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Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS 

I FAMÍLIES

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
El dia 2 d’octubre de 2019 es va nomenar la Ponència de la Comissió de Treball, 

Afers Socials i Famílies, integrada pels diputats Dimas Gragera Velaz, fins al 30 
d’octubre de 2019, i Blanca Victoria Navarro Pacheco, des del 30 d’octubre de 2019, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans; Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari Republi-
cà, que va ser designada ponent relatora el 24 d’octubre de 2019; Marta Moreta Rovi-
ra, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del 
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Es-
peranza García González, fins al 6 d’octubre de 2020, i Manuel Reyes López, des de 
l’11 de novembre de 2020, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Els dies 24 d’octubre, 11 i 25 de novembre, 9 i 16 de desembre de 2019, i 20 de 
gener, 17 de febrer i 2 de març de 2020, de conformitat amb l’article 117.2 del Re-
glament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzacions, grups socials i ex-
perts en el marc de la Ponència (BOPC 558, del dia 3 de març de 2020, pàgina 3).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 27 de juliol, 21 de setembre, 5, 14, 19 i 26 d’octubre, 2, 9, 
16 i 20 de novembre i 4 de desembre de 2020. Han assessorat la Ponència la lletrada 
Mercè Arderiu i Usart i l’assessora lingüística Núria Lucena Cayuela, i l’ha assistida 
la gestora parlamentària Carme Alonso Belmonte.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat el Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i les esmenes presentades, la Ponèn-
cia ha establert l’Informe següent, que s’estructura, en dues parts: la primera inclou 
l’ordenació de les esmenes amb relació al Projecte de llei i les recomanacions de la 
Ponència agrupades per articles; la segona es correspon amb el text que resultaria si 
la Comissió adoptés totes les recomanacions de la Ponència, la correcció juridico-
lingüística, de tècnica normativa i de canvis en l’estructura proposats.

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació  
(200-00006/12)

I. Ordenació de les esmenes presentades i recomanacions de la 
Ponència

TEXT PRESENTAT

Títol I. Objecte i àmbit d’aplicació

TEXT PRESENTAT

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discrimi-

nació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 30,  

https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=2025
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40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats In-
ternacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics.

Igualment, la Llei estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors 
públic i privat.

ESMENES PRESENTADES

Enmienda 1
GP de Ciutadans (11)
De modificación en el artículo 1. Objeto 

1. Esta Ley tiene por objeto el establecimiento de algunos instrumentos a través 
de los cuales dar cumplimiento al deber de actuación y promoción de la igualdad 
entre ciudadanos a cargo de la administración autonómica de la Generalitat de Ca-
taluña en virtud de lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña.

2. Es un deber inexcusable de la administración autonómica de la Generalitat 
promover, en el ámbito de sus competencias, la igualdad de los ciudadanos y la 
correlativa prohibición de discriminación según lo dispuesto en la Constitución Es-
pañola, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, las leyes orgánicas y los Tratados 
internacionales refrendados por España.

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició al primer paràgraf de l’article 1

Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació, en desenvolupament dels articles 9, 10 i 14 de la Constitució Espanyola; 4, 
15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 29.1, 30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autono-
mia, i en desenvolupament dels Tractats Internacionals, i en particular de l’article 26 
del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

Igualment, la Llei [...].

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

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i la 

no-discriminació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1, 22.1, 23.1, 
24.1, 29.1, 30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament 
dels Tractats Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polític, l’article 14 del Conveni per a la Protecció dels Drets Hu-
mans i de les Llibertats fonamentals; i l’article 12 del Protocol d’aquest conveni. 
Igualment, la Llei regula drets i obligacions de les persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, estableix principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o in-
directa, en els sectors públic i privat.

Esmena 4
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (3)
De modificació de l’article 1. Objecte de la llei

L’objecte de la llei és garantir la dignitat humana, la no-discriminació, i la igual-
tat entre totes les persones com a pilars fonamentals d’una societat justa i democrà-
tica.
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Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació 

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discrimi-

nació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 25.3, 28, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, l’article 14 del Conveni per a la protecció dels Drets Humans i de les Lli-
bertats fonamentals i l’article 12 del Protocol d’aquest conveni, mitjançant l’aprova-
ció de mesures específiques, en alguns casos de discriminació positiva, i d’accions 
positives que desenvoluparan, primordialment, els poders públics. A aquests efec-
tes, la Llei regula les obligacions, principis d’actuació dels poders públics i mesures 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació en els sectors 
públic i privat.

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem (7)
D’addició al paràgraf segon de l’article 1

Igualment, la Llei estableix les obligacions, principis d’actuació dels poders 
públics i mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma i acte de 
discriminació i intolerància en els sectors públic i privat, en relació amb els com-
portaments de racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, LGT-
Bifòbia, antigitanisme, misogínia i sexisme, odi a les persones sense llar, per la seva 
condició socioeconòmica, pel seu origen territorial, nacional o ètnic, per la seva 
llengua, identitat cultural, conviccions religioses i ideologia, per la seva opinió polí-
tica o d’una altra índole, per la situació administrativa o la condició de privació de 
llibertat, per la seva edat, professió, identitat i raó de gènere, pel seu aspecte físic, 
color de pell, característiques genètiques, per discapacitat intel·lectual o física, ma-
laltia, estat serològic o altres factors de significació de les diferents manifestacions 
de la condició humana, siguin reals o suposades, així com totes aquelles que siguin 
reconegudes en els instruments internacionals. Cal un reconeixement específic de 
les mesures per a l’abordatge d’aquestes discriminacions i, en especial, de les adre-
çades a persones sobre les que s’atrevessen discriminacions múltiples.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm.3, 4, 5 i 6 que consisteix a:

– donar la redacció següent a l’apartat 1 de l’article1 «1.1. L’objecte d’aquesta llei 
és garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació i erradicar qualsevol 
actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i 
contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, sense cap mena de discrimina-
ció, de la pròpia personalitat i de les capacitats personals.”

– i, juntament amb una transacció amb les esmenes 32, 33, 35 i 36, a l’article 
4.1, donar la redacció següent als apartats 2 i 3 de l’article 1: «1.2. La Llei regula els 
drets i les obligacions de les persones físiques i de les persones jurídiques, tant pú-
bliques com privades, a l’efecte del que disposa l’apartat 1, i estableix els principis 
d’actuació que han de regir les mesures dels poders públics destinades a prevenir, 
eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o indirecta, tant en el sector 
públic com en l’àmbit privat.

1.3. La finalitat d’aquesta Llei és evitar qualsevol de les formes de discriminació 
que prenen per pretext qualsevol dels motius següents:

a) Origen territorial o nacional i xenofòbia.
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b) Sexe o gènere, orientació o identitat sexual, i qualsevol forma de LGTBI-fòbia 
o de misogínia.

c) Edat.
d) Raça, origen ètnic o color de pell, i qualsevol forma de racisme com l’antise-

mitisme o l’antigitanisme.
e) Llengua o identitat cultural.
f) Ideologia, opinió política o d’altra índole o conviccions ètiques de caràcter 

personal.
g) Conviccions religioses, i qualsevol manifestació d’islamofòbia, de cristianofò-

bia o de judeofòbia.
h) Condició social o econòmica, situació administrativa, professió o condició de 

privació de llibertat, i qualsevol manifestació d’aporofòbia o d’odi a les persones 
sense llar.

i) Discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat 
funcional.

j) Alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques.
k) Aspecte físic o indumentària.
l) Qualsevol altra característica, circumstància o manifestació de la condició 

humana, real o atribuïda, que siguin reconegudes pels instruments de dret interna-
cionals.»

– i, juntament, amb l’esmena 434, participen d’una transacció que dona nova 
redacció al paràgraf primer del preàmbul.

TEXT PRESENTAT

Article 2. Àmbit d’aplicació personal i material
2.1 Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les institu-

cions i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, vin-
culats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de caràcter 
privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi estiguin o que hi ac-
tuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, en els termes i 
amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 
en els àmbits següents:

a) Treball i relacions laborals.
b) El règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques ca-

talanes.
c) Xarxes i organitzacions professionals, culturals, esportives, d’educació en el 

lleure o d’interès social, econòmic, o de participació política.
d) Educació.
e) Protecció social, prestacions i serveis socials.
f) Participació cívica i social.
g) Sanitat.
h) Accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic.
i) Habitatge.
j) Accés i permanència en establiments o espais oberts al públic.
k) Publicitat i mitjans de comunicació, i societat de la informació.
l) Immigració i desenvolupament de polítiques d’integració i primer acolliment, 

així com formació d’adults pròpia dels serveis d’acollida.
m) Associacions i fundacions.
n) Cooperatives i economia social.
o) Cultura.
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p) Qualsevol altre àmbit que sigui competència de la Generalitat en relació amb 
la matèria, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 7
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
D’addició al punt 2.1 de l’article 2. Àmbit d’aplicació personal i material

2.1. Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les insti-
tucions i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, 
vinculats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de ca-
ràcter privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi estiguin o que 
hi actuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, o situació 
administrativa en els termes i amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de 
l’ordenament jurídic.

Esmena 8
GP Socialistes i Units per Avançar (4)
D’addició d’un incís a l’apartat 1 de l’article 2 

Article 2. Àmbit d’aplicació personal i material 
2.1 Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les institu-

cions i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, vin-
culats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de caràcter 
privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi estiguin o que hi ac-
tuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili, residència, o situació admi-
nistrativa en els termes i amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’orde-
nament jurídic.

Esmena 9
GP de Catalunya en Comú Podem (8)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 2

1. Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les insti-
tucions i administracions públiques catalanes, i als organismes i entitats adscrits, 
vinculats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de ca-
ràcter privat que resideixin a l’àmbit territorial de Catalunya, que hi estiguin o que 
hi actuïn, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, o situació 
administrativa en els termes i amb l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de 
l’ordenament jurídic.

Enmienda 10
GP de Ciutadans (12)
De supresión y modificación en el apartado 1 del artículo 2. Ámbito de aplicación 
personal y material

2.1 Las obligaciones que establece esta Ley son aplicables en todas las institu-
ciones, administraciones públicas catalanas, organismos y entidades adscritas, vin-
culadas o dependientes. También lo son a las personas físicas o jurídicas ya sean 
públicas o privadas de carácter privado que residan, se encuentren y/o actúen en 
el ámbito territorial de Cataluña, y que estén o que actúen, cualquiera que sea su 
nacionalidad, domicilio o residencia, en los términos y con el alcance que prevén 
esta Ley.
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Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
D’addició i modificació

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació personal i material
2.1 Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a totes les institu-

cions, ens i administracions públiques catalanes i als organismes i entitats adscrits, 
vinculats o dependents. També ho són a les persones físiques o jurídiques de caràc-
ter privat amb domicili a l’àmbit territorial de Catalunya, així com aquelles persones 
o entitats que s’hi estiguin en aquest territori o que hi actuïn, ja sigui de manera 
directa o mitjançant qualsevol xarxa de comunicació social o de xarxa telemàtica, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència, en els termes i amb 
l’abast que preveuen aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic.

Apartat 2
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (9)
De supressió

De tot el punt 2 de l’article 2.

Enmienda 13
GP de Ciutadans (13)
De supresión y adición en el apartado 2 del artículo 2. Ámbito de aplicación 
personal y material

2.2 Esta Ley se tiene que aplicar, dentro del marco de competencias de la Gene-
ralitat, en los ámbitos siguientes: 

a) Trabajo y relaciones laborales.
b) El régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públi-

cas catalanas.
b) Ocupación y función pública
c) Negociación colectiva
c) Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en 

el ocio o de interés social, económico, o de participación política.
d) Educación.
e) Protección social, prestaciones y servicios sociales.
f) Participación cívica y social.
g) Sanidad.
h) Acceso, oferta y suministro de bienes y servicios al público.
i) Vivienda.
j) Acceso y permanencia en establecimientos o espacios abiertos al público.
k) Publicidad y medios de comunicación, y sociedad de la información.
l) Inmigración y desarrollo de políticas de integración y primera acogida, así 

como formación de adultos propia de los servicios de acogida.
m) Asociaciones y fundaciones.
m) Organizaciones políticas, sindicales empresariales profesionales y de interés 

social o económico
n) Cooperativas y economía social.
ñ) Cultura.
p) Cualquier otro ámbito que sea competencia de la Generalitat de Catalunya y 

al conjunto de administraciones públicas en relación con la materia, de acuerdo con 
el Estatuto de Autonomía, y al resto del ordenamiento jurídico.
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Lletra a
Esmena 14
SP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 2

[...] en els àmbits següents: 
a) Treball, empresa i relacions laborals.
b) El règim estatutari [...].

Lletra d
Esmena 15
SP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició a la lletra d de l’apartat 2 de l’article 2

[...] o de participació política.
d) Educació i universitats.
e) Protecció social, [...].

Lletra h
Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar (5)
D’addició d’un incís a la lletra h de l’apartat 2 de l’article 2 

2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 
en els àmbits següents: 

h) Accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic, tant en l’esfera pri-
vada com en els serveis públics de l’Administració.

Esmena 17
GP de Catalunya en Comú Podem (9)
D’addició a la lletra h de l’apartat 2 de l’article 2

h) Accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic, tant en l’esfera pri-
vada com en els serveis públics de l’Administració.

Lletra o
Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem (10)
D’addició la lletra o de l’apartat 2 de l’article 2

o) Cultura i esport. 

Lletra p
Esmena 19
GP de Catalunya en Comú Podem (15)
De modificació lletra p de l’apartat 2 de l’article 2. Passa a ser t

p) t) Qualsevol altre àmbit que sigui competència de la Generalitat en relació 
amb la matèria, d’acord amb l’Estatut d’autonomia.

Addició de noves lletres
Esmena 20
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (5)
D’addició al punt 2.2 de l’article 2. Àmbit d’aplicació personal i material

a) L’Administració de la Justícia
b) L’activitat de les forces i cossos de seguretat
c) Seguretat Privada



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 10

Esmena 21
GP Socialistes i Units per Avançar (6)
D’addició d’una nova lletra o) bis a l’apartat 2 de l’article 2 

2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 
en els àmbits següents: 

o) Cultura
o) bis Seguretat Pública i Privada.

Esmena 22
GP Socialistes i Units per Avançar (7)
D’addició d’una nova lletra o) ter a l’apartat 2 de l’article 2 

2.2 Aquesta Llei s’ha d’aplicar, dins el marc de competències de la Generalitat, 
en els àmbits següents: 

o) Cultura
o) ter Administració de Justícia i Institucions Penitenciàries.

Esmena 23
GP de Catalunya en Comú Podem (11)
D’addició d’una nova lletra p a l’apartat 2 de l’article 2. L’actual p passa a ser t

p) Àmbit de les forces i cossos de seguretat publica i privada, àmbit penitenciari 
o de privació de llibertat.

Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem (12)
D’addició d’una nova lletra q a l’apartat 2 de l’article 2

q) Pàgines web i xarxes socials.

Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem (13)
D’addició d’una nova lletra r a l’apartat 2 de l’article 2

r) A les relacions entre els ciutadans i les Administracions Públiques.

Esmena 26
GP de Catalunya en Comú Podem (14)
D’addició d’una nova lletra s a l’apartat 2 de l’article 2

s) L’Administració de Justícia.

Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem (16)
D’addició d’una nova lletra u a l’apartat 2 de l’article 2

u) El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi informador de l’ordena-
ment jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest dret 
vincula tant els poders públics com els particulars.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 7, 8, 9, 10 i 11 que consisteix a donar la redacció següent a l’apar-
tat 1 de l’article 2: «Aquesta llei s’aplica a totes les persones físiques i jurídiques, 
tant dels sectors públic com de l’àmbit privat, situades o que actuïn en el territori de 
Catalunya, en tots els àmbits d’actuació i amb independència que operin de manera 
personal, presencial i directa, en l’entorn de les xarxes socials o per mitjans telemà-
tics amb origen o destí a l’àmbit territorial de Catalunya.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 12.
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La ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de les es-
menes núm. 16, 21 i 22.

La ponent del GP de Catalunya en Comú Podem anuncia la retirada de les esme-
nes núm. 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 i 27.

Títol II. Dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació

Capítol I. Disposicions generals

TEXT PRESENTAT

Article 3. Principi general
3.1 Les administracions públiques han d’integrar el dret a la igualtat de tracte i 

la no-discriminació de manera activa en la seva actuació, en l’adopció i l’execució 
de les disposicions normatives, i en la definició, la planificació, la implementació i 
l’avaluació de les polítiques públiques.

3.2 Els poders públics, per tal de garantir la plena igualtat, adoptaran mesures es-
pecífiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discriminació que pugui afec-
tar les persones en els termes que preveu la present Llei.

Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb els mit-
jans per desplegar-la i els objectius que persegueix.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 28
GP Socialistes i Units per Avançar (8)
De modificació de l’article 3. Nova redacció

Article 3. Principi general
3.1 Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l’àmbit de les seves 

competències, han de vetllar pel dret a la igualtat de tracte i no-discriminació en els 
àmbits que preveu la present llei. El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi 
informador de l’ordenament jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràc-
tica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics com els particulars.

3.2 Qualsevol professional de les administracions públiques de Catalunya, si 
té coneixement d’una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació 
o violència recollides en els àmbits que preveu aquesta llei, té el deure de comuni-
car-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

3.3 Als efectes que s’estableix a l’apartat anterior, s’ha d’elaborar un protocol 
específic d’actuació i una comissió interdepartamental que vetlli per la igualtat de 
tracte a les mateixes administracions públiques.

Aquestes mesures han de ser objectives, raonables i proporcionades en relació 
amb els mitjans per desplegar-la i els objectius que persegueix.

Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem (17)
De modificació de l’article 3

1. Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l’àmbit de les seves 
competències, han de garantir el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació en els 
àmbits que preveu la present llei. El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi 
informador de l’ordenament jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràc-
tica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics com els particulars.

2. Les professionals de les administracions públiques de Catalunya, si tenen co-
neixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació 
o violència recollides en els àmbits que preveu aquesta llei, tenen el deure de comu-
nicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.
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3. Als efectes que s’estableix a l’apartat anterior, s’ha d’elaborar un protocol 
específic d’actuació i una comissió interdepartamental que vetlli per la igualtat de 
tracte a les mateixes administracions públiques.

Aquestes mesures han de ser objectives, raonables i proporcionades en relació 
amb els mitjans per desplegar-la i els objectius que persegueix.

Apartat 2
Esmena 30
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (10)
De supressió

3.2 Els poders públics, per tal de garantir la plena igualtat, adoptaran mesures es-
pecífiques adreçades a prevenir o eliminar qualsevol discriminació que pugui afec-
tar les persones en els termes que preveu la present Llei.

Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb els mit-
jans per desplegar-la.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte i:
–  les esmenes núm. 28, 29, 30 i 95, presentades a l’article 5, i l’esmena núm. 174, 

presentada l’article 11, i l’aplicació d’una esmena tècnica que consisteix a:
• donar la redacció següent a l’article 3: 3.1. Les administracions públiques i el 

Síndic de Greuges, en l’àmbit de llurs competències, han de vetllar per garantir el 
dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits a què fa referència 
aquesta llei.

3.2. Els professionals de les administracions públiques i dels serveis sostinguts 
amb fons públics i els que fan tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, 
assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els ser-
veis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació, 
si tenen coneixement d’una situació de risc o una sospita fonamentada de discrimi-
nació o violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i 
a l’òrgan competent.

3.3. Als efectes del que estableix l’apartat 2, el Govern ha d’elaborar un protocol 
d’actuació i posar en marxa una comissió interdepartamental que vetlli per la igual-
tat de tracte a l’Administració pública. 

– addicionar un nou paràgraf primer quater al preàmbul. 
– addicionar una nova disposició addicional sisena.

TEXT PRESENTAT

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 

ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens 
ètnics o socials, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o 
identitat sexual, malaltia física o mental, o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social.

4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri o pràctica que hi atempti.

4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-
ta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d’ajustos rao-
nables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represàlies 
i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obligacions normatives 
o convencionals.
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4.4 No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri o 
pràctica que es pugui justificar objectivament per una finalitat legítima i com a mitjà 
adequat, necessari i proporcionat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya (4)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 4

4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 
ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens 
ètnics o socials, sexe, religió, convicció o opinió, llengua, edat, discapacitat, orienta-
ció o identitat sexual, malaltia física o mental, o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.

Esmena 32
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició i supressió al punt 4.1 de l’article 4. El dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació

4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 
ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens 
ètnics o de classe socials, situació administrativa, sexe, religió, convicció o opinió, 
edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, malaltia física o mental, o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social.

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar (9)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 4

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, recollit i pre-

servat a la Carta Fonamental de Drets Humans, així com a la Recomanació Gene-
ral nº15, relativa a la lluita contra el discurs d’odi i memoràndum explicatiu, de la 
Comissió Europea contra el racisme i la intolerància (ECRI). Ningú no pot ser dis-
criminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens ètnics 
o socials, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat 
sexual, aporofòbia, malaltia física o mental, situació administrativa de les persones, 
laboral o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en els àmbits 
que preveu aquesta llei.

Esmena 34
GP de Catalunya en Comú Podem (18)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 4

4.1. Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 
ser discriminat en els àmbits que preveu aquesta llei. per raó de naixement, nacio-
nalitat o manca de nacionalitat, orígens ètnics o socials, sexe, religió, convicció o 
opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual,, malaltia física o mental, o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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Enmienda 35
GP de Ciutadans (14)
De adición del apartado 1 del artículo 4 

4.1 Se reconoce el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación. Nadie 
puede ser discriminado por razón de nacimiento, nacionalidad o falta de naciona-
lidad, orígenes étnicos o sociales, sexo, género, identidad u orientación sexual, re-
ligión, convicción u opinión, edad, discapacitado, orientación o identidad sexual, 
enfermedad física o mental, o cualquiera otra condición o circunstancia personal o 
social.

Esmena 36
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (11)
D’addició

Article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 

ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, color, 
característiques genètiques, llengua, patrimoni socioeconòmic, ascendència, orí-
gens ètnics o socials, minoria nacional, sexe, religió, convicció, ideologia o opinió, 
edat (majors o menors d’edat i grups determinats), discapacitat, diversitat funcional, 
gènere, orientació sexual, expressió de gènere o identitat de gènere, malaltia físi-
ca o mental, condició social, situació administrativa i altres tipus de discriminació 
contemplades per aquesta llei o qualsevol altra condició o circumstància personal 
o social.

Apartat 2
Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (12)
De supressió

4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri o pràctica que hi atempti.

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar (10)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 4

4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri, omissió o pràctica que hi atempti.

Esmena 39
GP de Catalunya en Comú Podem (19)
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 4

2. El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació o 
acte d’intolerància per raó de les causes que preveu l’apartat anterior aquesta llei 
i queda prohibida tota disposició, conducta, acte, criteri, omissió o pràctica que hi 
atempti contra aquest dret. Totes les persones tenen dret a ser tractades en condi-
cions d’igualtat i respecte a la seva dignitat inherent en qualsevol àmbit de la vida, 
significant les esferes civil, laboral, social, sanitària, educativa, econòmica, cultural 
i esportiva, judicial, així com a una protecció efectiva per part de l’administració 
pública en aquells supòsits que siguin víctimes d’actes d’intolerància, discrimina-
ció i conductes d’odi, o pateixin tracte vexatori o degradant, d’estigmatització, as-
setjament, exclusió, manifestació injuriosa, amenaçant, de discurs d’odi, hostilitat, 
concert per agressió, persecució i altres infraccions de naturalesa anàloga a raó o 
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a causa de la seva diversitat o diferència ètnica, social, cultural, religiosa o d’una 
altra índole explicitada en aquesta llei.

Esmena 40
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (7)
D’addició al punt 4.2 de l’article 4. El dret a la igualtat de tracte i la  
no-discriminació

4.2 El dret protegit per aquesta Llei implica l’absència de tota discriminació per 
raó de les causes que preveu l’apartat anterior i queda prohibida tota disposició, con-
ducta, acte, criteri, omissió o pràctica que hi atempti.

Enmienda 41
GP de Ciutadans (15)
De adición del apartado 2 del artículo 4 

4.2 El derecho protegido por esta Ley implica la ausencia de toda discriminación 
por razón de las causas que prevé el apartado anterior y queda prohibida toda dis-
posición, conducta, acto, criterio o práctica u omisión que atente contra la misma.

Apartat 3
Esmena 42
SP del Partit Popular de Catalunya (5)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4

4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-
ta, per associació i per error, la discriminació múltiple, la denegació d’ajustos rao-
nables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, les represàlies, 
l’estigmatització i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obli-
gacions normatives o convencionals.

Esmena 43
GP de Catalunya en Comú Podem (20)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4

3. Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirecta, 
per associació i per error, la discriminació múltiple, de segon ordre, la denegació 
d’ajustos raonables i de mesures d’accessibilitat universal, victimització secundaria, 
l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discriminar, els actes d’intolerància 
i d’odi associats, situació administrativa i denegació de padró, l’estigmatització, les 
represàlies i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obligacions 
normatives o convencionals, així com la segregació escolar i educativa.

Enmienda 44
GP de Ciutadans (16)
De adición en el apartado 3 del artículo 4

4.3 Se consideran vulneraciones de este derecho la discriminación, directa o 
indirecta, por asociación y por error, la discriminación múltiple, la denegación de 
ajustes razonables, el acoso, la inducción, orden o instrucción de discriminar, las 
represalias y el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obli-
gaciones normativas o convencionales o su omisión.

Esmena 45
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (13)
D’addició i modificació

4.3 Es consideren vulneracions d’aquest dret la discriminació, directa o indirec-
ta, per acció o omissió, la discriminació múltiple, l’estigmatització, la denegació 
d’ajustaments raonables, l’assetjament, la inducció, ordre o instrucció de discrimi-
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nar, les represàlies i l’incompliment de les mesures d’acció positiva derivades d’obli-
gacions normatives o convencionals.

Apartat 4
Esmena 46
GP Socialistes i Units per Avançar (11)
D’addició d’un incís a l’apartat 4 de l’article 4

4.4 No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri, 
omissió o pràctica que es pugui justificar objectiva i raonablement per una finalitat 
legítima i com a mitjà adequat, necessari i proporcionat.

Esmena 47
GP de Catalunya en Comú Podem (21)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 4

4. No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri, 
omissió o pràctica que es pugui justificar objectivament per una finalitat legítima i 
com a mitjà adequat, necessari i proporcionat.

L’acció positiva o diferència de tracte serà admesa i promoguda quan així vingui 
autoritzat per norma amb rang de llei, o quan resultin de decisions generals de les 
administracions públiques destinades a protegir els grups de població necessitats 
d’accions específiques per millorar les seves condicions de vida o afavorir la seva 
inclusió social, incorporació a la feina o a diferents béns i serveis essencials.

Esmena 48
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (8)
D’addició al punt 4.4 de l’article 4. El dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació

4.4 No es considera discriminació la diferència de tracte basada en alguna de les 
causes previstes en aquesta llei, derivada d’una disposició, conducta, acte, criteri, 
omissió o pràctica que es pugui justificar objectiva i raonablement per una finalitat 
legítima i com a mitjà adequat, necessari i proporcionat.

Esmena 49
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (14)
De modificació

4.4 No es considera discriminació la diferència de tracte que es derivi de les 
disposicions, conductes, actes, criteris i pràctiques que tinguin per objecte revertir, 
corregir, reparar o pal·liar situacions de discriminació, desigualtat o minorització 
de caràcter estructural.

Addició de nous articles 
Esmena 50
GP de Catalunya en Comú Podem (22)
D’addició d’un nou article 4 bis

Article 4 bis. Clàusula general antidiscriminatòria
4 bis.1 Les administracions públiques de Catalunya i el Síndic de Greuges han de 

vetllar i garantir el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació previst en aquesta 
llei.

4 bis.2 El dret a la no-discriminació ha d’ésser un principi informador de l’orde-
nament jurídic català, de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial. Aquest 
dret vincula tant els poders públics com els particulars.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

Les esmenes 32, 33, 35 i 36, participen en una transacció a l’article 1 juntament 
amb les esmenes núm. 3, 4, 5 i 6 presentades a aquell article.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 38, 40, 41; 42, 43, 44, 45; 46, 48 i 49, i l’aplicació d’una esmena 
tècnica jurídica, que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 1de l’article 
4: «4.1. El dret a la igualtat de tracte implica l’absència de tota discriminació direc-
ta o indirecta fonamentada en un dels motius de discriminació a què fa referència 
l’article 1.»

De resultes de la transacció entre les esmenes núm. 61, 62, 63 i 64, presentades 
a l’article 5, i l’aplicació d’una esmena tècnica, es dona la redacció següent a l’apar-
tat 2 de l’article 4: «4.2. No es pot considerar discriminació la diferència de tracte 
que es derivi de disposicions, conductes, actes, criteris, omissions o pràctiques que 
tinguin per objecte revertir, corregir, reparar o pal·liar situacions de discriminació, 
desigualtat o minorització de caràcter estructural. En cas de discriminació múltiple, 
la justificació de la diferència de tracte s’ha d’acomplir respecte de cadascun dels 
motius de discriminació.»

La ponent del GP de Catalunya en Comú Podem anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 34.

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a capgirar 
l’ordre dels articles 4 i 5.

TEXT PRESENTAT

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:
a) Discriminació directa: situació en què es troba una persona que és, ha estat o 

pot ser tractada d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

b) Discriminació indirecta: situació en què una disposició, un criteri, una inter-
pretació o una pràctica aparentment neutres poden ocasionar a una persona un des-
avantatge particular respecte a una altra per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de discri-
minació com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per raó 
de les causes que preveu l’article 4.1.

d) Discriminació per error: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència d’una apreciació errònia sobre les seves característiques 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1.

e) Discriminació múltiple: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència de la concurrència o interacció de diverses causes de 
discriminació que preveu aquesta Llei, i que genera una forma específica de discri-
minació.

f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 
causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

g) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció duta a terme per una autoritat, òr-
gan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que pre-
veu aquesta Llei.

h) Represàlia discriminatòria: tracte advers o efecte negatiu que es produeix con-
tra una persona com a conseqüència de la presentació d’una queixa, una reclama-
ció, una denúncia, una demanda o un recurs, de qualsevol tipus, destinat a evitar, 
disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què és sotmesa o ha estat 
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sotmesa; o contra els que col·laborin o participin en un procediment iniciat arran 
d’aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs.

i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur a 
terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera efi-
caç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’acces-
sibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions 
que la resta de ciutadania.

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a terme 
pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres agents implicats,

k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i 
compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva o social.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 51
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (9)
De modificació de l’article 5. Definicions

5.1. Concepte de discriminació
La discriminació és qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada 

en determinats motius, com són la raça, el color, el sexe, l’idioma, la religió, l’origen 
nacional o social, la posició econòmica, el naixement o qualsevol altra considera-
ció social, i que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconei-
xement, gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats 
fonamentals de totes les persones.

Es pot produir discriminació de forma directa, indirecta, per associació, per or-
dre, per assetjament, per represàlia o múltiple.

5.2. Concepte de racisme
El racisme és qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en 

motius de raça, color, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per 
resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions d’i-
gualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, 
social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

5.3. Concepte d’antisemitisme
L’antisemitisme és l’hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup religiós o 

ètnic, el qual es manifesta com a odi cap a un individu, o com a persecució institu-
cionalitzada i violenta cap el col·lectiu.

5.4. Concepte d’islamofòbia
La islamofòbia consisteix en un prejudici negatiu categòric contra els musul-

mans, contra l’islam o contra una part de la fe musulmana. És el prejudici que iden-
tifica l’Islam amb amenaces greus conegudes, alimentant un fanatisme que justifica 
les agressions a les persones musulmanes pel sol fet de ser-ho.

5.5. Romafòbia o antigitanisme
L’antigitanisme consisteix en una forma específica de racisme –social i institu-

cional– envers el poble gitano. Es tracta d’una discriminació particularment persis-
tent, violenta, recorrent i banalitzada.

5.6. Xenofòbia
La xenofòbia fa referència a l’odi, hostilitat o rebuig cap a les persones que són 

d’origen estranger o que són percebudes com a estrangeres.
5.7. Discriminació per raons de gènere 
El gènere és la construcció cultural basada en la marca biològica (genital) que 

marca la diferència sexual de les persones. A Catalunya i a Europa, les categories de 
gènere són binàries home/dona, es transmeten des de la socialització primària pels 
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agents socialitzadors (família, escola i tots els referents culturals i socials) i d’en-
trada estan definides per rols, actituds i opcions sexuals. Aquests rols i atribucions 
socials per raó de gènere poden constituir fonament d’accions discriminatòries.

La discriminació per raó de gènere és la situació en què es troba una persona 
que és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies directament 
relacionades amb la seva condició biològica d’una manera menys favorable que una 
altra en una situació anàloga. No són mesures discriminatòries per raó de sexe les 
que, encara que plantegin un tractament diferent per a homes i dones, tenen una 
justificació objectiva i raonable, com ara les que fomenten l’acció positiva per a les 
dones, en la necessitat de protecció especial per motius biològics o en la promoció 
de la coresponsabilitat entre homes i dones.

5.8. Feminicidis i violències masclistes
Les violències masclistes són les diverses agressions que pateixen les persones 

per raons de gènere –i de tot el teixit normatiu, de rols i de patrons relacionals que 
d’aquests se’n deriven. Els assassinats masclistes, són la pràctica més extrema de les 
violències masclistes. El terme feminicidi s’ha ancorat arran de l’alt nombre d’assas-
sinats de dones arreu del món per raons de gènere.

5.9. Sensellarisme i aporofòbia
L’aporofòbia és el rebuig, menyspreu i odi a les persones pobres, sense sostre i/o 

sense llar.

Esmena 52
GP de Catalunya en Comú Podem (23)
D’addició a l’article 5

A efectes de d’aquesta llei s’entén per discriminació: 
– Distingir: Accions que, a partir de la identificació d’una o més característiques 

personals, donem un tracte diferent a una persona respecte d’una altra o altres da-
vant d’una mateixa situació discriminatòria.

– Excloure: Accions que, a partir de la identificació d’una o més característiques 
personal, deixen sense possibilitat d’exercir un dret a la persona que té les caracte-
rístiques esmentades.

– Restringir: Accions que, a partir de la identificació d’una o més característi-
ques personals, permeten l’exercici d’un dret, però de manera limitada, a la persona 
que té les característiques esmentades.

– Preferir: Accions que, a partir de la identificació d’una o més característiques 
personals, donen prioritat a una persona que no és la que té les característiques es-
mentades.

– Situar en desavantatge: Accions i mesures (lleis, polítiques públiques, anuncis, 
ofertes) que estableixen requisits o condicions que algunes persones no podran com-
plir per les seves característiques personals.

I els següents tipus de discriminació: 

Enmienda 53
GP de Ciutadans (17)
De modificación del párrafo inicial en el artículo 5. Definiciones

A los efectos de esta Ley, se entiende por discriminación cualquier distinción, 
exclusión, restricción o preferencia a cualquier ámbito público o privado que tenga 
como efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 
igualdad, de uno o mes derechos humanos o libertades fundamentales.
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Lletra a
Esmena 54
GP de Catalunya en Comú Podem (24)
De supressió i addició a la lletra a de l’article 5

a) Discriminació directa: situació en què es troba una persona que és, ha estat o 
pot ser tractada d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1. en tots els àmbits que preveu aquesta 
llei.

Enmienda 55
GP de Ciutadans (18)
De adición en el apartado a del artículo 5 

a) Discriminación directa: situación en que se encuentra una persona o grupo 
que es, ha sido o puede ser tratada de una manera menos favorable que otra u otras 
en una situación análoga por razón de las causas que prevé el artículo 4.1.

Lletra b
Esmena 56
GP de Catalunya en Comú Podem (25)

De supressió i addició a la lletra b de l’article 5
b) Discriminació indirecta: situació en què una disposició, un criteri, una inter-

pretació o una pràctica aparentment neutres poden ocasionar a una persona un des-
avantatge particular respecte a una altra per raó de les causes que preveu l’article 
4.1 aquesta llei.

Enmienda 57
GP de Ciutadans (19)
De adición en el apartado b del artículo 5 

b) Discriminación indirecta: situación en qué una disposición, un criterio, una 
interpretación o una práctica aparentemente neutras pueden ocasionar a una perso-
na o varias una desventaja particular respecto a otra por razón de las causas que se 
prevén en el artículo 4.1

Lletra c
Esmena 58
GP de Catalunya en Comú Podem (26)
De supressió i addició a la lletra c de l’article 5

c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de dis-
criminació, ja sigui real o suposada, com a conseqüència de la seva relació amb una 
persona o un grup per raó de les causes que preveu l’article 4.1. aquesta llei.

Enmienda 59
GP de Ciutadans (20)
De adición en el apartado c del artículo 5

c) Discriminación por asociación: situación en que una persona o el grupo al 
cuál se le asocia o integra, es objeto de discriminación como consecuencia de su 
relación con otra persona, ya sea real o supuesta o un grupo por razón de las causas 
que prevé el artículo 4.1.
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Lletra d
Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem (27)
De supressió i addició a la lletra d de l’article 5

d) Discriminació per error: situació en què una persona és objecte de discrimi-
nació com a conseqüència d’una apreciació errònia sobre les seves característiques 
per raó de les causes que preveu l’article 4.1. aquesta llei.

