena 150 
GP de Junts per Catalunya (8) 
D'addició d'un nou article que modifica l'article 68 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 68. Món rural 

Els serveis d'atenció, assistència i protecció que aquesta llei estableix en el 
títol III han de facilitar l'accés de les dones provinents del món rural i de zo-
nes de difícil accés a centres allunyats de llurs llocs d'origen i residència, 
aplicant criteris de proximitat a la seva residència i garantint l'anonimat d'a-
questes dones. 
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Esmena 151 
GP de Junts per Catalunya (9) 
D'addició d'un nou article que modifica l'article 69 de la Llei 5/2008, del 24 
d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista 

Article 69. Vellesa 

El Govern ha de promoure estratègies eficaces de sensibilització destinades al 
col·lectiu de dones grans, perquè coneguin els recursos i les estratègies per a 
afrontar les violències contra les dones i els permetin adoptar posicions actives 
davant aquestes situacions facilitant informació específica de violència de gè-
nere en dones grans. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 134, 135 i 149 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes141, 142, 145, 146, 147, 148, 
150 i 151. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional entre l'esmena 140 i 
l'esmena 90 (lletra v) amb el redactat següent: 

4. Als efectes de l'accés als drets d'atenció i recuperació dels infants i adoles-
cents, a partir dels 16 anys no serà necessari el consentiment de les persones 
progenitores o tutores legals. 

Disposició final 

En el termini de 9 mesos a presentar un projecte de llei per tal d'adaptar l'or-
denament jurídic actual a la necessària garantia d'atenció als fills i filles de 
dones víctimes de la violència masclista sense necessitat de procediments 
judicials oberts, així com també en el cas de les menors d'entre 14 i 16 anys 
pel que respecte al consentiment de les persones progenitores o tutores legals. 
Durant l'esmentat període es garantirà aquest atenció. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional amb l'esmena 144 
amb el redactat següent: 

Renda Garantida de Ciutadania, ajuts econòmics i altres prestacions 

1. Per tal d'afavorir l'autonomia de les dones que estiguin en situacions de 
violència masclista i als efectes del dret a percebre la Renda Garantida de 
ciutadania, s'han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les rendes 
individuals de cada dona, sempre que es compleixin els requisits establerts 
per la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania. 

2. Per a la determinació de la carència de rendes per a accedir als altres ajuts 
econòmics establerts per aquesta llei, s'han de tenir en compte exclusivament 
els ingressos i les rendes individuals de cada dona, i no computen els ingres-
sos provinents de prestacions econòmiques, públiques i privades, d'urgència 
per tenir la condició de víctima de violència masclista en els àmbits de la pa-
rella o la família, tal i com s'estableix en els articles 7 apartat e) i 11 apartat 
d) del Decret 55/2020 de 28 d'abril. 

3. En el decret que desenvolupa la llei de la Renda Garantida s'estableix a 
més, que les dones víctimes de violència masclista en els àmbits de la parella 
o la família queden eximides del requisit de la residència continuada i efectiva 
a Catalunya durant els 24 mesos immediatament anteriors a la sol·licitud, i 
també es permet que, en aquests casos, hi hagi en una mateixa llar, entesa 
com a habitatge, més d'una unitat familiar destinatària de la renda garantida 
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de ciutadania, durant un termini màxim d'un any, prorrogable a dos segons 
l'article 14 c) del Reglament. 

Així mateix se les exclou de l'obligació d'interposar una reclamació judicial 
en relació amb una pensió d'aliments o compensatòria, a fi i efecte de no per-
judicar-les o d'agreujar la seva situació i s'incorpora aquest col·lectiu com un 
dels supòsits excepcionals que permeten tenir dret a la renda garantida sense 
complir els requisits establerts per obtenir-la sempre que s'acompanyi de la 
justificació indicada en l'article 11 a) del Reglament. 

3. Pel que fa a les prestacions d'urgència social, les dones que siguin víctimes 
de la violència masclista tenen els drets que estableix l'article 30 de la Llei 
13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

4. El Govern pot concedir prestacions econòmiques extraordinàries a les do-
nes que han patit violència masclista, identificada per qualsevol dels mitjans 
establerts per l'article 33. Aquestes prestacions s'han de destinar a pal·liar 
situacions de necessitat personal que siguin avaluables i verificables, amb 
l'informe previ dels organismes competents sobre la inexistència o la insufici-
ència dels ajuts ordinaris per a cobrir aquests supòsits. 

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 133, 136, 137, 138, 139, 
143. 

TEXT PRESENTAT 

Disposicions addicionals 

Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l'en-
trada en vigor de la llei de pressupostos corresponents a l'exercici pressupos-
tari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

ESMENES PRESENTADES 

Addició nova disposició final 

Esmena 152 
SP del Partit Popular de Catalunya (46) 
D'addició d'una nova disposició addicional dotzena 

Dotzena. Diversitat i dissidència de gènere 

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han 
de respectar la diversitat i dissidència de gènere. 

2. Les dones transgènere, les persones intersexuals, així com a les identitats 
no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere bina-
ri i que pateixen violència masclista s'equiparen a les dones que han patit 
aquesta violència, als efectes dels drets establerts per aquesta llei. 

Esmena 153 
SP del Partit Popular de Catalunya (47) 
D'addició d'una nova disposició addicional tretzena 

Tretzena. Conveni amb les plataformes intermediàries d'Internet 

El Govern de la Generalitat, impulsarà l'establiment d'un conveni amb les 
principals plataformes intermediàries d'Internet, per a establir un vincle per-
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manent entre el cos dels Mossos d'Esquadra i el Consell Nacional de les Do-
nes de Catalunya, per treballar en l'establiment de criteris i mecanismes àgils 
i urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats amb la violència 
masclista digital, les discriminacions envers les dones i el discurs d'incitació a 
l'odi, la hostilitat i la discriminació envers les dones així com mecanismes 
àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora per a la les víctimes de 
violència digital. 

Esmena 154 
GP de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari 
Republicà (15) 
D'addició d'una nova disposició addicional 

Disposició addicional 

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i de les administracions lo-
cals catalanes han de consignar els recursos necessaris per a garantir els 
objectius d'aquesta llei. 

Disposicions finals 

Addició nova disposició final 

Esmena 155 
SP del Partit Popular de Catalunya (48) 
D'addició d'una disposició final única 

Disposició final única. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Ofici-
al de la Generalitat de Catalunya. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de l'esmena 154. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional amb l'esmena 153, 
130 i 132, amb el redactat següent, que passa a disposició addicional: 

Tretzena. Conveni amb les plataformes intermediàries d'Internet 

El Govern de la Generalitat, amb la participació i intervenció del Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya en tot allò que afecti els serveis de comunicació 
audiovisual i les plataformes d'intercanvi de videos, impulsarà l'establiment 
d'un conveni amb les principals plataformes intermediàries d'Internet, per a 
establir un vincle permanent entre el Departament d'Interior, l'Institut Cata-
là de les Dones i altres organismes pertinents per treballar en l'establiment 
de criteris i mecanismes àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts 
relacionats amb la violència masclista digital, les discriminacions envers les 
dones i el discurs d'incitació a l'odi, la hostilitat i la discriminació envers les 
dones així com mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia restau-
radora per a la les víctimes de violència digital. El Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya serà consultat en l'establiment d'aquests criteris. 

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 152 i 155. 



Dossier CAI 38 
9 de desembre de 2020 

88 

 

TEXT PRESENTAT 

Exposició de motius 

La Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista va ser una llei pionera, fruit de la participació i la construcció de 
consensos entre les organitzacions feministes i els partits polítics de consens, 
aprovada. Encara avui en dia es pot considerar la llei més progressista en 
matèria de violències masclistes a l'Estat Espanyol. 

El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d'Igualtat informes 
d'avaluació dels 10 anys de la llei 5/2008 en els que s'identificaven mancan-
ces en el desplegament de la llei, i alguns aspectes que no van ser recollits en 
el seu moment i que ara seria necessari incorporar per poder fer més amplia i 
garantista la protecció de les víctimes de violències masclistes. 

El 13 de desembre de 2018 es va aprovar al Ple del Parlament la moció 
32/XII on es demanava l'ampliació de la llei 5/2008 per a incloure la violèn-
cia institucional, que va quedar fora en aquell moment. 

Quedava recollit en el punt següent: 

«c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional 
contra la Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional 
contra les dones integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci 
un diagnòstic de la violència institucional contra les dones i proposi línies 
d'actuació per a combatre-la, i a reformar la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, per a incorporar-hi la vio-
lència institucional contra les dones com a violència masclista.» 

Reconeixent que la llei 5/2008 va ser una llei de consens, la seva reforma 
integral ha de ser també resultat d'un nou procés participatiu, liderat per les 
entitats feministes amb l'acompanyament del Parlament de Catalunya, on es 
treballin nous acords i s'ampliï la seva repercussió i impacte, a més de garan-
tir el seu complet desplegament amb els recursos necessari. 

Mentre es produeix aquest procés, es considera necessari que el Parlament 
faci un pas endavant i assumeixi la responsabilitat de plantejar la incorpora-
ció d'alguns dels aspectes que van quedar fora de la 05/2008 en el seu mo-
ment, tot seguint el plantejament aprovat a la moció 32/XII, sense que això 
suposi afectar a l'essència de la llei i als consensos construïts ara fa 10 anys. 