Lletra e
Esmena 61
GP Socialistes i Units per Avançar (12)
D’addició de la lletra e de l’article 5

Article 5. Definicions
e) Discriminació múltiple: [...] forma específica de discriminació. En supòsits 

de discriminació múltiple, la justificació de la diferència de tracte, en els termes de 
l’apartat 4, de l’article 4, s’ha de donar en relació amb cadascun dels motius de dis-
criminació.

Així mateix, en supòsits de discriminació múltiple, les mesures d’acció positi-
va contemplades en aquesta Llei, hauran d’atendre a la concurrència de les dife-
rents causes de discriminació. És des de la perspectiva de gènere, que les dones que 
són víctimes de discriminació múltiple, cal que aquesta Llei segueixi la Directiva 
2000/43/CE i la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Esmena 62
GP de Catalunya en Comú Podem (28)
De modificació de la lletra e de l’article 5 que queda redactada de la manera 
següent

e) Discriminació múltiple: 
1. Es produeix discriminació múltiple quan concorren o interactuen diverses cau-

ses de les previstes en aquesta Llei, generant una forma específica de discriminació.
2. En supòsits de discriminació múltiple, la justificació de la diferència de tracte, 

en els termes de l’apartat segon de l’article 4, s’ha de donar en relació amb cadas-
cuna de les seves causes.

3. Igualment, en supòsits de discriminació múltiple les mesures d’acció positiva 
previstes a l’Article 5 lletra k d’aquesta Llei, han d’atendre a la concurrència de les 
diferents causes de discriminació.

Enmienda 63
GP de Ciutadans (21)
De adición en el apartado e del artículo 5

e) Discriminación múltiple: situación en que una persona es objeto de discri-
minación como consecuencia de la concurrencia o interacción de varias causas de 
discriminación que prevé esta Ley, y que genera una forma específica de discrimi-
nación.

Esmena 64
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (15)
D’addició

5.e) Discriminació múltiple: situació en què una persona és objecte de discri-
minació com a conseqüència de la concurrència o interacció de diverses causes de 
discriminació que preveu aquesta Llei, i que genera una forma específica de discri-
minació.

Igualment, en supòsits de discriminació múltiple les mesures d’acció positiva pre-
vistes a l’article 5 k) d’aquesta Llei, s’han de fer des de la perspectiva de la inter-



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 22

seccionalitat, és a dir, han d’atendre a la concurrència de les diferents causes de 
discriminació.

Lletra f
Esmena 65
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (16)
D’addició

5.f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 
causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, segregador o excloent.

Esmena 66
SP del Partit Popular de Catalunya (6)
D’addició a la lletra f de l’article 5

[...] específica de discriminació.
f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 

causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, excloent, segregador, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

g) Ordre de discriminar [...].

Esmena 67
GP Socialistes i Units per Avançar (13)
De modificació de la lletra f de l’article 5. Nova redacció

Article 5. Definicions
f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguna de les 

causes de discriminació que preveu la present Llei, amb l’objectiu d’atemptar contra 
la dignitat d’una persona o grup en el qual s’integra o de crear-li un entorn intimi-
dador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Enmienda 68
GP de Ciutadans (22)
De adición en el apartado f del artículo 5 

f) Acoso discriminatorio: cualquier comportamiento basado en alguna de las 
causas de discriminación que prevé la presente Ley, con el objetivo o efecto de aten-
tar contra la dignidad de una persona o del grupo al cual se íntegra, o su integridad 
física o psíquica, o de crearle un entorno intimidador, hostil, degradante, humillan-
te, ofensivo o molesto.

Lletra g
Esmena 69
GP Socialistes i Units per Avançar (14)
De modificació de la lletra g de l’article 5. Nova redacció

Article 5. Definicions
g) Inducció, ordre o instrucció de discriminar: per qualsevol causa que preveu 

aquesta Llei.

Esmena 70
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (17)
D’addició

5.g) Ordre de discriminar i la inducció o la recomanació de discriminar així com 
qualsevol altra conducta similar: qualsevol instrucció duta a terme per una autori-
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tat, òrgan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que 
preveu aquesta Llei.

Lletra h
Enmienda 71
GP de Ciutadans (23)
De adición en el apartado h del artículo 5 

h) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce 
contra una persona o grupo como consecuencia de la presentación de una queja, una 
reclamación, una denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo destinado 
a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el acoso a que es sometida o ha 
estado sometida; o contra los que colaboren o participen en un procedimiento inici-
ado a raíz de esta queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso.

Esmena 72
GP Socialistes i Units per Avançar (15)
D’addició a la lletra h de l’article 5

Article 5. Definicions
h) Represàlia discriminatòria: [...] contra una persona o grup en el qual s’integra 

com a conseqüència [...] demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin 
ser constitutius d’il·lícit penal.»

Lletra i
Esmena 73
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (18)
De supressió

5.i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur 
a terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera 
eficaç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’ac-
cessibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condi-
cions que la resta de ciutadania.

Enmienda 74
GP de Ciutadans (24)
De modificación en el apartado i del artículo 5 

Denegación de ajustes razonables toda actuación consistente a impedir, negar o 
no llevar a cabo las medidas de adecuación físicas, sociales y actitudinales que, de 
una manera eficaz y práctica y sin que comporten una carga desproporcionada, fa-
ciliten la accesibilidad o la partición de una persona con discapacidad en igualdad 
de condiciones que el resto de la ciudadanía. Debemos entender por accesibilidad 
los conceptos que se recogen en los apartados que van desde la a) hasta la i) del ar-
tículo 3 de la Ley 13/2014 de 30 de octubre de 2014.

Se considera por lo tanto denegación de ajustes razonables toda actuación con-
sistente a impedir, negar o no llevar a cabo las medidas de adecuación físicas, so-
ciales y actitudinales que, de una manera eficaz y práctica y sin que comporten una 
carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o la participación de una persona 
con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanía.

Los ajustes razonables, en relación con la accesibilidad física por las discapa-
cidades motrices se aplican a cualquier tipo de discapacidad que requiera la adap-
tación de los programas elementos y/o personal de apoyo ante otras situaciones de 
discapacidad. La carencia de provisión de este apoyo por parte de la administración 
en la calidad y cantidad que permita el acceso a los recursos en igualdad de con-
diciones que el resto de la ciudadanía se considerará una situación de desigualdad 
por carencia de ajustes razonables.
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Esmena 75
SP del Partit Popular de Catalunya (8)
De supressió a la lletra i de l’article 5

i) Denegació d’ajustos raonables: actuació consistent a impedir, negar o no dur a 
terme les mesures d’adequació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera efi-
caç i pràctica i sense que comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’acces-
sibilitat o la participació d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions 
que la resta de ciutadania.

Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar (16)
De modificació de la lletra i de l’article 5

Article 5. Definicions
i) Denegació d’ajustaments raonables: [...] resta de ciutadania. En casos de càrre-

ga desproporcionada s’establiran solucions alternatives. Igualment s’entén per ajus-
taments raonables les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no 
imposin una càrrega desproporcionada o indeguda, quan es requereixin en un cas 
particular, per tal de garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o exercici, 
en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fona-
mentals.

Esmena 77
GP de Catalunya en Comú Podem (30)
De supressió i addició a la lletra i de l’article 5

i) Denegació d’ajustos raonables i denegació dret accessibilitat: actuació con-
sistent a impedir, negar o no dur a terme les mesures d’adequació físiques, socials 
i actitudinals que, d’una manera eficaç i pràctica i sense que comportin una càrre-
ga desproporcionada, facilitin l’accessibilitat o la participació d’una persona amb 
discapacitat en igualtat de condicions que la resta de ciutadania. En els casos de 
càrrega desproporcionada, s’establiran solucions alternatives. S’entén per carrega 
desproporcionada eI conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han 
de complir l’entorn, els espais, els edificis, els serveis, els mitjans de transport, els 
processos, els productes, els instruments, els aparells, les eines, els dispositius, els 
mecanismes i els elements anàlegs perquè totes les persones els puguin emprar i en 
puguin gaudir amb seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural 
possible.

Lletra j
Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem (31)
D’addició a la lletra j de l’article 5

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia i 
intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les interven-
cions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres 
agents implicats.

Esmena 79
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (19)
D’addició

5.j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com 
a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, duplicitats o fragmentacions de les 
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intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions 
d’altres agents implicats.

Lletra k
Esmena 80
GP Socialistes i Units per Avançar (17)
De modificació de a lletra k de l’article 5

Article 5. Definicions
k) Mesures d’acció positiva: les diferències de tracte orientades a prevenir, elimi-

nar i, en el seu cas, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimen-
sió col·lectiva o social. Aquestes mesures seran d’aplicació en tant subsisteixin les 
situacions de discriminació que les justifiquin i hauran de ser raonables i propor-
cionades en relació amb els mitjans per al seu desenvolupament i els objectius que 
persegueixin.

Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem (32)
D’addició a la lletra k de l’article 5

k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i, si 
escau, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva 
o social. Aquestes mesures s’han d’aplicar mentre subsisteixin les situacions de dis-
criminació que les justifiquen i hauran de ser raonables i proporcionades en relació 
amb els mitjans per al seu desenvolupament i els objectius que persegueixin.

Addició de noves lletres
Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem (29)
D’addició d’una nova lletra e bis a l’article 5

e bis. Discriminació de segon ordre: Maltractament exercit contra persones o 
grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Esmena 83
SP del Partit Popular de Catalunya (7)
D’addició d’una nova lletra f bis a l’article 5

[...] ofensiu o molest.
f bis) Estigmatització: atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col-

lectiu de persones.
g) Ordre de discriminar [...].

Esmena 84
GP Socialistes i Units per Avançar (18)
D’addició d’un apartat l a l’article 5

Article 5. Definicions
l) Discriminació per estigmatització: procés pel qual un grup amb poder defi-

neix el que és normal i deixa fora d’aquesta definició altres conductes que, en con-
seqüència, són considerades no normatives. Proporcionalitat en la denegació dels 
ajustaments raonables.

Esmena 85
GP Socialistes i Units per Avançar (19)
D’addició d’una lletra m, a l’article 5

Article 5. Definicions
m) Discriminació de segon ordre: maltractament exercit contra persones o grups 

de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.
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Esmena 86
GP de Catalunya en Comú Podem (33)
D’addició d’una nova lletra l a l’article 5

l) Actes o fets d’intolerància: expressen irrespecte, rebuig o menyspreu de la dig-
nitat i els drets humans, cap a les persones i les seves cultures, les seves formes 
d’expressió, les seves característiques, i les seves maneres diferents de manifestar la 
condició humana per ser diferents o contràries. Poden concretar-se en estigmatit-
zacions, tracte vexatori, denigració, difusió de missatges injuriosos o calumniosos, 
assetjament, hostilitat, persecució, fets relacionats amb la violència, marginació, 
segregació, ostracisme i exclusió de la participació en qualsevol àmbit de la vida 
pública i privada o propiciant la por, repudi, prejudici o fòbies cap a aquestes per-
sones.

Esmena 87
GP de Catalunya en Comú Podem (34)
D’addició d’una nova lletra m a l’article 5

m) Incident o conducta d’odi: qualsevol incident o conducta, a l’efecte d’aques-
ta Llei que sigui percebut per la víctima o qualsevol altra persona, inclòs l’agent de 
seguretat o qualsevol altre testimoni que, tot i que la víctima no ho percebi, pugui 
estar en relació amb un comportament basat en la selecció de la seva persona o béns 
a causa de la seva connexió, relació, afiliació, suport o pertinença real o suposada 
a un grup que pugui estar basat o categoritzat per «raça», origen nacional o ètnic, 
gènere, l’idioma, color, religió, edat, discapacitat física o mental, orientació sexual 
o altres factors similars, ja siguin reals o suposats, inclòs l’origen territorial, l’as-
pecte físic, la condició socioeconòmica, professional i identitat cultural i ideològica 
També comprèn el discurs d’odi que promogui, propagui, inciti o justifiqui la intole-
rància, la discriminació i la violència cap a persones o cap a grups que manifesten 
la diversitat de la condició humana.

Esmena 88
GP de Catalunya en Comú Podem (35)
D’addició d’una nova lletra n a l’article 5

n) Situació administrativa: s’entén per situació administrativa aquella que defi-
neix l’estatut de la persona migrada en relació amb la seva estança al nostre país, 
aquella que fa referència a la regularitat o irregularitat segons la persona es trobi 
o no en possessió d’una autorització de residència o de residència i de treball que 
l’habiliti per residir i/o desenvolupar una activitat laboral al nostre país i/o padró.

Esmena 89
GP de Catalunya en Comú Podem (36)
D’addició d’una nova lletra o a l’article 5

o) Estigmatització: atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col-
lectiu de persones, les quals passen a ser considerades i tractades amb prejudicis.

Esmena 90
GP de Catalunya en Comú Podem (37)
D’addició d’una nova lletra p a l’article 5

p) Represàlies: qualsevol tracte advers o efecte negatiu que es produeixi en una 
persona o en un grup de persones, com a conseqüència de la presentació, de queixa, 
reclamació, denúncia, demanda o recurs, de qualsevol tipus, destinats a impedir la 
seva discriminació i a exigir el compliment efectiu del principi d’igualtat de tracte 
entre dones i homes.
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Enmienda 91
GP de Ciutadans (25)
De adición de un nuevo apartado l del artículo 4 5

4.l) La ostentación pública de simbología que divulgue el racismo, la xenofobia 
el antisemitismo, la homofobia, el supremacismo y otras formas de intolerancia aso-
ciadas, que violen la dignidad humana y los valores democráticos constitucionales.

Enmienda 92
GP de Ciutadans (26)
De adición de un nuevo apartado m del artículo 4 5

4.m) Actos y conductas de Intolerancia 
Conjunto de hechos o manifestaciones que expresan irrespeto, rechazo o des-pre-

cio por la dignidad de las personas, por la diversidad de sus culturas, sus formas 
de expresión, sus características, sus convicciones u opiniones por ser diferentes o 
contrarias, y sus maneras distintas de manifestar la condición hu-mana. Pueden 
manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito 
de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como vi-
olencia contra ellos. La ostentación pública de simbología que divulgue el racismo, 
la xenofobia, el antisemitismo, la homofobia, el supremacismo y cualquier otra for-
ma de intolerancia asociada, violan la dignidad humana y los valores democráticos 
constitucionales.

Enmienda 93
GP de Ciutadans (27)
De adición de un nuevo apartado n del artículo 4 5 

4.n) Discurso de odio 
Discurso de odio, es toda forma de expresión y simbología que propague, promu-

eva o justifique la no igualdad o la discriminación.

Enmienda 94
GP de Ciutadans (28)
De adición de un nuevo apartado o del artículo 4 5

4.o) Víctimas.
Se consideran víctimas, las personas físicas que hayan sufrido un daño o per-jui-

cio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psí-quicas, 
daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión 
de conductas de discriminación o intolerancia por cualquiera de las causas estable-
cidas en esta Ley.

Addició de nous articles 
Esmena 95
GP de Catalunya en Comú Podem (38)
D’addició d’un nou article 5 bis

Article 5 bis. Deure d’intervenció
5 bis.1. Els professionals de les administracions públiques i els professionals que 

fan tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en 
els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis socials, la justícia i els 
cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació, si tenen coneixement d’una 
situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o violència, te-
nen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

5 bis.2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, el Govern ha d’elaborar un pro-
tocol específic d’actuació en el termini de 6 mesos després d’aprovada la llei.
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Addició d’un nou article 5 bis
Enmienda 96
GP de Ciutadans (29)
De modificación del artículo 6

Articulo 6. En el trabajo 
La administración autonómica velará en el ámbito de sus competecnias por la 

existencia y efectividad de políticas efectivas de prevención, detección y denuncia de 
situaciones de discriminación en el ámbito de las relaciones laborales.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i: 

– l’esmena núm. 51 que consisteix a:
 • donar la redacció següent a una nova lletra a de l’article 5: «Als efectes d’aques-

ta llei s’entén per: a nou) Discriminació: qualsevol distinció, exclusió, restricció o 
preferència basada en els motius recollits a l’article 1 que tingui per objecte o per 
resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, gaudi o exercici, en condicions 
d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, llevat 
que la mesura estigui objectivament justificada per una finalitat legítima i que els 
mitjans per a aconseguir-la siguin apropiats i necessaris. Es pot produir discrimina-
ció de forma directa, indirecta, per associació, per error o múltiple.»

• addicionar noves lletres des de la lletra o ter fins a la lletra o quaterdecies a 
l’article 5 amb la redacció següent: «o ter) Racisme: Qualsevol distinció, exclusió, 
restricció o preferència basada en motius de raça, color, llinatge o origen nacional 
o ètnic que tingui per objecte o per resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, 
gaudi o exercici, en condicions d’igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals 
en les esferes política, econòmica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la 
vida pública.

o quater) Xenofòbia: Odi, hostilitat o rebuig cap a les persones que són d’origen 
estranger o que són percebudes com a estrangeres.

o quinquies) Antisemitisme: Hostilitat o prejudici cap als jueus com a grup reli-
giós o ètnic, el qual es manifesta com a odi cap a un individu, o com a persecució 
institucionalitzada i violenta cap al col·lectiu.

o sexies) Romafòbia o antigitanisme: Forma específica de racisme –social i insti-
tucional– envers el poble gitano. Es tracta d’una discriminació particularment per-
sistent, violenta, recorrent i banalitzada.

o septies) Discriminació per raons de gènere: El gènere és la construcció cultural 
basada en la marca biològica (genital) que marca la diferència sexual de les perso-
nes. A Catalunya i a Europa, les categories de gènere són binàries home/dona, es 
transmeten des de la socialització primària pels agents socialitzadors (família, esco-
la i tots els referents culturals i socials) i d’entrada estan definides per rols, actituds 
i opcions sexuals. Aquests rols i atribucions socials per raó de gènere poden consti-
tuir fonament d’accions discriminatòries. La discriminació per raó de gènere és la 
situació en què es troba una persona que és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de 
sexe o de circumstàncies directament relacionades amb la seva condició biològica 
d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga. No són me-
sures discriminatòries per raó de sexe les que, encara que plantegin un tractament 
diferent per a homes i dones, tenen una justificació objectiva i raonable, com ara les 
que fomenten l’acció positiva per a les dones, en la necessitat de protecció especial 
per motius biològics o en la promoció de la coresponsabilitat entre homes i dones.

o octies) Feminicidis i violències masclistes: Les violències masclistes són les 
diverses agressions que pateixen les persones per raons de gènere –i de tot el teixit 
normatiu, de rols i de patrons relacionals que d’aquests se’n deriven. Els assassi-
nats masclistes, són la pràctica més extrema de les violències masclistes. El terme 
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feminicidi s’ha ancorat arran de l’alt nombre d’assassinats de dones arreu del món 
per raons de gènere.

o novies) Homofòbia: Aversió o discriminació contra les persones homosexuals.
o decies) Bifòbia: Aversió o discriminació contra les persones bisexuals.
o undecies) Transfòbia: Aversió o discriminació contra les persones transexuals.
o duodecies) Aporofòbia: Rebuig, menyspreu i odi a les persones pobres, sense 

sostre i/o sense llar.
o terdecies) Capacitisme: Aversió o discriminació contra les persones amb diver-

sitat funcional.
o quaterdecies) Edatisme: Estereotip i discriminació contra persones o grups en 

base a la seva edat.»
– les esmenes núm. 54 i 55 que consisteix a donar la redacció següent a la lletra 

a de l’article 5: «a) Discriminació directa: la discriminació que es produeix quan 
una persona és tractada d’una manera menys favorable que una altra per algun dels 
motius a què fa referència l’article 1»

– les esmenes núm. 56 i 57 que consisteix a donar la redacció següent a la lletra 
b de l’article 5: «b) Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan 
una disposició, un criteri o una pràctica aparentment neutres són susceptibles de 
comportar un desavantatge per a una persona per algun dels motius a què fa refe-
rència l’article 1»

– les esmenes núm. 58 i 59 que consisteix a donar la redacció següent a la lle-
tra c de l’article 5: «c) Discriminació per associació: la situació en què una persona 
o el grup al qual se l’associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a 
conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per les causes a què fa 
referència aquesta llei.»

–  l’esmena núm. 60 que consisteix a donar la redacció següent a la lletra d de 
l’article 5: «d) Discriminació per error: la situació en què una persona és objecte de 
discriminació com a conseqüència d’una apreciació errònia sobre les seves caracte-
rístiques per les causes a què fa referència aquesta llei»

– les esmenes núm. 61, 62, 63 i 64 i l’aplicació d’una esmena tècnica, que con-
sisteix a:

•  donar la redacció següent a la lletra e de l’article 5: «e) Discriminació múltiple: 
la discriminació que es produeix quan una persona és objecte de discriminació com 
a conseqüència de la concurrència o la interacció de diverses causes de discrimina-
ció que generen una forma específica de discriminació.»

•  donar una nova redacció a l’apartat 2 de l’article 4.
•  donar una nova redacció a l’apartat 3 de l’article 22.
– les esmenes núm. 65, 66, 67 i 68, i l’aplicació d’una esmena tècnica jurídica, 

que consisteix a donar la redacció següent a la lletra f de l’article 5: «f) Assetjament 
discriminatori: qualsevol comportament basat en alguns dels motius a què fa refe-
rència l’article 1 que té per objectiu atemptar contra la dignitat d’una persona i cre-
ar-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, vexatori, humiliant o ofensiu.»

– les esmenes núm. 69 i 70 que consisteix a donar la redacció següent a la lletra 
g de l’article 5: «g) Ordre, inducció, instrucció o recomanació de discriminar: qual-
sevol instrucció o conducta similar duta a terme per una autoritat, un òrgan o un 
superior jeràrquic que impliqui una discriminació per qualsevol dels motius a què 
fa referència aquesta llei.»

– l’esmena núm. 71, i l’aplicació d’una esmena tècnica jurídica, que consisteix a 
donar la redacció següent a la lletra h de l’article 5: «h) Represàlia discriminatòria: 
el tracte desfavorable que rep una persona o un grup per part de l’Administració 
com a conseqüència d’una queixa, una reclamació o una denúncia formulada pel 
fet d’haver estat objecte d’una discriminació. »

– les esmenes núm. 74, 75, 76 i 77 que consisteix a: 
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• donar la redacció següent a la lletra i de l’article 5: «i) Denegació d’ajustos rao-
nables: l’actuació consistent a impedir, negar o no dur a terme les mesures d’ade-
quació físiques, socials i actitudinals que, d’una manera eficaç i pràctica i sense que 
comportin una càrrega desproporcionada, facilitin l’accessibilitat o la participació 
d’una persona amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta de la ciuta-
dania.»

• addicionar una nova lletra i bis a l’article 5: «i bis) Càrrega desproporcionada: 
el conjunt de condicions de comprensibilitat i usabilitat que han de complir l’entorn, 
els espais, els edificis, els serveis, els mitjans de transport, els processos, els produc-
tes, els instruments, els aparells, les eines, els dispositius, els mecanismes i els ele-
ments anàlegs perquè totes les persones els puguin emprar i en puguin gaudir amb 
seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible.»

• addicionar una nova lletra i ter a l’article 5: «i ter) Ajustos raonables: les modi-
ficacions i les adaptacions necessàries i adequades que, sense imposar cap càrrega 
desproporcionada o indeguda, s’apliquen, quan es requereixie en un cas particular, 
per a garantir a les persones amb discapacitat el gaudi o l’exercici, en igualtat de 
condicions amb els altres, de tots els drets humans i llibertats fonamentals.»

– l’esmena núm. 79 que consisteix a donar la redacció següent a la lletra j de 
l’article 5: «j) Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra 
persones que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament o repre-
sàlia i intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, duplicitats 
o fragmentacions de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i 
també per les actuacions d’altres agents implicats. »

– les esmenes núm. 80 i 81 que consisteix a donar la redacció següent a la lletra 
k de l’article 5: «k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, 
eliminar i, si escau, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimen-
sió col·lectiva o social. Aquestes mesures s’han d’aplicar mentre subsisteixin les si-
tuacions de discriminació que les justifiquen.»

– les esmenes núm. 82 i 85 que consisteix a addicionar una nova lletra e bis a 
l’article 5 amb la redacció següent: «e bis) Discriminació de segon ordre: el maltrac-
tament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o 
grups discriminats.»

– l’esmena núm. 84 que consisteix a addicionar una nova lletra e ter a l’article 5 
amb la redacció següent: «e ter) Discriminació per estigmatització: procés pel qual 
un grup amb poder defineix el que és normal i deixa fora d’aquesta definició altres 
conductes que, en conseqüència, són considerades no normatives.»

– l’esmena núm. 87 que consisteix a addicionar una nova lletra e quater a l’article 5  
amb la redacció següent: «e quater) Conducta o discurs d’odi: tot allò que promogui, 
propagui, inciti o justifiqui la intolerància, la discriminació i la violència cap a per-
sones o cap a grups que manifesten la diversitat de la condició humana.»

– les esmenes núm. 83 i 89 que consisteix a addicionar una nova lletra o a l’arti-
cle 5 amb la redacció següent: «o) Estigmatització: l’atribució de qualitats negatives 
i despectives sobre un grup o col·lectiu de persones, les quals són tractades amb pre-
judicis i, en conseqüència, són considerades no normatives.»

– l’esmena núm. 90 que consisteix a addicionar una nova lletra o bis  a l’article 5 
amb la redacció següent: «o bis) Represàlies: qualsevol tracte advers o efecte nega-
tiu que es produeixi en una persona o en un grup de persones, com a conseqüència 
de la presentació, de queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs, de qualsevol 
tipus, destinats a impedir, evitar, disminuir o denunciar la discriminació o l’assetja-
ment a què és sotmesa o ha estat sotmesa; o contra els que col·laborin o participin 
en un procediment iniciat arran d’aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda 
o recurs.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 91.



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 31 

L’esmena 95 participa d’una transacció a l’article 3 juntament les esmenes núm. 
28, 29 i l’esmena núm. 174, presentada l’article 11, que consisteix a: 

– donar una nova redacció a l’article 3.
– addicionar un nou paràgraf primer quater al preàmbul. 
– addicionar una nova disposició addicional sisena.
La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a capgirar 

l’ordre dels articles 4 i 5.
Les ponents del GP de Junts per Catalunya i GP Republicà anuncien la retirada 

de l’esmena núm. 73

Capítol II. El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació en àmbits 
socioeconòmics

TEXT PRESENTAT

Article 6. Ocupació i funció pública
Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 

en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació directa o indirecta per les 
raons que es relacionen a l’article 4.1. A més, en el marc que estableixi la normativa 
vigent, aplicaran mesures d’acció positiva, proporcionades a les necessitats específi-
ques de les persones en situació de major vulnerabilitat.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 97
SP del Partit Popular de Catalunya (9)
D’addició a l’article 6

Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 
en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació directa o indirecta per les 
raons que es relacionen a l’article 4.1. A més, en el marc que estableixi la normativa 
vigent, aplicaran mesures d’acció positiva, proporcionades a les necessitats espe-
cífiques de les persones en situació de major vulnerabilitat i a la naturalesa de les 
funcions a desenvolupar.

Enmienda 98
GP de Ciutadans (30)
De adición y modificación del artículo 7 6

Artículo 7 6. Ocupación y función pública 
Los poderes públicos diseñarán políticas para garantizar la igualdad de oportu-

nidades en el trabajo, velando porque no exista discriminación directa o indirecta 
en el acceso en el trabajo, en la formación y promoción por las razones que se rela-
cionan en el artículo 4.1. de esta ley, tanto a la empresa privada como en la función 
pública.

Especialmente se garantizará que no haya ninguna discriminación ni desigual-
dad de trato en el acceso al trabajo y/o a la promoción laboral, o a las pruebas de 
evaluación para acceder dentro de la función pública.

2. Especialmente se garantizará que no haya ninguna discriminación ni igual-
dad de trato en el acceso al trabajo y/o a la promoción laboral, o a las pruebas de 
evaluación para acceder dentro de la función pública

Esmena 99
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (20)
D’addició i modificació

Article 6. Ocupació i funció pública



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 32

Els poders públics dissenyaran polítiques per garantir la igualtat d’oportunitats 
en el treball, vetllant perquè no existeixi discriminació pels motius de l’article 4.1. 
A més, en el marc que estableixi la normativa vigent, aplicaran mesures d’acció po-
sitiva i de reversió, correcció, reparació i pal·liació de situacions de discriminació, 
desigualtat o minorització de caràcter estructural, proporcionades a les necessitats 
específiques de les persones en situació de major vulnerabilitat, com és el cas dels 
col·lectius infrarepresentats en l’ocupació i la funció pública.

Addició de nous apartats
Esmena 100
GP Socialistes i Units per Avançar (20)
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 6

Article 6. Ocupació i funció pública
[...] major vulnerabilitat.
2. Per al compliment d’allò establert a l’apartat anterior, s’ha de: 
a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de la Inspecció de Treball, la 

no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gè-
nere i el ple exercici dels drets de les persones, en matèria de contractació i de con-
dicions de treball i ocupació, al personal de l’Administració de la Generalitat, tant 
funcionari com laboral.

b) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en 
compte la realitat de les persones en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu 
per a reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat 
i no-discriminació.

c) Assegurar la cooperació interadministrativa per vetllar per la formació espe-
cialitzada i deguda capacitació dels professionals en matèria d’igualtat de tracte i 
no discriminació

d) Protegir les desigualtats de sou i condicions laborals en la incorporació al
món laboral i reduir la discriminació masclista.

Esmena 101
GP Socialistes i Units per Avançar (21)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 6

Article 6. Ocupació i funció pública
3. Els poders públics han de vetllar per l’aplicació de les normatives de igualtat 

de tracte i no discriminació en l’accés al treball, en la formació i promoció, perquè 
no existeixi discriminació directa o indirecta per les raons que es relacionen a l’ar-
ticle 4.1, tant en l’empresa privada com en la funció pública. Això vol dir eliminació 
de traves i impediments que dificulten l’accés, la formació i la promoció.

Esmena 102
GP de Catalunya en Comú Podem (39)
D’addició d’un paràgraf al final de l’article 6

Els poders públics garantiran l’aplicació de les normatives d’igualtat de tracte i 
no discriminació en l’accés al treball, en la formació i promoció, perquè no existei-
xi discriminació directa o indirecta o d’altre mena per les raons que es preveuen en 
aquesta llei, tant en l’empresa privada com en la funció pública. Vetllaran per l’eli-
minació de traves i impediments que dificulten l’accés, la formació i la promoció.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i les esmenes núm. 98, 99, 100, 101 i 102 que consisteix a donar la redacció se-
güent a l’article 6: «6.1. Els poders públics han de dissenyar polítiques per a garantir 
la igualtat d’oportunitats en el treball, tant en l’empresa privada com en la funció 



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 33 

pública, vetllant perquè no hi hagi discriminació d’acord amb aquesta llei, i, en el 
marc de la normativa vigent, aplicar mesures d’acció positiva i de reversió, correc-
ció, reparació i pal·liació de situacions de discriminació, desigualtat o minorització 
de caràcter estructural, proporcionades a les necessitats específiques de les persones 
en situació de major vulnerabilitat, com és el cas dels col·lectius infrarepresentats en 
l’ocupació i la funció pública.

6.2. El Govern, per al compliment del que estableix l’apartat 1, ha d’aplicar les 
mesures següents: 

a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de la Inspecció de Treball, la 
no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gè-
nere i el ple exercici dels drets de les persones, en matèria de contractació i de con-
dicions de treball i ocupació, al personal de l’Administració de la Generalitat, tant 
funcionari com laboral.

b) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en 
compte la realitat de les persones en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu 
per a reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat 
i no-discriminació.

c) Assegurar la cooperació interadministrativa per a vetllar per la formació espe-
cialitzada i la deguda capacitació dels professionals en matèria d’igualtat de tracte 
i no-discriminació

d) Protegir les desigualtats de sou i condicions laborals en la incorporació al 
món laboral i reduir la discriminació masclista.

6.3. Els poders públics han de vetllar per l’aplicació de la normativa d’igualtat 
de tracte i no-discriminació, especialment, en l’accés al treball, en la formació i en 
la promoció perquè no hi hagi discriminació directa ni indirecta per cap de les raons 
a què fa referència aquesta llei, tant en l’empresa privada com en la funció pública, 
i, en aquest sentit, han de remoure les traves i els impediments que dificulten l’accés 
al treball, la formació i la promoció.»

TEXT PRESENTAT

Article 7. Negociació col·lectiva
Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei han d’adoptar mesures 

per fomentar el diàleg amb els agents socials i econòmics envers l’establiment d’ac-
cions positives per prevenir, eliminar i corregir qualsevol forma de discriminació 
en la regulació i negociació de les condicions de treball, i l’establiment de codis de 
conducta i bones pràctiques en aquest àmbit.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 103
GP Socialistes i Units per Avançar (22)
D’addició a l’article 7

Article 7. Negociació col·lectiva
[...] bones pràctiques en aquest àmbit.
Com a part de les mesures que, en el seu cas, es poden acordar en el marc de la 

negociació col·lectiva, es podran establir conjuntament per les empreses i la repre-
sentació legal dels treballadors i les treballadores, objectius i mecanismes d’infor-
mació i avaluació periòdica.

La representació legal dels treballadors i les treballadores vetllarà per al com-
pliment del dret a la igualtat de tracte i no discriminació a l’empresa per raó de les 
causes previstes a aquesta Llei i, en particular, en matèria de mesures d’acció posi-
tiva i de la consecució dels seus objectius.
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Esmena 104
GP de Catalunya en Comú Podem (40)
De modificació de l’article 7 que resta redactat de la següent manera

Les administracions, els sindicats i patronals, en l’àmbit del diàleg social i en 
les negociacions col·lectives, han de contemplar l’exigència de les normatives per 
la igualtat de tracte i no discriminació, la prevenció, l’eliminació i la correcció de 
qualsevol forma de discriminació en la regulació i negociació de les condicions de 
treball, per a l’establiment de codis de conducta, plans de gestió de la diversitat i bo-
nes pràctiques en aquest àmbit, i s’adoptaran les mesures per fomentar el diàleg amb 
els agents socials i econòmics mes representatives enveres l’establiment de d’accions 
positives per prevenir, eliminar i corregir qualsevol forma de discriminació en la re-
gulació i negociació de les condicions de treball, i l’establiment de codis de conducta 
i bones practiques en aquest àmbit.

Enmienda 105
GP de Ciutadans (31)
De supresión y adición del artículo 8 7

Artículo 8 7. Negociación colectiva 
8. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley La administra-

ción autonómica de la Generalitat velará por fomentar el diálogo con los agentes 
sociales y económicos más representativos respecto al establecimiento de acciones 
positivas para prevenir, eliminar y corregir cualquier forma de discriminación en 
la regulación y negociación de las condiciones de trabajo, y el establecimiento de 
códigos de conducta, planes de gestión de la diversidad y buenas prácticas en este 
ámbito relación a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 103 i 104 que consisteix a donar la redacció següent a l’article 7: 
«7.1 bis. Les administracions, els sindicats i patronals, en l’àmbit del diàleg social 
i en les negociacions col·lectives, han de contemplar l’exigència de les normatives 
per la igualtat de tracte i no-discriminació, la prevenció, l’eliminació i la correcció 
de qualsevol forma de discriminació en la regulació i negociació de les condicions 
de treball, per a l’establiment de codis de conducta, plans de gestió de la diversitat 
i bones pràctiques en aquest àmbit, i s’adoptaran les mesures per fomentar el diàleg 
amb els agents socials i econòmics mes representatives enveres l’establiment d’ac-
cions positives per prevenir, eliminar i corregir qualsevol forma de discriminació 
en la regulació i negociació de les condicions de treball, i l’establiment de codis de 
conducta i bones practiques en aquest àmbit

7.1 ter. La representació legal dels treballadors i les treballadores, a més, vetlla-
rà per al compliment del dret a la igualtat de tracte i no-discriminació a l’empresa 
per raó de les causes previstes a aquesta Llei i, en particular, en matèria de mesures 
d’acció positiva i de la consecució dels seus objectius.»

TEXT PRESENTAT

Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, 
professionals i d’interès social o econòmic
Les organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, els col·legis professionals 

i qualsevol altra organització d’interès social o econòmic incloses en l’àmbit d’apli-
cació d’aquesta Llei, han de respectar el dret a la igualtat en l’adhesió, la inscripció, 
l’afiliació i la participació dels seus membres i en la seva estructura orgànica i fun-
cionament.
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ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats als articles 8 i 9 unificats
Enmienda 106
GP de Ciutadans (32)
De modificación de un nuevo subapartado y apartado 1 en el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.1 a) Las entidades y programas culturales públicos promoverán la creación y 
difusión de contenidos que contribuyan a la toma de conciencia sobre la discrimi-
nación en todas sus formas y expresiones.

Enmienda 107
GP de Ciutadans (33)
De modificación y adición de un nuevo subapartado b de un nuevo apartado 1 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.1 b) La administración en ningún caso podrá discriminar a ningún ciudada-
no o entidad o entidades culturales que solicite una subvención pública en función 
de las dos lenguas oficiales que utilice o utilicen.