En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 
d'ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més 
robustesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgè-
nere i cisgènere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàri-
es o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari 

Per això la proposta de modificació es centra en: 

– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligèn-
cia deguda i especificant que dita violència s'exerceix per acció i per omissió. 

– Introduir les violències digitals, donades les agressions que es succeixen al 
nostra voltant, suplantacions d'identitats digitals, us de fotografies o vídeos 
provatius, etc. 

– Introduir una definició de consentiment sexual on es clarifiqui la necessitat 
d'existència de desig. 

– Ampliar les violències en l'àmbit social i comunitari. 
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– Ampliar les formes de violències masclistes. 

– Ampliar la formació a professionals. 

La present proposta té l'objectiu d'afavorir l'eradicació de les violències 
masclistes i reforçar els drets de les dones i pretén desencadenar un debat 
participatiu on aquestes i altres propostes de modificació sorgides durant la 
tramitació siguin repensades i avaluades per conjunt del moviment feminis-
ta i els grups parlamentaris. 

ESMENES PRESENTADES 

Paràgraf 1 

Esmena 156 
SP del Partit Popular de Catalunya (49) 
De modificació al paràgraf primer de l'exposició de motius 

La Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista va ser una llei pionera, fruit de la participació i la construcció de 
consensos entre les organitzacions feministes i els partits polítics de consens, 
aprovada. Encara avui en dia es pot considerar la llei més avançada en matè-
ria de violències masclistes a l'Estat Espanyol. 

El 4 de desembre [...]. 

Paràgraf 2 

Esmena 157 
GP Socialistes i Units per Avançar (45) 
De modificació del paràgraf segon de l'exposició de motius 

«Exposició de motius 

[...] 

El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d'Igualtat informes 
d'avaluació dels 10 anys de la llei 5/2008 en els que s'identificaven mancan-
ces en el desplegament de la llei, i alguns aspectes que no van ser recollits en 
el seu moment i que ara seria necessari incorporar per poder fer més amplia i 
garantista la protecció de les dones víctimes de violències masclistes. 

[...].» 

Paràgraf 3 

Enmienda 158 
GP de Ciutadans (1) 
De supresión del párrafo tercero de la Exposición de motivos de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

El 13 de diciembre de 2018 se aprobó al Pleno del Parlamento la moción 
32/XII donde se pedía la ampliación de la ley 5/2008 para incluir la violencia 
institucional, que quedó fuera en aquel momento. Quedaba recogido en el 
punto siguiente: «c) Crear antes de tres meses, en el marco de la Comisión 
Nacional para una Intervención Coordinada contra la violencia machista y 
del Pacto Nacional contra la Violencia Machista, un grupo de trabajo sobre 
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violencia institucional contra las mujeres integrado por instituciones y enti-
dades especializadas porque haga un diagnóstico de la violencia institucional 
contra las mujeres y proponga líneas de actuación para combatirla, y a re-
formar la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar 
la violencia machista, para incorporar la violencia institucional contra las 
mujeres como violencia machista. 

Paràgraf 3, 4 i 5 

Esmena 159 
SP del Partit Popular de Catalunya (50) 
De supressió dels paràgrafs tercer, quart i cinquè de l'exposició de motius 

[...] víctimes de violències masclistes. 

El 13 de desembre de 2018 es va aprovar al Ple del Parlament la moció 
32/XII on es demanava l'ampliació de la llei 5/2008 per a incloure la violèn-
cia institucional, que va quedar fora en aquell moment. 

Quedava recollit en el punt següent: 

«c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional 
contra la Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional 
contra les dones integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci 
un diagnòstic de la violència institucional contra les dones i proposi línies 
d'actuació per a combatre-la, i a reformar la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, per a incorporar-hi la vio-
lència institucional contra les dones com a violència masclista.» 

Reconeixent que la llei 5/2008 [...]. 

Paràgraf 7 

Enmienda 160 
GP de Ciutadans (2) 
De modificación del parágrafo quinto de la Exposición de motivos de la Ley 
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista 

Mientras se produce este proceso, se considera necesario que el Parlament dé 
un paso adelante y asuma la responsabilidad de plantear la incorporación de 
algunos de los aspectos que quedaron fuera de la Ley 5/2008 de 24 de abril, 
del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, en su momento, 
sin que esto suponga afectar a la esencia de la ley, y continuar avanzando en 
los consensos construidos ahora hace 10 años. 
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Paràgraf 8 

Esmena 161 
GP Socialistes i Units per Avançar (46) 
De supressió al paràgraf setè de l'exposició de motius 

«Exposició de motius 

[...] 

En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 
d'ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més 
robustesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgè-
nere i cisgènere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàri-
es o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari 

Per això la proposta de modificació es centra en: 

[...].» 

Esmena 162 
SP del Partit Popular de Catalunya (51) 
De supressió al paràgraf vuitè de l'exposició de motius 

[...] construïts ara fa 10 anys. 

En aquest sentit, el projecte de modificació de llei que es presenta té la vocació 
d'ampliar i reforçar la llei, per adaptar-la al moment actual i per donar-li més 
robustesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgè-
nere i cisgènere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàri-
es o les que no es volen relacionar amb cap espectre de gènere binari. 

Per això la proposta de modificació [...]. 

Paràgraf 9 

Esmena 163 
SP del Partit Popular de Catalunya (52) 
De supressió del paràgrafs novè de l'exposició de motius 

[...] espectre de gènere binari 

Per això la proposta de modificació es centra en: 

– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligèn-
cia deguda i especificant que dita violència s'exerceix per acció i per omissió. 

– Introduir les violències digitals, donades les agressions que es succeixen al 
nostra voltant, suplantacions d'identitats digitals, us de fotografies o vídeos 
provatius, etc. 

– Introduir una definició de consentiment sexual on es clarifiqui la necessitat 
d'existència de desig. 

– Ampliar les violències en l'àmbit social i comunitari. 

– Ampliar les formes de violències masclistes. 

– Ampliar la formació a professionals. 

La present proposta té l'objectiu [...]. 
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Esmena 164 
GP Republicà (1) 
D'addició d'una frase a l'exposició de motius 

«[...] Per això la proposta de modificació es centra en: 

– Introduir la violència contra les dones en la vida política, reconeixent que el 
seu objectiu i/o efecte és descoratjar la participació política de les dones i 
restringir la seva capacitat d'influència en la vida pública. 

– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligèn-
cia deguda i especificant que dita violència s'exerceix per acció i per omissió 
[...]» 

Paràgrafs 8 i 10 

Enmienda 165 
GP de Ciutadans (3) 
De modificación del parágrafo sexto de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del 
derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista 

En este sentido, el proyecto de modificación de ley que se presenta tiene la 
vocación de ampliar y reforzar la ley, para adaptarla en el momento actual y 
para darle más robustez para proteger los derechos de las mujeres, niñas y 
las adolescentes transgénero y cisgénero, a las personas intersexuales, así 
como a las identidades no binarias o las que no se quieren relacionar con 
ningún espectro de género binario. 

La presente propuesta tiene el objetivo de favorecer la erradicación de las 
violencias machistas y reforzar los derechos de las mujeres y niñas pretendi-
endo desencadenar un debate participativo donde éstas y otras propuestas de 
modificación surgidas durante la tramitación de esta modificación de la ley 
fuesen repensadas y evaluadas por personas especializadas en la materia de 
violencia de genero procedentes de la sociedad civil, del movimiento feminista 
y de los grupos parlamentarios. 

Addició de nous paràgrafs 

Enmienda 166 
GP de Ciutadans (4) 
De adición como último y séptimo parágrafo de la Exposición de motivos de 
la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la vio-
lencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de 
mayo de 2011, ratificado por España en 2014, se aplica a todas las formas de 
violencia contra las mujeres, que abarcan todos los actos de violencia basa-
dos en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas 
las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, en la vida pública o privada. 

El Convenio obliga a España a adoptar las medidas que sean necesarias para 
prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres. En particular, insta 
a que las medidas que se tomen impliquen, en su caso, a todos los actores 
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pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autori-
dades nacionales, regionales y locales; y promueve la dedicación de recursos 
financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de políticas 
integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas las 
formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio. 

El desarrollo del Pacto de Estado por las Comunidades Autónomas y Ciuda-
des de Ceuta y Melilla, que son competentes para la prestación de los servici-
os de asistencia social integral a las mujeres víctimas de las distintas manifes-
taciones de la violencia contra la mujer por razón de género, exige los 
recursos financieros correspondientes. Por eso, el Pacto de Estado incluye los 
compromisos económicos destinados a las Comunidades Autónomas para el 
desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en él. El Gobierno negocia-
rá los criterios de reparto con las Comunidades Autónomas, en el marco de la 
Conferencia Interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, 
necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas. 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de les esmenes 156, 157, 160 i 164. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional amb l'esmena 165 
amb el redactat següent: 

En este sentido, el proyecto de modificación de ley que se presenta tiene la 
vocación de ampliar y reforzar la ley, para adaptarla en el momento actual y 
para darle más robustez para proteger los derechos de las mujeres, niñas y 
las adolescentes transgénero y cisgénero, así como a las personas no binari-
as, tot respectant la diversitat de gènere. 

La presente propuesta tiene el objetivo de favorecer la erradicación de las 
violencias machistas y reforzar los derechos de las mujeres y niñas pretendi-
endo promoviendo un debate participativo donde éstas y otras propuestas de 
modificación surgidas durante la tramitación de esta modificación de la ley 
sean debatidas por por personas especializadas en violencia machista. 