Enmienda 108
GP de Ciutadans (34)
De modificación y adición de un nuevo subapartado c de un nuevo apartado 1 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.1 c) En el desarrollo de cualquier actividad deportiva, formal y no formal se 
respetarán el derecho a la igualdad de trato y el respecto a la dignidad intrínseca 
de la persona, evitando toda forma de discriminación acto o conducta de intoleran-
cia segundo lo dispuesto a la Ley 19/2007 de julio contra la violencia el racismo y 
la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Enmienda 109
GP de Ciutadans (35)
De modificación y adición de un nuevo subapartado d de un nuevo apartado 1 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.1 d) Las administraciones públicas catalanas promoverán la igualdad la no 
discriminación e igualdad de trato de las personas que formen parte de las orga-
nizaciones políticas sindicales, empresariales, profesionales y de interés social y 
económico, por cualquier de los motivos mencionados en el artículo 4.1 de esta ley.

Enmienda 110
GP de Ciutadans (36)
De modificación y adición de un nuevo subapartado e de un nuevo apartado 1 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.1 e) Las administraciones públicas no propondrán actos que fomenten actos 
de discriminación y deberán evitar los mismos por razón ideológica y política.
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Enmienda 111
GP de Ciutadans (37)
De modificación y adición de un nuevo subapartado f de un nuevo apartado 1 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.1 f) La administración pública retirará cualquier pensión pública que se otor-
gue a una persona que haya ejercido un cargo político anterior y que realice ma-
nifestaciones y discursos que atenten contra el derecho de igualdad y no discrimi-
nación recogidos en esta Ley.

Los poderes públicos autonómicos deberán adoptar códigos de conducta de sus 
miembros en virtud de los cuales la comisión de infracciones administrativas o pe-
nales que protejan la dignidad de los ciudadanos o su igualdad implicará la pér-
dida de cualquier derecho o indemnización al que se tuviese derecho por su condi-
ción de autoridad pública.

Enmienda 112
GP de Ciutadans (38)
De adición de un nuevo subapartado g de un nuevo apartado 1 en el artículo 9

9.1 g) La administración pública no acordará ni permitirá colgar ni izar bande-
ras no sean las oficiales en sus edificios públicos.

Enmienda 113
GP de Ciutadans (39)
De modificación y adición de un nuevo apartado 2 del artículo 9 

Participación cívica y social 
9.2 Las administraciones públicas catalanas tienen que garantizar que el acce-

so a las diferentes formas de participación cívica y social se producen en condicio-
nes de igualdad y equidad sin que se produzcan situación discriminatoria por cual-
quier causa que prevé esta la ley de acuerdo con la normativa autonómica y estatal.

Enmienda 114
GP de Ciutadans (40)
De modificación y adición de un nuevo subapartado a de un nuevo apartado 2 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.2 a) Las administraciones públicas no permitirán que ninguna administra-
ción o entidad pública declare a ninguna persona non grata.

Enmienda 115
GP de Ciutadans (41)
De modificación y adición de un nuevo subapartado b de un nuevo apartado 2 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.2 b) Las administraciones públicas o sus autoridades no promoverán o ampa-
rarán acciones tendentes a imponer el ejercicio obligatorio de supuestos derechos 
como el de huelga o manifestación.

En todo caso, las administraciones públicas garantizarán que sus servidores y 
los ciudadanos que acuden a la mismas no se vean situados en una situación obje-
tiva de señalamiento inverso. Se entiende por señalamiento inverso aquella situa-
ción en la que se encuentra todo ciudadano que se relaciona como administrado o 
como servidor de una administración cuya actuación y/o sus autoridades quebran-
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tando la neutralidad política que les es constitucionalmente exigible no respeta la 
libertad ideológica de todos los ciudadanos con su acción o inacción.

En todo caso, las administraciones públicas velarán porque sus servidores no 
reciban ni en horario de servicio ni fuera del mismo comunicaciones no referidas 
a las funciones públicas que tienen legalmente encomendadas o relativas a sus 
condiciones laborales. 

Enmienda 116
GP de Ciutadans (42)
De modificación y adición de un nuevo subapartado c de un nuevo apartado 2 en 
el artículo 9

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.

9.2 c) Las administraciones públicas no promoverán actos que fomenten actos 
de discriminación y deberán evitar los mismos por razón ideológica y política.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article 9. Participació cívica i social
Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les dife-

rents formes de participació cívica i social es produeix en condicions d’igualtat i 
equitat sense que es produeixin situacions discriminatòries per qualsevol de les cau-
ses que preveu la Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 117
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (11)
D’addició, supressió i modificació de l’article 9. Participació cívica i social

Totes les administracions públiques que actuen a Catalunya catalanes han de 
garantir que l’accés a les diferents formes de participació política, cívica i social es 
produeix en condicions d’igualtat i equitat sense que es produeixin situacions dis-
criminatòries per qualsevol de les causes que preveu la Llei. Així com eradicar totes 
les formes de discriminació que pateixen especialment les dones a l’hora d’exercir 
el dret a la participació política com l’exclusió de les persones migrades del dret de 
sufragi actiu i passiu, les limitacions institucionals i policials al lliure exercici del 
dret de reunió i manifestació.

Esmena 118
GP de Catalunya en Comú Podem (41)
De supressió i addició a l’article 9

Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les dife-
rents formes de participació cívica i social i l’ús dels mitjans es produeix en condi-
cions d’igualtat i equitat assegurant, vetllant i fomentant els principis d’igualtat de 
tracte i no discriminació sense que es produeixin situacions discriminatòries per 
qualsevol de les causes que preveu la Llei i fomentant la tolerància.

Vegeu les esmenes núm. 106 a 116 presentades per GP de Ciutadans a l’article 8.
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Títol de l’article

TEXT PRESENTAT

Article 9. Participació cívica i social

ESMENES PRESENTADES

Esmena 119
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (10)
D’addició del títol de l’article 9. Participació cívica i social

Participació política, cívica i social

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 119.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 

i les esmenes núm. 117 i 118 que consisteix a donar la redacció següent a l’article 9: 
«Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les diferents 
formes de participació política, cívica i social i l’ús dels mitjans es produeix en con-
dicions d’igualtat i equitat assegurant, vetllant i fomentant els principis d’igualtat de 
tracte i no-discriminació per qualsevol de les causes que preveu la Llei.»

TEXT PRESENTAT

Article 10. Educació
10.1 Les administracions educatives han de garantir l’absència de qualsevol for-

ma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei, d’acord amb els 
principis rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en matèria 
educativa.

10.2 Les administracions educatives han de mantenir la deguda atenció a l’alum-
nat que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben 
en situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals 
o d’alguna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educatiu o per-
centatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar.

10.3 En el contingut de la formació del professorat, i en les competències de totes 
les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció especial al dret d’igualtat de tracte 
i no-discriminació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 120
SP del Partit Popular de Catalunya (10)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 10

10.1 Les administracions educatives han de garantir l’absència de qualsevol for-
ma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei i han de promou-
re la igualtat d’oportunitats, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu 
previstos a la legislació específica en matèria educativa.

Esmena 121
GP Socialistes i Units per Avançar (23)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 10

Article 10. Educació
10.1 Les administracions educatives/universitàries han de garantir [...] en matè-

ria educativa.
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Les autoritats educatives han de garantir l’accés i la permanència en el sistema 
educatiu en condicions d’igualtat, amb independència de la titularitat dels centres 
que els imparteixen, a través de: 

a) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i con-
certats amb la finalitat de reduir la segregació i la creació d’escoles «gueto».

b) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i con-
certats per tal d’assegurar que no es discrimina per origen ètnic, racial o nacional, 
per raons religioses, d’igualtat de gènere i orientació sexual.

c) Establir mesures especifiques per garantir l’accés i la permanència en el siste-
ma educatiu dels menors pertanyents a minories ètniques.

Esmena 122
GP de Catalunya en Comú Podem (42)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 10

1. Les administracions educatives, les universitàries i els centres educatius, inde-
pendentment de la seva titularitat, han de garantir l’absència i la prevenció, vetllar i 
promoure els principis d’igualtat de tracte i no discriminació, mitjançant programes 
obligatoris específics, l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei, i fomentant la tolerància d’acord amb els principis 
rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en matèria educativa, 
amb independència de la titularitat, del nivell educatiu i de la tipologia de centres 
Les autoritats educatives han de garantir l’accés i la permanència en el sistema edu-
catiu en condicions d’igualtat, a través de: 

a) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i con-
certats amb la finalitat de reduir la segregació i la creació d’escoles «gueto».

b) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres públics i 
concertats per tal d’assegurar que no es discrimina per sexe, origen ètnic, racial o 
nacional, o per raons religioses, en particular a les nenes musulmanes per portar 
símbols religiosos o per raons de discapacitat.

c) Establir mesures específiques per garantir l’accés i la permanència en el siste-
ma educatiu de les nenes pertanyents a minories ètniques.

Les autoritats catalanes han de proporcionar a tots els estudiants, la protecció 
i el suport necessari perquè puguin viure en harmonia, independentment de la seva 
orientació sexual o la seva identitat de gènere.

Les autoritats catalanes han d’aplicar mesures encaminades a promoure l’ente-
niment i el respecte de les persones LGBTI a les escoles.

Esmena 123
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (12)
D’addició al punt 1 de l’article 10. Educació

10.1 Les administracions educatives han de garantir l’absència de qualsevol for-
ma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei, d’acord amb els 
principis rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en matèria 
educativa. Per garantir l’accés i la permanència en el sistema educatiu en condi-
cions d’igualtat caldrà que les administracions educatives: 

a) Establir una única xarxa de centres i serveis de titularitat i gestió públiques, 
subjecta als valors i a les pràctiques democràtiques, així com desenvolupar mesu-
res per lluitar contra la segregació escolar, dins i fora dels centres, perquè el dret a 
l’educació sigui efectiu.

b) Treballar perquè tots els ensenyaments públics, des de l’escola bressol fins a 
la universitat siguin gratuïts perquè ningú sigui privat del dret a l’educació per raó 
de classe.

c) Fomentar la coeducació com a sistema educatiu que reverteix les lògiques de 
perpetuació del capitalisme i del patriarcat en aliança, conformat per la cooperació 
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entre professorat, famílies i alumnat amb l’objectiu de crear espais realment igua-
litaris.

d) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres educatius – 
públics i privats– amb la finalitat de reduir la segregació escolar.

e) Vigilar i revisar el mètode d’admissió i permanència dels centres educatius – 
públics i privats– per tal d’assegurar que no es discrimina per origen ètnic, racial, 
nacional o situació administrativa, per raons religioses, en particular a les nenes 
musulmanes per portar símbols religiosos.

f) Establir mesures específiques per garantir l’accés i la permanència en el siste-
ma educatiu de les nenes pertanyents a minories ètniques.

g) Proporcionar a tots els estudiants, la protecció i el suport necessari perquè 
puguin viure en harmonia, independentment de la seva orientació sexual o la seva 
identitat de gènere.

h) Aplicar mesures encaminades a promoure l’enteniment i el respecte de les per-
sones LGBTI a les escoles.

Esmena 124
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (21)
D’addició

Article 10. Educació
10.1 Les administracions educatives han de garantir la igualtat d’oportunitats i 

l’absència de qualsevol forma de discriminació i/o assetjament per raó de les causes 
que preveu aquesta Llei en els centres del servei d’educació de Catalunya, d’acord 
amb els principis rectors del sistema educatiu previstos a la legislació específica en 
matèria educativa, i sense perjudici del que determinen els tractats i convenis inter-
nacionals que garanteixen els drets i les llibertats fonamentals entre els quals el de 
l’escola inclusiva i la coeducació.

Apartat 2
Esmena 125
SP del Partit Popular de Catalunya (11)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 10

10.2 Les administracions educatives han de mantenir la deguda atenció a l’alum-
nat que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben 
en situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals 
o d’alguna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educatiu o per-
centatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar o de fracàs escolar. 
S’implementaran accions positives, accions indirectes, accions compensatòries i al-
tres accions educatives, que s’escaiguin.

Esmena 126
GP Socialistes i Units per Avançar (24)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 10

Article 10. Educació
10.2 [...] abandonament escolar o de fracàs escolar. S’implementaran accions 

positives, accions indirectes, accions compensatòries i d’altres accions educatives, 
que s’escaiguin.

Esmena 127
GP de Catalunya en Comú Podem (44)
De supressió i addició a l’apartat 10.2 de l’article 10

2. Les administracions educatives, les universitàries i els centres educatius, inde-
pendentment de la seva titularitat, han de mantenir portar a terme i dotar de pressu-
post les actuacions per reduir la segregació i garantir la deguda atenció a l’alumnat 
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que, per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben en 
situació desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals, 
sexuals o d’alguna altra índole, presentin necessitats específiques de suport educa-
tiu o percentatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar prematur. De 
la mateixa manera han de garantir que aquesta deguda atenció es doni també entre 
tots els membres integrants de la comunitat.

Esmena 128
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (22)
De supressió, modificació i addició

10.2 Les administracions educatives han de garantir l’atenció a l’alumnat que, 
per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben en situa-
ció desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals o d’al-
guna altra índole, presentin necessitats específiques de protecció, recolzament i de 
suport educatiu o percentatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar o 
d’impossibilitat econòmica de realitzar activitats.

Apartat 3
Esmena 129
GP Socialistes i Units per Avançar (25)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 10

Article 10. Educació
10.3 [...] totes les etapes educatives, tant inicial com permanent, s’inclourà for-

mació específica en matèria d’atenció educativa a la diversitat i a la igualtat de trac-
te i no discriminació.

La formació del professorat cal que s’adeqüi als aprenentatges de l’alumnat que 
preveu l’article 10.4 d’aquesta Llei.

Esmena 130
GP de Catalunya en Comú Podem (46)
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 10

3. En el contingut de la formació del professorat, i en les competències el cur-
rículum de totes les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció especial al dret 
d’igualtat de tracte i no-discriminació a l’adquisició de competències sobre el dret 
a la protecció de la dignitat de la persona, a la diversitat cultural i religiosa i al co-
neixement dels col·lectius als que es refereix aquesta llei, a la igualtat de tracte front 
a tota forma i acte de discriminació i intolerància. Caldrà incorporar un formació 
reglada i obligatòria per al personal docent per tal de vetllar per una escola coedu-
cadora i inclusiva. S’incorporarà la perspectiva de gènere i de no discriminació en 
totes les actuacions del centre mitjançant les programacions d’aula i la documen-
tació de centre tot designant una figura de referent formal per la no-discriminació 
en cadascun dels centres amb dotació de recursos desenvolupament de les mesures 
previstes.

Esmena 131
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (23)
D’addició 

10.3 En el contingut de la formació inicial i permanent del professorat, i en les 
competències curriculars de totes les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció 
especial al dret d’igualtat de tracte i no-discriminació, així com a la resta de princi-
pis de l’escola inclusiva recollits a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb 
accions formatives específiques.
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Addició de nous apartats 
Esmena 132
SP del Partit Popular de Catalunya (12)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 10

[...] d’igualtat de tracte i no-discriminació.
10.4 En el contingut de la formació de l’alumnat s’atorgarà una atenció especial 

al dret d’igualtat de tracte i de no-discriminació.

Esmena 133
SP del Partit Popular de Catalunya (13)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 10

10.5 Per a garantir l’adquisició de competències, habilitats i coneixements s’em-
praran metodologies d’aprenentatge i recursos pedagògics amb reconeixement cien-
tífic, d’impacte social, amb evidències empíriques i d’innovació educativa, entre 
d’altres, l’educació pluralista, l’educació per la pau i d’altres eines i recursos edu-
catius.

Esmena 134
SP del Partit Popular de Catalunya (14)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 10

10.6 Les administracions públiques han de garantir el dret a una escola inclusi-
va i de qualitat per a tothom, independentment de les seves capacitats, limitacions o 
circumstàncies personals.

Esmena 135
GP Socialistes i Units per Avançar (26)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 10

Article 10. Educació
10.4 En el contingut de la formació de l’alumnat s’atorgarà una atenció especial 

al dret d’igualtat de tracte i de no discriminació, en l’aprenentatge per a l’eradica-
ció del rebuig, la por, la intolerància, els prejudicis, els estereotips, els discursos 
de l’odi, l’exclusió, la discriminació, les actituds i les conductes del masclisme, del 
racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de la lgtbfòbia, l’antigitanisme i de 
qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Esmena 136
GP Socialistes i Units per Avançar (27)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 10

Article 10. Educació
10.5 Per garantir l’adquisició de competències, habilitats i coneixements s’em-

praran metodologies d’aprenentatge i recursos pedagògics amb reconeixement cien-
tífic, d’impacte social, amb evidències empíriques i d’innovació educativa, entre 
d’altres, l’educació multicultural, l’educació per la pau, i d’altres eines i recursos 
educatius.

Esmena 137
GP Socialistes i Units per Avançar (28)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 10

Article 10. Educació
10.6 Els centres educatius que excloguin l’ingrés en els mateixos a grups o perso-

nes individuals per raó d’alguna de les causes establertes en aquesta Llei, no podran 
acollir-se a qualsevol forma de finançament públic.
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Esmena 138
GP Socialistes i Units per Avançar (29)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 10

Article 10. Educació
10.7 Coeducació
a) Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educadora que poten-

cia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experiència, les aptituds i 
l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips 
sexistes, lgtbfòbics, bifòbics, transfòbics o androcèntrics ni actituds discriminatòries 
per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

b) D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la diver-
sitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família siguin 
respectats en els diferents àmbits educatius.

c) El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als 
plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

Esmena 139
GP Socialistes i Units per Avançar (30)
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 10

Article 10. Educació
10.8 Les administracions educatives mantindran la deguda atenció a l’alumnat 

que, per raó d’alguna de les causes expressades en aquesta llei o per trobar-se en 
situació desfavorable degut a discapacitat, raons socioeconòmiques, discriminació 
de gènere, segregació escolar, culturals o de qualsevol altra condició, presentin ne-
cessitats especifiques de suport educatiu o percentatges més elevats d’absentisme o 
abandonament escolar, per combatre la segregació educativa.

Esmena 140
GP Socialistes i Units per Avançar (31)
D’addició d’un nou apartat 9 a l’article 10

Article 10. Educació
10.9 Les administracions educatives atorgaran, en el currículum escolar de totes 

les etapes educatives, una atenció especial al dret d’igualtat de tracte i no-discrimi-
nació.

Així mateix, es fomentarà la inclusió, en els plans d’estudi que procedeixi, d’en-
senyaments en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.

Esmena 141
GP Socialistes i Units per Avançar (32)
D’addició d’un nou apartat 10 a l’article 10

Article 10. Educació
10.10 No es finançaran les escoles per separació de sexes, o la censura parental.

Esmena 142
GP de Catalunya en Comú Podem (43)
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 10

1 bis. Les administracions educatives, les universitàries i els centres educatius, 
independentment de la seva titularitat, que excloguin l’ingrés en els mateixos a grups 
o persones individuals per raó d’alguna de les causes establertes en aquesta Llei, no 
podran acollir-se a qualsevol forma de finançament públic.
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Esmena 143
GP de Catalunya en Comú Podem (45)
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 10

2 bis. Les administracions educatives han de garantir el dret a una escola inclu-
siva, evitant la segregació escolar, i de qualitat per a tothom, independentment de 
les seves capacitats o limitacions, del seu origen, gènere, orientació sexual o cir-
cumstàncies personals i econòmiques previstes en aquesta llei.

Esmena 144
GP de Catalunya en Comú Podem (47)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 10

4. Es reforçaran el recursos humans i materials necessaris per assolir una sola 
escola; l’escola inclusiva, així com per reconvertir les escoles especials en centres 
de recursos i suport a l’escola inclusiva.

Esmena 145
GP de Catalunya en Comú Podem (48)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 10

5. En el continguts de l’educació en el lleure, s’ha d’atorgar una atenció especial 
al dret d’igualtat de tracte i no discriminació

Enmienda 146
GP de Ciutadans (43)
De adición de un nuevo apartado 4 del artículo 10

Educación 
10.4 Es deber inexcusable de la administración garantizar la disponibilidad de 

oferta educativa suficiente y sostenida con fondos públicos las lenguas cooficiales en 
Cataluña en condiciones de no discriminación.

Igualmente, referente a las personas que deban aprender y examinarse de los di-
ferentes cursos de aprendizaje de ambas lenguas, las administraciones deberán dis-
poner de todas las garantías y medios necesarios para conseguir el nivel necesario 
en ambas lenguas oficiales.

Enmienda 147
GP de Ciutadans (44)
De adición de un nuevo apartado 5 del artículo 10

Educación 
10.5 El acceso a los exámenes que lleven a cabo las administraciones públicas 

catalanas deberán siempre facilitar la documentación y el examen, en formato bi-
lingüe sin que deba pesar sobre el ciudadano la carga de tener que solicitarlo y sin 
perjuicio del derecho de este a recibirlo en la lengua cooficial que desee.

Enmienda 148
GP de Ciutadans (45)
De adición de un nuevo apartado 6 del artículo 10 

10.6 Los centros educativos tendrán que disponer de los recursos, humanos y 
materiales, así como la formación adecuada del profesorado y del personal no do-
cente, necesario para garantizar la igualdad y no discriminación, la igualdad real y 
efectiva, del conjunto de la ciudadanía.
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Enmienda 149
GP de Ciutadans (46)
De adición de un nuevo apartado 7 del artículo 10 

10.7 En aras a fomentar a la coeducación en materia de derechos de igualdad 
y no discriminación, y fomento de la diversidad en cuanto a la religión o convicci-
ones, capacidad, discapacidad, edad, origen racial o étnico, sexo, orientación se-
xual,  identidad o expresión de género o por otra condición social o personal y a 
los principios de esta ley tiene que ser efectivo en todo el sistema educativo, en los 
centros y entidades de formación, en la educación de adultos, en la formación de 
madres y padres, en las actividades deportivas escolares y en las actividades de ocio 
infantil y juvenil.

Enmienda 150
GP de Ciutadans (47)

De adición de un nuevo apartado 8 del artículo 10
10.8 La Administración de la Generalitat, por medio del departamento compe-

tente en materia de educación, tiene que garantizar el despliegue de lo que esta-
blece este artículo y tiene que velar porque las escuelas, los institutos y los otros 
centros educativos constituyan un entorno amable para la diversidad en que los 
alumnos y los profesores puedan vivir de una manera natural su religión o con-
vicciones, capacidad, discapacidad, edad, origen racial o étnico, sexo, orientación 
sexual, identidad o expresión de género o por otra condición social o personal, y 
se contribuya así a la creación de modelos positivos para la comunidad educativa.

Esmena 151
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (24)
D’addició d’un nou apartat

10.4 Les autoritats rectores del sistema d’educació superior, professional i uni-
versitària, han de garantir el compliment dels principis rectors d’aquesta Llei amb 
la implementació de competències procedimentals i actitudinals que afavoreixin la 
igualtat de tracte i no discriminació. De la mateixa manera han de garantir que la 
deguda atenció a aquests preceptes es doni entre tots els estaments de la comunitat 
universitària.

Esmena 152
GP de Catalunya en Comú Podem (49)
D’addició d’un nou article 10 bis

Article 10 bis. Coeducació
10 bis.1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per coeducació l’acció educativa que 

potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discrimi-
nació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

10 bis.2. D’acord amb aquest principi de coeducació, s’ha de vetllar perquè la 
diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família si-
guin respectats en els diferents àmbits educatius.

10 bis.3. El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i 
als plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

10 bis.4. Els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualse-
vol format, i el llenguatge que s’hi empri han de tenir en compte la diversitat pel que 
fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere i evitar qualse-
vol mena de discriminació per aquest motiu.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:
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– les esmenes núm. 121, 122, 123 i 124 que consisteix a donar la redacció se-
güent a l’apartat 1 de l’article10: «10.1 Les administracions educatives, les Universi-
tats i els centres educatius, independentment de la seva titularitat, han de garantir 
la igualtat d’oportunitats, l’equitat i l’absència de qualsevol forma de discriminació 
i/o assetjament per raó de les causes que preveu aquesta Llei en els centres del servei 
d’educació de Catalunya, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu pre-
vistos a la legislació específica en matèria educativa, i sense perjudici del que deter-
minen els tractats i convenis internacionals que garanteixen els drets i les llibertats 
fonamentals entre els quals el de l’escola inclusiva i la coeducació.

Les autoritats educatives han de garantir l’accés i la permanència en el sistema 
educatiu en condicions d’igualtat, amb independència de la titularitat dels centres 
que els imparteixen, a través de: 

a) Vetllar perquè els  procediments d’admissió als  centres públics i concertats 
s’orientin a la reducció de la segregació escolar.

b) Vetllar perquè en els procediments d’admissió als centres educatius públics i 
concertats i privats i durant l’escolarització en aquests centres l’alumat no pateix 
cap forma de discriminació per origen ètnic, racial o nacional, per raons religioses, 
de gènere o d’orientació sexual o de qualsevol altra condició o circumstància per-
sonal o social.

c) Establir mesures especifiques per garantir la permanència en el sistema edu-
catiu dels menors pertanyents a minories ètniques.

c) Fomentar la coeducació com a sistema educatiu que reverteix les lògiques de 
perpetuació del patriarcat en aliança, conformat per la cooperació entre professo-
rat, famílies i alumnat amb l’objectiu de crear espais realment igualitaris.»

– les esmenes núm. 126, 127, 128 i 139  que consisteix a donar la redacció se-
güent a l’apartat 2 de l’article10: «10.2 El departament competent en matèria educa-
tiva, les universitats i els centres educatius, independentment de la seva titularitat, 
han de garantir l’atenció a l’alumnat que, per raó d’alguna de les causes que ex-
pressa aquesta Llei presentin necessitats específiques de protecció, recolzament i de 
suport educatiu o percentatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar, 
de fracàs escolar o d’impossibilitat econòmica de realitzar activitats, o segregació. 
A més, garantiran que aquesta deguda atenció es doni també entre tots els membres 
integrants de la comunitat, i s’implementaran accions positives, accions indirectes, 
accions compensatòries i d’altres accions educatives, que s’escaiguin.»

– les esmenes núm. 129, 130, 131 i 140 que consisteix a donar la redacció següent 
a l’apartat 3 de l’article 10: «10.3 En el contingut de la formació inicial i permanent 
del professorat, i en les competències curriculars de totes les etapes educatives, s’ha 
d’atorgar una atenció especial al dret d’igualtat de tracte i no-discriminació, així 
com a la resta de principis de l’escola inclusiva recollits a la Llei 12/2009, del 10 de 
juliol, d’educació, amb accions formatives específiques.

Conseqüentment, caldrà incorporar una formació reglada, obligatòria i especí-
fica en matèria d’atenció educativa a la diversitat i a la igualtat de tracte i no dis-
criminació per al personal docent, per tal de vetllar per una escola coeducadora i 
inclusiva, i es fomentarà la inclusió, en els plans d’estudi que procedeixi, d’ensenya-
ments en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.»

– les esmenes núm. 145 i 151 que consisteix a addicionar un nou apartat 4 a l’arti-
cle 10 amb la redacció següent: «10.4. Les autoritats rectores del sistema d’educació 
superior, professional i universitària, han de garantir el compliment dels principis 
rectors d’aquesta Llei amb la implementació de competències procedimentals i acti-
tudinals que afavoreixin la igualtat de tracte i no-discriminació. De la mateixa ma-
nera han de garantir que la deguda atenció a aquests preceptes es doni entre tots els 
estaments de la comunitat universitària i de l’educació en el lleure.»

– les esmenes núm. 137, 141 i 142 que consisteix a addicionar un nou apartat 5 a 
l’article 10 amb la redacció següent: «10.5. Els centres educatius han de complir els 



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 47 

criteris d’igualtat de tracte i no-discriminació recollits en aquesta llei, inclosa la no 
segregació per sexes, per tal de poder rebre concert educatiu o qualsevol altra forma 
de finançament amb fons públics. »

TEXT PRESENTAT

Article 11. Sanitat
11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves compe-

tències, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als 
serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu 
aquesta Llei.

11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per la concurrència d’una 
discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, llevat que raons mèdiques així 
ho justifiquin.

11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, als infants i adolescents, les persones amb discapacitat, que pateixin malal-
ties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes 
incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, amb problemes de 
drogodependència, minories ètniques, col·lectius religiosos, entre d’altres, i, en ge-
neral, persones pertanyents a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat de garantir un 
accés i gaudi efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

11.4 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, despleguen accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, 
que poden consistir en el desplegament de plans i programes d’adequació sanitària.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 153
SP del Partit Popular de Catalunya (15)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 11

11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als cen-
tres sanitaris, als serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les 
causes que preveu aquesta Llei.

Esmena 154
SP del Partit Popular de Catalunya (16)
D’addició d’un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 11

[...] preveu aquesta Llei.
En aquest sentit, els centres sanitaris i els equipaments mèdics comptaran amb 

els criteris d’accessibilitat necessaris per tal que tothom en pugui fer ús en igualtat 
de condicions.

11.2 Ningú no pot ser [...].

Esmena 155
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (13)
D’addició i supressió del punt 1 de l’article 11. Sanitat

11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, i les entitats privades en l’àmbit sanitari estan obligades a garantireixen l’ab-
sència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als serveis i en les prestacions 
sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu aquesta Llei i donant com-
pliment a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària.
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Esmena 156
GP Socialistes i Units per Avançar (33)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 11

Article 11. Sanitat 
11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves compe-

tències, garanteixen l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als 
serveis i en les prestacions sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu 
aquesta Llei. Les entitats privades tenen l’obligació en l’àmbit sanitari a abstenir-se 
de discriminar.

Esmena 157
GP de Catalunya en Comú Podem (50)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 11

1. Les administracions públiques i les entitats privades sanitàries, en l’àmbit de 
les seves competències, garanteixen, vetllen i fomenten els principis d’igualtat de 
tracte i no discriminació i l’absència de qualsevol forma de discriminació i fet d’in-
tolerància en l’accés als establiments, béns, serveis i en les prestacions sanitàries per 
raó de qualsevol de les causes que preveu aquesta Llei.

Enmienda 158
GP de Ciutadans (48)
De adición del apartado 1 del artículo 11

Salud
11.1 Las administraciones públicas sanitarias, en el ámbito de sus competencias, 

tienen que garantizar la ausencia de cualquier forma de discriminación en el acceso 
a los servicios y en las prestaciones sanitarias por razón de cualquier de las causas 
que prevé esta Ley.

La administración autonómica garantizará que no existan ningún tipo de dis-
criminación de los ciudadanos respecto a la accesibilidad en los tratamientos y 
pruebas diagnósticas en función del área geográfica de la comunidad autónoma de 
Cataluña en la que residan, estén empadronados o tengan asignado su Equipo de 
atención Primaria de referencia.

Nadie puede ser excluido de un tratamiento sanitario por la concurrencia de 
una discapacidad, edad o enfermedades preexistentes o intercurrentes, excepto que 
razones médicas así lo justifiquen, siendo competencia de la administración garan-
tizar el acceso a los tratamientos eficaces para todas las personas sea cual sea su 
diagnóstico en cumplimiento de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad.

Apartat 2
Esmena 159
SP del Partit Popular de Catalunya (17)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 11

11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per raons úniques d’edat o 
la concurrència d’una discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, llevat que 
raons mèdiques específiques del pacient així ho justifiquin.

Esmena 160
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (15)
D’addició al punt 2 de l’article 11. Sanitat

11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari, especialment els menors 
d’edat i les persones embarassades, incloent-hi la interrupció de l’embaràs, per la 
concurrència d’una discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, o per tro-
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bar-se en situació administrativa de no resident o de sensellarisme, llevat que raons 
mèdiques així ho justifiquin.

Esmena 161
GP Socialistes i Units per Avançar (34)
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 11

Article 11. Sanitat
11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per la concurrència d’una 

discapacitat o malalties preexistents o intercurrents, o per trobar-se en situació de 
sensellarisme, llevat que raons mèdiques així ho justifiquin

Esmena 162
GP de Catalunya en Comú Podem (51)
D’addició i supressió a l’apartat 2 de l’article 11

2. Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari per la concurrència d’una dis-
capacitat o malalties preexistents o intercurrents, o altre situació prevista en aquesta 
llei, llevat que raons mèdiques així ho justifiquin.

Enmienda 163
GP de Ciutadans (49)
De modificación del apartado 2 del artículo 11

Salud
11.2 Nadie puede ser excluido de un tratamiento sanitario por la concurrencia de 

una discapacidad, edad o enfermedades preexistentes o intercurrentes, excepto que 
razones médicas así lo justifiquen.

Apartat 3
Esmena 164
SP del Partit Popular de Catalunya (18)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 11

11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, dones embarassades, als infants i adolescents, les persones amb discapaci-
tat, que pateixin malalties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase 
terminal, síndromes incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, 
amb problemes de drogodependència, en situació de vulnerabilitat, d’exclusió so-
cial, minories ètniques, col·lectius religiosos, entre d’altres, i, en general, persones 
pertanyents a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi 
efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

Esmena 165
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (16)
D’addició al punt 3 de l’article 11. Sanitat

11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, als infants i adolescents, les persones amb discapacitat, que pateixin malal-
ties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes 
incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltractament, supervivents de la 
violència masclista, inclosa la violència sexual, amb problemes de drogodependèn-
cia, persones migrades i refugiades, víctimes de tràfic d’éssers humans, les persones 
trasngènere, treballadores sexuals, minories ètniques, col·lectius religiosos, perso-
nes en situació de sensellarisme entre d’altres, i, en general, persones pertanyents 

Fascicle segon
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a grups en risc d’exclusió, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi efectius dels 
serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

Esmena 166
GP Socialistes i Units per Avançar (35)
De modificació a l’apartat 3 de l’article 11

Article 11. Sanitat
11.3 Les administracions sanitàries garantiran accions destinades a aquells 

grups de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les per-
sones joves, els infants, la gent adolescent, les persones grans, les persones amb 
discapacitat, que pateixin malalties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives 
o en fase terminal, síndromes incapacitants, portadores de virus, víctimes de mal-
tractament, amb problemes de drogodependència, minories culturals o ètniques, col-
lectius religiosos, entre d’altres, i, en general, persones pertanyents a grups en risc 
d’exclusió, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi efectius dels serveis sanitaris 
d’acord amb les seves necessitats.

Esmena 167
GP de Catalunya en Comú Podem (52)
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 11

3. Les administracions sanitàries promouen garanteixen l’accés als serveis sa-
nitaris i accions destinades a aquells grups de població que presentin necessitats 
sanitàries específiques, com ara les persones joves, les persones grans, als infants 
i adolescents, les dones embarassades, les persones transgènere, les persones amb 
discapacitat, que pateixin malalties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives 
o en fase terminal, síndromes incapacitants, portadores de virus, a les víctimes de 
qualsevol forma de violència de gènere, inclosa la violència sexual, així com altres 
col·lectius com els migrants, les víctimes de tràfic d’éssers humans, víctimes de mal-
tractament, amb problemes de drogodependència, minories ètniques, col·lectius reli-
giosos, persones en situació de sensellarisme, entre d’altres, i, en general, persones 
pertanyents a grups en risc d’exclusió situació de vulnerabilitat i les que estan en 
exclusió social previstos en aquesta llei, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi 
efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

Enmienda 168
GP de Ciutadans (50)
De modificación del apartado 3 del artículo 11

11.3 Las administraciones sanitarias deberán promover acciones para garanti-
zar la igualdad de trato y respeto a la dignidad intrínseca de las personas, mediante 
la prevención de la discriminación y actos o conductas de intolerancia que podrán 
consistir en el desarrollo de programas y destinadas a aquellos grupos de población 
que presenten necesidades sanitarias específicas, como por ejemplo las personas 
mayores, los niños y adolescentes, las personas con discapacidad, que sufran dolen-
cias mentales, crónicas, minoritarias, degenerativas o en fase terminal, síndromes 
incapacitantes, portadoras de virus, víctimas de maltrato, con problemas de depen-
dencia a sustancias y adicciones sociales.

Esmena 169
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (26)
D’addició

11.3 Les administracions sanitàries promouen accions destinades a aquells grups 
de població que presentin necessitats sanitàries específiques, com ara les persones 
grans, als infants i adolescents, les dones embarassades, les persones amb disca-
pacitat, que pateixin malalties mentals, cròniques, minoritàries, degeneratives o en 
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fase terminal, síndromes incapacitants, portadores de virus, víctimes de maltracta-
ment, amb problemes de drogodependència, minories ètniques, col·lectius religiosos, 
persones transgènere, entre d’altres, i, en general, persones pertanyents a grups en 
risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de garantir un accés i 
gaudi efectius dels serveis sanitaris d’acord amb les seves necessitats.

Apartat 4
Esmena 170
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (17)
D’addició al punt 4 de l’article 11. Sanitat

11.4 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, despleguen accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, 
que poden consistir en el desplegament de plans i programes d’adequació sanitària. 
Així com plans de formació i sensibilització dirigits a les treballadores de la salut 
sobre el dret a la igualtat de tracte i a no ser discriminat en l’àmbit de la salut.

Esmena 171
GP Socialistes i Units per Avançar (36)
De modificació de l’apartat 4 de l’article 11

Article 11. Sanitat
11.4 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-

cies, despleguen accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació, 
que podran consistir en el desplegament de plans i programes d’adequació sanitària. 
A més, les administracions publiques sanitàries han de vigilar que les condicions 
per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació de les perso-
nes migrants en situació irregular.

Addició de nous apartats
Esmena 172
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (14)
D’addició del punt 11.2 a l’article 11. Sanitat

11.2 Les administracions públiques sanitàries han de garantir que les condicions 
per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació de les per-
sones migrades en situació administrativa irregular.