La ponència recomana l'adopció d'un text transaccional amb l'esmena 166 
amb el redactat següent: 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la vio-
lencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de 
mayo de 2011, ratificado por España en 2014, se aplica a todas las formas de 
violencia contra las mujeres, que abarcan todos los actos de violencia basa-
dos en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas 
las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, en la vida pública o privada. 

El Convenio obliga a España a adoptar las medidas que sean necesarias para 
prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres. En particular, insta 
a que las medidas que se tomen impliquen, en su caso, a todos los actores 
pertinentes como las agencias gubernamentales, los parlamentos y las autori-
dades nacionales, regionales y locales; y promueve la dedicación de recursos 
financieros y humanos adecuados para la correcta aplicación de políticas 
integradas, medidas y programas dirigidos a prevenir y combatir todas las 
formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio. 
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La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 158, 159, 161, 162 i 
163. 

De tot el text de la Proposició de Llei 

ESMENES PRESENTADES 

Esmena 167 
GP Socialistes i Units per Avançar (44) 
De modificació a tot el text de la proposició de la llei: 

On apareix «violències masclistes» ha de dir «violència masclista». 

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA 

La ponència recomana l'adopció de l'esmena 167. 

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2020 

Munia Fernández-Jordán Celorio, GP Cs; Anna Geli i España, GP JxCat; 
Jenn Díaz Ruiz, GP ERC; Beatriz Silva Gallardo, GP PSC-Units; Susanna 
Segovia Sánchez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Manuel 
Reyes López, SP PPC, diputats 
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Predictamen 

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d'a-
bril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 

Preàmbul 

La Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista va ser una llei pionera, fruit de la participació i la construcció de 
consensos entre les organitzacions feministes i els partits polítics. Encara 
avui en dia es pot considerar la llei més avançada en matèria de violència 
masclista a l'Estat espanyol. 

El 4 de desembre de 2018 es van presentar a la Comissió d'Igualtat de les 
Persones uns informes d'avaluació dels deu anys de la Llei 5/2008 en què 
s'identificaven algunes mancances en el desplegament de la Llei i alguns 
aspectes que no es van recollir en el seu moment i que caldria incorporar per 
a fer més amplia i garantista la protecció de les dones víctimes de violència 
masclista. 

El 13 de desembre de 2018 es va aprovar al Ple del Parlament la Moció 
32/XII,  
que demanava l'ampliació de la Llei 5/2008 per a incloure-hi la violència 
institucional, que havia restat fora en aquell moment. 

Es recollia en el punt següent: 

«c) Crear abans de tres mesos, en el marc de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional 
contra la Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional 
contra les dones integrat per institucions i entitats especialitzades perquè faci 
un diagnòstic de la violència institucional contra les dones i proposi línies 
d'actuació per a combatre-la, i reformar la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista, per a incorporar-hi la violèn-
cia institucional contra les dones com a violència masclista.» 

Reconeixent que la Llei 5/2008 va ésser una llei de consens, la seva reforma 
integral és també resultat d'un nou procés participatiu, liderat per les entitats 
feministes amb l'acompanyament del Parlament de Catalunya, en què s'han 
treballat nous acords, se n'ha ampliat la repercussió i l'impacte, i, a més, se 
n'ha garantit el desplegament complet amb els recursos necessaris. 

Mentre es produïa aquest procés, es va considerar necessari que el Parlament 
fes un pas endavant i assumís la responsabilitat de plantejar la incorporació 
d'alguns dels aspectes que van restar fora de la Llei 5/2008, sense afectar-ne 
l'essència, i que es continués avançant en els consensos construïts el 
2008. 

En aquest sentit, aquesta llei té la vocació d'ampliar i reforçar la Llei 
5/2008, per a adaptar-la al moment present i per a donar-hi més robus-
tesa per a protegir els drets de les dones transgènere i cisgènere, i de les 
persones no binàries, tot respectant la diversitat de gènere. 

La presentació de la proposició de llei que ha donat lloc a aquesta llei 
tenia l'objectiu d'afavorir l'erradicació de la violència masclista i refor-
çar els drets de les dones, amb la pretensió de promoure un debat parti-
cipatiu en què la mateixa proposició de llei i altres propostes de modifi-
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cació sorgides durant la tramitació legislativa fossin debatudes per espe-
cialistes en violència masclista. 

Per això, aquesta llei se centra en els aspectes següents: 

– Introduir la qüestió de la violència contra les dones en la vida política, 
reconeixent que el seu objectiu o efecte és descoratjar la participació 
política de les dones i restringir llur capacitat d'influència en la vida 
pública. 

– Introduir la violència institucional com a forma i àmbit, definint la diligèn-
cia deguda i especificant que la dita violència s'exerceix per acció i per omis-
sió. 

– Introduir les violències digitals, ateses les nombroses agressions, les su-
plantacions d'identitats digitals, l'ús de fotografies o vídeos provocatius, etc. 

– Introduir una definició de consentiment sexual que aclareixi la necessitat 
d'existència de voluntat expressa. 

– Ampliar les violències en l'àmbit social i comunitari. 

– Ampliar les formes de violència masclista. 

– Ampliar la formació a professionals. 

El Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la 
violència envers la dona i la violència domèstica, aprovat a Istanbul l'11 
de maig de 2011 i ratificat per Espanya el 2014, s'aplica a totes les for-
mes de violència contra les dones, que comprenen tots els actes de vio-
lència basats en el gènere que impliquin o puguin implicar danys o pa-
timents de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les 
amenaces de fer aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de lli-
bertat, en la vida pública o privada. 

El Conveni obliga a adoptar les mesures necessàries per a prevenir la 
violència contra les dones i donar-hi resposta. En particular, insta a fer 
que les mesures que es prenguin impliquin, si escau, tots els actors per-
tinents, com les agències governamentals, els parlaments i les autoritats 
nacionals, regionals i locals, i promou la dedicació dels recursos finan-
cers i humans adequats per a aplicar correctament polítiques integrades 
i mesures i programes adreçats a prevenir i combatre totes les formes de 
violència incloses en l'àmbit d'aplicació del Conveni. 

[Esmena tècnica 1] 

Aquesta llei consta de 26 articles, una disposició addicional i una dispo-
sició final. 

Article 1. Modificació de l'article 2 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, que resta redactat de 
la manera següent: 

«2. Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclo-
uen les nenes i les adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i ado-
lescents transgènere.» 
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Article 2. Modificació de l'article 3 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 3 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la manera 
següent: 

«Article 3. Definicions 

»Als efectes d'aquesta llei, s'entén per: 

a) Violència masclista: violació dels drets humans a través de la violència 
que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i 
de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de po-
der dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, eco-
nòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coac-
cions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, 
tant si es produeix en l'àmbit públic com en el privat. 

b) Sensibilització: el conjunt d'accions educatives, pedagògiques i comuni-
catives encaminades a generar canvis i modificacions en l'imaginari social 
que permetin avançar cap a l'erradicació de la violència masclista. 

c) Prevenció: el conjunt d'accions encaminades a evitar o reduir la incidència 
de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la reducció dels 
factors de risc, i impedir-ne així la normalització, i les encaminades a sensi-
bilitzar la ciutadania en el sentit que cap forma ni manifestació de violèn-
cia no és justificable ni tolerable. 

d) Detecció: la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i 
tècnics que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència 
masclista, tant si apareix de forma precoç com de forma estable, i que per-
metin també conèixer les situacions en les quals s'ha d'intervenir, per tal 
d'evitar-ne el desenvolupament i la cronicitat. 

e) Atenció: el conjunt d'accions destinades a una persona perquè pugui su-
perar les situacions i les conseqüències generades per l'abús en els àmbits 
personal, familiar, laboral i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li 
la informació necessària sobre els recursos i els procediments perquè pugui 
resoldre la situació. 

f) Recuperació: el procés de desvictimització de les esferes afectades, 
realitzat per les mateixes dones i llurs fills i filles. Aquest procés compor-
ta un cicle vital personal i social de la dona centrat en el restabliment de 
tots els àmbits danyats per la situació de violència masclista viscuda. 

g) Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, labo-
rals, sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i 
agents responsables de la intervenció en l'àmbit de la violència masclista, 
que contribueixen al restabliment de tots els àmbits danyats per la situació 
viscuda, garantint l'acompanyament i l'assessorament necessaris. 

h) Diligència deguda: l'obligació dels poders públics d'adoptar mesures 
legislatives i de qualsevol altre ordre per a actuar amb l'agilitat i eficièn-
cia necessàries i assegurar-se que les autoritats, el personal, els agents, 
les entitats públiques i els altres actors que actuen en nom d'aquests 
poders públics es comportaran d'acord amb aquesta obligació, amb 
vista a prevenir, investigar, perseguir, castigar i reparar adequadament 
els actes de violència masclista i protegir-ne les víctimes. 

i) Victimització secundària o revictimització: el maltractament addicional 
exercit contra les dones que es troben en situacions de violència masclista i 
llurs fills i filles, com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits quanti-
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tatius i qualitatius de les intervencions dutes a terme pels organismes respon-
sables, i també per les actuacions desencertades o negligents provinents 
d'altres agents implicats. 

j) Consentiment sexual: la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat 
sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l'exercici de pràctiques 
sexuals i l'avala. La prestació del consentiment sexual s'ha de fer des de 
la llibertat, ha de romandre vigent durant tota la pràctica sexual i està 
acotada a una persona o diverses persones, a unes determinades pràcti-
ques sexuals i a unes determinades mesures de precaució, tant davant 
d'un embaràs no desitjat com d'infeccions de transmissió sexual. No hi 
ha consentiment si l'agressor crea unes condicions o s'aprofita d'un con-
text que, directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sen-
se comptar amb la voluntat de la dona. 

k) Interseccionalitat o intersecció d'opressions: concurrència de la vio-
lència masclista amb altres eixos de discriminació, com l'origen, el color 
de la pell, el fenotip, l'ètnia, la religió, la situació administrativa, l'edat, 
la classe social, la precarietat econòmica, la diversitat funcional o psí-
quica, les addiccions, l'estat serològic, la privació de llibertat o la diver-
sitat sexual i de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i dife-
renciada. La interacció d'aquestes discriminacions ha d'ésser tinguda en 
compte a la hora d'abordar la violència masclista. 

l) Precarietat econòmica: la situació d'una persona que percep uns in-
gressos iguals o inferiors a l'indicador de renda de suficiència de Cata-
lunya. 