Esmena 173
GP Socialistes i Units per Avançar (37)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 11

Article 11. Sanitat
11.5 Les administracions públiques sanitàries promouen mesures per la no dis-

criminació per malaltia: 
a) Promoure l’eliminació de totes aquelles actituds, normes i pràctiques que ge-

nerin estigma, discriminació i/o tracte diferent per motius de malaltia, en els àmbits 
laboral, social, escolar i econòmic, així com impulsar l’estudi i revisió de les actuals 
limitacions per motius de malaltia en l’accés a l’ocupació i els serveis per tal de mo-
dificar aquelles normatives que no s’adeqüin a les necessitats de salut actuals.

b) Incidir i ampliar la protecció contra la discriminació per motiu de malaltia, a 
la família i a l’entorn de la persona afectada per la malaltia.

c) Impulsar mesures sobre la importància d’un ús adequat del llenguatge, per 
part dels mitjans de comunicació, per evitar que es generin connotacions negatives 
i una estigmatització social per motius de salut, per part de la societat i de l’opinió 
pública.
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Esmena 174
GP Socialistes i Units per Avançar (38)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 11

Article 11. Sanitat
11.6 Deure d’intervenció
Qualsevol professional de l’administració pública de Catalunya, en cas de co-

neixement d’una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o vio-
lència, té el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan com-
petent.

Esmena 175
GP Socialistes i Units per Avançar (39)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 11

Article 11. Sanitat
11.7 Les administracions públiques sanitàries han de vigilar que les condicions 

municipals per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació 
de les persones migrants en situació administrativa irregular.

Esmena 176
GP Socialistes i Units per Avançar (40)
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 11

Article 11. Sanitat
11.8 Els centres sanitaris i els equipaments mèdics han de comptar amb els crite-

ris d’accessibilitat necessaris per tal que tothom en pugui fer ús en igualtat de con-
dicions.

Esmena 177
GP de Catalunya en Comú Podem (53)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 11

5. Les administracions públiques sanitàries han de vetllar que les condicions mu-
nicipals per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació de 
les persones migrants en situació administrativa irregular, i altres grups previstos 
en aquesta llei.

Esmena 178
GP de Catalunya en Comú Podem (54)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 11

6. El centres sanitaris específics hauran de tenir un servei d’urgències, per tal de 
poder atendre les persones del seu àmbit d’actuació, així com per assessorar els ser-
veis d’urgències dels centres sanitaris generals.

Esmena 179
GP de Catalunya en Comú Podem (55)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 11

7. L’administració sanitària ha d’assegurar que no es produeixin discriminacions 
per raó de sexe o gènere en l’atenció sanitària, tant en la prescripció de tractaments, 
medicaments o temps d’espera, establint els mecanismes de monitorització i control, 
introduint la perspectiva de gènere en els protocols, especialment en les indicacions 
de priorització dels casos, i establint actuacions per a tal efecte.
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Esmena 180
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (25)
D’addició d’un nou subapartat

11.2 bis. Ningú no pot ser exclòs d’una atenció i tractament sanitari per trobar-se 
en una situació administrativa no regularitzada o per qualsevol altre motiu.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 155, 156, 157 i 158 que consisteix a:
• donar la redacció següent al títol de l’article 11: «Article 11. Salut»
• donar la redacció següent a l’apartat 1 de l’article 11: «11.1 Les administracions 

públiques i les entitats privades sanitàries, en l’àmbit de les seves competències, te-
nen l’obligació de no discriminar i garanteixen, vetllen i fomenten els principis d’i-
gualtat de tracte i no discriminació i l’absència de qualsevol forma de discriminació 
en l’accés als centres sanitaris, als béns, als serveis i a les prestacions sanitàries per 
raó de qualsevol de les causes que preveu aquesta Llei i mantenint l’equitat territo-
rial.»

– les esmenes núm. 160, 161 i 163 que consisteix a donar la redacció següent a 
l’apartat 2 de l’article 11: «11.2 Ningú no pot ser exclòs d’un tractament sanitari, es-
pecialment els menors d’edat i les persones embarassades, incloent-hi la interrupció 
de l’embaràs per la concurrència d’una discapacitat, edat o malalties preexistents 
o intercurrents, o per trobar-se en situació de sensellarisme, llevat que raons mèdi-
ques així ho justifiquin.»

– les esmenes núm. 164, 165, 166, 167, 168 i 169 que consisteix a donar la redac-
ció següent a l’apartat 3 de l’article 11: «11.3 Les administracions sanitàries garantir 
accions destinades a aquells grups de població que presentin necessitats sanitàries 
específiques, com ara les persones grans, als infants i adolescents, les dones emba-
rassades, les persones amb discapacitat, que pateixin malalties mentals, cròniques, 
minoritàries, degeneratives o en fase terminal, síndromes incapacitants, portadores 
de virus, víctimes de maltractament, supervivents de la violència masclista, inclosa 
la violència sexual, amb problemes de drogodependència i addiccions social, mi-
nories ètniques, persones transgènere, persones en situació de sensellarisme entre 
d’altres, i, en general, persones pertanyents a grups en risc d’exclusió o en situació 
de vulnerabilitat, amb la finalitat de garantir un accés i gaudi efectius dels serveis 
sanitaris d’acord amb les seves necessitats.»

– les esmenes núm. 172, 175 i 177 que consisteix a addicionar un nou l’apartat 4 
bis a l’article 11 amb a redacció següent: «11.4 bis. Les administracions públiques 
han de vigilar que les condicions municipals per a la inscripció a l’empadronament 
no comporten una discriminació de les persones migrants en situació administrativa 
irregular i altres grups previstos en aquesta llei.»

– l’esmena núm. 173 que consisteix a addicionar un nou l’apartat 4 ter a l’article 
11 amb a redacció següent: «11.4 ter. Les administracions públiques sanitàries han 
de garantir mesures per la no-discriminació per malaltia: 

a) Promoure l’eliminació de totes aquelles actituds, normes i pràctiques que ge-
nerin estigma, discriminació i/o tracte diferent per motius de malaltia, en els àmbits 
laboral, social, escolar i econòmic, així com impulsar l’estudi i revisió de les actuals 
limitacions per motius de malaltia en l’accés a l’ocupació i els serveis per tal de mo-
dificar aquelles normatives que no s’adeqüin a les necessitats de salut actuals.

b) Incidir i ampliar la protecció contra la discriminació per motiu de malaltia, a 
la família i a l’entorn de la persona afectada per la malaltia.

c) Impulsar mesures sobre la importància d’un ús adequat del llenguatge, per 
part dels mitjans de comunicació, per evitar que es generin connotacions negatives 
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i una estigmatització social per motius de salut, per part de la societat i de l’opinió 
pública.»

– l’esmena núm. 179 que consisteix a addicionar un nou l’apartat 4 quinquies. a 
l’article 11 amb a redacció següent: «11.4 quinquies. L’administració sanitària ha 
d’assegurar que no es produeixin discriminacions per raó de sexe o gènere en l’aten-
ció sanitària, tant en la prescripció de tractaments, medicaments o temps d’espera, 
establint els mecanismes de monitorització i control, introduint la perspectiva de 
gènere en els protocols, especialment en les indicacions de priorització dels casos, i 
establint actuacions per a tal efecte.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 170.

TEXT PRESENTAT

Article 12. Serveis socials
12.1 Les administracions públiques catalanes han de garantir la prestació dels 

serveis socials sense cap mena de discriminació, i el seu ús efectiu en condicions 
d’igualtat, equitat i justícia redistributiva, en els termes que preveu la normativa de 
serveis socials.

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat i la justícia social i han 
de procurar l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 2
Esmena 181
SP del Partit Popular de Catalunya (19)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat, la inclusió, la diversitat 
i la justícia social i han de procurar l’atenció prioritària de les persones en situació 
de vulnerabilitat.

Esmena 182
GP de Catalunya en Comú Podem (56)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 12

2. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions de 
serveis socials s’han de basar en la igualtat, la solidaritat, la tolerància, la llibertat, 
el respecte a la dignitat humana, l’atenció centrada en la persona i la justícia social 
i han de procurar l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat 
i d’aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social per un motiu de discri-
minació.

Esmena 183
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (27)
D’addició

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la justícia 
social i l’atenció centrada en la persona, han de facilitar l’accés a les mesures ne-
cessàries per a les persones que es troben en risc d’exclusió social i han de procurar 
l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat.
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Addició de nous apartats
Esmena 184
GP Socialistes i Units per Avançar (41)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 12

Article 12. Serveis socials
12.3 Les polítiques i actuacions de serveis socials s’han de basar en la igualtat, 

la solidaritat, la justícia social i l’atenció centrada en la persona, i han de procu-
rar la cobertura de les necessitats bàsiques, la promoció de l’autonomia personal i 
l’atenció a la dependència de la ciutadania.

Esmena 185
GP de Catalunya en Comú Podem (57)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 12

3. Les administracions han de garantir la igualtat de tracte i no discriminació 
en l’accés als drets, prestacions i ajudes socials a totes les persones en les mateixes 
condicions.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i: 

– les esmenes núm. 182, 183 i 184 que consisteix a donar la redacció següent a 
l’apartat 2 de l’article 12: «12.2. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les 
polítiques i actuacions de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la inclusió, 
la solidaritat, la justícia social, l’equitat, el respecte a la dignitat humana i l’atenció 
centrada en la persona, han de facilitar l’accés a les mesures necessàries per a les 
persones que es troben en risc d’exclusió social i han de procurar l’atenció priori-
tària i la cobertura de les necessitats bàsiques, l’autonomia personal i l’atenció a la 
dependència de les persones en situació de vulnerabilitat.

– l’esmena núm. 185 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 3 de 
l’article 12: «12.3. Les administracions han de garantir la igualtat de tracte i no-dis-
criminació en l’accés als drets, serveis, prestacions i ajudes socials a totes les perso-
nes en les mateixes condicions.»

TEXT PRESENTAT

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones 
amb discapacitat i les persones grans
Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 

de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei 
i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els 
adolescents, els joves, les persones amb discapacitat i les persones grans per millo-
rar les seves condicions de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a 
diferents béns i serveis essencials.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 186
SP del Partit Popular de Catalunya (20)
D’addició a l’article 13

Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 
de garantir que no es produeixin situacions discriminatòries que preveu aquesta Llei 
i han d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els 
adolescents, els joves, les minories culturals, les persones amb discapacitat o tras-
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torn mental i les persones grans per millorar les seves condicions de vida, afavorir 
la seva incorporació a la feina o l’accés a diferents béns i serveis essencials.

Esmena 187
GP Socialistes i Units per Avançar (42)
D’addició a l’article 13

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones amb 
discapacitat, les persones grans i els i les menors immigrants que arriben al nostre 
país [...] destinades a protegir i suavitzar la situació en que viuen els infants, [...], les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les persones grans [...]. Alhora, han 
de promoure l’empoderament, així com assegurar l’acompanyament necessari per 
desenvolupar el seu projecte de vida.

Per tal de combatre la discriminació per discapacitat han de: 
a) Desenvolupar plenament la Llei d’adaptació normativa a la Convenció Inter-

nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per tal d’aconseguir la 
plena inclusió de les persones amb discapacitat, respectant la seva dignitat i garan-
tint el ple i efectiu exercici dels seus drets en igualtat de condicions, i l’autonomia 
personal.

b) Reforçar la protecció jurídica contra la discriminació i delictes d’odi per raó 
de discapacitat, garantint l desenvolupament autonòmic del sistema d’infraccions i 
sancions previst en l’actual legislació i la seva efectiva posada en marxa, promoci-
onant el sistema d’arbitratge previst i incorporant indicadors.

c) Revisar la regulació de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat 
i, especialment, la referida als internaments forçosos, la restricció del dret de sufragi 
i l’esterilització no consentida.

Les mesures per garantir la no discriminació per edat han: 
a) D’analitzar les limitacions en funció de l’edat respecte a l’accés de les perso-

nes a activitats, recursos i serveis públics o privats.
b) De realitzar un Pla d’Actuació Intergeneracional, per tal d’impulsar la tro-

bada entre generacions, fomentant el coneixement i educant contra els estereotips, 
sensibilitzant respecte a la no discriminació per edat, evitant que aquesta no sigui 
motiu d’exclusió i impulsant iniciatives que facin de l’àmbit públic i polític un espai 
intergeneracional.

Esmena 188
GP de Catalunya en Comú Podem (58)
D’addició a l’article 13

Les entitats i les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la present Llei han 
de garantir els drets de la infància, adolescència, la joventut i la gent gran a una 
vida digna i a l’autonomia personal i no ser subjecte de discriminació, i que no es 
produeixin situacions discriminatòries i d’intolerància que preveu aquesta Llei i han 
d’establir, si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els adoles-
cents, els joves, menors no acompanyats o acompanyades, les persones amb dis-
capacitat i/o trastorn mental i les persones grans per millorar les seves condicions 
de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a diferents béns i serveis 
essencials. Cal promoure, doncs, l’empoderament, així com garantir l’acompanya-
ment necessari per poder desenvolupar el seu projecte de vida.

En particular, les Administracions i òrgans competents prendran les mesures 
necessàries per donar ple compliment als tractats internacionals específics per a 
aquests grups humans.
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Enmienda 189
GP de Ciutadans (51)
De modificación en el artículo artículo 13 

Atención a la infancia, la adolescencia, la juventud, las personas con discapaci-
dad y las personas mayores.

13.1 La administración pública tiene que garantizar que no se produzcan situ-
aciones de discriminación y vulneración del derecho a la igualdad, y en virtud de 
esta obligación velará para que las entidades, administraciones públicas y las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, igualmente tienen 
que garantizar, que no se produzcan situaciones discriminatorias que prevé esta 
Ley estableciendo si es el caso, acciones positivas destinadas a proteger los niños, 
los adolescentes, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas grandes 
para mejorar sus condiciones de vida, favorecer su incorporación en el trabajo o el 
acceso a diferentes bienes y servicios esenciales.

Esmena 190
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (28)
D’addició i modificació

Article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, les persones amb 
discapacitat i les persones grans

Les administracions públiques han de garantir els drets de la infància, l’adoles-
cència, la joventut, les persones amb discapacitat i les persones grans a una vida 
digna, a l’autonomia personal i a no ser subjectes de discriminació, i han d’establir, 
si és el cas, accions positives destinades a protegir els infants, els adolescents, els 
joves, les persones amb discapacitat i les persones grans per millorar les seves con-
dicions de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a diferents béns i 
serveis essencials, així com garantir l’acompanyament necessari per poder desen-
volupar el seu projecte de vida.

Addició de nous apartats
Esmena 191
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (18)
D’addició del punt 2 a l’article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, 
les persones amb discapacitat i les persones grans

13.2. La gestió i la provisió dels serveis d’atenció a la infància, l’adolescència, 
la joventut, les persones amb discapacitat i les persones seran únicament públiques 
com forma de garantir igualtat grans amb l’objectiu de garantir que no es pro-
dueixin situacions de discriminació previstes en la present Llei.

Esmena 192
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (19)
D’addició del punt 3 a l’article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la joventut, 
les persones amb discapacitat i les persones grans

13.3. Les administracions públiques d’atenció a la infància no podran desvincu-
lar-se d’un jove que ha estat tutelat sense garantia d’accés a l’habitatge i a un con-
tracte laboral.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 188 i 190 que consisteix a donar la redacció següent a l’aparta 2 
de l’article 13: «13.2. Les administracions públiques han de garantir els drets de la 
infància, l’adolescència, la joventut, les minories culturals i religioses, les persones 
amb discapacitat o trastorn mental i les persones grans a una vida digna, a l’auto-
nomia personal i a no ser subjectes de discriminació, i han d’establir, si és el cas, 
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accions positives destinades a protegir els infants, els adolescents, els joves, els joves 
migrants sols, les persones amb discapacitat i les persones grans per millorar les se-
ves condicions de vida, afavorir la seva incorporació a la feina o l’accés a diferents 
béns i serveis essencials, així com promoure el seu apoderament i garantir l’acom-
panyament necessari per poder desenvolupar el seu projecte de vida.»

TEXT PRESENTAT

Article 14. Habitatge
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de garantir que les polítiques d’habitatge respectin el dret a la igualtat de tracte 
i previnguin la discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present Llei.

Alhora, han de tenir en compte, en la seva elaboració, les necessitats dels grups 
amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 193
GP Socialistes i Units per Avançar (43)
De modificació de l’article 14. Nova redacció

Article 14. Habitatge
1. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de garantir que les polítiques d’habitatge respectin el dret a la igualtat de tracte 
i previnguin la discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present Llei.

Alhora, han de tenir en compte, en la seva elaboració, les necessitats dels grups 
amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei, en especial la situació de les persones sense llar, ja que la seva si-
tuació de discriminació està directament vinculada, entre altres coses, a la manca 
d’habitatge.

2. Les autoritats competents en matèria d’habitatge i ordenació urbana hauran 
d’evitar en els plans d’habitatge públic la concentració (en habitatges, urbanitzaci-
ons o barris) de persones o grups afectats per algunes de les causes de discrimina-
ció recollides en la present llei. Així mateix les administracions públiques hauran 
d’impulsar polítiques integrals d’inclusió i implementar les mesures necessàries per 
l’eradicació dels nuclis d’infrahabitatge.

3. Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobiliària 
estaran igualment obligats a respectar en les seves operacions comercials el dret a 
la igualtat de tracte i no discriminació.

En particular, queda prohibit: 
a) Refusar una oferta de compra o arrendament, o refusar l’inici de les negocia-

cions o de qualsevol altra manera impedir o denegar la compra o arrendament d’un 
habitatge per raó d’alguna de les causes de discriminació previstes en la present llei, 
quan s’hagués realitzat una oferta pública de venda o arrendament.

b) Discriminar a una persona quant als termes o condicions de la venda o arren-
dament d’un habitatge amb fonament en les referides causes.

4. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de garantir el dret a l’habitatge, a l’aigua, llum i gas, respectant el principi de 
la igualtat de tracte i la no discriminació per qualsevol de les causes que preveu la 
present llei. S’ha de prendre mesures per a evitar l’exclusió de la gent gran i la gen-
trificació, i eliminar tots els requisits discriminatòries en l’accés a l’habitatge social 
i a les ajudes per a cobrir les despeses energètiques, entre altres, les exigències de 
demostrar un període de residència a Catalunya imposada només sobre les perso-
nes immigrades.
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5. Les administracions públiques han de vetllar perquè els plans per l’eradicació 
del barraquisme o dels assentaments informals compleixen amb les garanties inter-
nacionals contra els desallotjaments forçosos i no provoquen un impacte despropor-
cionat en alguns grups o minories.

Esmena 194
GP de Catalunya en Comú Podem (59)
De modificació de l’article 14 que passa a ser apartat 1 d’aquest article i resta 
redactat de la següent manera 

1. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de garantir el dret a l’habitatge, a l’aigua, llum i gas, i que la seva legislació, 
polítiques i pràctiques respectin i promoguin el principi de la igualtat de tracte i la 
no discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present llei. S’ha de pren-
dre mesures per a evitar l’exclusió de la gent gran i la gentrificació, i eliminar tots 
els requisits discriminatòries en l’accés a l’habitatge i a les ajudes per a cobrir les 
despeses energètiques o de permanència a l’habitatge, entre altres, les exigències de 
demostrar un període de residència a Catalunya imposada només sobre les perso-
nes immigrades.

Tanmateix, han de vetllar perquè els plans per l’eradicació del barraquisme o 
dels assentaments informals compleixen amb les garanties internacionals contra 
els desallotjaments forçosos i no provoquen un impacte desproporcionat en alguns 
grups o minories en situació d’especial vulnerabilitat i no impliquen cap mena de 
discriminació.

Esmena 195
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (29)
D’addició

Article 14. Habitatge
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de garantir que les polítiques d’habitatge respectin el dret a la igualtat de tracte 
i previnguin la discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present Llei.

Alhora, han de tenir en compte, en la seva elaboració, les necessitats dels grups 
amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei.

Les administracions públiques han de promoure l’accés a serveis d’acolliment 
temporal a persones en situació d’exclusió social que no disposen de condicions 
sociofamiliars i d’atenció per romandre al seu habitatge quan aquesta situació és 
deguda o agreujada per una circumstància discriminatòria. Les administracions 
públiques han de vetllar perquè els prestadors de serveis immobiliaris respectin en 
les operacions de venda, arrendament o intermediació el dret a la igualtat de tracte 
i no discriminació.

Addició de nous apartats
Esmena 196
GP de Catalunya en Comú Podem (60)
D’addició d’un apartat 2 de l’article 14

2. Les autoritats competents en matèria d’habitatge i ordenació urbana han 
d’evitar en els plans d’habitatge públic la concentració de persones o grups afectats 
per algunes de les causes de discriminació recollides en la present llei. Així mateix 
les administracions públiques impulsaran polítiques integrals d’inclusió i implemen-
tar les mesures necessàries per l’eradicació dels nuclis d’infravivenda.
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Esmena 197
GP de Catalunya en Comú Podem (61)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 14

3. Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobilià-
ria, públics o privats, estan obligats a respectar en les seves operacions comercials 
el dret a la igualtat de tracte i no discriminació.

En particular, queda prohibit: 
a) Refusar una oferta de compra o arrendament, o refusar l’inici de les negocia-

cions o de qualsevol altra manera impedir o denegar la compra o arrendament d’un 
habitatge, per raó d’alguna de les causes de discriminació previstes en la present 
Llei, quan es hagués fet una oferta pública de venda o arrendament.

b) Discriminar una persona pel que fa als termes o condicions de la venda o ar-
rendament d’un habitatge amb fonament en les referides causes.

El que preveuen els paràgrafs anteriors és aplicable també als locals de negoci.

Esmena 198
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (20)
D’addició del punt 2 a l’article 14. Habitatge

14.2. Les administracions públiques han de vetllar perquè els plans per l’eradi-
cació del barraquisme o dels assentaments informals compleixen amb les garanties 
internacionals contra els desallotjaments forçosos i no provoquen un impacte des-
proporcionat en alguns grups o minories.

Esmena 199
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (21)
D’addició del punt 3 a l’article 14. Habitatge

14.3. Les administracions públiques han de vetllar per eradicar qualsevol dis-
criminació en l’exercici del dret a l’habitatge, per mitjà de l’establiment de mesures 
d’acció positiva en favor de col·lectius vulnerables i de la penalització de conductes 
discriminatòries en l’accés a l’habitatge.

Esmena 200
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (22)
D’addició del punt 4 a l’article 14. Habitatge

14.4. Promoure la diversitat i la cohesió socials en els barris i els sectors residen-
cials de les ciutats i els pobles, com a garantia d’una adequada integració en l’en-
torn urbà, i prevenir fenòmens de segregació, exclusió, discriminació o assetjament 
per raons socioeconòmiques, demogràfiques, de gènere, culturals, religioses, de si-
tuació administrativa o de qualsevol altra mena.

Esmena 201
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (23)
D’addició del punt 5 a l’article 14. Habitatge

14.5. És obligació de l’administració pública desplegar totes les mesures necessà-
ries, a través de la promoció de plans i programes, per garantir la igualtat de trac-
te en l’accés, atribució, disponibilitat, qualitat i gaudi de l’habitatge i especialment 
d’aquelles persones més vulnerables, com les minories ètniques, les persones sense 
llar, les persones amb discapacitat, les migrants i les dones víctimes de violència de 
gènere en totes les seves formes.
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Esmena 202
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (24)
D’addició del punt 6 a l’article 14. Habitatge

14.6. Queden prohibits els desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer 
sense garantir d’una alternativa residencial o un reallotjament digne, els desnona-
ments en data oberta tal i com estableix el Decret llei de mesures urgents per millo-
rar l’accés a l’habitatge, també resten prohibits els desnonaments extrajudicials a 
través d’empreses privades.

Esmena 203
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (25)
D’addició del punt 7 a l’article 14. Habitatge

14.7. Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobi-
liària estaran igualment obligats a respectar en les seves operacions comercials el 
dret a la igualtat de tracte i no-discriminació.

En particular, queda prohibit: 
a) Refusar una oferta de compra o arrendament, o refusar l’inici de les negocia-

cions o de qualsevol altra manera impedir o denegar la compra o arrendament d’un 
habitatge per raó de les causes de discriminació previstes en la present llei, quan 
s’hagués realitzat una oferta pública de venda o arrendament. Especialment per mo-
tiu de situació administrativa irregular.

b) Discriminar a una persona pel que fa als termes o condicions de la venda o 
arrendament d’un habitatge amb fonament en les referides causes.

El previst en els paràgrafs anteriors serà aplicable als locals de negoci.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 i 203 que consisteix a 
donar la redacció següent a l’article 14: «14.1. Les administracions públiques catala-
nes, en l’àmbit de les seves competències, han de garantir que les polítiques d’habi-
tatge respectin i promoguin el dret a la igualtat de tracte i previnguin la discrimina-
ció per qualsevol de les causes que preveu la present Llei. En l’elaboració d’aquestes 
polítiques, han de tenir en compte les necessitats dels grups amb més dificultats per 
a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu aquesta Llei, i en especial la 
situació de les persones sense llar, ja que la seva situació de discriminació està di-
rectament vinculada, entre altres coses, a la manca d’habitatge.

14.2. En concret, les administracions públiques catalanes, especialment les au-
toritats competents en habitatge i ordenació urbana han d’impulsar polítiques inte-
grals d’inclusió en matèria d’habitatge a través de:

a) Desplegar totes les mesures necessàries, amb la promoció de plans i progra-
mes d’habitatge, per garantir la igualtat de tracte en l’accés, atribució, disponibili-
tat, qualitat i gaudi de l’habitatge, especialment d’aquelles persones més vulnerables, 
com les minories ètniques, les persones sense llar, les persones amb discapacitat, les 
migrants i les dones víctimes de violència de gènere en totes les seves formes. En les 
redaccions d’aquests plans d’habitatge i l’ordenació urbanística s’evitarà la concen-
tració (en habitatges, urbanitzacions o barris) de persones o grups afectats per algu-
nes de les causes de discriminació recollides en la present llei, i s’implementaran les 
mesures necessàries per l’eradicació dels nuclis d’infrahabitatge.

b) garantir el dret a l’habitatge i el dret d’accés als subministraments bàsics 
d’aigua potable, gas i electricitat, respectant el principi de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present llei.

c) prendre mesures per a evitar l’exclusió de la gent gran i la gentrificació, i eli-
minar tots els requisits discriminatoris en l’accés a l’habitatge social i a les ajudes 
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per a cobrir les despeses energètiques, entre altres, les exigències de demostrar un 
període de residència a Catalunya imposada només sobre les persones immigrades.

d) promoure l’accés a serveis d’acolliment temporal a persones en situació d’ex-
clusió social que no disposen de condicions sociofamiliars i d’atenció per romandre 
al seu habitatge quan aquesta situació és deguda o agreujada per una circumstància 
discriminatòria.

e) vetllar perquè els plans per a l’eradicació del barraquisme o dels assentaments 
informals compleixin amb les garanties internacionals contra els desallotjaments 
forçosos, i no provoquin un impacte desproporcionat en alguns grups o minories en 
situació d’especial vulnerabilitat ni impliquin cap mena de discriminació.

f) promoure la diversitat i la cohesió socials en els barris i els sectors residen-
cials de les ciutats i els pobles, com a garantia d’una adequada integració en l’en-
torn urbà, i prevenir fenòmens de segregació, exclusió, discriminació o assetjament 
per raons socioeconòmiques, demogràfiques, de gènere, culturals, religioses, de si-
tuació administrativa o de qualsevol altra mena.

g) vetllar per eradicar qualsevol discriminació en l’exercici del dret a l’habitat-
ge, per mitjà de l’establiment de mesures d’acció positiva en favor de col·lectius vul-
nerables i de la penalització de conductes discriminatòries en l’accés a l’habitatge.

14.3. Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobi-
liària, públics o privats, estaran obligats a respectar en les seves operacions comer-
cials, tant per habitatges com per locals de negoci, el dret a la igualtat de tracte i 
no-discriminació.

En particular, queda prohibit:
a) Refusar una oferta de compra o arrendament, o refusar l’inici de les negocia-

cions o de qualsevol altra manera impedir o denegar la compra o arrendament d’un 
habitatge per raó d’alguna de les causes de discriminació previstes en la present llei, 
quan s’hagués realitzat una oferta pública de venda o arrendament, especialment 
per motiu de situació administrativa irregular.

b) Discriminar a una persona quant als termes o condicions de la venda o arren-
dament d’un habitatge amb fonament en les referides causes.»

TEXT PRESENTAT

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.1 Les condicions d’accés, permanència, ús i gaudi dels establiments o espais 

oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives han de garantir l’absèn-
cia de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta 
Llei.

15.2 Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’es-
pectacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible 
els criteris i les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com 
complir la resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública 
concurrència.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 204
GP Socialistes i Units per Avançar (44)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 15

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.1 [...] que preveu aquesta Llei.
La prohibició de discriminació regulada a l’apartat anterior comprèn tant les 

condicions d’accés als locals o establiments com la permanència als mateixos, així 
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com l’ús i gaudi dels serveis que es presten, i s’entén sense perjudici de l’existència 
d’organitzacions, activitats o serveis destinats exclusivament a la promoció de grups 
identificats per algunes de les causes esmentades en aquesta Llei.

Esmena 205
GP de Catalunya en Comú Podem (62)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 15

1. Les administracions públiques catalanes han de garantir les condicions d’ac-
cés, permanència, ús i gaudi dels establiments o espais oberts al públic, espectacles 
públics o activitats recreatives han de garantir l’absència de qualsevol forma de dis-
criminació i intolerància per raó de les causes que preveu aquesta Llei.

Apartat 2
Esmena 206
GP Socialistes i Units per Avançar (45)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 15

Article 15. Establiments o espais oberts al públic
15.2 [...] en un espai visible, per a totes les persones, adaptats a lectura fàcil i si 

s’escau amb sistema pictogràfic i infoaccessible, complementari, els criteris [...].»
Així mateix, han de complir amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibili-

tat, on es recull en el seu article 34 que: «Els espais i els serveis d’ús públic han de 
disposar dels elements d’informació i de senyalització, tant als espais interiors com 
exteriors, que permetin a les persones amb discapacitat de percebre la informació 
rellevant d’una manera autònoma, i han de disposar també dels mitjans de suport 
adequats per a facilitar-los la comunicació i la interacció bàsiques i essencials per 
a l’ús del servei o l’espai esmentats.»

Esmena 207
GP de Catalunya en Comú Podem (64)
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 15

2. Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’espec-
tacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible 
els criteris i les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com 
complir la resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública 
concurrència i, amb caràcter previ a la seva aplicació, els comunicaran a les admi-
nistracions públiques competents que, si escau, han de autoritzar-los quan així ho 
disposi la seva legislació pròpia.

Esmena 208
SP del Partit Popular de Catalunya (21)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 15

15.2 Les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores d’espec-
tacles públics o activitats recreatives han de donar a conèixer en un espai visible, de 
lectura fàcil i amb sistema pictogràfic complementari els criteris i, de forma explí-
cita, les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, així com complir 
la resta de normativa sectorial d’aplicació en matèria de locals de pública concur-
rència.

Addició de nous apartats
Esmena 209
SP del Partit Popular de Catalunya (22)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 15

[...] locals de pública concurrència.
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15.3 Els establiment comercials tindran disponibles fulls de reclamació, i qual-
sevol altre document d’interès, en lectura fàcil per a qualsevol persona que així ho 
demani.

Esmena 210
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (26)
D’addició del punt 3 a l’article 15. Establiments o espais oberts al públic

15.3. Es prohibirà la difusió de publicitat discriminatòria per raó de les causes 
que preveu aquesta Llei.

Esmena 211
GP de Catalunya en Comú Podem (63)
D’addició d’un nou apartat 1 bis a l’article 15

1 bis. La prohibició de discriminació que regula l’apartat anterior comprèn tant 
les condicions d’accés als locals o establiments com la permanència en els matei-
xos, així com l’ús i gaudi dels serveis que es presten en ells, i s’entén sense perjudi-
ci de l’existència d’organitzacions, activitats o serveis destinats exclusivament a la 
promoció de grups identificats per algunes de les causes esmentades a l’article dos.

Esmena 212
GP de Catalunya en Comú Podem (65)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 15

3. Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els organitzadors d’es-
pectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir-hi l’accés o a expulsar-ne 
les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 

a) Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per raó de nai-
xement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, 
orientació o identitat sexual, infermetat o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social prevista en aquesta llei.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària u ob-
jectes que incitin a la violència o a la discriminació.

Esmena 213
GP de Catalunya en Comú Podem (66)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 15

4. Es prendran mesures de suport, en forma d’assessorament i crèdits tous, als 
locals de concurrència pública per tal d’assegurar l’accessibilitat universal i el ajus-
tos raonables.

Esmena 214
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (30)
D’addició d’un nou apartat

15.3 Les persones titulars dels establiments i locals a què es refereixen els apar-
tats anteriors o les organitzadores d’espectacles públics o recreatives comunicaran 
els criteris del dret d’admissió, amb caràcter previ a la seva aplicació, a les admi-
nistracions públiques competents que, si escau, han de autoritzar-los quan així ho 
disposi la seva legislació pròpia.

Esmena 215
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (31)
D’addició d’un nou apartat

15.4 Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els organitzadors 
d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir-hi l’accés o a expul-
sar-ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 
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a), Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per raó de nai-
xement, origen racial o ètnic, llengua, sexe, religió, convicció o opinió, edat, disca-
pacitat, orientació o identitat sexual, malaltia o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària u ob-
jectes que incitin a la violència o a la discriminació.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 204 i 205 que consisteix a donar la redacció següent a l’apar-
tat 1 de l’article 15: «15.1. Les administracions públiques catalanes han de garantir 
les condicions d’accés, permanència, ús i gaudi dels establiments o espais oberts 
al públic, espectacles públics o activitats recreatives han de garantir l’absència de 
qualsevol forma de discriminació i intolerància per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei.»

– l’esmena núm. 211 que consisteix a addicionar un nou apartat 1 bis a l’article 
15 amb la redacció següent: «15.1 bis. La prohibició de discriminació que regula 
l’apartat anterior comprèn tant les condicions d’accés als locals o establiments com 
la permanència en els mateixos, així com l’ús i gaudi dels serveis que es presten en 
ells, i s’entén sense perjudici de l’existència d’organitzacions, activitats o serveis des-
tinats exclusivament a la promoció de grups identificats per algunes de les causes 
esmentades a l’article dos.»

– les esmenes núm. 206, 207, 208 i 214 que consisteix a donar la redacció se-
güent a l’apartat 2 de l’article 15: «15.2. Les persones titulars dels establiments i lo-
cals o les organitzadores d’espectacles públics o activitats recreatives han de donar 
a conèixer en un espai visible, per a totes les persones, adaptats a lectura fàcil i si 
s’escau amb sistema pictogràfic i infoaccessible, complementari, els criteris i, de 
forma explícita, les limitacions que resultin de l’exercici del dret d’admissió, i, amb 
caràcter previ a la seva aplicació, els comunicaran a les administracions públiques 
competents que, si escau, han de autoritzar-los quan així ho disposi la seva legisla-
ció pròpia.

Així mateix, les persones titulars dels establiments i locals o les organitzadores 
d’espectacles públics o recreatives comunicaran els criteris del dret d’admissió, amb 
caràcter previ a la seva aplicació, a les administracions públiques competents que, si 
escau, han de autoritzar-los quan així ho disposi la seva legislació pròpia.»

– les esmenes núm. 212 i 215 que consisteix a donar la redacció següent a un nou 
apartat a  l’article 15: «15.4. Els titulars dels establiments i espais oberts al públic 
i els organitzadors d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir-hi 
l’accés o a expulsar-ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 

a) Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per raó de nai-
xement, origen racial o ètnic, llengua, sexe, religió, convicció o opinió, edat, disca-
pacitat, orientació o identitat sexual, malaltia o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.

b) Les persones que duguin i exhibeixin públicament símbols, indumentària u 
objectes que incitin a la violència o a la discriminació.»

La ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 209 i 210.
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TEXT PRESENTAT

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.1 Tots els mitjans de comunicació social han de respectar el dret a la igualtat 

de tracte i evitar tota forma de discriminació en el tractament de la informació, en 
els seus continguts i la seva programació.

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de 
comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, incloses les activitats 
de venda i publicitat que continguin.

16.3 Les administracions públiques desenvoluparan i promouran activitats d’in-
formació i campanyes de conscienciació per la promoció de la igualtat de tracte i la 
no discriminació en els termes d’aquesta llei.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 216
GP Socialistes i Units per Avançar (46)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
Tots els mitjans de comunicació social, públics i privats, respectaran el dret a la 

igualtat de tracte evitant tota forma de discriminació i/o estigmatització en el trac-
tament de la informació, en els seus continguts i la seva programació. Alhora es ga-
rantirà la presència, la visibilitat i els referents positius de persones dels col·lectius 
i de les minories afectades per les raons i les causes que estableix aquesta Llei, així 
com l’anàlisi d’experts reconeguts en aquestes matèries d’igualtat de tracte i no dis-
criminació.

Esmena 217
GP de Catalunya en Comú Podem (67)
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 16

1. Tots els mitjans de comunicació social i de la societat de la informació, inclo-
sos internet i les xarxes socials, públics i privats, han de respectar el dret a la digni-
tat de la persona i la igualtat de tracte continguts i la seva programació i evitar tota 
forma de discriminació, intolerància i estigmatització en el tractament de la infor-
mació, en els seus, incloses les activitats de venda i publicitat que continguin.