Article 3. Modificació de l'article 4 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 4 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la manera 
següent: 

«Article 4. Formes de violència masclista 

»1. La violència masclista es configura per una continuïtat de situacions 
en què interactuen cadascuna de les formes de violència masclista amb 
els diferents àmbits en què es produeixen. 

2. La violència masclista es pot exercir de manera puntual o de manera 
reiterada d'alguna de les formes següents: 

a) Violència física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos 
d'una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. 

b) Violència psicològica: comprèn tota conducta o omissió que produeix 
en una dona una desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, 
humiliació, vexacions, menysteniment, menyspreu, exigència d'obedièn-
cia o submissió, coerció verbal, insults, aïllament o qualsevol altra limi-
tació del seu àmbit de llibertat. La violència masclista també es pot dur 
a terme amb l'amenaça o la causació de violència física o psicològica 
contra l'entorn afectiu de la dona, especialment els fills i filles o altres 
familiars que hi convisquin o hi tinguin una relació directa, quan es di-
rigeixi a afligir la dona. També inclou la violència ambiental, que es duu 
a terme per mitjà de l'exercici de la violència sobre béns i propietats de 
la dona, amb valor econòmic o sentimental, o sobre els animals amb els 
quals té un vincle d'afecte, amb la finalitat d'afligir-la o de crear un en-
torn intimidatori. 
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c) Violència sexual: comprèn qualsevol acte que atempti contra la lliber-
tat sexual i la dignitat personal de la dona creant unes condicions o 
aprofitant-se d'un context que, directament o indirectament, imposin 
una pràctica sexual sense tenir el consentiment ni la voluntat de la dona, 
amb independència del vincle que hi hagi entre la dona i l'agressor o 
agressors. Inclou l'accés corporal, la mutilació genital o el risc de patir-
ne, els matrimoni forçats, el tràfic de dones amb finalitat d'explotació 
sexual, l'assetjament sexual i per raó de sexe, l'amenaça sexual, l'exhibi-
ció, l'observació i la imposició de qualsevol pràctica sexual, entre altres 
conductes. 

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: con-
sisteix a impedir o dificultar l'accés a una informació veraç, necessària 
per a la presa de decisions autònomes i informades. És una vulneració 
dels drets sexuals i reproductius que pot afectar els diferents àmbits de 
la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i pot 
impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques 
i preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es 
duu a terme, d'acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial 
aplicable. Inclou l'esterilització forçada, l'embaràs forçat, l'impediment 
d'avortament en els supòsits legalment establerts i la dificultat per a 
accedir als mètodes contraceptius, als mètodes de prevenció d'infeccions 
de transmissió sexual i del VIH, i als mètodes de reproducció assistida, i 
també les pràctiques ginecològiques i obstètriques que no respectin les 
decisions, els cossos, la salut i els processos emocionals de les dones. 

e) Violència econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justifica-
da de recursos per al benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de 
llurs fills o filles, en l'impagament reiterat i injustificat de pensions ali-
mentàries estipulades en cas de separació o divorci, en el fet d'obstacu-
litzar la disposició dels recursos propis o compartits en l'àmbit familiar 
o de parella i en l'apropiació de béns de la dona, sia per herència o per 
guanys. 

f) Violència digital: consisteix en els actes de violència masclista i miso-
gínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o total-
ment, amb l'ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, pla-
taformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes 
de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin la dig-
nitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, 
fins i tot, físics; reforcen estereotips; danyen la dignitat i la reputació; 
atempten contra la privacitat i la llibertat d'obrar de la dona; li causen 
pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la 
seva llibertat d'expressió. 

h) Violència de segon ordre: consisteix en la violència física o psicològi-
ca, les represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les 
persones que donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou 
els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l'atenció i la recupe-
ració de les dones en situació de violència masclista. 

i) Violència vicària: consisteix en qualsevol tipus de violència exercida 
contra els fills i filles amb la finalitat de provocar dolor o dany a la mare. 

3. S'entén que les diverses formes de violència masclista són també vio-
lència contra la dona quan s'exerceixin amb l'amenaça o la causació de 
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violència física o psicològica contra el seu entorn afectiu, especialment 
contra els fills i filles o altres familiars, amb la voluntat d'afligir la dona. 

Article 4. Modificació de l'article 5 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 5 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la manera se-
güent: 

«Article 5. Àmbits de la violència masclista 

»La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents: 

Primer. Violència en l'àmbit de la parella: consisteix en la violència física, 
psicològica, digital, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpe-
trada per l'home que n'és o n'ha estat el cònjuge o per la persona que hi té o 
hi ha tingut relacions similars d'afectivitat. 

Segon. Violència en l'àmbit familiar: consisteix en la violència física, 
digital, sexual, psicològica o econòmica exercida contra les dones i els 
menors d'edat en el si de la família i perpetrada per membres de la ma-
teixa família o per membres del nucli de convivència, en el marc de les 
relacions afectives i dels lligams de l'entorn familiar. Inclou els matri-
monis forçats. No inclou la violència exercida en l'àmbit de la parella. 

Tercer. Violència en l'àmbit laboral: consisteix en la violència física, 
sexual, econòmica, digital o psicològica que es pot produir en l'àmbit 
públic o privat durant la jornada de treball, o fora del centre i de l'ho-
rari establert si té relació amb la feina. Pot adoptar els tipus següents: 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament 
no desitjat, verbal o físic, relacionat amb el sexe o gènere de la dona, 
realitzat amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la dignitat, la in-
demnitat o les condicions de treball de les dones pel fet d'ésser-ho, cre-
ant un entorn intimidatori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu que dificulti llur promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs 
decisoris, remuneració i reconeixement professional, en equitat amb els 
homes. 

b) Assetjament sexual: consisteix en qualsevol comportament verbal, no 
verbal o físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o pro-
dueixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat i la llibertat d'una dona o de 
crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o 
molest. 

c) Discriminació per embaràs o maternitat existent o possible: consisteix 
en tot tracte desfavorable a les dones relacionat amb l'embaràs o la ma-
ternitat que sigui una discriminació directa i una vulneració dels drets 
fonamentals a la salut, a la integritat física i moral i al treball. 

Quart. Violència en l'àmbit social o comunitari: comprèn les manifesta-
cions següents: 

a) Agressions sexuals: ús de la violència física i sexual contra les dones 
determinada per l'ús premeditat del sexe com a arma per a demostrar 
poder i abusar-ne. 

b) Assetjament sexual. 

c) Tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual i amb altres finalitats 
amb dimensió de gènere. 

d) Mutilació genital femenina o risc de patir-ne: inclou qualsevol proce-
diment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels 
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genitals femenins o que hi produeixi lesions, encara que hi hagi consen-
timent exprés o tàcit de la dona. 

f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de 
violència contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com 
l'assassinat, la violació, l'esclavatge sexual, l'embaràs forçat, l'avorta-
ment forçat, l'esterilització forçada, la infecció intencionada de malalti-
es, la tortura o els abusos sexuals. 

g) Violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones, com els 
avortaments selectius i les esterilitzacions forçades. 

h) Feminicidis: els assassinats i homicidis de dones per raó de gènere, les 
induccions al suïcidi i els suïcidis com a conseqüència de la pressió i vio-
lència exercida cap a la dona. 

h bis) Agressions per raó de gènere. 

i) Vexacions, tractes degradants, amenaces i coaccions en l'espai públic. 

j) Restriccions o privacions de llibertat a les dones, o d'accés a l'espai 
públic o als espais privats, o a activitats laborals, formatives, esportives, 
religioses o lúdiques, i també restriccions a l'expressió en llibertat pel 
que fa a llur orientació o expressió i identitat de gènere, o a llur expres-
sió estètica, política o religiosa. 

k) Represàlies pels discursos i expressions individuals i col·lectius de les 
dones que reclamen el respecte de llurs drets, i també expressions i dis-
cursos públics que fomentin, promoguin o incitin directament o indirec-
tament l'hostilitat, la discriminació o la violència envers les dones. 

Cinquè. Violència en l'àmbit digital: violència masclista que es produeix 
a les xarxes de comunicació digitals, enteses com a nova àgora d'interac-
ció, participació i governança per mitjà de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació. Entre altres pràctiques, inclou el ciberassetjament, 
la vigilància i el seguiment, la calúmnia, els insults o les expressions dis-
criminatòries o denigrants, les amenaces, l'accés no autoritzat als equips 
i comptes de xarxes socials, la vulneració de la privacitat, la manipulació 
de dades privades, la suplantació d'identitat, la divulgació no consentida 
d'informació personal o de continguts íntims, el dany als equips o canals 
d'expressió de les dones i dels col·lectius de dones, els discursos d'incita-
ció a la discriminació envers les dones, el xantatge de caràcter sexual per 
canals digitals i la publicació d'informació personal amb la intenció que 
altres persones agredeixin, localitzin o assetgin una dona. 

Sisè. Violència en l'àmbit institucional: accions i omissions de les autori-
tats, el personal públic i els agents de qualsevol organisme o institució 
pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir l'ac-
cés a les polítiques públiques i a l'exercici dels drets que reconeix aques-
ta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, d'acord 
amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. La manca de 
diligència deguda, quantitativa i qualitativa, en l'abordatge de la violèn-
cia masclista, si és coneguda o promoguda per les administracions o 
esdevé un patró de discriminació reiterat i estructural, constitueix una 
manifestació de violència institucional. Aquesta violència pot provenir 
d'un sol acte o pràctica greu, de la reiteració d'actes o pràctiques de 
menor abast que generen un efecte acumulat o de l'omissió d'actuar 
quan es conegui l'existència d'un perill real o imminent, i de les pràcti-
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ques o omissions revictimitzadores. La violència institucional inclou la 
producció legislativa i la interpretació i aplicació del dret que tingui per 
objecte o provoqui aquest mateix resultat. La utilització de la síndrome 
d'alienació parental també és violència institucional. 

Sisè bis. Violència en l'àmbit de la vida política i l'esfera pública de les 
dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública 
i política, com les institucions polítiques i les administracions públiques, 
els partits polítics, els mitjans de comunicació o les xarxes socials. Quan 
aquesta forma de violència masclista ocorre en les institucions polítiques 
o les administracions públiques i és tolerada i no sancionada, esdevé 
també una forma de violència institucional. 

Setè. Violència en l'àmbit educatiu: qualsevol tipus de violència que es 
produeix en l'entorn educatiu entre els membres de la comunitat educa-
tiva. Es pot produir entre iguals, de major d'edat a menor d'edat o vice-
versa. Inclou l'assetjament, l'abús sexual i el maltractament físic, sexual, 
psíquic o emocional. Entre aquestes violències n'hi ha que es produeixen 
per raó de gènere o d'identitat sexual. 

[Esmena tècnica 2: el 2n paràgraf de l'apartat setè esdevé els articles 23 
i 24] 

Setè. Qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o puguin lesionar la 
dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 

Article 5. Modificació de l'article 6 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 6 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la manera 
següent: 

«Article 6. Finalitats 

Les mesures que aquesta llei estableix tenen com a finalitats: 

a) Complir amb la diligència deguda les obligacions de sensibilització, pre-
venció, investigació, atenció, protecció, recuperació, reparació i sanció de 
la violència masclista, i també garantir la no repetició i la remoció de les 
estructures i pràctiques socials que l'originen i perpetuen, d'acord amb les 
competències atorgades a les administracions de Catalunya. 

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violència masclista a l'a-
tenció, l'assistència, la protecció, la recuperació, la reparació integral i la 
garantia de no revictimització. 

c) Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, l'autonomia de les 
dones, i la llibertat i l'efectivitat dels drets de les dones. 

d) Establir mecanismes per a fer recerca sobre violència masclista i difon-
dre'n els resultats, i també establir mecanismes per a la sensibilització social 
i la informació destinada a les dones. 

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d'instru-
ments eficaços per a erradicar la violència masclista en els àmbits preventiu, 
educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució penal, de participació 
política, dels mitjans de comunicació, digital, laboral, social i esportiu, i en 
la vida política i l'esfera pública de les dones. 

f) Establir el catàleg de drets de les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, exigibles davant les administracions públiques, i també per 
a llurs fills i filles, a més d'assegurar l'accés gratuït de les dones als serveis 
públics que s'estableixin. 
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g) Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de vio-
lència masclista, amb la finalitat de facilitar-los el procés de recuperació i 
reparació integrals. 

h) Avaluar cada dos anys la xarxa d'atenció i recuperació integral per a les 
dones que pateixen violència masclista, integrada per un conjunt de recursos 
i serveis públics per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la 
reparació integrals. 

i) Establir mecanismes per a una intervenció integral i coordinada contra la 
violència masclista, i crear-ne d'específics per a abordar la violència de 
segon ordre, per mitjà de la col·laboració de les administracions públiques 
de Catalunya i de la participació de les entitats de dones, de professionals i 
d'organitzacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista. 

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots 
els col·lectius professionals que intervenen en l'atenció, l'assistència, la 
protecció, la recuperació i la reparació destinades a les dones que patei-
xen violència masclista, a llurs fills i filles i a llur entorn familiar i comu-
nitari, i també espais de reciclatge i supervisió. 

k) Garantir el principi d'adequació de les mesures, per tal que a l'hora d'apli-
car-les es tinguin en compte les necessitats i les demandes específiques de 
totes les dones que pateixen la violència masclista. El disseny i aplicació de 
les mesures ha de posar al centre els drets de les dones i ha de fomentar llur 
autonomia decisòria i la promoció de l'empoderament personal. 

Article 6. Modificació de l'article 7 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 7 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la manera 
següent: 

«Article 7. Principis orientadors en les intervencions dels poders públics 

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per 
l'article 6, han de seguir els criteris d'actuació següents: 

a) L'obligatorietat d'assegurar l'efectivitat dels drets de les dones i d'as-
segurar que visquin una vida lliure de violències, tot considerant la di-
mensió dels drets humans, de la qualitat democràtica i de la vigència de 
l'estat de dret. 

b) El compromís de no-discriminació de les dones, evitant que els poders 
públics les discriminin, depurant responsabilitats quan qui pertanyi o treballi 
per a les administracions exerceixi actes de discriminació i protegint-les 
davant de les discriminacions que puguin causar tercers. 

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i 
multidimensional de la violència masclista, especialment pel que fa a la im-
plicació de tots els sistemes de sensibilització, detecció, atenció i reparació. 

d) La consideració de l'impacte individual en la dona que pateix la violència 
masclista directament, i també de l'impacte col·lectiu en les altres persones 
que en són coneixedores i que assisteixen a la resposta de les administraci-
ons. 

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir 
en compte tots els danys que les dones i llurs fills i filles pateixen com a 
conseqüència de violència masclista. Aquests danys, que inclouen la uti-
lització de la síndrome d'alienació parental, impacten en l'esfera física, 
emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social. 
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f) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic impli-
cat ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d'in-
tervenció, d'acord amb models d'intervenció globals, en el marc dels pro-
grames quadriennals d'intervenció integral contra la violència masclista a 
Catalunya. 

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat. 
La violència masclista provoca un impacte agreujat i diferenciat quan es 
projecta alhora sobre diversos eixos de discriminació, com l'origen, el 
fenotip, el grup ètnic, la religió, la situació migratòria, l'edat, la classe 
social, la discapacitat física o intel·lectual, l'estat serològic, la toxicoma-
nia o qualsevol altre addicció, la privació de llibertat, l'orientació sexual 
o la identitat i expressió de gènere. 

h) La consideració que totes les mesures han garantir que s'atorgui prioritat a 
les preocupacions, els drets, l'empoderament i la seguretat de les dones, i 
també a llur participació efectiva i en condicions d'igualtat en l'adopció 
de decisions. 

i) La proximitat i l'equilibri de les intervencions en tot el territori, assegurant 
una atenció específica a les zones rurals i a les dones amb discapacitat d'a-
questes zones. 

j) El compromís que la construcció de les respostes a la violència masclista 
s'ha de fer posant els drets de les dones al centre i partint de les necessitats 
específiques i les experiències de les dones en situacions de violència, a par-
tir de les metodologies i les pràctiques que la societat civil i acadèmica i les 
organitzacions feministes, especialment, han anat definint per mitjà de l'ex-
periència. 

k) La consideració de les vulneracions que pateixen dones de determinats 
col·lectius en situacions específiques, d'acord amb el capítol 5 del títol III. 

l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades per-
sonals de les dones en situació de violència, i també de les altres persones 
implicades o dels testimonis, d'acord amb la legislació aplicable. S'ha de 
garantir igualment la intimitat i privacitat de les dades personals dels 
professionals de la xarxa que hi estiguin implicats. 

m) El compromís actiu d'evitar la victimització secundària i les violències 
institucionals contra les dones i llurs fills i filles i l'adopció de mesures que 
impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i 
la violència masclista. 

n) La formació obligatòria i periòdica sobre perspectiva de gènere, d'in-
fància i de diversitat dels professionals que atenen directament o indi-
rectament les dones en situacions de violència, per a treballar prejudicis 
i estereotips, i també l'avaluació continuada d'aquesta a partir d'espais 
de supervisió i reciclatge professional. En el cas de les places públiques, 
se n'ha de garantir l'especialització. 

o) El foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les admi-
nistracions públiques per a totes les polítiques públiques d'erradicació de la 
violència masclista i, especialment, el disseny, el seguiment, l'avaluació i la 
rendició de comptes de les mesures i dels recursos que s'han d'aplicar. 

p) El foment dels instruments de participació i col·laboració amb les organit-
zacions socials, especialment les de dones, com els consells de dones, el 
moviment associatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a movi-
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ments socials i sindicals, en el disseny, el seguiment i l'avaluació de les polí-
tiques públiques per a erradicar la violència masclista. 

p bis) La participació professional i social, que implica comptar amb 
tots els professionals dels diferents àmbits que puguin atendre la com-
plexitat de les formes de violència masclista i amb el criteri i la partici-
pació dels col·lectius afectats. 

q) La rendició de comptes anual de les administracions que dissenyen i duen 
a terme les polítiques públiques d'erradicació de la violència masclista, que 
permeti d'analitzar el seu grau d'aplicació, la seva efectivitat i la possibilitat 
d'introduir-hi millores. 

r) La creació periòdica d'espais d'intercanvi d'informació i experiències entre 
el sector professional dels diferents àmbits d'atenció a la violència masclis-
ta, el de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es dediquen a 
l'abordatge d'aquesta. 