Esmena 218
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (32)
D’addició

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.1 Tots els mitjans de comunicació social, públics i privats, han de respectar 

el dret a la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació i estigmatització 
en el tractament de la informació, en els seus continguts i la seva programació, en 
el llenguatge i imatges, incloses les activitats de venda i publicitat que continguin.

Apartat 2
Esmena 219
GP Socialistes i Units per Avançar (47)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 

competències, promouran l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de comu-
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nicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’igualtat 
de tracte i no-discriminació, incloses les activitats de venda i publicitat que contin-
guin, i en especial, han de promoure la promoció de l’ús del llenguatge no sexista, 
no racista, classista, no antisemita, no xenòfob i no lgtbfòbic que eliminin de les se-
ves programacions, llenguatges, expressions i manifestacions racistes, xenòfobes i 
altres de contingut discriminatori, així com l’establiment de quotes paritàries i l’aug-
ment de la representativitat de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Esmena 220
GP de Catalunya en Comú Podem (68)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 16

2. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de 
comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, ni discriminatori al-
ludint a l’origen ètnic, racial o nacional, i incloses les activitats de venda i publicitat 
que continguin, i en especial, han de promoure l’ús del llenguatge no sexista, inclu-
siu, no classista ni racista, així com l’establiment de quotes paritàries i l’augment de 
la representativitat de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Així mateix, promouran l’adopció d’acords amb les empreses de IT que millorin 
l’efectivitat en la prevenció i eliminació de continguts que atemptin contra el dret a 
la igualtat en aquest àmbit.

Esmena 221
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (33)
D’addició

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, i erradicar termi-
nologia pejorativa, incloses les activitats de venda i publicitat que continguin, i en 
especial, han de promoure la promoció de l’ús del llenguatge no sexista, classista ni 
racista, així com l’establiment de quotes paritàries i l’augment de la representativitat 
de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Esmena 222
SP del Partit Popular de Catalunya (23)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 16

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, no racista, no an-
tisemita, no hispanòfob, no xenòfob i no homòfob, incloses les activitats de venda i 
publicitat que continguin.

Apartat 3
Esmena 223
GP de Catalunya en Comú Podem (69)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 16

3. Les administracions públiques desenvoluparan i promouran activitats d’infor-
mació i campanyes de conscienciació per la promoció de la igualtat de tracte i la no 
discriminació en els termes d’aquesta llei, així com informació sobre els col·lectius 
als que es refereix aquesta llei. També han d’iniciar investigacions, impartir forma-
ció i incitar a la reflexió als professionals dels mitjans de comunicació sobre les di-
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ferents formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi i enfortir l’autoregulació en 
aquest àmbit.

Addició de nous apartats
Esmena 224
GP Socialistes i Units per Avançar (48)
D’addició d’un nou aparat 4 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.4 Les administracions públiques desenvoluparan protocols d’actuació en cas 

d’incompliment d’aquesta llei pel que fa al tracte de continguts i informacions per 
part dels mitjans públics.

Esmena 225
GP Socialistes i Units per Avançar (49)
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.5 Tots els mitjans de comunicació garantiran la cobertura informativa de la 

discapacitat d’una forma inclusiva, eradicant terminologia que ja no s’utilitza (mi-
nusvàlid, invàlid, incapaç...), percebuda de manera pejorativa.

Esmena 226
GP Socialistes i Units per Avançar (50)
D’addició d’un apartat 6 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.6 Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 

proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal de reforçar la protecció civil i ad-
ministrativa contra els discursos d’odi que sorgeixin en aquests mitjans, i continuïn 
centrats en la investigació penal del discurs d’incitació a l’odi a internet.

Esmena 227
GP Socialistes i Units per Avançar (51)
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.7 Els mitjans de comunicació social i societat de la informació hauran de te-

nir un codi autoregulació: lliure de perjudicis no discriminatoris i Lliure d’Estere-
otips.

Esmena 228
GP Socialistes i Units per Avançar (52)
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.8 Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 

proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal d’evitar la promoció del consum de 
pornografia i/o prostitució.

Esmena 229
GP de Catalunya en Comú Podem (70)
D’addició d’un nou apartat 4 de l’article 16

4. El Consell Audiovisual de Catalunya, amb relació als mitjans de comunicació: 
1. Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de comunicació no vulneri els 

principis d’aquesta Llei.
2. Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 

imatges amb relació als àmbits que recull la present Llei.
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3. Garantir perquè els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que 
s’hi emeti sigui respectuosa amb tots els àmbits que recull la present Llei.

4. Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la diver-
sitat pel que les diferents categories recollides en la present Llei.

5. Fer un seguiment de les informacions que ofereixin un tractament contrari 
al les causes previstes en aquesta llei i fer-ne un recull periòdic. L’informe que en 
resulti s’ha de lliurar al Síndic de Greuges, al Parlament de Catalunya i a l’òrgan 
coordinador.

Tenir en compte que quan els mitjans de comunicació són privats es pot tramitar 
una queixa al Consell d’Informació de Catalunya, vehiculada amb el Codi Ètic del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Esmena 230
GP de Catalunya en Comú Podem (71)
D’addició d’un nou apartat 5 de l’article 16

5. Les administracions públiques desenvoluparan protocols d’actuació en cas 
d’incompliment d’aquesta llei pel que fa al tracte de continguts i informacions per 
part dels mitjans públics.

Esmena 231
GP de Catalunya en Comú Podem (72)
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 16

6. Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 
proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal de reforçar la protecció civil i ad-
ministrativa contra els discursos d’odi que sorgeixin en aquests mitjans, i continuïn 
centrats en la investigació penal del discurs d’incitació a l’odi a internet.

Sense interferir en la independència dels mitjans de comunicació, les autoritats 
han de promoure i sensibilitzar sobre l’existència de codis ètics i d’òrgans autoregu-
ladors pels mitjans de comunicació. Les autoritats també han d’incidir en les com-
petències que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de tractar i fer front als pos-
sibles casos de discursos d’incitació a l’odi.

Esmena 232
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (27)
D’addició d’un punt 4 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.4. Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 
proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal de reforçar la protecció civil i ad-
ministrativa contra els discursos d’odi que sorgeixin en aquests mitjans, i continuïn 
centrats en la investigació penal del discurs d’incitació a l’odi a internet.

Esmena 233
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (28)
D’addició d’un punt 5 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.5. Sense interferir en la independència dels mitjans de comunicació, les au-
toritats han de promoure i sensibilitzar sobre l’existència de codis ètics i d’òrgans 
autoreguladors pels mitjans de comunicació. Les autoritats també han d’incidir en 
les competències que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de tractar i fer front 
als possibles casos de discursos d’incitació a l’odi.
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Esmena 234
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (29)
D’addició d’un punt 6 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.6. Les autoritats catalanes han d’iniciar investigacions, impartir formació i 
incitar a la reflexió als professionals dels mitjans de comunicació sobre les diferents 
formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi i enfortir l’autoregulació en aquest 
àmbit.

Esmena 235
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (30)
D’addició d’un punt 7 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.7. L’administració pública a través dels òrgans competents han de garantir lar 
representativitat i referencialista de les persones i col·lectius víctimes de la discrimi-
nació descrits en l’article 5.

Esmena 236
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (31)
D’addició d’un punt 8 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.8. El Consell Audiovisual de Catalunya, amb relació als mitjans de comuni-
cació: 

1. Vetllarà perquè el codi deontològic dels mitjans de comunicació no vulneri els 
principis d’aquesta llei.

2. Establirà recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 
imatges amb relació als àmbits que recull la present Llei.

3. Vetllarà perquè els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que 
s’hi emeti sigui respectuosa amb tots els àmbits que recull la present Llei.

4. Vetllarà perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la di-
versitat pel que les diferents categories recollides en la present Llei.

5. Farà un seguiment de les informacions que ofereixin un tractament contrari al 
les causes previstes en aquesta llei semestralment i serà presentat a la comissió de 
control dels mitjans audiovisuals.

Esmena 237
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (32)
D’addició d’un punt 9 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.9. No s’atorgaran ni llicències ni permisos per fer publicitat fixa o mòbil (au-
tobusos) a organitzacions que difonguin missatges que vulnerin els drets de les do-
nes, lesbianes i transsexuals a decidir sobre el propi cos i/o a lluitar pels seus drets 
i contra la violència masclista així com la prohibició de publicitat de tota forma de 
discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.

Enmienda 238
GP de Ciutadans (52)
De adición un nuevo apartado 4 del artículo 16

Medios de comunicación social y sociedad de la información
16.4 La administración autonómica el ámbito de sus competencias promoverá la 

retirada de contenidos discriminatorios ante los proveedores de internet e interpon-
drá las acciones judiciales oportunas ante las autoridades competentes.
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Enmienda 239
GP de Ciutadans (53)
De adición de un nuevo apartado 5 del artículo 16

16.5 Sin interferir en la independencia de los medios de comunicación, las auto-
ridades tienen que promover y sensibilizar sobre la existencia de códigos éticos y de 
órganos autor reguladores para los medios de comunicación.

Enmienda 240
GP de Ciutadans (54)
De adición de un nuevo apartado 6 del artículo 16

16.6 Las administraciones de la comunidad autónoma de Cataluña garantizarán 
el acceso a la información a todos los ciudadanos sin ejercer ninguna discrimina-
ción en función de su lengua, velando por la igualdad y la no discriminación.

Enmienda 241
GP de Ciutadans (55)
De adición de un nuevo apartado 7 del artículo 16

16.7 Las administraciones de la comunidad autónoma de Cataluña garantizarán 
que los medios de comunicación públicos se manifiestan contrarios a los discursos 
de odio, las desigualdades de trato y las discriminaciones en función de algunos de 
los puntos mencionados en el artículo 4.1 de esta ley.

Enmienda 242
GP de Ciutadans (56)
De adición de un nuevo apartado 8 del artículo 16

16.8 Especialmente las administraciones de la comunidad autónoma de Cata-
luña garantizarán la ausencia de discriminación en función de su ideología opinión, 
creencias y/u opiniones políticas a los medios de comunicación públicos con equi-
dad en el número de representantes de cada una de estas tendencias entre los par-
ticipantes a sus programas y proporcionalidad de los mismos con la representación 
de la población.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 216, 217 i 218 que consisteix a donar la redacció següent a 
l’apartat 1 de l’article 16: «16.1. Els mitjans de comunicació social, tant públics com 
privats, independentment del canal de difusió, estan obligats a:

a) Respectar el dret de les persones a la igualtat de tracte i a viure amb dignitat, 
i evitar tota forma de discriminació i estigmatització en el tractament de la infor-
mació, en els continguts i en la programació, inclosos els missatges comercials i la 
publicitat. 

b) Garantir la presència, la visibilitat i els referents positius de persones dels 
col·lectius i les minories afectats per algun dels motius de discriminació a què fa 
referència l’article 1, i també l’anàlisi d’experts de reconegut prestigi en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació.»

– les esmenes núm. 219, 220, 221 i 238 que consisteix a donar la redacció següent 
a l’apartat 2 de l’article 16 i addicionar 2 nous apartats 2 bis amb la redacció següent: 
«16.2. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han de pro-
moure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de comunicació social i de 
les empreses de tecnologies de la informació que, en compliment de la legislació en 
matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, contribueixin a: 

a) Promoure l’ús d’un llenguatge respectuós, en especial, d’un llenguatge que no 
sigui sexista, ni classista, ni racista, ni xenòfob, ni LGBTI-fòbic, ni discriminatori en 
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general, que contribueixi a erradicar l’ús de terminologia pejorativa en els mitjans, 
inclosos els missatges comercials i publicitaris. 

b) Establir quotes paritàries i augmentar la representativitat de tots els col·lectius 
compresos en aquesta llei.

c) Millorar l’efectivitat en la prevenció i l’eliminació de continguts que atemptin 
contra el dret a la igualtat. 

16.2 bis (nou) Promoure codis deontològics, acords i lleis internacionals.
16.2 bis. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han 

d’interposar les accions judicials oportunes davant les autoritats competents per a 
promoure la retirada de continguts discriminatoris dels proveïdors d’Internet.»

– l’esmena 223 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 3 de l’ar-
ticle 16: «16.3. Les administracions públiques han de dur a terme campanyes de 
conscienciació per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació en els 
mitjans de comunicació; promoure-hi activitats d’informació sobre els col·lectius a 
què fa referència aquesta llei; fomentar-hi la reflexió, impartir-hi formació sobre les 
diferents formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi i enfortir-hi l’autoregulació 
en aquest àmbit, i iniciar les investigacions que escaiguin.»

– les esmenes núm. 229 i 236 que consisteix i addicionar un nou apartat a l’ar-
ticle 16 amb la redacció següent: «16.4. El Consell Audiovisual de Catalunya, amb 
relació als mitjans de comunicació, tant públics com privats, ha de: 

a) Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de comunicació s’adeqüi als 
principis d’aquesta llei. 

b) Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 
imatges amb relació als àmbits a què fa referència aquesta llei. 

c) Garantir que els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que s’hi 
emeti sigui respectuosa amb tots els àmbits a què fa referència aquesta llei.

d) Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la diver-
sitat de condicions i circumstàncies a què fa referència l’article 1.

e) Fer un seguiment dels continguts que contravinguin a aquesta llei i elabo-
rar-ne un informe periòdic, que ha de lliurar al Síndic de Greuges i presentar al 
Parlament de Catalunya.»

– l’esmena 225 que consisteix a i addicionar un nou apartat a l’article 16 amb la 
redacció següent:: «16.5 Els mitjans de comunicació garantiran la cobertura infor-
mativa de la discapacitat d’una forma inclusiva, eradicant terminologia que pugui 
ser percebuda de manera pejorativa..»

– les esmenes núm. 226, 231, 232 que consisteix i addicionar un nou apartat a 
l’article 16 amb la redacció següent: «16.6. L’Administració pública, en l’àmbit de les 
seves competències, ha d’exercir la potestat reguladora per a:

a) Aprovar normes amb relació als proveïdors d’Internet i de les xarxes socials 
amb l’objectiu de reforçar la protecció administrativa contra els discursos d’odi que 
es puguin donar en els mitjans de comunicació social, i incidir en les competències 
dels mitjans a l’hora de tractar i afrontar aquests tipus de discursos.

b) Sensibilitzar els mitjans de comunicació sobre l’existència de codis ètics i d’òr-
gans autoreguladors i promoure’n l’aplicació, sense interferir en la independència 
d’aquests mitjans.»

– l’esmena 234 que consisteix a i addicionar un nou apartat a l’article 16 amb 
la redacció següent:: «6.c) Iniciar investigacions, impartir formació als professio-
nals dels mitjans de comunicació i incitar-los a la reflexió sobre les diferents formes 
d’evitar els discursos d’incitació a l’odi, i enfortir l’autoregulació en aquest àmbit.»

– l’esmena 235 que consisteix a i addicionar un nou apartat a l’article 16 amb la 
redacció següent: «16.7. L’Administració pública, a través dels òrgans competents, 
ha de garantir la representativitat de les persones i col·lectius víctimes de la discri-
minació a què fa referència aquesta llei.»
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– l’esmena 237 que consisteix a i addicionar un nou apartat a l’article 16 amb la 
redacció següent: «16.9. No es permetrà fer publicitat a organitzacions que difonguin 
missatges que vulnerin els drets de les persones a decidir sobre el propi cos i/o a llui-
tar pels seus drets i contra la violència masclista així com la prohibició de publicitat 
de tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.»

TEXT PRESENTAT

Article 17. Cultura
Les administracions públiques catalanes han de garantir, en l’accés i el gaudi de 

la cultura, l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que 
preveu aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 243
GP de Catalunya en Comú Podem (73)
De supressió i addició a l’article 17

Article 17. Cultura i esport
Les administracions públiques catalanes han de garantir, en l’accés i el gaudir de 

la cultura les cultures, l’absència de qualsevol forma de discriminació i intolerància 
per raó de les causes que preveu aquesta Llei.

Les entitats i programes culturals públics promouran la creació i difusió de con-
tinguts que contribueixin a la presa de consciència sobre la discriminació en totes 
les seves formes i expressions.

Addició de nous apartats 
Enmienda 244
GP de Ciutadans (57)
De adición de un nuevo apartado 1 del artículo 17

Cultura 
17.1 La administración pública catalana deben garantizar la efectividad de los 

derechos de igualdad y no discriminación a todos los ciudadanos y entidades que 
soliciten una subvención pública por la utilización de las dos lenguas oficiales.

Enmienda 245
GP de Ciutadans (58)
De adición de un nuevo apartado 2 del artículo 17 

Cultura 
17.2 La administración pública catalana no incitarán actividades o actos festi-

vos, culturales o de otra índole que supongan una discriminación y de no igualdad 
por razón ideológica y política.

Enmienda 246
GP de Ciutadans (59)
De adición de un nuevo apartado 3 del artículo 17

17.3 Los conjuntos de las administraciones públicas velarán para que los even-
tos lúdico-festivos, culturales, fiestas y actos públicos sean inclusivos y no discrimen 
por razón ideològica.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i l’esmena núm. 243 que consisteix a:
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– donar la redacció següent a l’article17: «17.1. Tota manifestació cultural, in-
dependentment de quin sigui el mitjà d’expressió, ha de respectar la dignitat de la 
persona i el dret a la igualtat de tracte, i evitar tota forma de discriminació i estig-
matització en els seus continguts.

17.2. Les administracions públiques han de garantir, en l’accés i el gaudi de la 
cultura, l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que 
estableix aquesta llei i crear les condicions perquè l’accés a la cultura es faci d’una 
manera equitativa. 

17.3. Les administracions públiques han de garantir, en l’accés a la creació, 
l’absència de qualsevol forma de discriminació per raó de les causes que estableix 
aquesta llei i crear les condicions perquè l’accés a la cultura es faci d’una manera 
equitativa.

17.4. Les administracions públiques han de promoure la creació i la difusió de 
continguts que contribueixin a la presa de consciència sobre la discriminació en to-
tes les formes i expressions que recull aquesta llei.»

-addicionar nous articles 17 bis amb la redacció següent: «Article 17 bis. Esport
17 bis.1. Tota pràctica esportiva ha de respectar la dignitat de la persona i el dret 

a la igualtat de tracte, i evitar tota forma de discriminació i estigmatització.
17 bis.3. Les administracions públiques catalanes han de garantir, en l’accés a la 

pràctica d’activitat física i esportiva, l’absència de qualsevol forma de discriminació 
per raó de les causes que estableix aquesta llei i crear les condicions perquè l’accés 
a aquesta pràctica esportiva es faci d’una manera equitativa.

17 bis.4. Les administracions públiques catalanes promouran accions que contri-
bueixin a la presa de consciència en l’àmbit esportiu sobre la discriminació en totes 
les formes i expressions que recull aquesta llei.»

– L’esmena 243 participa en una transacció a l’article 26, juntament amb l’es-
mena 337 presentada a aquell article, per addicionar un nou apartat 4 a l’article 26.

TEXT PRESENTAT

Article 18. Llibertat religiosa
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 

han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discrimi-
nació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respectin 
el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 247
SP del Partit Popular de Catalunya (24)
De modificació de l’article 18

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discrimi-
nació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respectin 
el dret a la llibertat religiosa a persones individuals i comunitats sense cap mena 
de limitació a les seves manifestacions, que la necessària pel respecte de la llei i el 
manteniment de l’ordre públic.

Esmena 248
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (33)
D’addició a l’article 18. Llibertat religiosa

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discri-
minació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respec-
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tin el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei com assegurar 
l’establiment de centres de culte i l’ús de peces i símbols culturals i religiosos en els 
espais públics.

Esmena 249
GP de Catalunya en Comú Podem (74)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 18. El paràgraf únic passa a ser apartat 1 
d’aquest article

1. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la dis-
criminació i intolerància per motius religiosos i han de garantir que les polítiques 
públiques respectin el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei, 
prestant especial atenció a garantir l’establiment de centres de culte i l’ús de peces i 
símbols culturals i religiosos en els espais públics.

Addició de nous apartats 
Esmena 250
SP del Partit Popular de Catalunya (25)
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 18

18.2 Les polítiques públiques que preveu l’apartat anterior han de garantir que 
la llibertat religiosa es puguin exercir a l’espai públic, respectant els principis de 
pluralisme i igualtat de condicions.

Esmena 251
SP del Partit Popular de Catalunya (26)
D’addició d’un nou apartat 3 de l’article 18

18.3 Les administracions públiques no podran finançar, directa o indirectament, 
aquells centres de culte en els que es promoguin valors contraris a la democràcia, la 
llibertat i, particularment, la igualtat.

Esmena 252
GP de Catalunya en Comú Podem (75)
D’addició d’un nou apartat 2 de l’article 18 

2. Caldrà vetllar de manera especial i identificar mesures per la no discriminació 
en l’ús del vel de les persones musulmanes en especial en els espais educatius i en 
l’àmbit laboral, entre altres.

Addició de nous articles 
Esmena 253
GP de Catalunya en Comú Podem (76)
D’addició d’un nou article 18 bis

18 bis. Administració de Justícia.
En les actuacions que es duguin a terme per part de l’administració de justícia, 

en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya o, quan sigui 
el cas, de les administracions locals, s’han de respectar el dret a la igualtat de tracte 
i evitar tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta llei.

Esmena 254
GP de Catalunya en Comú Podem (77)
D’addició d’un nou article 18 ter

18 ter. De les forces i cossos de seguretat
En les seves actuacions, la policia de la Generalitat. Mossos d’Esquadra i les po-

licies locals, així com la seguretat privada, de Catalunya han de respectar el dret a 
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la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació o abús per raó de les causes 
que preveu la llei.

Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judicials espe-
cialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs en l’àmbit 
local, regional i nacional, amb la intenció de fomentar el diàleg i la cooperació re-
gular i sostenible amb els grups vulnerables.

Obligació general dels funcionaris encarregats d’aplicar la llei, d’abstenir-se de 
discriminar en l’exercici de les seves funcions i de protegir a les víctimes de la dis-
criminació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels 
seus drets i el seu accés a la justícia. Queden prohibits, entre d’altres, els següents 
comportaments: 

– L’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de l’individu, 
el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualsevol altra 
categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat i en gene-
ral en l’activitat de vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat.

– El tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió.
Les autoritats encarregades del compliment de la llei han de prosseguir i inten-

sificar les seves activitats a fi d’establir i vetllar pel bon funcionament d’un sistema 
per al registre i la vigilància d’incidents racistes, homofòbics i transfòbics i el grau 
en què aquests incidents són tractats davant els tribunals com el què són.

Les administracions públiques han d’establir programes de sensibilització i for-
mació sobre el dret a la igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit de l’adminis-
tració de justícia i de les Forces i Cossos de Seguretat. Així com adoptar en aquest 
àmbit mesures que tinguin per objectiu reflectir la diversitat en les seves societats.

Esmena 255
GP de Catalunya en Comú Podem (78)
D’addició d’un nou article 18 quater

Article 18 quater. Autoritats públiques
Les autoritats públiques catalanes han de garantir que els responsables polítics 

i els representants públics de tots els nivells no difonguin discursos o imatges dis-
criminatòries contra individus o minories per les raons que preveu la Llei i d’acord 
amb el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDESC) i la Convenció per a 
l’Eliminació de la Discriminació Racial.

Esmena 256
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (34)
D’addició d’un nou punt

Article 18 bis. Justícia i ordre públic
En les actuacions que es duguin a terme per part de l’administració de Justícia, 

en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, o, quan sigui 
el cas, de les entitats locals, s’han de respectar el dret a la Igualtat de tracte I evitar 
tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei.

Els cossos i forces de seguretat públics i privats han de respectar el dret a la 
igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació per raó de les causes que pre-
veu aquesta llei.

Addició d’un nou article 18 bis 
Esmena 257
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (34)
D’addició de l’article 19

Article 19. Administració de Justícia, cossos i forces de seguretat i Autoritats Pú-
bliques
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19.1. Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judicials 
especialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs en 
l’àmbit local, regional i nacional, amb la intenció de fomentar el diàleg i la coope-
ració regular i sostenible amb els grups vulnerables.

19.2. L’obligació general dels funcionaris de l’administració de justícia, especial-
ment dels serveis penitenciaris, encarregats d’aplicar la llei, d’abstenir-se de discri-
minar en l’exercici de les seves funcions.

19.3. L’establiment, entre d’altres, dels següents comportaments prohibits: 
19.4. L’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de l’in-

dividu, el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualse-
vol altra categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat 
i en general en l’activitat de vigilància de les forces i cossos de Seguretat inclosa, 
especialment l’activitat de vigilància dels centres penitenciaris i els Centres d’inter-
nament d’Estrangers.

19.5. L’obligació dels encarregats d’aplicar la llei de protegir a les víctimes de la 
discriminació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels 
seus drets i el seu accés a la justícia.

19.6. Les autoritats encarregades del compliment de la llei han de prosseguir i 
intensificar les seves activitats a fi d’establir i vetllar pel bon funcionament d’un sis-
tema per al registre i la vigilància d’incidents racistes, homofòbics i transfòbics i el 
grau en què aquests incidents són tractats davant els tribunals com el què són.

19.7. L’obligació de les administracions públiques d’establir programes de sensi-
bilització i formació sobre el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació en l’àmbit 
de l’administració de justícia i de les forces i cossos de seguretat.

19.8. La necessitat que les administracions públiques d’adoptar en aquest àmbit 
mesures que tinguin per objectiu reflectir la diversitat en les seves societats.

Addició de 2 nous títols després de l’article 18: article 18 ter (20), 18 
quater (21), 18 quinquies (22), 18 sexies (23), 18 septies (24), 18 octies 
(25), 18 novies (26), 18 decies (27)
Esmena 258
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (35)
D’addició d’un títol III

Títol III. Tutela en l’àmbit del treball concreta en relació a la discriminació de 
gènere i a la igualtat entre homes i dones

Article 20. Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe 
a les empreses

20.1. Les empreses han d’adoptar mesures específiques, negociades amb la repre-
sentació legal dels treballadors, per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, i també promoure condicions de treball que evitin aquests tipus 
d’assetjament.

20.2. Les empreses han d’arbitrar procediments específics per a donar resposta 
a les denúncies o les reclamacions que pugui formular qui hagi estat objecte d’as-
setjament.

20.3. Els representants dels treballadors han de contribuir activament a la pre-
venció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe sensibilitzant els 
treballadors i informant la direcció de l’empresa dels comportaments detectats que 
puguin propiciar-lo.

20.4. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball tenen la 
consideració de discriminació directa per raó de sexe, sens perjudici de la tipifica-
ció com a delicte.

Article 21. Plans d’igualtat a les empreses
21.1. Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’opor-

tunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destina-
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des a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes 
mesures s’han de negociar i, si s’escau, acordar amb els representants legals dels 
treballadors en la forma que determini la legislació vigent. En aquest sentit, han 
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat: 

a) Les empreses amb més de dos-cents cinquanta treballadors, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.

b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi, en els termes 
que s’hi hagin establert.

c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’autoritat laboral així ho hagi 
acordat en un procés sancionador.

21.2. Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’elaboració i la implanta-
ció de plans d’igualtat a les empreses no incloses en l’apartat 1.

21.3. Els plans d’igualtat han d’incloure actuacions de racionalització d’horaris 
que facilitin la conciliació de les responsabilitats professionals amb la vida personal 
i familiar dels treballadors i treballadores.

21.4. Les empreses de menys de dos-cents cinquanta treballadors poden elaborar 
i implantar plans d’igualtat amb la consulta prèvia als representants dels treballa-
dors.

21.5. El Registre Públic de Plans d’Igualtat, adscrit al departament competent en 
matèria laboral, és l’instrument per a l’exercici de les funcions a què fa referència 
l’article 20 En aquest registre s’hi han d’inscriure tant els plans d’igualtat de les em-
preses que estan obligades a tenir-los d’acord amb el que estableix l’apartat 1 com 
els plans de les empreses que els elaborin voluntàriament.

Article 22. Responsable sindical d’igualtat
22.1. Els sindicats amb presència als centres de treball, per mitjà dels òrgans 

de representació corresponents, han d’adjudicar a un delegat sindical la funció de 
vetllar específicament per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de la ne-
gociació col·lectiva.

22.2. Les funcions del responsable sindical d’igualtat, que té l’obligació de for-
mar-se en matèria d’igualtat d’oportunitats per a dones i homes, són: 

a) Col·laborar amb el professional d’igualtat de dones i homes de l’empresa per 
a promoure-hi la igualtat d’oportunitats.

b) Assessorar l’empresa i les persones que treballen al centre de treball en ma-
tèria d’igualtat.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere en totes les àrees i els nivells 
d’intervenció del seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el seu àmbit funcional.
22.3. Per a dur a terme les funcions a què fa referència l’apartat 21.2, les orga-

nitzacions sindicals han de designar un responsable sindical d’igualtat que tingui la 
titulació específica en matèria d’igualtat i gènere. Si el delegat sindical no disposa 
d’aquesta titulació, s’ha de garantir que adquireixi la formació específica.

22.4. L’Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació 
sindical per a la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere.

Article 23. Presència de dones i homes en la negociació col·lectiva
23.1. Les organitzacions empresarials i sindicals, i també els òrgans de represen-

tació del personal a l’empresa, han de promoure una representació paritària en la 
negociació col·lectiva mitjançant mesures d’acció positiva.

23.2. L’Administració pública competent per al control de la legalitat dels conve-
nis col·lectius ha de requerir a les empreses el full estadístic de convenis amb les da-
des significatives sobre la presència de dones en la comissió negociadora i en l’àmbit 
d’aplicació dels convenis i acords col·lectius.

Article 24. Incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regula-
ció d’ocupació
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24.1. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar pel respecte del dret a la 
igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en els expedients de regulació d’ocu-
pació.

24.2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar un pla d’acompanya-
ment social en els expedients de regulació d’ocupació han d’incorporar la perspec-
tiva i l’impacte de gènere en totes les mesures que l’integrin.

24.3. La Inspecció de Treball ha de controlar el compliment de l’obligació a què 
fa referència l’apartat 2, i adoptar les mesures que escaiguin.

24.4. La Inspecció de Treball, en els casos d’acomiadament col·lectiu, ha de veri-
ficar que no es doni cap fet discriminatori per raó de sexe i ha d’elaborar un informe 
preceptiu, que en deixi constància.

Article 25. Prevenció de riscos laborals a l’empresa
25.1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals és obli-

gació de les empreses tenir en compte, en la valoració dels riscos laborals i en 
l’adopció de mesures preventives, la diferent exposició als factors de risc de dones 
i homes, i prestar una atenció especial als factors de risc per a la fertilitat i per a 
l’embaràs i la lactància.

25.2. Les empreses han de formar el personal sobre la diferent exposició als fac-
tors de risc segons el sexe, i també sobre els riscos per a la fertilitat, l’embaràs i la 
lactància.

Esmena 259
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (36)
D’addició d’un títol IV 

Títol IV. Tutela en la jurisdicció penal
Article 26. Dret a la protecció efectiva
26.1. Les persones que es troben en risc o en situació de violència per motius de 

discriminació segons el que preveu l’article 5 tenen dret a rebre de forma immediata 
de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva.

26.2. En aquest marc les persones afectades tenen dret a rebre tota la informació 
jurídica relacionada amb la situació d’aquest tipus de violència i/o discriminació 
així com el dret a l’assistència jurídica gratuïta.

Article 27. Tipificació penal de la incitació a l’odi
El Parlament garantirà que el Codi Penal vigent inclogui la incriminació de 

conductes que incitin a la violència o l’odi adreçats contra un grup de persones o 
un membre d’aquest grup definit en relació als motius de discriminació previstos en 
l’article 5.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 248 i 249 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 
1 de l’article 18: «18.1. Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves compe-
tències, han d’aplicar mesures per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discrimi-
nació per raó de religió o creença i garantir que les polítiques públiques respectin el 
dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la legislació.»

– les esmenes núm. 250 i 252 que consisteix a donar la redacció següent a l’apar-
tat 2 de l’article 18: «2. Les polítiques públiques que preveu l’apartat anterior han de 
garantir que la llibertat religiosa es puguin exercir a l’espai públic, respectant sem-
pre els principis de pluralisme i igualtat de condicions.  Caldrà vetllar especialment  
i emprendre mesures per a la  no discriminació en l’ús d’indumentària relacionada 
amb la identificació ètnica, cultural o religiosa en els àmbits on es detectin més ca-
sos de discriminació, com podrien ser l’educatiu, el laboral i sanitari.»

La ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 253.
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La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 254, 256 i 257 que consisteix a addicionar un nou article 18 
ter després de l’article 18 amb la redacció següent: «Article 18 ter. Forces i cossos 
de seguretat

En les seves actuacions, la policia de la Generalitat. Mossos d’Esquadra i les po-
licies locals, així com la seguretat privada, de Catalunya han de respectar el dret a 
la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació o abús per raó de les causes 
que preveu la llei.

Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judicials espe-
cialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs en l’àmbit 
local, regional i nacional, amb la intenció de fomentar el diàleg i la cooperació re-
gular i sostenible amb els grups vulnerables.

Obligació general dels funcionaris encarregats d’aplicar la llei, d’abstenir-se de 
discriminar en l’exercici de les seves funcions i de protegir a les víctimes de la dis-
criminació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels 
seus drets i el seu accés a la justícia. Queden prohibits, entre d’altres, els següents 
comportaments: 

– L’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de l’indi-
vidu, el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualsevol 
altra categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat i en 
general en l’activitat de vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat, especialment 
l’activitat de vigilància dels centres penitenciaris i els Centres d’internament d’Es-
trangers.

– El tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió.
Les autoritats encarregades del compliment de la llei han de prosseguir i inten-

sificar les seves activitats a fi d’establir i vetllar pel bon funcionament d’un sistema 
per al registre i la vigilància d’incidents racistes, homofòbics i transfòbics i el grau 
en què aquests incidents són tractats davant els tribunals com el què són.

Les administracions públiques han d’establir programes de sensibilització i for-
mació sobre el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació en l’àmbit de l’adminis-
tració de justícia i de les Forces i Cossos de Seguretat. Així com adoptar en aquest 
àmbit mesures que tinguin per objectiu reflectir la diversitat en les seves societats.

La ponent del GP de Catalunya en Comú Podem anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 263.

Títol III. Defensa i promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació

TEXT PRESENTAT

Capítol I. Garanties del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació

TEXT PRESENTAT

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.1 La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-

ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries.

19.2 L’incompliment de les obligacions que preveu l’apartat anterior dóna lloc a 
responsabilitats administratives.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 260
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (35)
De supressió

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació

Apartat 1
Esmena 261
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (37)
D’addició al punt 1 de l’article 19. Mesures de protecció enfront de la 
discriminació

19.1 La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-
ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries com: 

a) L’avaluació anual de la legislació per part dels poders executiu i legislatiu i 
evitar que les lleis comportin discriminació directa o indirecta.

b) L’avaluació de tots els convenis, contractes, concerts privats, subvencions o 
altres vincles entre l’administració i empreses o entitats privades per garantir que la 
seva activitat no comporta discriminació directa o indirecta.

Esmena 262
GP Socialistes i Units per Avançar (53)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.1 [...] a adoptar mesures preventives, adoptar mesures per invertir la càrrega 

de la prova en denúncies per igualtat de tracte i no discriminació; quan una perso-
na que es consideri perjudicada per la no aplicació del principi d’igualtat de tracte 
presenti fets que permetin presumir l’existència de discriminació directa o indirec-
ta, correspongui a la part demandada demostrar que no hi ha hagut vulneració del 
principi d’igualtat de tracte i a articular [...].

Esmena 263
GP de Catalunya en Comú Podem (79)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 19

1. La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-
ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries i accions 
d’intolerància.

Apartat 2
Esmena 264
SP del Partit Popular de Catalunya (27)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 19

19.2 L’incompliment de les obligacions que preveu l’apartat anterior dóna lloc 
a responsabilitats administratives, sens perjudici del que estableixin altres normes.

Esmena 265
GP Socialistes i Units per Avançar (54)
D’addició a l’apartat 2, de l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.2 [...] responsabilitats administratives, així com, en el seu cas, penals, i a les 

civils pels danys i perjudicis que es puguin derivar.
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Addició de noves lletres
Enmienda 266
GP de Ciutadans (60)
De adición de un subapartado a del artículo 19.2 

19.2 El incumplimiento de las obligaciones que prevé el apartado anterior da lu-
gar a responsabilidades administrativas

a) La persona que cause discriminación por alguno de los motivos que prevé el 
apartado primero del artículo dos de esta Ley tiene que responder del daño cau-
sado. Acreditada la discriminación se presume la existencia de daño moral, que se 
valorará atendiendo las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión efectiva-
mente producida, para el que se tendrá en cuenta, si procede, la difusión o audien-
cia del medio a través del que se haya producido.

Enmienda 267
GP de Ciutadans (61)
De adición de un subapartado b del artículo 19.2 

b) También son responsables del daño causado las persones empleadoras o pres-
tamistas de bienes y servicios, la administración pública cuando la discriminación, 
incluido el acoso, se produzca en su ámbito de organización o dirección y no hayan 
cumplido las obligaciones previstas en esta ley.

Addició de nous apartats
Esmena 268
GP Socialistes i Units per Avançar (55)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
Inversió de la càrrega de la prova.
D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels procedi-

ments administratius, quan la part actora o la part interessada al·leguin discrimi-
nació per raó dels motius recollits en la present llei i n’aportin indicis fonamentats, 
correspon a la part demandada, o a qui s’imputi la situació discriminatòria, l’apor-
tació d’una justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les mesures 
adoptades i de llur proporcionalitat.

Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discriminació pels 
motius recollits en la present llei poden ésser provats per qualsevol prova admesa en 
dret, sens perjudici dels procediments que es tramitin i de les mesures adoptades a 
l’empara de les normes d’organització, convivència o disciplina de les institucions i 
dels serveis públics. També es poden tenir en compte proves estadístiques i tests de 
situació. S’han d’establir per reglament les condicions i garanties aplicables.

L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot sol·licitar 
informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Pro-
jecte i les esmenes núm. 268 i 291 que consisteix addicionar un nou l’apartat 3 de 
l’article 19: «19.3. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores 
dels procediments administratius, quan la part actora o la part interessada al·leguin 
discriminació per raó dels motius recollits en la present llei i n’aportin indicis fona-
mentats, correspon a la part demandada, o a qui s’imputi la situació discriminatò-
ria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les 
mesures adoptades i de llur proporcionalitat.

Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discriminació pels 
motius recollits en la present llei poden ésser provats per qualsevol prova admesa en 
dret, sens perjudici dels procediments que es tramitin i de les mesures adoptades a 
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l’empara de les normes d’organització, convivència o disciplina de les institucions i 
dels serveis públics. 

L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot sol·licitar 
informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

La ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esmena 
núm. 262. 

TEXT PRESENTAT

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu 
aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels ne-
gocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la le-
gislació aplicable.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 269
GP Socialistes i Units per Avançar (56)
De modificació a l’article 20

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte comporta la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels negocis 
jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la legislació 
aplicable.

Esmena 270
GP Socialistes i Units per Avançar (57)
D’addició a l’article 20 

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels ne-
gocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la legis-
lació aplicable. Els funcionaris i les administracions publiques, per fer valer el deure 
d’intervenció, tenen el deure de fer saber a les forces de seguretat, quan es produeixi 
algun tipus de discriminació.

Esmena 271
GP de Catalunya en Comú Podem (80)
De supressió i addició a l’article 20

La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria de protecció 
de la dignitat de la persona i d’igualtat de tracte pot comportar la nul·litat de les dis-
posicions, els actes o les clàusules dels negocis jurídics i pot donar lloc a responsa-
bilitats d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Enmienda 272
GP de Ciutadans (62)
De modificación del artículo 20

20. La contravención de las normas que esta Ley prevé en materia de igualdad 
de trato comportará la nulidad de las disposiciones, los actos o las cláusulas de los 
negocios jurídicos y puede dar lugar a responsabilidades de acuerdo con el que es-
tablece la legislación aplicable.
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Esmena 273
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (36)
D’addició

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels 
negocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la 
legislació aplicable, i d’actuació en el règim econòmic patrimonial, en el dany i res-
ponsabilitat patrimonial si la discriminació suposa dany.

Addició de nous articles 
Esmena 274
GP Socialistes i Units per Avançar (58)
D’addició d’un nou article 20 bis

Article 20 bis. Atribució de responsabilitat patrimonial
La persona que causi discriminació per algun dels motius previstos en aquesta 

llei respondrà del dany causat. Acreditada la discriminació es presumirà l’existència 
de dany moral, que es valorarà atenent a les circumstàncies del cas i a la gravetat de 
la lesió efectivament produïda, pel qual es tindrà en compte, en el seu cas, la difusió 
o audiència del mitjà que s’hagi produït.

Seran igualment responsables del dany causat les persones ocupacionals o pres-
tadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produeixi en 
el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions previstes 
a l’apartat 1, de l’article 19.

Esmena 275
GP Socialistes i Units per Avançar (59)
D’addició d’un nou article 20 ter

Article 20 ter. Tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no discriminació
La tutela judicial front les vulneracions del dret a la igualtat de tracte i no discri-

minació comprendrà l’adopció de totes les mesures necessàries per posar fi a la dis-
criminació de la qual es tracti i, en particular, les adreçades al cessament immediat 
de la discriminació, podent acordar l’adopció de mesures cautelars, la prevenció de 
violacions imminents o ulteriors, la indemnització dels danys i perjudicis causats i el 
restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Esmena 276
GP Socialistes i Units per Avançar (60)
D’addició d’un nou article 20 quater

Article 20 quater. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i 
no discriminació

Sens perjudici de la legitimació individual de las persones afectades, els sindi-
cats, els partits polítics, les associacions professionals de treballadors autònoms, les 
organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions consti-
tuïdes legalment que tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets 
humans estaran legitimades per a defensar els drets i interessos de les persones afi-
liades i associades en processos judicials civils, contenciós-administratius i socials, 
sempre que comptin amb la seva autorització expressa.

Esmena 277
GP Socialistes i Units per Avançar (61)
D’addició d’un nou article 20 quinquies

Article 20 quinquies. Regles relatives a la càrrega de la prova
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Quan la part actora o la part interessada al·legui discriminació i aporti indicis 
fundats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada o a qui s’im-
puti la situació discriminatòria l’aportació d’una justificació objectiva i recomana-
ble, suficientment provada, de les mesures adoptades i la seva proporcionalitat. Als 
efectes del que disposa el paràgraf primer, l’òrgan judicial o administratiu, d’ofici o 
a instància de part, podrà recavar informe dels organismes públics competents en 
matèria d’igualtat.

Esmena 278
GP de Catalunya en Comú Podem (81)
D’addició d’un nou article 20 bis

Article 20 bis. Reconeixement de responsabilitat patrimonial
20 bis.1. La persona que causi discriminació per algun dels motius que preveu 

l’apartat primer de l’article dos d’aquesta Llei ha de respondre del dany causat. 
Acreditada la discriminació es presumeix l’existència de dany moral, que es valora-
rà atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la lesió efectivament produïda, 
per al que es tindrà en compte, si escau, la difusió o audiència del mitjà a través del 
que s’hagi produït.

20 bis.2. També són responsables del dany causat les persones ocupadores o 
prestadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produ-
eixi en el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions 
previstes en aquesta llei.

20 bis.3. La resolució de l’expedient sancionador haurà de resoldre de forma ex-
pressa sobre la forma en què la persona responsable de la discriminació repararà el 
dany causat a la persona afectada per la discriminació.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 269, 270, 271, 272 i 273 que consisteix a donar la redacció 
següent l’article 20: «20.Contravenir a aquesta llei i a les normes que la despleguen 
és causa de nul·litat de les disposicions, dels actes o de les clàusules dels negocis ju-
rídics i pot donar lloc, a les responsabilitats que estableix la legislació, incloses les 
patrimonials. »

– les esmenes núm. 274 i 278 que consisteix a addicionar tres nous articles 20 
bis: «Article 20 bis. Atribució i reconeixement de responsabilitat patrimonial

20 bis.1. La persona que causi discriminació per algun dels motius previstos 
en aquesta llei, especialment per algun dels motius que preveu l’apartat primer de 
l’article dos, respondrà del dany causat. Acreditada la discriminació es presumirà 
l’existència de dany moral, que es valorarà atenent a les circumstàncies del cas i a la 
gravetat de la lesió efectivament produïda, per al que es tindrà en compte, en el seu 
cas, la difusió o audiència del mitjà que s’hagi produït.

20 bis.2. Seran igualment responsables del dany causat les persones ocupadores 
o prestadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es pro-
dueixi en el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions 
previstes en aquesta llei.

20 bis.3. La resolució de l’expedient sancionador resoldrà de forma expressa so-
bre la forma en què la persona responsable de la discriminació repararà el dany cau-
sat a la persona o afectada o persones afectades. »

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 275.
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TEXT PRESENTAT

Article 21. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i 
contra la discriminació
21.1 Sens perjudici del que disposa l’article 29.1.d), quan una autoritat pública, 

amb ocasió de l’exercici de les seves competències, tingui coneixement d’un supòsit 
de discriminació dels que preveu aquesta Llei, si és competent, ha d’incoar el pro-
cediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures ne-
cessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes 
i proporcionades per eliminar-lo, o, en cas de no ser-ho, comunicar aquests fets de 
forma immediata a l’Administració competent, d’acord amb el que estableixen les 
lleis administratives.

21.2 Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sindi-
cats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions de 
consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que 
tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans i compleixin 
els requisits que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’in-
teressat en els procediments administratius en què l’Administració hagi de pronun-
ciar-se en relació amb una situació de discriminació que preveu aquesta Llei, sempre 
que comptin amb l’autorització de la persona o persones afectades. No és necessària 
aquesta autorització quan les persones afectades siguin una pluralitat indetermina-
da o de difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin afectats també 
puguin participar en el procediment.

21.3 Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apartat ante-
rior són:

a) Que s’hagin constituït legalment almenys dos anys abans de la iniciació del 
procediment corresponent, llevat que exercitin les accions administratives o judi-
cials en defensa dels membres que la integren.

b) Que, segons els seus estatuts, desenvolupin la seva activitat en el territori ca-
talà.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 279
GP de Catalunya en Comú Podem (82)
De supressió a l’apartat 1 de l’article 21

1. Sens perjudici del que disposa l’article 29.1.d, quan una autoritat pública, amb 
ocasió de l’exercici de les seves competències, tingui coneixement d’un supòsit de 
discriminació dels que preveu aquesta Llei, si és competent, ha d’incoar el proce-
diment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures neces-
sàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes i 
proporcionades per eliminar-lo, o, en cas de no ser-ho, comunicar aquests fets de 
forma immediata a l’Administració competent, d’acord amb el que estableixen les 
lleis administratives.

Apartat 2
Esmena 280
GP de Catalunya en Comú Podem (83)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 21

2. Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sindi-
cats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions de 
consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que 
tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans i compleixin 
els requisits que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’in-
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teressat en els procediments administratius en què l’Administració hagi de pronun-
ciar-se en relació amb una situació de discriminació i intolerància que preveu aques-
ta Llei, sempre que comptin amb l’autorització de la persona o persones afectades. 
No és necessària aquesta autorització quan les persones afectades siguin una plurali-
tat indeterminada o de difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin 
afectats també puguin participar en el procediment.

Esmena 281
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (37)
D’addició

21.2 Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sin-
dicats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions 
de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment 
que tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans o dels col-
lectius i drets a què fa menció l’article 4.1 d’aquesta llei i compleixin els requisits 
que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’interessat en els 
procediments administratius en què l’Administració hagi de pronunciar-se en rela-
ció amb una situació de discriminació que preveu aquesta Llei, sempre que comp-
tin amb l’autorització de la persona o persones afectades. No és necessària aquesta 
autorització quan les persones afectades siguin una pluralitat indeterminada o de 
difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin afectats també puguin 
participar en el procediment.

Apartat 3
Esmena 282
GP de Catalunya en Comú Podem (84)
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 21

3. Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apartat anterior 
són: 

a) Que s’hagin constituït legalment almenys dos anys un any abans de la inici-
ació del procediment corresponent, llevat que exercitin les accions administratives 
o judicials en defensa dels membres que la integren o a les persones que la repre-
senten.

b) Que, segons els seus estatuts, desenvolupin la seva activitat en el territori ca-
talà.

Enmienda 283
GP de Ciutadans (63)
De modificación y adición del apartado 3 del artículo 21

21.3 Los requisitos que tienen que reunir las entidades a que se refiere el aparta-
do anterior son: 

a) Que se hayan constituido legalmente al menos un año antes de la iniciación 
del procedimiento correspondiente, salvo que ejerciten las acciones administrati-
vas o judiciales en defensa de los miembros que la integran o a las personas que la 
representan.

Lletra b
Enmienda 284
GP de Ciutadans (64)
De supresión del subapartado b del artículo 21.3

21.b) Que, según sus estatutos, desarrollen su la actividad en el territorio catalán.
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Addició de nous apartats
Esmena 285
GP de Catalunya en Comú Podem (85)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 21

4. Personació de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals en pro-
cessos penals

L’Administració de la Generalitat i les entitats locals poden personar-se en els 
procediments penals per fets delictius motivats per l’odi o la discriminació en la for-
ma i les condicions establertes per la legislació processal.

La personació de les entitats públiques s’ha d’exercir amb el consentiment de la 
víctima, sempre que això sigui possible.

Enmienda 286
GP de Ciutadans (65)
De adición de un nuevo apartdo 4 del articulo 21. Derecho a la protección 
efectiva 

4. Las personas que se encuentran en riesgo o en situación de violencia por mo-
tivos de discriminación según el que prevé el artículo 2 tienen derecho a recibir de 
forma inmediata de las administraciones públicas de Cataluña una protección inte-
gral, real y efectiva.

I. En este marco las personas afectadas tienen derecho a recibir toda la informa-
ción jurídica relacionada con la situación de este tipo de violencia y/o discrimina-
ción, así como el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con los requisitos previs-
tos en la normativa que regula este último derecho.

II. la administración dará una atención real y efectiva a las víctimas incluyen-do 
además del asesoramiento, la asistencia sanitaria y todas las medidas y sobre todo 
las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación integral.

III. Asimismo la administración pública catalana debe colaborar con el conjunto 
de administraciones de justicia para formalizar convenios que permitan mejorar los 
canales de información, denuncia a las víctimas y a la población en general.

Enmienda 287
GP de Ciutadans (66)
De adición de un nuevo apartado 5 del articulo 21 

21.5 Deber de intervención a cualquier profesional que detecte un supuesto que 
esté regulado 

1. Los profesional o trabajador privado o público si tienen conocimiento de una 
situación de riesgo o tienen una sospecha fundamentada de discriminación o violen-
cia por razón de la religión o convicciones, capacidad, discapacidad, edad, origen 
racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género o por otra 
condición social o personal, tienen el deber de comunicarlo a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad y al órgano competente.

2. A los efectos del que establece el apartado 1, se tiene que elaborar un proto-
colo específico de actuación que regule la información y el procedimiento para de-
tectar las acciones y omisiones que vayan en contra de los derechos de no discrimi-
nación e igualdad.

Esmena 288
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (38)
D’addició d’un nou apartat a l’article 21

21.4 Els responsables polítics i els representants públics de tots els nivells no di-
fondran discursos o imatges discriminatòries.
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Títol de l’article
Esmena 289
GP Socialistes i Units per Avançar (62)
De modificació al títol de l’article 21

Article 21. Actuació administrativa contra la discriminació.

Addició de nous articles 
Esmena 290
GP Socialistes i Units per Avançar (63)
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis Actuació de les Forces i Cossos de Seguretat i de l’Administració 
de Justícia

21 bis 1 Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judi-
cials especialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs 
amb la intenció de fomentar el diàleg i la cooperació regular i sostenible amb els 
grups vulnerables

21 bis 2 Aquests també tindran l’obligació de protegir a les víctimes de la discri-
minació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels seus 
drets i l’accés a la justícia. També tindran que prosseguir i intensificar les seves ac-
tivitats a fi d’establir d’un sistema per al registre i la vigilància d’incidents racistes, 
lgtbfòbics i transofòbics, així com vetllar pel seu bon funcionament davant dels tri-
bunals.

21 bis 3 Respecte a l’actuació d’aquests cossos, estaran prohibits comportaments 
com ara l’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de la per-
sona, el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualsevol 
altra categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat i en 
general en l’activitat de vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat, així com el 
tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió.

21 bis 4 Les Administracions Públiques catalanes tindran l’obligació d’establir 
programes de sensibilització i formació sobre el dret a la igualtat de tracte i no dis-
criminació en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de les Forces i Cossos de Se-
guretat

21 bis 5 Les Administracions Públiques catalanes hauran d’adoptar mesures en 
aquest àmbit amb l’objectiu de reflectir la diversitat en les seves societats.

Esmena 291
GP de Catalunya en Comú Podem (86)
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis. Inversió de la càrrega de la prova.
21 bis.1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels 

procediments administratius, quan la part actora o l’interessat al·leguin discrimina-
ció i n’aportin indicis fonamentats, correspon a la part demandada, o a qui s’imputi 
la situació discriminatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, sufi-
cientment provada, de les mesures adoptades i de llur proporcionalitat.

21 bis.2. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discrimi-
nació poden ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens perjudici dels 
procediments que es tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes 
d’organització, convivència o disciplina de les institucions i dels serveis públics. 
També es poden tenir en compte proves estadístiques i tests de situació. S’han d’es-
tablir per reglament les condicions i garanties aplicables.

21 bis.3. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot 
sol·licitar informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.
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Esmena 292
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (39)
D’addició

D’addició d’un nou article
Article 21 bis. Personació de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals en 

processos penals
L’Administració de la Generalitat i els ens locals poden personar-se en els pro-

cediments penals per fets delictius motivats per l’odi o la discriminació en la forma 
i les condicions establertes per la legislació processal.

La personació de les entitats públiques s’ha d’exercir sempre amb el consenti-
ment de la víctima.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 281.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-

te i:
– l’esmena núm. 282 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 3 de 

l’article 21: «21.3. Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apar-
tat anterior són: 

a) Que s’hagin constituït legalment almenys dos anys abans de la iniciació del 
procediment corresponent, llevat que exercitin les accions administratives o judi-
cials en defensa dels membres que la integren o a les persones que la representen.

b) Que desenvolupin la seva activitat en el territori català.»
– i les esmenes núm. 285 i 292 que consisteix a addicionar un nou apartat a l’ar-

ticle 21 amb la redacció següent: «21.4. L’Administració de la Generalitat i les enti-
tats locals, en el marc del que estableix aquesta llei, poden personar-se en els pro-
cediments penals per fets delictius motivats per l’odi o la discriminació en la forma 
i les condicions establertes per la legislació processal. La personació de les entitats 
públiques s’ha d’exercir amb el consentiment de la víctima, sempre que això sigui 
possible.»

La ponència recomana l’adopcio de l’esmena 276 amb l’addició d’una esmena 
tècnica que consisteix a afegir el fragment «d’acord amb la legislació processal apli-
cable.» al final del text.

L’esmena num. 291 participa en una transacció a l’article 19, juntament amb l’es-
mena núm. 268, presentada a aquell article, que consisteix addicionar un nou l’apar-
tat 3 de l’article 19.

Les ponents dels GP de Junts per Catalunya i GP Republicà anuncien la retirada 
de l’esmena núm. 288.

TEXT PRESENTAT

Capítol II. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
i mesures d’acció positiva

TEXT PRESENTAT

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.1 Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat, els poders 

públics han d’adoptar mesures d’acció positiva per raó de les causes que estableix 
aquesta Llei i han d’impulsar polítiques de foment de la igualtat de tracte en les re-
lacions entre particulars i d’assoliment d’acords dels diferents sectors socials o eco-
nòmics en la matèria.
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22.2 Les empreses i altres organitzacions poden assumir la realització d’accions 
de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, 
assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat 
de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el seu en-
torn social.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 293
GP de Catalunya en Comú Podem (87)
De supressió i addició a l’article 22

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, els poders públics han d’adoptar mesures d’acció positi-
va per raó de les causes que estableix aquesta Llei i han d’impulsar polítiques de fo-
ment de la igualtat de tracte en les relacions entre particulars i d’assoliment d’acords 
dels diferents sectors socials o econòmics en la matèria.

2. Les empreses i altres organitzacions poden han d’assumir la realització d’ac-
cions de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, la-
borals, assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el 
seu entorn social.

Apartat 1
Esmena 294
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (40)
D’addició

22.1 Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, els poders públics, l’Administració de Justícia, els cossos i forces 
de seguretat públics i privats i les autoritats públiques han d’adoptar mesures d’acció 
positiva per raó de les causes que estableix aquesta Llei i han d’impulsar polítiques 
de foment de la igualtat de tracte en les relacions entre particulars i d’assoliment 
d’acords dels diferents sectors socials o econòmics en la matèria.

Apartat 2
Esmena 295
SP del Partit Popular de Catalunya (28)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 22

22.2 Les empreses i altres organitzacions poden assumir la realització d’accions 
de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, 
assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat 
de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el seu en-
torn social, i tenen el dret a ésser assessorats per l’administració en el seu projecte 
i desenvolupament.

Esmena 296
GP Socialistes i Units per Avançar (64)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 22

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.2 [...] en el seu entorn social. En tot cas, s’informarà a la representació dels 

treballadors i de les treballadores de les accions adoptades.
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Esmena 297
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (41)
De modificació

22.2 Les administracions públiques catalanes promouran que empreses i altres 
organitzacions portin a terme accions de responsabilitat social consistents en mesu-
res econòmiques, comercials, laborals, assistencials o d’una altra naturalesa, desti-
nades a promoure condicions d’igualtat de tracte i no-discriminació en el si de les 
empreses i organitzacions o en el seu entorn social.

Addició de nous apartats
Enmienda 298
GP de Ciutadans (67)
De adición apartado 4 del artículo 22

22.4 La Comunidad Autónoma de Cataluña llevará a cabo forma periódica cam-
pañas de sensibilización dirigidas a promover en la sociedad la igualdad de trato y 
respeto a la igual dignidad de la persona, contra los actos de intolerancia y discri-
minación.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i les esmenes núm. 293, 294, 295, 296 i 297 que consisteix a donar la redacció 
següent als apartats 1 i 2 de l’article 22: «22.1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació, els poders públics, l’Administració de 
Justícia, els cossos i forces de seguretat públics i privats i les autoritats públiques 
han d’adoptar mesures d’acció positiva per raó de les causes que estableix aquesta 
Llei i han d’impulsar polítiques de foment de la igualtat de tracte en les relacions 
entre particulars i d’assoliment d’acords dels diferents sectors socials o econòmics 
en la matèria.

22.2. L’Administració pública ha de promoure que empreses i altres organitza-
cions portin a terme accions de responsabilitat social consistents en mesures eco-
nòmiques, comercials, laborals, assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a 
promoure condicions d’igualtat de tracte i no-discriminació en el si de les empreses 
i organitzacions o en el seu entorn social, s’informarà a la representació dels treba-
lladors i de les treballadores de les accions adoptades, i tenen el dret a ésser asses-
sorats per l’administració en el seu projecte i desenvolupament.»

De resultes de la transacció entre les esmenes núm. 61, 62, 63 i 64, presentades a 
l’article 5, s’addiciona un nou apartat 3 a l’article 22 amb la redacció següent:«22.3. 
En supòsits de discriminació múltiple, les mesures d’acció positiva s’han de fer des 
de la perspectiva de la interseccionalitat, de manera que es tingui en compte la con-
currència de les diferents causes de discriminació.»

TEXT PRESENTAT

Article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
23.1 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el docu-

ment que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per 
prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que 
estableix aquesta Llei.

23.2 El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon al departament compe-
tent per raó de la matèria la preparació, el seguiment i l’avaluació, i s’ha de garantir 
la participació de les organitzacions representatives dels interessos socials afectats 
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en cada una d’aquestes fases. L’aprovació del Pla nacional correspon al Govern de 
la Generalitat.

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària:

a) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat 
de tracte i no-discriminació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 299
SP del Partit Popular de Catalunya (29)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 23

23.1 El Pla català per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el document 
que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per pre-
venir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que es-
tableix aquesta Llei.

Esmena 300
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (38)
D’addició i supressió del punt 1 de l’article 23. Planificació estratègica per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació

23.1 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i contra totes les formes d’odi i dis-
criminació i la no-discriminació és el document que determina els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius i les mesures per prevenir, eliminar i corregir tota forma 
de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.

Esmena 301
GP de Catalunya en Comú Podem (88)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 23

1. El Pla nacional, dotat de pressupost per al seu desenvolupament, per a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació és el document que determina els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius, i les mesures per prevenir, eliminar eradicar i corregir 
tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.

Enmienda 302
GP de Ciutadans (68)
De modificación del aparatado 1 del artículo 23

23.1 El Plan autonómico para la igualdad de trato y la no-discriminación se lo 
documento instrumento principal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña que determina los ejes, las líneas estratégicas, los objetivos y las medidas para 
prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de las causas 
que establece esta Ley y para ejecutar y coordinar las políticas y objetivos estable-
cidos en la misma así como por fomentar el respeto y el reconocimiento a la plura-
lidad y las diferentes manifestaciones de la condición humana.
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Apartat 2
Esmena 303
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (39)
D’addició i supressió al punt 2 de l’article 23. Planificació estratègica per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació

23.2 El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon a l’Òrgan per a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació al departament competent per raó de la matèria 
la preparació, el seguiment i l’avaluació, i s’ha de garantir la participació de les or-
ganitzacions representatives dels interessos socials afectats en cada una d’aquestes 
fases. També es garantirà la descentralització en la seva elaboració i les diversitat ter-
ritorials del país. L’aprovació del Pla nacional correspon al Parlament de Catalunya 
Govern de la Generalitat.

Enmienda 304
GP de Ciutadans (69)
De modificación y adición del aparatado 2 del artículo 23

23.2 El Plan autonómico tiene carácter cuatrienal y corresponde al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, competente en políticas sociales y por razón de 
la materia la preparación, el seguimiento y la evaluación, y se tiene que garantizar 
la participación de las organizaciones representativas de los intereses sociales afec-
tados en cada una de estas fases. La aprobación del Plan nacional corresponde en el 
Gobierno de la Generalitat. A la finalización del cuatrienio el departamento com-
petente tendrá que hacer una evaluación de las actividades llevadas a cabo y los 
criterios de actuación y medidas que contenga la estrategia.

Apartat 3
Esmena 305
SP del Partit Popular de Catalunya (30)
De modificació i addició a l’apartat 3 de l’article 23

23.3 El Pla català per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària: 

a) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat 
de tracte i no-discriminació.

e) Les mesures adreçades a la presència, la participació i la intervenció de les 
persones de les minories i els col·lectius afectats per tal de garantir la seva igual 
llibertat.

Esmena 306
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (40)
D’addició i supressió al punt 3 de l’article 23. Planificació estratègica per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària: 

a) Una diagnosi exhaustiva, municipal, actualitzatza i comparada de la situació 
del racisme, la islamofòbia, la xenofòbia i altres formes connexes de discriminació 
a Catalunya.

Aquesta diagnosi ha de servir per justificar les prioritats, les accions, els objec-
tius i les línies d’actuació del Pla nacional.
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b) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
c) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
d) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

e) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat
de tracte i no-discriminació.
f) Mesures per abordar la discriminació en la prestació de serveis públics, en el 

funcionament del sistema de justícia penal i en l’accés al treball, l’habitatge, la sa-
lut i l’educació.

g) Mesures per promoure una plena incorporació dels grups discriminats en la 
vida pública, els òrgans polítics representatius.

h) Tenir com a objectiu reforçar la legislació antidiscriminatòria i millorar l’ac-
cés a la presentació de recursos efectius.

i) Abordar les causes bàsiques del racisme, la discriminació i la intolerància. In-
cloure mesures per reforçar el gaudi dels drets culturals i els drets de les minories.

j) Perspectiva de gènere i intereseccional.
k) Inclourà obligatòriament fites mesurables, indicadors de compliment i meca-

nismes de vigilància i control, així com la necessitat d’abordar les recomanacions 
formulades pels organismes internacionals.

l) El pressupost previst per a dur a terme les actuacions previstes.

Esmena 307
GP de Catalunya en Comú Podem (89)
De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 que resta redactat de la següent 
manera

3. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
S’ha d’elaborar un diagnòstic previ, exhaustiu, real i actualitzat de la situació del 

racisme, la xenofòbia i altres formes connexes de discriminació a Catalunya. Aquest 
diagnòstic ha de servir per justificar les prioritats, les accions, els objectius i les lí-
nies d’actuació del Pla nacional.

El Pla nacional per la igualtat de tracte i la no-discriminació ha de incorporar 
com a mínim: 

– Mesures per abordar la discriminació en la prestació de serveis públics, en el 
funcionament del sistema de justícia penal i en l’accés al treball, l’habitatge, la salut 
i l’educació i demes àmbits previstos en aquesta llei.

– Mesures per promoure una major integració dels grups discriminats en la vida 
pública, els òrgans polítics representatius i les administracions estatals, autonòmi-
ques i locals.

– Tenir com a objectiu reforçar la legislació antidiscriminatòria i millorar l’accés 
a la presentació de recursos efectius.

– Abordar les causes bàsiques del racisme, la discriminació i la intolerància. In-
cloure mesures per reforçar el gaudi dels drets culturals i els drets de les minories.

El Pla nacional es desenvoluparà des d’una perspectiva de gènere. Tanmateix, 
haurà d’incloure obligatòriament objectius mesurables, indicadors de compliment i 
mecanismes de vigilància, així com la necessitat d’abordar les recomanacions for-
mulades pels organismes internacionals.
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Enmienda 308
GP de Ciutadans (70)
De modificación y adición del apartado 3 del artículo 23

23.3 El Pla autonómico per a la igualdad de trato i la no-discriminación incor-
pora de forma prioritaria una avaluación estratégica inicial per establecer la situa-
ción actual en Catalunya y establecer las prioridades de actuación: 

a) Los principios básicos de actuación en materia de no-discriminación.
b) Las medidas dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discri-

mi-nación.
c) Las medidas de atención especial a las discriminaciones múltiples que por su 

propia naturaleza suponen un ataque más grave al derecho a la igualdad de trato y 
la no-discriminación.

d) Las medidas dirigidas a la sensibilización, información, concienciación y for-
mación en igualdad de trato y no-discriminación.

e) Programas específicos en cada uno de los ámbitos mencionados en esta Ley.
f) un apartado dedicado a la recopilación de datos sobre las infracciones que se 

produzcan contra la igualdad de trato, ya sean administrativas o de carácter penal 
y las sanciones impuestas por la comisión de infracciones.

Esmena 309
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (42)
D’addició

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària: 

a) Els principis bàsics d’actuació i un diagnòstic de la situació en matèria de 
no-discriminació.

b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-
nació.

c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 
pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació, sensibilització i forma-
ció en igualtat de tracte i no-discriminació.

Addició de nous apartats
Esmena 310
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (41)
D’addició del punt 4 a l’article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació

23.4. L’equip redactor de la Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció que encapçalin la redacció del Pla haurà de garantir el compliment de la Llei 
17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la paritat mínima. Sense 
el compliment de la paritat no es podran iniciar els treballs d’anàlisi i elaboració 
del pla.

Esmena 311
GP Socialistes i Units per Avançar (65)
D’addició d’un nou apartat, el 4, a l’article 23

23.4 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació preveurà els 
criteris d’accessibilitat necessaris per tal que tothom en pugui fer ús en igualtat de 
condicions dels equipaments competència de la Generalitat de Catalunya.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– l’esmena núm. 301 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 1 de 
l’article 23: «23.1. El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
és el document que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius, les 
mesures i el pressupost necessari per a prevenir, erradicar i corregir tota forma de 
discriminació per raó de les condicions i les circumstàncies a què fa referència l’ar-
ticle 1.»

– l’esmena núm. 304 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 2 de 
l’article 23: «23.2. El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon al departa-
ment competent en matèria de no-discriminació la preparació, el seguiment i l’ava-
luació, i s’ha de garantir la participació de les organitzacions representatives dels 
interessos socials afectats en cada una d’aquestes fases. L’aprovació del Pla nacio-
nal correspon al Govern de la Generalitat. A la finalització del quadrienni el Depar-
tament competent haurà de fer una avaluació de les activitats dutes a terme i dels 
criteris d’actuació i mesures que contingui l’estratègia.»

– les esmenes núm. 306, 307 i 309 que consisteix a donar la redacció següent 
a l’apartat 3 de l’article 23: «23.3. El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació incorpora de forma prioritària: 

a) Una diagnosi exhaustiva, municipal, actualitzatza i comparada de la situació 
del racisme, la islamofòbia, la xenofòbia i altres formes connexes de discriminació 
a Catalunya.

Aquesta diagnosi ha de servir per justificar les prioritats, les accions, els objec-
tius i les línies d’actuació del Pla nacional.

b) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
c) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
d) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

e) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació, sensibilització i forma-
ció en igualtat de tracte i no-discriminació.

f) Mesures per abordar la discriminació en la prestació de serveis públics, en el 
funcionament del sistema de justícia penal i en l’accés al treball, l’habitatge, la sa-
lut i l’educació.

g) Mesures per promoure una plena incorporació dels grups discriminats en la 
vida pública, els òrgans polítics representatius.

h) Tenir com a objectiu reforçar la legislació antidiscriminatòria i millorar l’ac-
cés a la presentació de recursos efectius.

i) Abordar les causes bàsiques del racisme, la discriminació i la intolerància. In-
cloure mesures per reforçar el gaudi dels drets culturals i els drets de les minories.

j) Perspectiva de gènere i intereseccional.
k) Inclourà obligatòriament fites mesurables, indicadors de compliment i meca-

nismes de vigilància i control, així com la necessitat d’abordar les recomanacions 
formulades pels organismes internacionals.

l) El pressupost previst per a dur a terme les actuacions previstes.»
La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 310.
La ponent del GP Socialistes i Units per Avançar anuncia la retirada de l’esmena 

núm. 311.

Fascicle tercer
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TEXT PRESENTAT

Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.1 La Generalitat de Catalunya i les entitats locals han de cooperar entre si per 

integrar la igualtat de tracte i la no-discriminació en l’exercici de les seves compe-
tències i, en especial, en els seus instruments de planificació.

24.2 S’han d’establir, si escau, la col·laboració i la coordinació oportunes amb el 
Síndic de Greuges, la Fiscalia i altres institucions públiques que incideixin en l’àm-
bit de la no-discriminació.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Enmienda 312
GP de Ciutadans (71)
De modificación del apartado 1 del articulo 24

24. La Generalitat de Catalunya y el conjunto de administraciones autonómicas 
y estatales tiene que el deber de cooperar entre sí para mejorar la protección y la 
coordinación en la protección de los derechos de igualdad de trato y no discrimi-
nación.

Addició de nous apartats 
Esmena 313
GP Socialistes i Units per Avançar (66)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 24

Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.3 La Generalitat de Catalunya disposarà de la col·laboració d’especialistes 

coneixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de discrimina-
ció per tal d’assessorar-se de totes les actuacions que es duguin a terme.

Esmena 314
GP de Catalunya en Comú Podem (90)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 24

3. La Generalitat de Catalunya disposarà de la col·laboració d’especialistes co-
neixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de discriminació 
per tal d’assessorar-se de totes les actuacions que es duguin a terme.

Esmena 315
GP de Catalunya en Comú Podem (91)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 24

4. Les administracions públiques promouran la creació d’espais per assegurar la 
participació de la societat civil.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 313 i 314 que consisteix a addicionar un nou apartat a l’article 
24 amb la redacció següent: «24.3. La Generalitat de Catalunya disposarà de la 
col·laboració d’especialistes coneixedors de les evidències científiques internacio-
nals en matèria de discriminació per tal d’assessorar-se de totes les actuacions que 
es duguin a terme.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 315.
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TEXT PRESENTAT

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 

específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats.

25.2 El Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals han de recopilar les dades 
sobre el component discriminatori de les denúncies cursades i les han de processar 
en els sistemes estadístics de seguretat corresponents.

25.3 En tot cas, les dades de caràcter personal obtingudes en el àmbit de les ac-
tuacions a que es refereix aquest article queden protegides pel secret estadístic que 
regula la legislació sobre la funció estadística que resulti aplicable en cada cas i per 
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Esmena 316
SP del Partit Popular de Catalunya (31)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 25

25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legis-
lació específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions 
públiques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o 
estadístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igual-
tat de tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les 
causes, l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó 
de les causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, 
s’ha de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les 
dades segregades per sexe i edats, a més d’altres dades com discapacitat, orientació 
sexual, edat, origen, i creences religioses.

Esmena 317
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (42)
D’addició al punt 1 de l’article 25. Estadístiques i estudis

25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 
específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats. La Comissió de No-Discriminació serà l’encarregada 
d’elaborar la normativa de rang menor per a l’elaboració d’aquests estudis. Per l’es-
tabliment d’indicadors de discriminació Es prendrà com a referència les Observaci-
ons i Recomanacions dels Comitès especialitzats de Nacions Unides i en particular 
l’Observació General 31 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Racial, 
sobre la prevenció de la discriminació racial en l’administració de justícia i el fun-
cionament de la justícia penal.
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Esmena 318
GP Socialistes i Units per Avançar (67)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 

específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, els poders públics han 
d’introduir [...].

Esmena 319
GP de Catalunya en Comú Podem (92)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 25

1. A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 
específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats, i tipologia de discapacitat, si s’escau, i altres transver-
salitats recollides en aquesta llei com discapacitat, orientació sexual, edat, origen i 
creences religioses

A efectes de tenir indicadors, es prendrà com a referència les Observacions i Re-
comanacions dels Comitès especialitzats de Nacions Unides i en particular l’Obser-
vació General 31 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Racial, sobre la 
prevenció de la discriminació racial en l’administració de justícia i el funcionament 
de la justícia penal.

Enmienda 320
GP de Ciutadans (72)
De adición del apartado 1 del artículo 25 

25.1 A fin de hacer efectivas las disposiciones que contienen esta Ley y la le-
gislación específica en materia de igualdad de trato y no-discriminación, las insti-
tuciones públicas catalanas tienen que introducir en la elaboración de sus estudios, 
memorias o estadísticas, siempre que se refieran o afecten aspectos relacionados 
con la igualdad de trato, los indicadores y los procedimientos que permitan el co-
nocimiento de las causas, la extensión, la evolución, la naturaleza y los efectos de la 
discriminación por razón de las causas que prevé esta Ley. En estos estudios, me-
morias o estadísticas, se tiene que tener en cuenta siempre la perspectiva de género 
y se tiene que disponer de los datos segregados por sexo y edades, así como otras 
transversalidades.