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de fer pos-
sible una atenció adequada i evitar l'increment del risc o de la victimització. 

t) La prohibició de la mediació si hi ha implicada una dona que ha patit o 
pateix qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit de la parella o en 
l'àmbit familiar. 

u) La vinculació del Govern i del conjunt de les administracions catalanes 
amb els drets de les dones i el compliment del principi d'igualtat de totes les 
persones que viuen a Catalunya, d'acord amb l'article 37 de l'Estatut d'auto-
nomia i els tractats internacionals de drets humans. 

w) El fet que les violències digitals poden amplificar la violència masclis-
ta i causen un impacte greu, permanent i reiterat en les dones. 

x) El foment dels instruments de sensibilització, prevenció i col·laboració 
en la formació dels professionals, i dels futurs professionals, de la comu-
nicació, de la informació i de la publicitat, sobre els principis rectors 
d'aquesta llei, les bones pràctiques i els codis deontològics per a contri-
buir a erradicar la violència masclista. 

Article 7. Modificació de l'article 19 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 19 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 19. Formació de professionals 

1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora 
contínua i especialitzada de tots els professionals que treballen en la pre-
venció, la detecció, l'atenció, l'assistència, la recuperació i la reparació en 
situacions de violència masclista. 

2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació i es-
pecialització del personal inspector de treball i del personal judicial i no 
judicial al servei de l'Administració de justícia, del personal dels cossos 
de seguretat, del personal de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Fo-
renses de Catalunya adscrit a les unitats de valoració forense integral, 
del personal de tots els serveis de la Secretaria de Mesures Penals, Rein-
serció i Atenció a la Víctima, i de la Fiscalia a Catalunya que intervin-
guin en els processos judicials relacionats amb la violència masclista. 
S'ha de garantir des de les primeres actuacions en el procediment judi-
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cial l'especialització dels metges forenses, que han de formar part de les 
unitats de valoració forense Integral. 

3. Els col·legis professionals, les organitzacions sindicals i empresarials i les 
administracions públiques competents han d'assegurar que la formació i la 
capacitació específiques a què fa referència aquest article s'incorporin als 
programes de formació corresponents. 

4. La formació ha d'incloure programes de suport i cura dels professionals 
implicats en el tractament de la violència masclista per tal de prevenir i evi-
tar els processos d'esgotament i desgast professional. S'ha de garantiren 
qualsevol de les fórmules de vinculació a la xarxa pública. 

5. En els cursos de formació a què fa referència aquest article s'hi han 
incloure la perspectiva de gènere, les causes estructurals i socials de la 
violència masclista, les seves característiques, causes, efectes i conse-
qüències, i la intersecció d'altres identitats amb la violència masclista.» 

Article 8. Modificació de l'article 70 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 70 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 70. Dones transgènere i diversitat de gènere 

1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenya-
la han de respectar la diversitat de gènere. 

2. Les dones transgènere que no tenen la menció de sexe registrada com 
a dona en la documentació oficial s'equiparen, als efectes d'aquesta llei, 
a les altres dones que han patit violència masclista en la mesura que es 
reconeixen com a dones.» 

Article 9. Addició d'un article, el 76 bis, a la Llei 5/2008 

S'afegeix un article, el 76 bis, a la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«Article 76 bis. Responsabilitat de les administracions derivada de la 
revictimització i de les violències institucionals 

0. Els diferents graus de responsabilitat depenen de la intensitat de l'actuació 
de l'administració i de l'impacte negatiu i els riscos que provoqui en els drets 
fonamentals de les dones. 

1. La responsabilitat per les actuacions de les administracions compe-
tents, a més de comprendre llur responsabilitat patrimonial, comprèn la 
responsabilitat disciplinària del personal actuant, sia funcionarial o la-
boral, d'acord amb el que estableixen la Llei de l'Estat 40/2015, de l'1 
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 26/2010, del 3 d'a-
gost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

2. En els procediments administratius en què calgui pronunciar-se res-
pecte a la responsabilitat de les administracions per violència institucio-
nal envers una dona o un grup de dones, tenen la consideració de part 
interessada les entitats, associacions i organitzacions legalment constitu-
ïdes que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets 
de les dones, i també els sindicats i les associacions professionals. Aquest 
reconeixement resta subjecte al consentiment de les dones afectades, 
sens perjudici del que estableix l'article 12.3 de la Llei orgànica 3/2007, 
del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, o la norma 
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que la substitueixi, amb relació als litigis sobre assetjament sexual i as-
setjament per raó de sexe que es produeixin. 

2 bis. Les administracions públiques de Catalunya han d'oferir suport a 
les dones que decideixin iniciar un procediment de reclamació de res-
ponsabilitat. 

2 ter. Les administracions públiques de Catalunya han d'elaborar un 
model d'atenció que tingui com a finalitat establir el marc de llur actua-
ció per a garantir que no es duu a terme la victimització secundària de 
les dones. El model d'atenció s'ha de desplegar per mitjà d'un protocol, 
que és el document que recull els aspectes tècnics i organitzatius neces-
saris per a implantar-lo. La reparació pels actes de violència institucio-
nal comprèn l'anul·lació de l'acte, sempre que sigui possible i no revic-
timitzi la dona, i la revisió de la pràctica que va donar lloc a la violència 
institucional. 

4. Les administracions de Catalunya han d'efectuar anualment avaluacions 
de victimització de les dones i de llurs fills i filles que travessen els circuits 
d'abordatge de la violència masclista, inclosos els processos judicials. El 
resultat d'aquestes avaluacions s'ha d'exposar al Parlament de Catalunya i 
s'ha de publicar perquè sigui conegut per la societat civil. Així mateix, 
s'ha de comunicar al Consell General del Poder Judicial, la Fiscalia Ge-
neral de l'Estat i el Ministeri de Justícia si les avaluacions afecten llurs 
àmbits de competència.» 

Article 9 bis. Addició d'un article, el 76 ter, a la Llei 5/2008 

S'afegeix un article, el 76 ter, a la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«Article 76 ter. Responsabilitat de les administracions i de les instituci-
ons polítiques derivada de la violència contra les dones en política 

1. Totes les administracions i institucions polítiques han d'incorporar 
com a estàndard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violèn-
cia masclista, incloent-hi els discursos sexistes i misògins i el llenguatge 
ofensiu envers les dones i l'assetjament psicològic o sexual, per raó de 
sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, i han d'establir 
les sancions corresponents en llur règim disciplinari. Aquestes sancions 
han d'ésser més greus en cas de discriminació múltiple. 

2. Totes les administracions i institucions polítiques han de tenir un pro-
tocol per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de vio-
lència masclista. Aquest protocol ha d'incloure les mesures cautelars i 
les mesures de reparació adequades. S'ha d'assegurar la independència i 
l'expertesa en violència masclista de les persones que condueixen la in-
vestigació i s'han de proporcionar serveis d'assessorament i d'acompa-
nyament a les víctimes. 

3. Totes les administracions i institucions polítiques han d'impartir for-
mació obligatòria en matèria d'igualtat de gènere i violència masclista, 
tant a llur personal com a les persones que ocupen càrrecs d'elecció pú-
blica o de designació. 

Article 10. Addició d'un apartat a l'article 8 de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 8 de la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«5. L'adequació de l'abordatge de la violència masclista requereix una anà-
lisi quantitativa i qualitativa prèvia. L'obligació en l'obtenció de dades esta-
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dístiques oficials per a l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques 
sobre violència masclista s'ha de dur a terme en del marc de la legislació 
catalana en matèria d'estadística, especialment pel que fa a la regulació del 
secret estadístic, en els termes que estableixen la normativa catalana d'esta-
dística, la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i 
les altres normes aplicables, sens perjudici de les funcions de l'Observato-
ri de la Igualtat de Gènere i del Centre d'Estudis, Recerca i Capacitació 
sobre Violència Masclista.» 

Article 11. Addició d'un article, el 8 bis, a la Llei 5/2008 

S'afegeix un article, el 8 bis, a la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«Article 8 bis. Recerca en violència masclista digital 

«La recerca en violència masclista digital s'ha d'orientar a la tipologia de 
dones que reben aquesta violència, el tipus de la violència que reben, la seva 
freqüència, el tipus de perfils que la protagonitzen i que divulguen aquests 
discursos, les plataformes on els abusos i la violència tenen lloc, l'impacte 
d'aquesta violència individualment i pel que fa als drets fonamentals de les 
dones i dels drets humans, la resposta policial i judicial, l'índex de denúnci-
es efectivament presentades respecte al nombre de les que es podrien i 
s'haurien d'haver presentat, i les causes per les quals no s'arriben a pre-
sentar o són arxivades, l'impacte en les persones que denuncien la vio-
lència exercida cap a la dona i la resposta institucional de protecció d'a-
questes persones.» 

Article 11 bis. Addició d'un article, el 8 ter, a la Llei 5/2008 

S'afegeix un article, el 8 ter, a la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«Article 8 ter. Recerca i debat públic sobre la violència masclista contra 
les dones en la vida política 

»La recerca i la promoció del debat públic s'han d'orientar al tipus de 
violències rebudes per les dones en la vida política, llur freqüència, les 
motivacions de gènere, l'impacte sobre llur capacitat d'influència, inclo-
ent-hi la retirada de la política o la pèrdua d'oportunitats per a assumir 
un càrrec, l'impacte sobre el conjunt de dones de la població, la resposta 
de les institucions polítiques i dels partits, la resposta policial i judicial, i 
les causes del baix índex de renúncies. La recerca ha de prestar atenció 
a la diversitat de les dones en política, incloent-hi la condició de racialit-
zació, l'edat, l'orientació sexual, l'expressió i la identitat de gènere i la 
diversitat funcional.» 

Article 12. Addició d'un apartat a l'article 9 de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 9 de la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«6. Les administracions de Catalunya competents en matèria d'educa-
ció, comunicació, participació i drets de la ciutadania, el Consell de 
l'Audiovisual de Catalunya i les altres administracions de Catalunya 
han d'incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, 
per tal de proporcionar coneixements tècnics, i també una educació en 
valors, que fomentin un ús responsable, constructiu, respectuós i crític 
de les tecnologies de la informació i la comunicació per a assegurar un 
tractament de les dones conforme als principis i valors d'aquesta llei.» 
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Article 13. Addició d'una disposició addicional a la Llei 
5/2008 

S'afegeix una disposició addicional, la tretzena, a la Llei 5/2008, amb el 
text següent: 

«Tretzena. Conveni amb les plataformes intermediàries d'Internet 

»El Govern, amb la participació i intervenció del Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya en tot allò que afecti els serveis de comunicació audi-
ovisual i les plataformes d'intercanvi de vídeos, ha d'impulsar un conve-
ni amb les principals plataformes intermediàries d'Internet per a 
establir un vincle permanent entre el Departament d'Interior, l'Institut 
Català de les Dones i altres organismes pertinents per a treballar en 
l'establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denúncia i reti-
rada de continguts relacionats amb la violència masclista digital, l'hosti-
litat i les discriminacions envers les dones i el discurs d'incitació a l'odi, i 
també mecanismes àgils i urgents de protecció i de justícia restauradora 
per a les víctimes de violència digital. El Consell Nacional de les Dones 
de Catalunya ha d'ésser consultat per a l'establiment d'aquests criteris.» 

Article 14. Addició de quatre apartats a l'article 31 de la Llei 
5/2008 

S'afegeixen quatre apartats, del 4 al 7, a l'article 31 de la Llei 5/2008, amb el 
text següent: 

«4. L'abordatge de la violència masclista ha de procurar eliminar els 
factors psicològics, jurídics, socials, econòmics i comunitaris que obsta-
culitzen la formulació de la denúncia de la violència masclista. 

»5. L'avaluació de risc per part de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d'Esquadra ha d'ésser individualitzada i adaptada al tipus de violència 
concreta. L'avaluació de risc s'ha de basar en informació sobre la per-
cepció subjectiva de risc de la mateixa dona; la relació de poder, afecti-
va, de dependència emocional o econòmica entre aquesta i l'agressor; la 
durada i el tipus de les violències patides; el suport familiar i comunitari 
de la dona; l'existència de procediments judicials en curs entre ambdós, 
i l'existència de factors de vulnerabilització i d'empoderament de la do-
na. L'avaluació de risc ha d'incloure el risc patit pels fills i filles de la 
dona. 

»6. Quan una dona acudeixi a una comissaria per a presentar una de-
núncia com a conseqüència d'haver viscut qualsevol de les manifestaci-
ons de la violència masclista, els agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos han de requerir al col·legi d'advocats la presència d'un lletrat 
per a garantir l'assistència lletrada des del moment inicial de la denún-
cia. 

»7. S'ha de crear un instrument d'avaluació de riscos, incloent-hi el risc 
per als fills i filles de la dona, per a ésser utilitzat pels metges forenses i 
per les unitats de valoració forense integral. A les unitats de valoració 
forense integral hi ha d'haver necessàriament professionals en l'àmbit 
de la família que valorin els riscos per als menors del règim de visites i 
custòdia que s'estableixin, fins i tot amb caràcter preventiu.» 
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Article 15. Modificació de l'article 33 de la Llei 5/2008 

1. Es modifica la lletra f de l'apartat 2 de l'article 33 de la Llei 5/2008, 
que resta redactada de la manera següent: 

«f) L'informe de l'Institut Català de les Dones. A més, l'Institut Català 
de les Dones també ha de fer pública de manera oficial, cada 31 de 
desembre i 30 de juny, el nombre de dones que són víctimes de violència 
masclista i que haurien d'accedir al servei de recuperació i reparació. 
Aquestes dades han d'ésser les acumulades des de la mateixa data de 
l'any anterior i són les que s'han d'utilitzar per a calcular el mínim im-
port de la partida pressupostària a què fa referència l'apartat 2 bis de la 
disposició addicional primera.» 

2. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 33 de la Llei 5/2008, amb el text 
següent: 

«4. Als efectes de l'accés als drets d'atenció i recuperació dels infants i 
adolescents, a partir dels setze anys no cal el consentiment dels progeni-
tors o tutors legals.» 

Article 16. Addició d'un apartat a la disposició addicional 
primera de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 2 bis, a la disposició addicional primera de la 
Llei 5/2008, amb el text següent: 

«2 bis. La llei de pressupostos de la Generalitat ha de consignar una 
partida pressupostària específica per a finançar l'atenció, recuperació i 
reparació a les dones que han patit violència masclista. Aquesta partida 
ha de preveure, com a mínim, els recursos suficients per a atendre tots 
els casos, d'acord amb la darrera dada publicada per l'Institut Català 
de les Dones.» 

Article 16 bis. Modificació de l'article 46 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 46 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 46. Renda garantida de ciutadania, ajuts econòmics i altres 
prestacions 

»1. Per tal d'afavorir l'autonomia de les dones que estiguin en situacions 
de violència masclista i als efectes del dret a percebre la renda garantida 
de ciutadania, s'han de tenir en compte exclusivament els ingressos i les 
rendes individuals de cada dona, sempre que es compleixin els requisits 
que estableix la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de 
ciutadania. 

»2. Per a la determinació de la carència de rendes per a accedir als ajuts 
econòmics que estableix aquesta llei, s'han de tenir en compte exclusi-
vament els ingressos i les rendes individuals de cada dona, i no compu-
ten els ingressos provinents de prestacions econòmiques, públiques o 
privades, d'urgència pel fet de tenir la condició de víctima de violència 
masclista en els àmbits de la parella o la família, d'acord amb els articles 
7.e i 11.d del Decret 55/2020, del 28 d'abril. 

[esmena tècnica 4: supressió de l'apartat 3] 

3 ter. Les dones víctimes de violència masclista tenen, pel que fa a les 
prestacions d'urgència social, els drets que reconeix l'article 30 de la 
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Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econò-
mic. 

4. El Govern pot concedir prestacions econòmiques extraordinàries a les 
dones que han patit violència masclista, identificada per qualsevol dels 
mitjans que estableix l'article 33. Aquestes prestacions s'han de destinar a 
pal·liar situacions de necessitat personal que siguin avaluables i verifica-
bles, amb l'informe previ dels organismes competents sobre la inexistèn-
cia o la insuficiència dels ajuts ordinaris per a cobrir aquests supòsits. 

Article 17. Modificació de l'article 55 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'apartat 1 de l'article 55 de la Llei 5/2008, que resta redac-
tat de la manera següent: 

«1. El servei d'atenció telefònica especialitzada és un servei universal 
gratuït d'orientació i assessorament immediat que proporciona atenció i 
informació integrals sobre els recursos públics i privats a l'abast de totes 
les persones a les quals és aplicable aquesta llei.» 

Article 18. Addició d'un capítol al títol II de la Llei 5/2008 

S'afegeix un capítol, el 8, al títol II de la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«Capítol 8. Partits polítics 

»Article 29 bis. Partits polítics 

»1. Els partits polítics han de tenir un pla d'igualtat intern i un protocol 
per a la prevenció, detecció i actuació davant la violència masclista que 
exerceixin, dins o fora de l'organització, afiliats o simpatitzants, o bé 
persones que sense estar-hi afiliades exerceixin una funció de represen-
tació del partit o hagin estat designades per a una funció específica, in-
dependentment del nivell jeràrquic o del càrrec públic que ocupin. 

»2. Els partits polítics han d'assegurar la independència i l'expertesa en 
violència masclista de les persones que condueixin la investigació, han de 
garantir la diligència deguda, han d'adoptar les mesures cautelars ne-
cessàries, han de proporcionar serveis d'assessorament i d'acompanya-
ment a les víctimes i han de preveure les mesures de reparació adequa-
des. 

»3. Els partits polítics han d'incorporar la prohibició d'incórrer en actes 
de violència masclista a llurs normes internes i als programes d'acollida 
a noves persones afiliades, i han d'adoptar les mesures de suspensió o 
expulsió de la militància corresponents per la comissió d'aquests actes. 

»4. Els partits polítics han de difondre llur protocol per a la prevenció, 
detecció i actuació davant la violència masclista, han de fer accions de 
sensibilització de llurs membres i han d'avaluar i revisar periòdicament el 
funcionament i l'aplicació dels procediments que estableix el protocol.» 