Apartat 2
Esmena 321
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (43)
D’addició al punt 4 de l’article 25. Estadístiques i estudis

25.2 El Cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i la resta els cossos de se-
guretat que operin a Catalunya han de recopilar les dades sobre el component dis-
criminatori de les denúncies cursades i les han de processar en els sistemes estadís-
tics de seguretat corresponents. Aquestes dades seran facilitades mensualment a la 
Comissió de No-Discriminació.
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Esmena 322
GP de Catalunya en Comú Podem (93)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 25

2. El Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals han de recopilar les dades 
sobre el component discriminatori i de naturalesa d’intolerància de les denúncies 
cursades i les han de processar en els sistemes estadístics de seguretat correspo-
nents.

Addició de nous apartats
Esmena 323
GP Socialistes i Units per Avançar (68)
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.2 bis L’estadística judicial recollirà dades específiques sobre els assumptes re-

gistrats per infraccions relatives a tracte discriminatori i crearà amb aquestes dades 
una base de dades de denunciants.

Esmena 324
GP Socialistes i Units per Avançar (69)
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.4 Els cossos dels Mossos d’Esquadra i policies locals hauran de realitzar for-

mació especifica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació.

Esmena 325
GP de Catalunya en Comú Podem (94)
D’addició d’un nou apartat 4 l’article 25

4. En el termini dels dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’òr-
gan competent que coordini les polítiques antidiscriminatòries ha d’avaluar l’impac-
te social d’aquesta llei i fer pública aquesta avaluació.

Tanmateix, l’òrgan competent ha de recopilar dades que permetin identificar els 
patrons de discriminació en les Forces i Cossos de Seguretat, i en particular l’ús de 
perfils racials en labors d’investigació i vigilància policials.

Esmena 326
GP de Catalunya en Comú Podem (95)
D’addició d’un nou apartat 5 l’article 25

5. L’òrgan responsable ha d’elaborar, encarregar, i publicar periòdicament, es-
tadístiques i estudis qualitatius relatius especialment a: 

Agressions i discriminacions contra les persones destinatàries de discriminaci-
ons del que són objecte la present llei 

– Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i denúncies penals presentades 
per delictes en els àmbits de les discriminacions del que són objecte la present llei 

– Resolucions administratives i sentències judicials, i el sentit d’aquestes, rela-
cionades amb l’objecte d’aquesta llei, en particular les que poden provar l’existència 
de discriminacions indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques 
antidiscriminatòries.

Esmena 327
GP de Catalunya en Comú Podem (96)
D’addició d’un nou apartat 6 l’article 25

6. L’òrgan competent responsable pot proposar l’establiment d’acords i conve-
nis amb altres administracions i institucions públiques i organitzacions per a donar 
compliment al punt 25.5.
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Esmena 328
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (44)
D’addició al punt 4 de l’article 25. Estadístiques i estudis

25.4. L’administració pública recopilarà dades que permetin identificar els pa-
trons de discriminació de tots els Cossos de Seguretat que operen a Catalunya, i en 
particular l’ús de perfils racials en les tasques d’investigació i vigilància policials.

Enmienda 329
GP de Ciutadans (73)
De adición de un nuevo apartado 4 del artículo 25 

25.4 Los órganos responsables tendrán que elaborar y publicar periódicamente 
las estadísticas y estudios cualitativos relativos en el número de agresiones contra 
las personas destinatarias de discriminación de la presente ley, las denuncias pre-
sentados en virtud de esta ley tanto en el ámbito de la administración a través de las 
resoluciones administrativas y sentencias judiciales.

Enmienda 330
GP de Ciutadans (74)
De adición de un nuevo apartado 5 en el artículo 25 

Garantía estadística 
1. La obtención de datos estadísticos oficiales para la elaboración de políticas 

públicas antidiscriminatorias que afecten directamente a los derechos de igualad y 
no discriminación, se tiene que llevar a cabo en el marco de la legislación catalana 
en materia estadística, especialmente en cuanto a la regulación del secreto estadísti-
co, 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.

2. El órgano responsable de coordinar en materia de derecho de igualdad y no 
discriminación deberá elaborar y publicar periódicamente estadísticas y estudios 
cualitativos relativos a: 

a) Agresiones y discriminaciones que afecten a los derechos de esta Ley.
b) Denuncias presentadas en virtud de esta ley y denuncias penales presenta-

das por delitos en el ámbito de la discriminación y la no igualdad.
c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, y el sentido de éstas, re-

lacionadas con el objeto de esta ley, en particular las que pueden probar la exis-
tencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas 
públicas antidiscriminatorias.

3. La administración pública catalana coordinará las políticas que se desarro-
llen sobre los derechos recogidos en esta ley igualdad y no discriminación además 
de proponer el establecimiento de acuerdos y convenios con el conjunto de adminis-
traciones e instituciones públicas del resto del Estado.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 318, 319, 320 que consisteix a donar la redacció següent a 
l’apartat 1 de l’article 25: «25.1. A fi de fer efectives les disposicions que contenen 
aquesta Llei i la legislació específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discrimi-
nació, les administracions públiques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels 
seus estudis, memòries o estadístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes 
relacionats amb la igualtat de tracte, els indicadors i els procediments que permetin 
el coneixement de les causes, l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la 
discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, me-
mòries o estadístiques, s’ha de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha 
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de disposar de les dades segregades per sexe, edat, tipologia de discapacitat, si s’es-
cau, orientació sexual, origen i creences religioses, així com altres transversalitats.

A efectes de tenir indicadors, es prendrà com a referència les Observacions i Re-
comanacions dels Comitès especialitzats de Nacions Unides i en particular l’Obser-
vació General 31 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Racial, sobre la 
prevenció de la discriminació racial en l’administració de justícia i el funcionament 
de la justícia penal.»

– l’esmena núm. 321 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartats 2 de 
l’article 25: «25.2. El Cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i la resta els cos-
sos de seguretat que operin a Catalunya han de recopilar les dades sobre el compo-
nent discriminatori de les denúncies cursades i les han de processar en els sistemes 
estadístics de seguretat corresponents. Aquestes dades seran facilitades periòdica-
ment a la comissió de seguiment del compliment d’aquesta llei.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i l’esmena núm. 325 que consisteix a addicionar una nova disposició addicional 
setena. 

La ponència recomana l’adopció de les esmena núm. 326, 327 i 328.
La ponent del GP de Catalunya en Comú Podem anuncia la retirada de l’esmena 

núm. 322.

TEXT PRESENTAT

Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.1 Les administracions públiques catalanes, en l’exercici de les seves compe-

tències, poden determinar els àmbits en què les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions hagin d’incloure la valoració d’actuacions per a la consecució efec-
tiva de la igualtat de tracte i la no-discriminació per part de les entitats sol·licitants.

26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix 
la legislació de contractes del sector públic.

ESMENES PRESENTADES

Apartat 1
Enmienda 331
GP de Ciutadans (75)
De modificación en el apartado 1 del artículo 26 

26.1 Las administraciones públicas catalanas, en el ejercicio de sus competenci-
as, tienen que determinar los ámbitos en que las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones tengan que incluir la valoración de actuaciones para la consecución 
efectiva de la igualdad de trato y la no-discriminación por parte de las entidades 
solicitantes.

Apartat 2
Esmena 332
GP Socialistes i Units per Avançar (70)
De modificació de l’apartat 2 de l’article 26

Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.2 [...] contractes que subscriguin, han d’establir condicions especials [...].
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Esmena 333
GP de Catalunya en Comú Podem (97)
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 26

2. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució dels 
contractes que subscriguin, poden han d’establir condicions especials amb la finali-
tat de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació i rebuig de la intolerància, 
d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic.

Enmienda 334
GP de Ciutadans (76)
De modificación del apartado 2 del artículo 26

26.2 Las administraciones públicas catalanas, en el ámbito de sus competencias 
respectivas, a través de sus órganos de contratación y en relación con la ejecución 
de los contratos que subscriban, tienen que establecer condiciones especiales con el 
fin de promover la igualdad de trato y la no-discriminación, de acuerdo con el que 
establece la legislación de contratos del sector público.

Esmena 335
SP del Partit Popular de Catalunya (32)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 26

26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix 
la legislació de contractes del sector públic. En especial reforçarà aquelles accions 
que tinguin per subjecte aquells col·lectius que requereixen una especial protecció, 
com ho són les persones amb discapacitat o trastorn mental.

Addició de nous apartats
Esmena 336
GP Socialistes i Units per Avançar (71)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 26

26.3 La Generalitat promourà la inclusió i cohesió social de les persones en risc 
d’exclusió mitjançant la incorporació de clausulat social i igualitari a la contracta-
ció pública

Enmienda 337
GP de Ciutadans (77)
De adición de un nuevo apartado 3 del artículo 26

26.3 En ningún caso las administraciones públicas catalanas podrán establecer 
ningún tipo de contrato u otorgar ninguna subvención a entidades que no respeten 
las condiciones de esta ley y en ningún caso establecerán contratos o subvenciones 
a ninguna entidad que promuevan desigualdades por algunos de los motivos menci-
onados en el preámbulo y el título primero de esta Ley.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 331.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-

te i: 
-les esmenes núm. 332, 333 i 334 que consisteix a donar la redacció següent a 

l’apartat 2 de l’article 26: «26.2. Les administracions públiques catalanes, en l’àm-
bit de les seves competències respectives, a través dels seus òrgans de contractació i 
en relació amb l’execució dels contractes que subscriguin, han d’establir condicions 
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especials amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, 
d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic.»

– les esmenes núm. 243, a l’article 17, i 337 que consisteix a addicionar un nou 
apartat a l’article 26 amb la redacció següent: «26.4. En cap cas les administracions 
públiques catalanes podran establir cap tipus de contracte o destinar cap subvenció 
a entitats que no respectin les condicions d’aquesta llei, així com en cap cas establi-
ran contractes o subvencions a cap entitat que promogui desigualtats per algun dels 
motius citats al preàmbul i el títol primer d’aquesta llei.»

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 336.

TEXT PRESENTAT

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació 
de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els programes de les proves se-
lectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació continuada del personal al 
seu servei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 338
SP del Partit Popular de Catalunya (33)
D’addició a l’article 27

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, han de preveure en les seves activitats formatives i processos selectius, 
l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els progra-
mes de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació conti-
nuada del personal al seu servei.

Esmena 339
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (45)
De modificació de l’article 27. Formació

27. Formació, sensibilització i deure d’intervenció
27.1. Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i 

la sensibilització adequada dels professionals dels àmbits de la salut, l’educació, el 
món laboral, els serveis socials, la justícia, els cossos de seguretat, l’esport, el lleu-
re i la comunicació en l’àmbit d’aquesta llei. Aquests professionals si tenen conei-
xement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o 
violència per algun dels motius continguts en aquesta llei, tenen el deure de comuni-
car-ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

27.2. S’impulsarà la formació amb especial atenció a la magistratura, als treba-
lladors dels centres penitenciaris i als cossos i forces de seguretat.

Esmena 340
GP Socialistes i Units per Avançar (72)
De modificació de l’article 27

Article 27. Formació
1. Els poders públics, en l’àmbit de les seves competències respectives, preveu-

ran en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, tant en els programes de les proves selectives d’accés a l’ocupació 
pública com en la formació continuada del personal al seu servei. La sensibilització 
en la formació haurà de ser obligatòria i ha d’estimular la formació per tal de poder 
donar puntuació.
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Esmena 341
GP de Catalunya en Comú Podem (98)
De modificació de l’article 27 que resta redactat de la següent manera

1. Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i 
sensibilització adequada de la igualtat de tracte i la no-discriminació en els àmbits 
previstos per aquesta llei als/les professionals que fan tasques de prevenció, detec-
ció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, món la-
boral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure i la 
comunicació.

2. S’ha d’impulsar la formació del personal, tant funcionari com laboral, no 
transferit d’altres administracions públiques per mitjà de convenis de col·laboració 
o altres instruments. Dubtes sobre l’obligatorietat de les accions formatives.

Enmienda 342
GP de Ciutadans (78)
De modificación y adición párrafo segundo del artículo 27

Artículo 27. Formación
Las administraciones públicas catalanas, en el ámbito de sus competencias res-

pectivas, tienen que prever en sus actividades formativas el estudio y la aplicación 
de la igualdad de trato y la no-discriminación, la prevención de actas y conductas 
de intolerancia tanto en los programas de las pruebas selectivas de acceso a la ocu-
pación pública como en la formación continuada del personal a su servicio.

Dado que el derecho a la igualdad de trato y no discriminación se considera uno 
valor superior a nuestro ordenamiento jurídico la formación en este ámbito será 
obligatoria por todos los trabajadores de la administración pública y todo lo funci-
onariado considerándose dentro de la carrera profesional.

Esmena 343
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (43)
De modificació

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure la formació obligatòria, inicial i continuada, i especia-
litzada per a l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant 
en els programes de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública com en la for-
mació continuada del personal al seu servei.

Addició de nous apartats
Esmena 344
GP Socialistes i Units per Avançar (73)
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 27

Article 27. Formació
2. Es prestarà particular atenció a la formació de la magistratura, Forces i Cos-

sos de Seguretat, docents, professionals de la salut i autoritats locals.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 339, 340, 341, 342, 343 i 344 que consisteix a donar la redac-
ció següent a l’article 27: «27.1. L’Administració pública ha de garantir la formació 
obligatòria, inicial i continuada, i la sensibilització adequada sobre la igualtat de 
tracte i la no-discriminació en els àmbits que regula aquesta llei dels professionals 
que fan tasques de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, els quals 
tenen el deure de comunicar als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent 
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tota situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna 
de les condicions o circumstàncies a què fa referència l’article 1.

27.2. L’Administració pública ha d’impulsar la formació obligatòria del personal, 
tant funcionari com laboral, i independentment de la seva vinculació per mitjà de 
convenis de col·laboració o altres instruments. 

27.3. L’Administració pública ha d’impulsar la formació obligatòria del personal, 
amb una atenció especial en la magistratura, el personal dels centres penitenciaris, 
els cossos i forces de seguretat, el personal docent, els professionals de la salut i les 
autoritats locals.»

TEXT PRESENTAT

Article 28. Objecte i naturalesa
28.1 El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 

i la no-discriminació, adscrit al departament de la Generalitat competent per raó de 
la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent, l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència i autonomia.

28.3 Les resolucions de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
dictades en l’exercici de les funcions establertes a l’article següent posen fi a la via 
administrativa.

28.4 La regulació mitjançant decret ha de dotar l’òrgan per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació dels mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de 
les seves funcions, sempre respectant-ne la seva independència i autonomia.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 345
GP Socialistes i Units per Avançar (75)
De modificació de l’article 28

Article 28. Creació i funcions
28.1 El Govern crearà mitjançant Decret (en el termini de 6 mesos), un òrgan [...] 

que preveu aquesta Llei, tant en el sector públic com en el privat.
28.2 [...] l’apartat anterior actuarà amb plena [...].
28.3 [...]
28.4 La regulació mitjançant decret dotarà l’òrgan [...].

Esmena 346
GP de Catalunya en Comú Podem (100)
De modificació de l’article 28

Article 28. Creació, naturalesa i règim jurídic de l’Oficina
1. Es crea l’Oficina per a la igualtat de tracte y la no-discriminació, entitat de 

dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compli-
ment dels seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional i s’adscriu al Parla-
ment de Catalunya. L’Oficina amb independència de les administracions públiques 
en el exercici de les seves funcions.

2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació, en exercici de les seves 
funcions, actua de conformitat amb el que disposa aquesta llei, les disposicions que 
la despleguen i la legislació que regula el règim jurídic de les administracions públi-
ques i el procediment administratiu.

3. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació es relaciona amb el Go-
vern per mitjà de l’òrgan responsable de coordinar les polítiques d’igualtat de tracte 
i no-discriminació que estableix l’article 29 quater»
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Apartat 1
Esmena 347
SP del Partit Popular de Catalunya (34)
De modificació a l’apartat 1 de l’article 28

28.1 El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació. Aquest òrgan estarà format per persones expertes en legislació 
sobre la matèria objecte d’aquesta llei amb experiència prèvia a l’àmbit jurídic i de 
la mediació. Restarà adscrit al departament de la Generalitat competent per raó de 
la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

Esmena 348
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (46)
D’addició al punt 1 de l’article 28. Objecte i naturalesa

28.1 El Govern Parlament de Catalunya ha de crear mitjançant Decret d’aprovar 
un òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, adscrit al departament de 
la Generalitat competent per raó de la matèria, encarregat de protegir i promoure la 
igualtat de tracte i la no-discriminació de les persones per raó de les causes i en els 
àmbits que preveu aquesta Llei.

Enmienda 349
GP de Ciutadans (79)
De modificacón del apartado 1 del artículo 28 

28.1 El cumplimiento del texto normativo se habilitará através de una nueva fun-
ción para regular la normativa de esta ley sobre políticas de igualdad de trato y de 
no discriminación, del cuál será el encargado el Departament competente que de-
signe el Govern de la Generalitat.

En el cumplimiento de sus funciones se dará especial audiencia a los represen-
tantes de organizaciones y entidades más representativas en materia de salvaguar-
dar de los derechos recogidos en esta ley.

Apartat 2
Enmienda 350
GP de Ciutadans (80)
De supresión del apartado 2 del artículo 28 

Esmena 351
SP del Partit Popular de Catalunya (35)
D’addició a l’apartat 2 de l’article 28

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència, expertesa i autonomia.

Esmena 352
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (47)
D’addició al punt 2 de l’article 28. Objecte i naturalesa

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent, l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència i autonomia. També disposa-
rà del pressupost suficient per a poder desenvolupar les funcions descrites.

Apartat 3
Enmienda 353
GP de Ciutadans (81)
De supresión del apartado 3 del artículo 28 
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Apartat 4
Enmienda 354
GP de Ciutadans (82)
De supresión del apartado 4 del artículo 28 

Addició de nous apartats
Esmena 355
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (48)
D’addició del punt 5 de l’article 28. Objecte i naturalesa

28.5. L’actual oficina de oficina de drets civils i polítics quedarà subjecte a l’Òr-
gan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

Títol de l’article
Esmena 356
GP Socialistes i Units per Avançar (74)
De modificació del títol de l’article 28

Article 28. Creació i funcions

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Pro-
jecte i:

– l’esmena núm. 356 que consisteix a donar la redacció següent al títol de l’article 
28: «Article 28. Creació, objecte i naturalesa».

– les esmenes 345, 346, 347, 349, 357, 381 i la proposta tècnica jurídica a l’apar-
tat 2 que consisteix a donar la redacció següent a l’article 28: «28.1. El Govern 
ha de crear mitjançant Decret un organisme encarregat de protegir i promoure la 
igualtat de tracte i la no-discriminació de les persones per raó de les causes i en els 
àmbits que preveu aquesta Llei, tant pel que fa el sector públic com el privat. I que 
serà convalidat pel Parlament. Aquest organisme estarà adscrit al departament de 
la Generalitat competent per raó de la matèria i retrà comptes davant del Parla-
ment. Hi tindrà adscrit personal de la funció pública i persones expertes en l’objecte 
d’aquesta llei, i prioritzant que disposin d’experiència prèvia en l’àmbit de la no-dis-
criminació, jurídic i de la mediació.

28.2 L’organisme per a la igualtat de tracte i no discriminació disposarà en la 
seva estructura d’un comitè integrat per experts que podran intervenir i avaluar els 
procediments d’instrucció i sanció. La seva participació s’efectuarà, principalment, 
per mitjà de l’elaboració d’informes que, com a norma general, seran facultatius i 
no vinculants. Com a excepció els informes del Comitè tindran caràcter preceptiu i 
vinculant en els procediments en què una de les parts sigui l’administració pública 
o qualsevol ens o entitat de l’àmbit del sector públic.

28.3. A efectes de participació, avaluació, seguiment i control de les polítiques de 
igualtat tracte i no discriminació, en aplicació d’aquesta llei es crearà una comissió 
independent de seguiment de la Llei d’Igualtat de Tracte i no discriminació. Estarà 
composada per una persona representant de cada grup amb representació al Parla-
ment, i el mateix nombre de persones expertes, a més d’una persona en representa-
ció de l’organisme per a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Aquesta comissió 
serà proposada i aprovada per el Parlament de Catalunya.»

– les esmenes núm. 351 i 366 que consisteix a donar la redacció següent als 
apartats 4, 5, i 6 de l’article 28: «28.4. En l’exercici de les funcions establertes a l’ar-
ticle següent, l’organisme previst a l’apartat anterior ha d’actuar amb independèn-
cia, expertesa i autonomia. Mantindrà contacte permanent amb les organitzacions 
i entitats més representatives en la matèria de salvaguardar els drets recollits en la 
present llei.
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28.5. Les resolucions de l’organisme per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació dictades en l’exercici de les funcions establertes a l’article següent posen fi a 
la via administrativa.

28.6. La regulació mitjançant decret ha de dotar l’organisme i el comitè per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació dels mitjans personals i materials necessaris 
per a l’exercici de les seves funcions, sempre respectant-ne la seva independència i 
autonomia.»

– l’esmena núm. 355 que consisteix a donar la redacció següent a l’apartat 7 de 
l’article 28: «28.7. S’establirà un conveni de coordinació entre l’actual oficina de 
drets civils i polítics i l’organisme per a la igualtat de tracte i la no-discriminació per 
a la coordinació en matèria vinculada al que regula aquesta llei.».

TEXT PRESENTAT

Article 29. Funcions
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació ha de tenir les funcions 

següents:
a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 

les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions.

b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en òrgan de mediació 
o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

En tot cas, queda prohibida la mediació o conciliació en matèria de violència 
masclista.

La mediació o la conciliació davant d’aquest òrgan substitueix el recurs d’alçada 
i, si escau, el de reposició, en relació amb les resolucions i els actes de tràmit sus-
ceptibles d’impugnació, als efectes del que preveu l’article 112.2 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques.

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de pos-
sibles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància espe-
cials, fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, 
l’òrgan ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial.

d) Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el rè-
gim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei. En tot cas s’exceptuen d’aquest 
apartat els àmbits de la Inspecció de treball i els dels procediments sancionadors en 
l’ordre social.

e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques en matèria de lluita contra 
la discriminació.

f) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les insti-
tucions i organismes públics.

g) Emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions 
de caràcter general que despleguin aquesta Llei.

h) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla nacional per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància 
especial en la matèria.

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, in-
formes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de tracte 
i la no-discriminació.
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j) Vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, en l’àmbit de les seves competències, així com formular propos-
tes per modificar-la.

k) Qualsevol altra que li atribueixin les Lleis i el decret de creació de l’òrgan.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 357
GP de Catalunya en Comú Podem (101)
De modificació de l’article 29

Article 29. Finalitat de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació.
L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació té l’objectiu de garantir, 

millorar i promoure el dret de totes les persones a no ser objecte de discriminació 
així com implementar la present llei en allò que li correspongui d’acord amb les se-
ves competències.» 

Esmena 358
GP Socialistes i Units per Avançar (76)
De modificació de l’article 29

Article 29. Funcions
L’òrgan [...] no-discriminació tindrà les funcions següents: 
[...]
c bis) Exercir accions judicials en defensa dels drets derivats de la igualtat de 

tracte i la no discriminació, d’acord amb la normativa vigent.
[...]
i) [...] estudis sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació. Així com, recopi-

larà dades desagregades sobre la situació de les minories ètniques, religioses i per-
sones migrants en l’accés a drets com l’habitatge, l’educació, l’ocupació i la salut.

[...]
j bis) Aprovar l’informe de les seves activitats, que remetrà al Parlament de Ca-

talunya i al Síndic de Greuges.
[...].

Enmienda 359
GP de Ciutadans (83)
De modificación del articulo 29 

a) La Comunidad Autónoma de Cataluña, dentro del ámbito de sus competencias 
se obliga a poner en marcha los mecanismos necesarios para realizar una atención 
integral y multidisciplinar a las víctimas de discriminación y conductas de intole-
rancia por cualquier de las causas previstas a esta Ley.

b) El órgano autonómico competente para regular la materia la igualdad de trato 
y no discriminación deberá que definir un protocolo de atención a las víctimas por 
cualquier de las causas previstas dentro de esta ley en el periodo de un año.

Lletra a
Esmena 360
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (49)
D’addició a l’apartat a de l’article 29. Funcions

a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 
les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions i garantir el dret a la reparació de les víctimes de discrimi-
nació.
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Esmena 361
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (44)
D’addició

29.a) Donar suport i assessorament jurídic a les persones que hagin pogut sofrir 
discriminació per raó de les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la 
tramitació de les seves queixes o reclamacions.

Apartat e
Esmena 362
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (45)
D’addició

29.e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques, plans d’igualtat i de no 
discriminació i protocols interns d’intervenció en casos de discriminació en matèria 
de lluita contra la discriminació.

Lletra i
Esmena 363
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (50)
D’addició a l’apartat i de l’article 29. Funcions

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, 
informes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de 
tracte i la no-discriminació. Recopilarà dades desagregades sobre la situació de les 
minories ètniques, religioses i persones migrants en l’accés a drets com l’habitatge, 
l’educació, l’ocupació i la salut.

Addició de noves lletres
Esmena 364
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (51)
D’addició de l’apartat l a l’article 29. Funcions

l) Recollir i publicar dades estadístiques sobre el número i la naturalesa dels in-
cidents racistes i discriminatoris, tant en mans de particulars, com de les Forces i 
Cossos de Seguretat.

Esmena 365
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (52)
D’addició de l’apartat m a l’article 29. Funcions

m) Liderar l’elaboració de la planificació estratègica per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació que després debatrà i votarà el Parlament de Catalunya.

Addició de nous articles 
Esmena 366
SP del Partit Popular de Catalunya (36)
D’addició d’un nou article 29 bis

Article 29 bis. Coordinació amb les entitats
El departament competent en matèria d’igualtat i no-discriminació es coordina-

rà amb les entitats més representatives afectades per aquesta llei de forma anual per 
tal de fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta.

Esmena 367
GP Socialistes i Units per Avançar (77)
D’addició d’un nou article 29 bis

Article 29 bis Relació amb el Síndic de Greuges
1. L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació exercirà les seves fun-

cions sense perjudici de les competències del Síndic de Greuges.
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2. L’Autoritat de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació celebrarà 
convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges per a establir els mecanismes de 
cooperació que es considerin oportuns.

Esmena 368
GP de Catalunya en Comú Podem (102)
D’addició d’un article 29 bis

Article 29 bis Funcions generals de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-dis-
criminació.

1. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació té les següents funcions: 
a) Atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir dis-

criminació o violència per raó de les causes que estableix l’article 4. 1 de aquesta 
llei amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a 
les seves necessitats.

b) Avaluar les polítiques per a la igualtat de tracte i no-discriminació de la Ge-
neralitat.

c) Assegurar, en l’àmbit de les seves competències, el compliment i l’observança 
del que disposa la present llei així com la normativa antidiscriminatòria a favor de 
totes les persones. Així com proposar els mètodes de control, monitorització i ren-
dició de comptes en cadascuna de les causes i àmbits, així com formular propostes 
per modificar-la.

d) Assessorar el Parlament, el Govern i altres administracions públiques en les 
seves polítiques i actuacions respecte el dret a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de totes les persones.

e) Donar suport i assessorament a associacions, organitzacions, iniciatives, cam-
panyes i activitats que ho requereixin en relació al dret a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació de totes les persones.

f) Promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació.

g) Difondre i fomentar l’educació i la sensibilització de la ciutadania en la cultu-
ra de respecte a la diferència i a la no-discriminació.

h) Actuar com a vigilant de l’estat dels drets de totes les persones a Catalunya 
així com elaborar i publicar estadístiques d’acord amb allò establert a la garantia 
estadística.

i) Establir relacions amb ens similars d’altres administracions o d’institucions 
internacionals.

j) Investigar i identificar, d’ofici o a instància de tercers, l’existència d’àrees de 
la vida social i econòmica on es produeixen situacions sistèmiques de discriminació 
així com també respecte de discriminacions puntuals d’especial gravetat.

k) Exercir accions judicials en defensa del dret a la igualtat i la no-discriminació.
l) Només quan sigui possible i sempre amb el consentiment d’ambdues parts, es-

tablir mediació o conciliació entre aquestes.
m) Col·laborar amb el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, els poders 

públics així com institucions internacionals en la defensa de la igualtat i del dret a la 
no discriminació de totes les persones. També podrà establir relacions de col·labora-
ció amb les universitats i altres centres docents i de recerca i amb el teixit associatiu 
i institucions de la societat civil.

n) Emetre informe preceptiu no vinculant sobre projectes de disposicions de ca-
ràcter general que afectin de forma especial el dret a la igualtat i la no discriminació 
de totes les persones.

o) Aprovar i remetre anualment l’informe de les seves activitats al Parlament, al 
Govern i al Síndic de Greuges.
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p) Adoptar les mesures necessàries per investigar les circumstàncies en què van 
tenir lloc les presumptes discriminacions així com les mesures adients i proporcio-
nades per a la seva prevenció i eliminació.

q) Incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves competències, els corresponents pro-
cediments sancionadors per les infraccions tipificades en la present Llei. Es podran 
adoptar també mesures provisionals per assegurar l’eficàcia de la resolució que es 
pugui dictar.

r) O qualsevol altra competència que li siguin assignades per les lleis o regla-
ments.

2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació ha de disposar d’un 
servei d’atenció adreçat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de 
patir discriminació o violència, capaç d’atendre per qualsevol mitjà tots els casos de 
consulta, assessorament o denúncia de qualsevol tipus de discriminació o d’agres-
sió en aquest àmbit així com informació sobre tutela antidiscriminatòria nacional o 
internacional amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coor-
dinades a les seves necessitats.

3. L’Oficina per a la igualtat i no discriminació, per mitjà d’un conveni pot coor-
dinar així com executar les actuacions i polítiques antidiscriminatòries que el Go-
vern li encomani.

4. L’Oficina per a la a la igualtat i no-discriminació, en exercici de les seves fun-
cions, ha de mantenir relacions regulars de coordinació i cooperació amb els depar-
taments corresponents que afectin el dret a la igualtat i la no discriminació de les 
persones, així com amb el Síndic de Greuges, els òrgans judicials i Fiscalia.

Esmena 369
GP de Catalunya en Comú Podem (103)
D’addició d’un article 29 ter

Article 29 ter. Els òrgans de l’Oficina per a la igualtat i no-discriminació
L’Oficina per a la igualtat i no-discriminació s’estructura en els òrgans següents: 
a) El Director o directora.
b) La Secretaria.

Esmena 370
GP de Catalunya en Comú Podem (104)
D’addició d’un article 29 quater

Article 29 quater. El director o directora
1. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimina-

ció dirigeix la institució i n’exerceix la representació.
2. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimi-

nació actua amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb plena independència i ob-
jectivitat i sense subjecció a cap altre mandat imperatiu ni instrucció, i se sotmet al 
règim d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs de la Generalitat. El director o 
directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació no pot estar afi-
liat a cap partit polític, sindicat ni associació empresarial.

3. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimina-
ció és elegit pel Parlament a proposta de la Mesa, entre els ciutadans majors d’edat 
que gaudeixen del ple ús de llurs drets civils i polítics i compleixen les condicions 
d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec. Els elegits 
han de tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

4. Per a nomenar el director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte 
i no-discriminació, ha de comparèixer davant la comissió parlamentària correspo-
nent per a ésser avaluat amb relació a les condicions requerides per al càrrec.

5. El candidat o candidata, després de la compareixença a què fa referència 
l’apartat 4, és elegit director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
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no-discriminació pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no 
obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, en la mateixa ses-
sió del Ple, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 
de la cambra per a ésser elegit.

6. El director o directora de l’Oficina és elegit per un període no renovable de sis 
anys i cessa per les causes següents: 

a) Per expiració del termini del mandat.
b) A petició pròpia.
c) Per separació, acordada pel Ple del Parlament per majoria absoluta, per in-

compliment greu de les seves obligacions, incompatibilitat, incapacitat sobrevingu-
da per a l’exercici de les seves funcions declarada per sentència ferma o condemna 
ferma per delicte dolós.

7. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discrimina-
ció ha de presentar anualment un informe sobre la seva actuació i la situació del 
dret a la igualtat i la no discriminació a Catalunya, incloent-hi les propostes i les 
observacions que calguin per a millorar les polítiques antidiscriminatòries de la Ge-
neralitat de Catalunya. L’informe anual haurà d’ésser publicat i lliurat al Parlament 
per mitjà de la comissió parlamentària corresponent, al Govern a través de l’òrgan 
coordinador de les polítiques d’igualtat i no-discriminació competent, així com al 
Síndic de Greuges i Fiscalia.

Esmena 371
GP de Catalunya en Comú Podem (105)
D’addició d’un article 29 quinquies

Article 29 quinquies. La Secretaria
1. La Secretaria depèn del director o directora de l’Oficina per a la igualtat de 

tracte i no-discriminació i es configura com a l’òrgan de suport material, adminis-
tratiu, tècnic i també d’assessorament jurídic de l’Oficina.

2. Les funcions de la Secretaria són: 
a) Tenir cura del Registre.
b) Preparar, d’acord amb les instruccions rebudes, l’avantprojecte de pressupost, 

la memòria d’activitats i el programa anual d’actuacions.
c) Dur a terme la gestió pressupostària, financera, comptable i patrimonial de 

l’Oficina i també la gestió dels mitjans personals i materials que s’hi adscriuen.
d) Custodiar i instruir els expedients en les diferents fases de tramitació, efectuar 

les notificacions i fer qualssevol altres actuacions de caràcter administratiu que es 
derivin del procediment.

e) Acordar la impugnació davant la jurisdicció competent de les normes i els ac-
tes subjectes al dret administratiu de les administracions públiques que consideri 
que atempten contra el dret a la igualtat de tracte i no-discriminació.

f) Les funcions que li delegui el director o directora de l’Oficina i també les que 
es derivin d’aquesta llei i de les normes de desplegament.

Esmena 372
GP de Catalunya en Comú Podem (106)
D’addició d’un article 29 sexies

Article 29 sexies. Col·laboració amb altres administracions i institucions
1. El Govern, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han de prestar la 

col·laboració i l’auxili necessaris a l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discri-
minació, si així ho exigeix el compliment de les seves funcions i l’execució dels seus 
acords, sens perjudici de l’obtenció de l’autorització judicial quan calgui per a exe-
cutar aquestes resolucions.

2. Dins l’àmbit de les seves competències, l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no-discriminació pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres ad-
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ministracions i institucions públiques com privades i participar en els organismes 
corresponents tant internacionals com supranacionals.

Esmena 373
GP de Catalunya en Comú Podem (107)
D’addició d’un article 29 septies

Article 29 septies. Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l’Oficina per a 
la igualtat de tracte i no-discriminació

1. En exercici de les funcions que impliquin l’exercici de potestats públiques, 
l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació es regeix pel que disposa la 
normativa reguladora del procediment administratiu aplicable a l’àmbit de la Gene-
ralitat. Els actes dictats, en exercici d’aquestes funcions, pel Director o Directora i 
pels altres òrgans de l’Oficina exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
per la via contenciosa administrativa, sens perjudici de la interposició de recurs po-
testatiu de reposició previ al recurs contenciós administratiu.

2. Pel que fa a l’exercici de les funcions que no impliquin l’exercici de potestats 
públiques es regeix per aquesta llei, per la legislació vigent en matèria de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la 
normativa catalana sobre procediment administratiu. Els actes dictats pels òrgans 
de l’Oficina, en l’exercici d’aquestes funcions, són susceptibles dels recursos esta-
blerts en cada procediment.

3. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Oficina, els funcionaris i el perso-
nal adscrit és l’establert amb caràcter general per a l’Administració de la Genera-
litat. La resolució en aquest àmbit correspon al Director o Directora, en els termes 
establerts per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions pú-
bliques i del procediment administratiu comú.

Esmena 374
GP de Catalunya en Comú Podem (108)
D’addició d’un article 29 octies

Article 29 octies. El personal
1. El Personal al servei de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació 

és el personal funcionari i laboral necessari per al bon funcionament de l’Oficina.
2. Els llocs de treball que comporten l’exercici de potestats públiques són reser-

vats a personal funcionari i, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 
d’autoritat pública.

3. Són aplicables al personal al servei de l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no-discriminació la normativa reguladora de la funció pública de l’Administració de 
la Generalitat i el seu règim d’incompatibilitats.

4. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació ha de seleccionar el seu 
propi personal amb subjecció als principis de publicitat, mèrit i capacitat.

5. El personal que presti el servei d’atenció a què fa referència l’article 29 bis.2 
ha de tenir coneixements relacionats amb els drets humans, l’estudi de gènere i la 
diversitat afectiva i sexual i l’Atenció personalitzada.

Esmena 375
GP de Catalunya en Comú Podem (109)
D’addició d’un article 29 nonies

Article 29 nonies. Recursos econòmics
1. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació per al seu funciona-

ment, disposa dels recursos econòmics següents: 
a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generali-

tat.
b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.
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c) Les contraprestacions que es poguessin derivar dels convenis signats per l’Ofi-
cina.

d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions de 
l’Oficina.

e) L ‘import de les sancions imposades en l’exercici de les seves funcions.
f) Tot altre recurs que legalment li correspongui.
2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no-discriminació ha d’elaborar i aprovar 

amb caràcter anual el corresponent avantprojecte de pressupost de funcionament, 
el qual ha d’ésser tramès al Govern perquè sigui integrat, amb la deguda singularit-
zació, en els pressupostos generals de la Generalitat.