Nou article 19. Modificació de l'article 17 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 17 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 17. Àmbit de l'ensenyament universitari 

»1. Les universitats, en el marc de llur autonomia, han d'incloure con-
tinguts formatius específics en matèria de violència masclista en la pro-
posta curricular de les titulacions de grau, màster i doctorat, en els es-
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tudis que poden tenir més impacte en el compliment dels objectius d'a-
questa llei. 

»2. Les universitats han de vetllar perquè s'eliminin de la docència de les 
titulacions els textos i materials amb continguts sexistes, violents i dis-
criminatoris envers les dones que contribueixen a reforçar estereotips i 
fomenten la desigualtat de gènere, especialment si l'ús d'aquests textos i 
materials no té com a objectiu problematitzar-los per tal de promoure el 
pensament crític de l'alumnat. De manera més general, les universitats 
han de formar el professorat sobre l'erradicació del sexisme a les aules. 

»3. Les universitats han de tenir protocols per a la prevenció, la detec-
ció, l'atenció i la reparació de les situacions d'assetjament sexual i d'as-
setjament per raó de sexe, i també de les altres formes de violència mas-
clista que es puguin produir entre membres de la comunitat 
universitària, i han de formar adequadament en perspectiva de gènere i 
no revictimització les persones que intervinguin en els procediments i en 
la instrucció d'expedients informatius o disciplinaris derivats de l'apli-
cació del protocol. Les universitats han d'elaborar periòdicament un 
informe d'avaluació, que han de sotmetre a les administracions compe-
tents en política universitària i en polítiques d'igualtat de gènere, com-
plint estrictament la normativa de protecció de dades. 

»4. Les universitats han de dotar llurs unitats o observatoris d'igualtat 
dels recursos humans i materials adequats per a complir les funcions de 
prevenció, detecció, atenció i reparació, i també per a proporcionar, en 
l'àmbit de llurs competències, serveis d'acompanyament a les dones de 
la comunitat universitària que han patit o pateixen aquest tipus de vio-
lència. 

»5. El Govern, com a mesura de reparació i en el marc de la normativa 
vigent, ha de garantir la gratuïtat de la matrícula de les titulacions de 
grau a les estudiants que acreditin documentalment la condició de víc-
tima de violència masclista en l'àmbit de la parella, i també als fills i 
filles que en depenguin. 

»6. Les universitats, les autoritats i els organismes públics competents en 
política universitària han d'establir mecanismes compensatoris en el 
càlcul de l'elegibilitat, de la durada dels ajuts de recerca, les beques o els 
contractes, del temps límit per a l'obtenció d'un títol o dels processos 
d'avaluació de mèrits i d'antiguitat del conjunt del personal, per tal que 
els períodes en què s'hagi patit una situació de violència masclista no 
penalitzin la trajectòria acadèmica o professional de les dones. 

»7. Les universitats han d'adoptar mecanismes de cooperació interinsti-
tucional per a garantir la coordinació dels respectius protocols d'abor-
datge de la violència masclista en les situacions en què la víctima i l'a-
gressor pertanyin a dues universitats diferents i per a facilitar la 
informació recíproca entre les dues universitats sobre el cas. 

»9. Les universitats s'han de dotar de mecanismes de cooperació institu-
cional per a facilitar el canvi gratuït d'universitat a les estudiants de 
grau víctimes de violència masclista i als fills i filles que en depenguin en 
casos de violència en l'àmbit de la parella, i també a les estudiants que 
han patit assetjament sexual, per raó de sexe, d'orientació sexual, d'i-
dentitat de gènere o d'expressió de gènere.» 
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16 ter. Modificació de l'article 29 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 29 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 29. Subvencions a empreses 

»1. Les bases de les subvencions que tinguin com a beneficiàries empre-
ses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d'in-
cloure l'obligació, amb l'acord dels agents socials, d'indicar els mitjans 
que utilitzen per a prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'as-
setjament per raó de sexe en llurs centres de treball i per a intervenir-hi, 
i han de tenir protocols d'abordatge i prevenció de l'assetjament sexual i 
per raó de sexe. 

»2. La manca d'utilització o la utilització indeguda dels mitjans a què fa 
referència l'apartat 1 són una causa de no concessió o, si escau, de revo-
cació de la subvenció.» 

Article 20. Modificació de l'article 68 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 68 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 68. Món rural 

»Els serveis d'atenció, assistència i protecció que estableix el títol III han 
de facilitar l'accés de les dones provinents del món rural i de zones de 
difícil accés a centres allunyats de llurs llocs d'origen i residència, apli-
cant criteris de proximitat a llur residència i garantint-ne l'anonimat.» 

Article 21. Modificació de l'article 69 de la Llei 5/2008 

Es modifica l'article 69 de la Llei 5/2008, que resta redactat de la mane-
ra següent: 

«Article 69. Vellesa 

»El Govern ha de promoure estratègies eficaces de sensibilització desti-
nades al col·lectiu de dones grans, perquè coneguin els recursos i les 
estratègies per a afrontar les violències contra les dones i puguin adop-
tar posicions actives davant aquestes situacions, per a la qual cosa ha de 
facilitar informació específica de violència masclista en dones grans.» 

Article 22. Addició d'una disposició addicional a la Llei 
5/2008 

S'afegeix una disposició addicional, la catorzena, a la Llei 5/2008, que 
resta redactada de la manera següent: 

«Catorzena. Consignació de recursos en els pressupostos de les adminis-
tracions 

»Els pressupostos de la Generalitat i de les administracions locals cata-
lanes han de consignar els recursos necessaris per a garantir els objec-
tius d'aquesta llei.» 

[Esmena tècnica 3: nous articles 23 i 24 provinents de l'article 4, que 
modifica l'article 5 de la Llei 5/2008 (segon paràgraf de l'apartat setè)] 
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Article 23. Addició d'un apartat a l'article 12 de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 12 de la Llei 5/2008, amb el text 
següent: 

«3. Per a combatre la violència masclista és essencial incorporar la coe-
ducació i l'educació afectivosexual fent un abordatge explícit, transver-
sal, rigorós i sistemàtic de la perspectiva de gènere des de l'educació 
infantil fins a, com a mínim, la finalització de l'educació obligatòria.» 

Article 24. Addició d'un apartat a l'article 15 de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 1 de la Llei 5/2008, amb el text se-
güent: 

«S'ha de garantir la formació amb perspectiva de gènere del professorat 
des de l'inici del seu procés formatiu i fer-la extensiva a tots els membres 
de la comunitat educativa.» 

Disposició addicional. Efectes dels preceptes que comporten 
despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat 

Els preceptes d'aquesta llei que comportin despeses amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l'entrada en vigor de la 
llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament 
posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei. 

Disposició final. Projecte de llei d'atenció als fills i filles de 
les dones víctimes de violència masclista 

El Govern ha de presentar, en el termini de nou mesos, un projecte de 
llei per a adaptar l'ordenament jurídic a la necessària garantia d'atenció 
als fills i filles de dones víctimes de violència masclista sense necessitat de 
procediments judicials oberts, i també, en el cas de les menors d'entre 
catorze i setze anys, pel que fa al consentiment dels progenitors o tutors 
legals. Durant aquest termini el Govern ha de garantir aquesta atenció. 

ESMENES TÈCNIQUES JURIDICOLINGÜÍSTIQUES 

Esmena tècnica 1 (al preàmbul) 

Per a adequar el text del preàmbul, al contingut de l'articulat: 

On diu: «– Introduir una definició de consentiment sexual que aclareixi la 
necessitat d'existència de desig.» 

Ha de dir: «– Introduir una definició de consentiment sexual que aclareixi la 
necessitat d'existència de voluntat expressa.» 

Esmena tècnica 2 (al preàmbul) 

Afegir al final del preàmbul: 

«Aquesta llei consta de 24 articles, una disposició addicional i una disposició 
final.» 

Esmena tècnica 3 (a l'article 4) 

El segon paràgraf de l'apartat setè de l'article 5, modificat per l'article 4 d'a-
questa llei, no és propi d'una definició, sinó que proposa de dur a terme de-
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terminades actuacions. Seria més adequat incorporar-lo a un altre precepte 
de la llei que es modifica. 

En aquest sentit, la primera frase es podria afegir com a apartat 3 a l'article 
12 («Coeducació») i la segona, com a apartat 3 a l'article 15 («Formació i 
capacitació del professorat»), amb aquesta proposta de redacció: 

Article 23. Addició d'un apartat a l'article 12 de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 12 de la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«3. Per a combatre la violència masclista és essencial incorporar la coeduca-
ció i l'educació afectivosexual fent un abordatge explícit, transversal, rigorós 
i sistemàtic de la perspectiva de gènere des de l'educació infantil fins a, com 
a mínim, la finalització de l'educació obligatòria.» 

Article 24. Addició d'un apartat a l'article 15 de la Llei 5/2008 

S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 1 de la Llei 5/2008, amb el text següent: 

«S'ha de garantir la formació amb perspectiva de gènere del professorat des 
de l'inici del seu procés formatiu i fer-la extensiva a tots els membres de la 
comunitat educativa.» 

Esmena tècnica 4 (a l'article 16 bis) 

L'apartat 3 de l'article 46 de la Llei 15/2008, modificat per l'article 16 bis 
d'aquesta llei, té un contingut purament descriptiu i explicatiu: es limita a 
explicar el contingut d'una altra norma. Es proposa de suprimir-lo. 
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