3. El control econòmic i financer de l’Oficina s’ha d’exercir de conformitat amb 
la Llei de finances públiques de la Generalitat.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

L’esmena 357 participa en una transacció a l’article 28.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-

te i:
– les esmenes núm. 360 i 361que consisteix a donar la redacció següent a les lle-

tres a, b, c i d de l’article 29: «a) Donar suport i assessorament jurídic a les persones 
que hagin pogut sofrir discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei 
per a la tramitació de les seves queixes o reclamacions i garantir el dret a la repa-
ració de les víctimes de discriminació.

b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en organisme de me-
diació o conciliació entre elles en relació amb violacions del dret a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, a excepció de les que tinguin contingut penal o laboral.

En tot cas, queda prohibida la mediació o conciliació en matèria de violència 
masclista.

La mediació o la conciliació davant d’aquest organisme substitueix el recurs 
d’alçada i, si escau, el de reposició, en relació amb les resolucions i els actes de trà-
mit susceptibles d’impugnació, als efectes del que preveu l’article 112.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de possi-
bles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància especials, 
fora d’aquelles que revesteixin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, l’orga-
nisme ha de cessar en la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o 
a l’autoritat judicial.

d) Exercir la potestat d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb el 
règim d’infraccions i sancions que preveu aquesta Llei. En tot cas s’exceptuen d’a-
quest apartat els àmbits de la Inspecció de treball i els dels procediments sanciona-
dors en l’ordre social.»

– l’esmena núm. 362 que consisteix a donar la redacció següent a les lletres e, 
f, g i h de l’article 29: «e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques, plans 
d’igualtat i de no discriminació i protocols interns d’intervenció en matèria de lluita 
contra la discriminació.

f) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les insti-
tucions i organismes públics.

g) Emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions 
de caràcter general que despleguin aquesta Llei.

h) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla nacional per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, així com sobre aquells plans i programes de rellevància 
especial en la matèria.»
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– l’esmena núm. 365 que consisteix a addicionar una nova lletra a l’article 29: 
«Nou apartat) Liderar l’elaboració de la planificació estratègica per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació que es presentarà al Parlament de Catalunya.»

La Ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 363, 367 i 372.
L’esmena núm. 364, participa en una transacció a l’article 36 que consisteix a ad-

dicionar un nou títol al final d’aquell article.
L’esmena núm. 366 participa en una transacció a l’article 28.

Títol del títol IV

TEXT PRESENTAT

Títol IV. Òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

ESMENES PESENTADES

Esmena 376
GP de Catalunya en Comú Podem (99)
De modificació del títol del títol IV

Títol IV. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no discriminació

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a substituir 
el terme «òrgan» pel terme «organisme» de la rúbrica i del text de tot del títol IV .

Títol V. Infraccions i sancions en matèria d’igualtat de tracte i no-
discriminació

TEXT PRESENTAT

Article 30. Objecte i àmbit d’aplicació
30.1 El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions i sancions que 

garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discrimina-
ció, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

30.2 No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o ad-
ministrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fet i de fo-
nament.

30.3 En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives d’il·lícit pe-
nal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial competent 
o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre 
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, 
o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir 
actuacions. Si no s’ha estimat l’existència d’il·lícit penal, o en el cas d’haver-se dic-
tat resolució d’un altre tipus que posi fi al procediment penal, l’Administració ha de 
continuar l’expedient sancionador basant-se en els fets que els tribunals hagin con-
siderat provats.

30.4 La tutela administrativa davant les vulneracions del dret a la igualtat de 
tracte ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries 
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció de mesures caute-
lars, la prevenció de violacions imminents o ulteriors, la indemnització i el restabli-
ment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Sempre que la discriminació resti acreditada, el càlcul de la indemnització ha de 
tenir en compte els danys i perjudicis causats, incloent el dany moral.

Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la 
lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà a 
través del qual s’hagi produït.
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ESMENES PRESENTADES

Enmienda 377
GP de Ciutadans (84)
De supresión del articulo 30 

Apartat 1
Esmena 378
GP de Catalunya en Comú Podem (110)
D’addició a l’apartat 1 de l’article 30

Article 30. Objecte i àmbit d’aplicació
1. El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions i sancions, en les 

que puguin incórrer persones físiques com jurídiques de l’àmbit privat com públic, 
que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discri-
minació, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

Apartat 3
Esmena 379
GP de Catalunya en Comú Podem (111)
D’addició a l’apartat 3 de l’article 30

3. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives d’il·lícit pe-
nal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial competent 
o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre 
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, 
o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir 
actuacions. En aquests casos, però, es podran concedir mesures cautelars per part 
de l’Administració, destinades a evitar un major perjudici, durant la tramitació ju-
dicial.

Apartat 4
Esmena 380
GP de Catalunya en Comú Podem (112)
D’addició a l’apartat 4 de l’article 30

4. [...]Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat 
de la lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà 
a través del qual s’hagi produït. Cal parlar de reparació en termes amplis de drets 
humans i no només en relació a una possible indemnització, però tenint en compte 
que hi ha dificultat per especificar més, perquè cada cas és únic.

Modificació de tot el títol V
Esmena 381
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (53)
De modificació del títol V

Títol V. Règim d’Infraccions i sancions en l’àmbit administratiu
Article 30. Concepte d’infracció 
Són infraccions administratives en l’àmbit de la lluita contra la discriminació i 

les conductes d’odi les accions o omissions tipificades per aquesta llei sempre que 
no constitueixin delicte.

Article 31. Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal
No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats penalment o admi-

nistrativament, en els supòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.
En el cas en què l’òrgan administratiu consideri que les infraccions poden ésser 

constitutives de delicte, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial 
competent i suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no 
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dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, o fins que el Ministeri 
Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions.

Article 32. Infraccions
1. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus d’acord amb el que esta-

bleix aquesta llei, sempre que no siguin constitutives de delicte.
2. Les infraccions no poden ésser objecte de sanció sense instrucció prèvia de 

l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu.
3. Són infraccions lleus: 
L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de 

pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circums-
tàncies en les quals s’emetin, s’entonin, s’exhibeixin o s’utilitzin d’alguna forma in-
citin, fomentin o ajudin a la realització de comportaments discriminatoris descrits 
en l’article 2.

Les declaracions, gestos o insults proferits en l’espai públic que suposin un tracte 
vexatori per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de 
pancartes, símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o inti-
midatoris per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

4. Són infraccions greus: 
La realització d’actes en què, públicament, una persona física o jurídica emeti 

declaracions o transmeti informacions mitjançant les quals una persona o un grup 
de persones sigui amenaçada, insultada o vexada per algun dels motius descrits en 
l’article 2.

La realització de conductes descrites com a infraccions lleus de forma reiterada.
5. Són infraccions molt greus: 
Les actuacions que suposin assetjament entenent com a tal qualsevol conducta 

no desitjada relacionada amb els motius descrits en l’article 2 que tinguin com a ob-
jectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, 
humiliant o ofensiu.

La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics 
a les persones i grups que promoguin els comportaments descrits en l’article 2.

La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, manifestacions i ac-
tes polítics que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la discrimi-
nació d’acord amb alguns dels motius descrits en l’article 2.

Article 33. Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 

l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període d’entre set dies i tres mesos. Si no hi ha reiteració, l’òrgan competent 
per a imposar la sanció pot substituir aquesta sanció per una advertència escrita.

2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar una de les sancions se-
güents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set 
mesos.

b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període d’un any, com 
a màxim.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga-
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’un any, com a màxim.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions 
següents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de su-
ficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu 
mesos.
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b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període de dos anys, 
com a màxim. En cas de reincidència o reiteració, la prohibició pot ésser per un mà-
xim de cinc anys.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga-
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’entre un any i un dia i tres 
anys.

4. Per a concretar les sancions que sigui procedent d’imposar i, si s’escau, per a 
graduar la quantia de les multes i la durada de les sancions temporals, les autoritats 
competents han de mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet consti-
tutiu de la infracció i la sanció, o les sancions, aplicades a la lesió ocasionada, al 
nombre de persones afectades, a l’entitat del dret afectat i a la naturalesa del deure 
afectat segons la legislació vigent. S’han de considerar especialment els criteris se-
güents: 

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor.
b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació 

de risc creada o mantinguda.
c) La reincidència o la reiteració.
d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
e) La transcendència econòmica i social de la infracció.
f) L’incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs.
g) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infrac-

ció.
h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol 

moment del procediment administratiu sancionador, si encara no s’ha dictat reso-
lució.

5. L’objectiu de la sanció ha d’ésser la prevenció, la dissuasió, la reparació i la 
correcció dels perjudicis que hagi causat o pugui causar la discriminació.

Article 34 Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones 

físiques o jurídiques públiques o privades, que, per acció o omissió, incorren en els 
supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.

2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no sigui 
possible determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la infrac-
ció.

Article 35. Prescripció
1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei prescriuen al cap de sis 

mesos; les tipificades de greus, al cap de dotze mesos; i les tipificades de molt greus, 
al cap de dos anys.

2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap de tres 
mesos si són lleus, al cap de sis mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són 
molt greus.

Article 36. Competència
1. La competència per incoar els expedients administratius del règim sanciona-

dor d’aquesta llei i la imposició de les sancions correspon a la Comissió de No-dis-
criminació.

2. Qualsevol persona podrà instar la incoació d’expedients sancionadors per les 
infraccions contingudes en aquesta llei. La persona denunciant, física o jurídica, 
tindrà la condició de part en el procediment i li seran notificades totes les resolu-
cions dictades en el mateix. No és necessari acreditar la condició de perjudicada de 
la persona denunciant per a poder formular la denúncia, es reconeix com a legítima 
l’acció popular i ciutadana que confereix la condició de part amb plenitud.
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RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

–  l’esmena núm. 378 que consisteix a donar la redacció següent als apartats 1 i 
2 de l’article 30: «30.1. El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions 
i sancions, en les que puguin incórrer persones físiques com jurídiques de l’àmbit 
privat com públic, que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de 
tracte i no-discriminació, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

30.2. No es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats penalment o ad-
ministrativament, en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fet i de fo-
nament.»

–  l’esmena núm. 379 que consisteix a donar la redacció següent als apartats 3 i 
4 de l’article 30: «30.3. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constituti-
ves d’il·lícit penal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial 
competent o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancio-
nador mentre l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al 
procediment, o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar 
o prosseguir actuacions. En aquests casos, però, es podran concedir mesures cau-
telars per part de l’Administració, destinades a evitar un major perjudici, durant la 
tramitació judicial.

30.4. La tutela administrativa davant les vulneracions del dret a la igualtat de 
tracte ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les mesures necessàries 
adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció de mesures caute-
lars, la prevenció de violacions imminents o ulteriors, la indemnització i el restabli-
ment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Sempre que la discriminació resti acreditada, el càlcul de la indemnització ha de 
tenir en compte els danys i perjudicis causats, incloent el dany moral.

Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la 
lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà a 
través del qual s’hagi produït.»

– l’esmena núm. 381 que consisteix a:
• donar una nova redacció a l’apartat 1 de l’article 28, juntament amb d’altres es-

menes transaccionades presentades a aquell article.
• addicionar un nou article 30 bis amb la redacció següent: «Article 30 bis. Con-

cepte d’infracció. Són infraccions administratives en l’àmbit de la lluita contra la 
discriminació i les conductes d’odi, les accions o omissions tipificades per aquesta 
llei sempre que no constitueixin delicte.

No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats penalment o admi-
nistrativament, en els supòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.

En el cas en què l’òrgan administratiu consideri que les infraccions poden ésser 
constitutives de delicte, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial 
competent i suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no 
dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, o fins que el Ministeri 
Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions.»

• donar una nova redacció a diversos apartats de l’article 31, juntament amb d’al-
tres esmenes transaccionades presentades a aquell article.

• donar una nova redacció a diversos apartats de l’article 33, juntament amb d’al-
tres esmenes transaccionades presentades a aquell article.
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TEXT PRESENTAT

Article 31. Infraccions
31.1 Les infraccions en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació es qualifi-

quen de lleus, greus o molt greus.
31.2 Tenen la consideració d’infraccions lleus les conductes que incorrin en irre-

gularitats formals per la inobservança del que estableix aquesta Llei i la seva norma-
tiva de desplegament, sempre que no generin o continguin un efecte discriminatori, 
ni estiguin motivades en una raó discriminatòria en els termes que preveu aquesta 
Llei.

31.3 Tenen la consideració d’infraccions greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o in-

directa, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) Qualsevol conducta de represàlia en els termes d’aquesta Llei.
c) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-

xi una exigència formal, formulat per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per donar compliment a les previsions 
d’aquesta Llei.

d) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.

31.4 Tenen la consideració d’infraccions molt greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f).
c) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-

cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

d) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

ESMENES PRESENTADES

Vegeu esmena 381 al final de l’article 30, de modificació de tot el títol V, presen-
tada pel SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Enmienda 382
GP de Ciutadans (85)
De supresión del artículo 31 

Apartat 2
Esmena 383
GP de Catalunya en Comú Podem (113)
D’addició de les lletres a, b, c, d a l’apartat 2 de l’article 31

a) Utilitzar o emetre expressions vexatòries, injurioses i calumnioses i amena-
çadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als 
delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’Article 4 de la Llei, en la prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques o en xarxes socials.

b) No facilitar la tasca o negar-se parcialment a col·laborar amb l’acció inves-
tigadora dels serveis d’inspecció de l’administració catalana en el compliment dels 
mandats establerts en la present Llei.
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c) Amenaçar o realitzar qualsevol coacció, injúria o vexació injusta de caràcter 
lleu en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delic-
tes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la Llei.

d) Causar danys a béns mobles o immobles en supòsits de discriminació, actes 
d’intolerància i conductes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la 
Llei.

Esmena 384
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (46)
De modificació, addició i supressió

31.2 Tenen la consideració d’infraccions lleus: 
a. Les conductes que incorrin en irregularitats formals per la inobservança del 

que estableix aquesta Llei i la seva normativa de desplegament, sempre que no ge-
nerin o continguin un efecte discriminatori, ni estiguin motivades en una raó discri-
minatòria en els termes que preveu aquesta Llei.

b. Emetre intencionadament expressions vexatòries o insults contra la persona, 
grup al que pertany o llur família que comporti discriminació d’acord amb el que 
regula l’article 4.1.

Apartat 3
Esmena 385
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (47)
De modificació

31.3 Tenen la consideració d’infraccions greus: 
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o in-

directa, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) Qualsevol conducta de represàlia en els termes d’aquesta Llei.
c) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-

xi una exigència formal, formulat per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per donar compliment a les previsions 
d’aquesta Llei.

c) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.

d) Eslògans, anuncis publicitaris, missatges públics o declaracions públiques per 
qualsevol mitjà que comportin una discriminació envers a una persona o al grup al 
que pertany d’acord amb el que regula l’article 4.1.

e) Emetre intencionadament expressions vexatòries o insults contra la persona, 
grup al que pertany o llur família que comporti discriminació d’acord amb el que 
regula l’article 4.1 a través de mitjans de comunicació o xarxes socials.

f) Malmetre bens mobles o immobles propietat de la persona, grup al que per-
tany o llur família per causa provocada per discriminació d’acord amb el que regula 
l’article 4.1.

g) Malmetre el mobiliari públic amb pintades insults, expressions vexatòries o 
símbols que provoquin el rebuig o menyspreu envers la diversitat de els persones 
protegides en aquesta Llei.

h) Difusió de material o llibres amb contingut discriminatori en la via pública o 
dins d’un edifici.

i) Comercialització de productes basats en estereotips de causes discriminatòries 
regulades a l’article 4.1.

j) Difusió de material discriminatori en universitats o centres educatius o a través 
de xarxes socials o a través de mitjans de comunicació.
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k) Exhibició a la via pública de missatges, pancartes o símbols de caràcter discri-
minatori, convocatòries o anuncis d’espectacles públics de contingut discriminatori.

Addició de noves lletres
Esmena 386
GP de Catalunya en Comú Podem (114)
D’addició de les lletres e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r a l’apartat 3 de l’article 31

e) La reiteració en la utilització o emissió d’expressions vexatòries, injurioses i 
calumnioses en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives 
als delictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei, en les prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques, o a les xarxes socials.

f) La realització d’actes o la imposició de disposicions o clàusules en els negocis 
jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4 de la llei.

g) Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’accés 
a un servei públic o establiment, per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

h) Realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de 
persones per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

i) Usar, en peritatges que després s’usaran administrativament o judicialment, 
teories o valoracions que impliquin prejudicis corresponents a qualsevol de les si-
tuacions previstes a la llei.

j) Usar la malaltia mental quan la persona no ha estat declarada incapaç, per 
limitar els drets de la persona.

k) La implantació, l’impuls o l’acceptació de pràctiques laborals discriminatòri-
es, que vulneren la dignitat de la persona, la igualtat de tracte i promoguin la dis-
criminació i intolerància.

l) L’elaboració, utilització o difusió en Centres educatius de llibres de text i I o 
materials didàctics que presentin a les persones com superiors o inferiors en digni-
tat humana en funció de la seva orientació sexual i identitat o expressió de gènere, 
o que incitin a la violència per aquest motiu.

m) L’obstrucció o negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de l’ad-
ministració catalana.

n) Colpejar o maltractar d’obra a una altra persona sense causar-li lesió, vexa-
tòries en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als de-
lictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

o) Reiteració en el dany a béns mobles o immobles d’una altra persona, quan no 
constitueixi delicte, en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes re-
latives als delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’article 4. de la llei.

p) La denegació per professional o empresari de prestacions a què es tingui dret, 
quan la denegació estigui motivada per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

q) La denegació de l’accés als béns i serveis disponibles per al públic i l’oferta 
dels mateixos, inclòs l’habitatge, quan la denegació estigui motivada per raó de les 
causes previstes en l’art. 4 de la llei.

r) La no retirada immediata per part del prestador d’un servei de la societat de la 
informació, d’expressions vexatòries o d’incitació a la violència per raó de les cau-
ses previstes en l’article 4 de la llei.
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Apartat 4
Addició de noves lletres
Esmena 387
GP de Catalunya en Comú Podem (115)
D’addició de les lletres e, f, g, h, i a l’apartat 4 de l’article 31

e) Adoptar comportaments agressius o constitutius d’assetjament, realitzats per 
raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei que tingui el propòsit o produeixi 
l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat, creant un entorn intimidatori, degradant 
o ofensiu per a aquesta.

f) Qualsevol represàlia o tracte advers que rebi una persona com a conseqüència 
d’haver presentat la mateixa una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs 
de qualsevol tipus, destinat a la protecció de la seva dignitat de la persona i la igual-
tat de tracte per discriminació, actes d’intolerància i conductes associades d’odi.

g) Acomiadar un treballador per raó de les causes previstes en l’art. 4.de la llei, 
d’acord amb la legislació laboral.

h) Convocar espectacles públics o activitats recreatives que alberguen o tinguin 
com a objecte la vulneració de la dignitat de la persona i la igualtat de tracte per 
fets de discriminació, actes d’intolerància · i conductes relatives als delictes d’odi.

i) Demanar dades de caràcter personal en els processos de selecció o establir 
condicions, mitjançant la publicitat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que consti-
tueixin discriminacions per a l’accés a l’ocupació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4 de la llei.

Esmena 388
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (48)
D’addició

31.4 Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f).
c) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-

cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

d) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

e) Impedir o posar obstacles a una persona a accedir a un lloc de treball, sempre 
que reuneixi els requisits exigits per accedir-hi, motivat per qualsevol raó discrimi-
natòria regulada a l’article 4.1.

f) Impedir a una persona de manera intencionada la realització d’un tràmit o 
l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per qualsevol raó discrimi-
natòria de les regulades a l’article 4.1.

g) L’omissió del deure d’intervenció per part de les persones que tinguin aquest 
deure.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Pro-
jecte i:

–  l’esmena núm. 381, presentada a l’article 30, que consisteix a donar la redacció 
següent a l’apartat 1 de  l’article 31: «31.1. Les infraccions en matèria d’igualtat de 
tracte i no-discriminació es qualifiquen de lleus, greus o molt greus d’acord amb el 
que estableix aquesta llei, i no poden ésser objecte de sanció sense instrucció prèvia 
de l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu.»



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 127 

–  les esmenes núm. 381, presentada a l’article 30, 383 i 384 que consisteix a 
donar la redacció següent a l’apartat 2 de l’article 31: «31.2. Tenen la consideració 
d’infraccions lleus:

a) L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició 
de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les cir-
cumstàncies en les quals s’emetin, s’entonin, s’exhibeixin o s’utilitzin d’alguna forma 
incitin, fomentin o ajudin a la realització de comportaments discriminatoris descrits 
en l’article 2.

b) Les declaracions, gestos o insults proferits en l’espai públic que suposin un 
tracte vexatori per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

c) L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició 
de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o 
intimidatoris per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

d) L’emissió intencionada d’expressions vexatòries, injurioses i calumnioses i 
amenaçadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relati-
ves als delictes d’odi contra la persona, grup al que pertany o llur família que com-
porti discriminació d’acord amb el que regula l’article 4.1. 

e) La utilització o emissió d’expressions vexatòries, injurioses i calumnioses i 
amenaçadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes rela-
tives als delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’Article 4 de la Llei, en la 
prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o in-
tervencions públiques o en xarxes socials.

f) No facilitar la tasca o negar-se parcialment a col·laborar amb l’acció investi-
gadora dels serveis d’inspecció de l’administració catalana en el compliment dels 
mandats establerts en la present Llei.

g) Amenaçar o realitzar qualsevol coacció, injúria o vexació injusta de caràcter 
lleu en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delic-
tes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la Llei.

h) Conductes que incorrin en irregularitats formals per la inobservança del que 
estableix aquesta Llei i la seva normativa de desplegament.»

–  les esmenes núm. 381, presentada a l’article 30, 385 i 386 que consisteix a do-
nar la redacció següent a l’apartat 3 de l’article 31: «31.3. Tenen la consideració d’in-
fraccions greus:

a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o indi-
recta, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) La realització d’actes en què, públicament, una persona física o jurídica emeti 
declaracions o transmeti informacions mitjançant les quals una persona o un grup 
de persones sigui amenaçada, insultada o vexada per algun dels motius descrits en 
l’article 2.

d) Realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de 
persones per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

e) Eslògans, anuncis publicitaris, missatges públics o declaracions públiques per 
qualsevol mitjà que comportin una discriminació envers a una persona o al grup al 
que pertany d’acord amb el que regula l’article 4.1.

f) L’emissió intencionada d’expressions vexatòries o insults contra la persona, 
grup al que pertany o llur família que comporti discriminació d’acord amb el que 
regula l’article 4.1 a través de mitjans de comunicació o xarxes socials.

g) Malmetre béns mobles o immobles propietat de la persona, grup al que per-
tany o llur família per causa provocada per discriminació d’acord amb el que regula 
l’article 4.1.
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h) Malmetre el mobiliari públic amb pintades insults, expressions vexatòries o 
símbols que provoquin el rebuig o menyspreu envers la diversitat de els persones 
protegides en aquesta Llei.

i) Difusió de material o llibres amb contingut discriminatori en la via pública o 
dins d’un edifici.

j) Comercialització de productes basats en estereotips de causes discriminatòries 
regulades a l’article 4.1.

k) Difusió de material discriminatori en universitats o centres educatius o a tra-
vés de xarxes socials o a través de mitjans de comunicació.

l) Exhibició a la via pública de missatges, pancartes o símbols de caràcter discri-
minatori, convocatòries o anuncis d’espectacles públics de contingut discriminatori.

m) La reiteració en la utilització o emissió d’expressions vexatòries, injurioses i 
calumnioses en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives 
als delictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei, en les prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques, o a les xarxes socials.

n) La realització d’actes o la imposició de disposicions o clàusules en els negocis 
jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4 de la llei.

o) Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’ac-
cés a un servei públic o establiment, per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

p) L’obstrucció o negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de l’ad-
ministració catalana.

q) Usar, en peritatges que després s’usaran administrativament o judicialment, 
teories o valoracions que impliquin prejudicis corresponents a qualsevol de les si-
tuacions previstes a la llei.

r) Usar la malaltia mental quan la persona no ha estat declarada incapaç, per 
limitar els drets de la persona.

s) La implantació, l’impuls o l’acceptació de pràctiques laborals discriminatòri-
es, que vulneren la dignitat de la persona, la igualtat de tracte i promoguin la dis-
criminació i intolerància.

t) La denegació per professional o empresari de prestacions a què es tingui dret, 
quan la denegació estigui motivada per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

u) La denegació de l’accés als béns i serveis disponibles per al públic i l’oferta 
dels mateixos, inclòs l’habitatge, quan la denegació estigui motivada per raó de les 
causes previstes en l’art. 4 de la llei.

v) La no retirada immediata per part del prestador d’un servei de la societat de la 
informació, d’expressions vexatòries o d’incitació a la violència per raó de les cau-
ses previstes en l’article 4 de la llei.

w) Colpejar o maltractar d’obra a una altra persona sense causar-li lesió, vexa-
tòries en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als de-
lictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

x) L’elaboració, utilització o difusió en Centres educatius de llibres de text i I o 
materials didàctics que presentin a les persones com superiors o inferiors en digni-
tat humana en funció de la seva orientació sexual i identitat o expressió de gènere, 
o que incitin a la violència per aquest motiu.

y) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.»

–  les esmenes núm. 381, presentada a l’article 30, 387 i 388 que consisteix a do-
nar la redacció següent a l’apartat 4 de l’article 31: «31.4. Tenen la consideració d’in-
fraccions molt greus:
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a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f), així com 

les actuacions que suposin assetjament entenent com a tal qualsevol conducta no 
desitjada relacionada amb els motius descrits en l’article 2 que tinguin com a objec-
tiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, 
humiliant o ofensiu.

c) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnolò-
gics a les persones i grups que promoguin els comportaments descrits en l’article 2.

d) La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, manifestacions i 
actes polítics que tinguin com a objecte la vulneració de la dignitat de la persona i la 
igualtat de tracte per fets discriminatoris, actes d’intolerància i conductes relatives 
als delictes d’odi, que incitin a la violència o la discriminació d’acord amb alguns 
dels motius descrits en l’article 2.

e) Adoptar comportaments agressius o constitutius d’assetjament, realitzats per 
raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei que tingui el propòsit o produeixi 
l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat, creant un entorn intimidatori, degradant 
o ofensiu per a aquesta.

f) Qualsevol represàlia o tracte advers que rebi una persona com a conseqüència 
d’haver presentat la mateixa una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs 
de qualsevol tipus, destinat a la protecció de la seva dignitat de la persona i la igual-
tat de tracte per discriminació, actes d’intolerància i conductes associades d’odi.

g) Acomiadar un treballador per raó de les causes previstes en l’art. 4.de la llei, 
d’acord amb la legislació laboral.

h) Demanar dades de caràcter personal en els processos de selecció o establir 
condicions, mitjançant la publicitat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que consti-
tueixin discriminacions per a l’accés a l’ocupació, motivat per qualsevol raó discri-
minatòria regulada a l’article 4.1.

i) Impedir a una persona de manera intencionada la realització d’un tràmit o 
l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per qualsevol raó discrimi-
natòria de les regulades a l’article 4.1.

j) L’omissió del deure d’intervenció per part de les persones que tinguin aquest 
deure.

k) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-
cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

l) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infrac-
cions greus mitjançant resolució administrativa ferma.»

–  les esmenes núm. 381, presentada a l’article 30, 383, 384, 387 i 388 que con-
sisteix a addicionar un nou article 31 bis: «Article 31 bis. Responsables 31 bis.1. Són 
responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones físiques o 
jurídiques públiques o privades, que, per acció o omissió, incorren en els supòsits 
d’infracció establerts per aquest capítol.

31 bis.2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no 
sigui possible determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la 
infracció.»

TEXT PRESENTAT

Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la graduació que s’efectuï:
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a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 
l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a tres mesos.

b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a l’im-
port de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre tres mesos i un dia i set mesos.

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equiva-
lent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període d’en-
tre set mesos i un dia i deu mesos.

ESMENES PRESENTADES

Vegeu esmena 381 al final de l’article 30, de modificació de tot el títol V, presen-
tada pel SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Enmienda 389
GP de Ciutadans (86)
De supresión del artículo 32 

Esmena 390
GP Socialistes i Units per Avançar (78)
De modificació de l’article 32. Nova redacció

Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la graduació que s’efectuï: 
a) Infraccions lleus entre 300 i 10.000 €
b) Infraccions greus entre 10.000 i 40.000 €
c) Infraccions molt greus entre 40.000 i 500.000 €.

Lletra a
Esmena 391
GP de Catalunya en Comú Podem (116)
De supressió i addició a la lletra a de l’article 32

Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 
amb la graduació que s’efectuï: 

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 5.000 €. d’una 
quantia equivalent a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya, corresponent a un període de fins a tres mesos.

Esmena 392
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (49)
De modificació

32.a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent 
a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a set mesos.

Lletra b
Esmena 393
GP de Catalunya en Comú Podem (117)
De supressió i addició a l’apartat b) de l’article 32

b) Les infraccions greus se sancionen amb multa de 5.001 € fins a 20.000 € d’una 
quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set mesos
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Esmena 394
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (50)
De modificació

32.b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a 
l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un pe-
ríode d’entre set i divuit mesos.

Lletra c
Esmena 395
GP de Catalunya en Comú Podem (118)
De supressió i addició a la lletra c) de l’article 32

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 20.001 € fins a 
50.000 € d’una quantia equivalent a l’import de renda de suficiència de Catalunya 
corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu mesos. En tots els casos 
en que sigui necessari, es procedirà al decomís dels materials en els que es sustenti 
la situació de discriminació sancionada.

Esmena 396
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (51)
De modificació

32.c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equi-
valent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre divuit i trenta-sis mesos.

Addició de noves lletres 
Esmena 397
GP de Catalunya en Comú Podem (119)
D’addició d’una lletra d a l’article 32

d) En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai públic, plataforma vir-
tual, etc. la persona responsable o el grup hauran de realitzar una manifestació pú-
blica a través dels mateixos canals emprats, per tal de reparar el dany a la dignitat 
de la persona agreujada. Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades 
amb multes d’acord amb la graduació de s’efectuï.

Esmena 398
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (52)
D’addició d’un nou apartat a l’article 32

32.d) En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai o mitjans i serveis 
públics o plataforma virtual, la persona responsable o el grup hauran de realitzar 
una manifestació pública a través dels mateixos canals emprats, per tal de reparar 
el dany a la dignitat de la persona agreujada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 390, 397 i 398 que consisteix a donar la redacció següent a l’arti-
cle 32: «32.1. Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes 
d’acord amb la graduació que s’efectuï:

Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 
amb la graduació que s’efectuï: 

a) Infraccions lleus entre 300 i 10.000 €
b) Infraccions greus entre 10.000 i 40.000 €
c) Infraccions molt greus entre 40.000 i 500.000 €.
32.1 bis. En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai o mitjans i ser-

veis públics o plataforma virtual, la persona responsable o el grup hauran de realit-
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zar una manifestació pública a través dels mateixos canals emprats, per tal de repa-
rar el dany a la dignitat de la persona agreujada. 

32.2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar una de les sancions se-
güents, o més d’una: 

a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període d’un any, com 
a màxim.

b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga-
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’un any, com a màxim.

32.3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions 
següents, o més d’una: 

a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període de dos anys, 
com a màxim. En cas de reincidència o reiteració, la prohibició pot ésser per un mà-
xim de cinc anys.

b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga-
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’entre un any i un dia i tres 
anys.»

TEXT PRESENTAT

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.1 La multa i la sanció accessòria, si escau, imposada per l’òrgan administratiu 

sancionador, ha de guardar la deguda adequació i proporcionalitat amb la gravetat 
del fet constitutiu de la infracció, i l’import de la multa s’ha de fixar de manera que 
a l’infractor no li resulti més beneficiós abonar-la que cometre la infracció. En tot 
cas, les sancions s’han de graduar d’acord amb els criteris següents:

a) La intencionalitat de la persona infractora.
b) La naturalesa dels danys causats.
c) La permanència o transitorietat de les repercussions de la infracció.
d) El nombre de persones afectades.
e) El grau de participació en la comissió de la infracció.
f) La repercussió social de les infraccions i el grau de difusió dels mitjans em-

prats.
g) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de 

la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució ferma.
h) El benefici econòmic que hagi generat la persona autora de la infracció.
i) La condició d’autoritat, agent d’aquesta, personal funcionari o empleat públic 

de la persona infractora.
33.2 Quan de la comissió d’una infracció en derivi necessàriament la comissió 

d’una altra o altres, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció més greu.

ESMENES PRESENTADES

Vegeu esmena 381 al final de l’article 30, de modificació de tot el títol V, presen-
tada pel SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Enmienda 399
GP de Ciutadans (87)
De supresión del artículo 33

Apartat 1
Esmena 400
GP Socialistes i Units per Avançar (79)
De modificació de l’article 33

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
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33.1 [...]. En tot cas, les sancions s’aplicaran en el seu grau mínim, mitjà o màxim 
d’acord amb [...].

33.2 [...].

Lletra a
Esmena 401
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (53)
D’addició

33.1 a) La intencionalitat de la persona física, jurídica o institució infractora.

Addició de nous apartats
Esmena 402
GP Socialistes i Units per Avançar (80)
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 33

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.3 Si la infracció es comet per funcionari públic en l’exercici del seu càrrec la 

sanció s’aplicarà en el seu grau màxim.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 381, presentada a l’article 30, 400 i 401, que consisteix a donar la 
redacció següent a l’article 33: «33.1 La multa i la sanció accessòria, si escau, im-
posada per l’òrgan administratiu sancionador, ha de guardar la deguda adequació 
i proporcionalitat amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, i l’import de la 
multa s’ha de fixar de manera que a l’infractor no li resulti més beneficiós abonar-la 
que cometre la infracció. En tot cas, les sancions s’aplicaran en el seu grau mínim, 
mitjà o màxim d’acord amb els criteris següents:

a) El grau de culpabilitat I la intencionalitat de la persona física, jurídica o ins-
titució infractora.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació 
de risc creada o mantinguda.

c) La naturalesa dels danys causat.
d) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infrac-

ció.
e) El nombre de persones afectades, la repercussió econòmica I social de les in-

fraccions i el grau de difusió dels mitjans emprats.
f) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
g) El grau de participació en la comissió de la infracció.
h) L’incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs.
i) La reincidència o la reiteració, per comissió en el termini d’un any de més 

d’una infracció de la mateixa naturalesa, quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

j) El benefici econòmic que hagi generat la persona autora de la infracció.
k) La condició d’autoritat, agent d’aquesta, personal funcionari o empleat públic 

de la persona infractora.
l) El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol mo-

ment del procediment administratiu sancionador, si encara no s’ha dictat resolució.
33.2 Quan de la comissió d’una infracció en derivi necessàriament la comissió 

d’una altra o altres, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la infracció més greu.
33.3 L’objectiu de la sanció ha d’ésser la prevenció, la dissuasió, la reparació i la 

correcció dels perjudicis que hagi causat o pugui causar la discriminació.
33.4 Si la infracció es comet per funcionari públic en l’exercici del seu càrrec la 

sanció s’aplicarà en el seu grau màxim.»
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TEXT PRESENTAT

Article 34. Sancions accessòries i substitució de sancions
34.1 Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient san-

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, a 
més de la multa que sigui procedent, la prohibició de rebre ajuts o subvencions per 
un període de dos anys, com a màxim.

34.2 En la imposició de sancions, per resolució motivada de l’òrgan que resolgui 
l’expedient sancionador, amb el consentiment de la persona sancionada, i sempre 
que no es tracti d’infraccions molt greus, es pot substituir la sanció econòmica per la 
prestació de la seva cooperació personal no retribuïda en activitats d’utilitat pública, 
amb interès social i valor educatiu, o en tasques de reparació dels danys causats o 
de suport o assistència a les víctimes dels actes de discriminació; per l’assistència a 
cursos de formació o sessions individualitzades, o per qualsevol altra mesura alter-
nativa que tingui la finalitat de conscienciar l’infractor sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació, i de reparar el dany moral de les víctimes i dels grups afectats.

ESMENES PRESENTADES

Vegeu esmena 381 al final de l’article 30, de modificació de tot el títol V, presen-
tada pel SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Enmienda 403
GP de Ciutadans (88)
De supresión del artículo 34

Apartat 1
Esmena 404
GP Socialistes i Units per Avançar (81)
De modificació de l’apartat 1 de l’article 34

Article 34. Sancions accessòries i substitució de sancions
34.1 Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient san-

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, 
a més de la multa que sigui procedent, la supressió, cancel·lació o suspensió total o 
parcial d’ajuts o subvencions que la persona sancionada tingués reconeguts o ha-
gués sol·licitat per un període de cinc anys, com a màxim.

Addició de nous apartats 
Esmena 405
GP de Catalunya en Comú Podem (120)
D’addició d’un punt 3 a l’article 34

3. L’administració pública actuant en matèria sancionadora ha de destinar els 
ingressos derivats de la imposició de les sancions que estableix aquesta llei a actua-
cions relacionades amb garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
en l’àmbit de la seva competència.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i l’esmena núm.404 que consisteix a donar la redacció següent a l’article 34: «34.1. 
Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient sancionador, 
mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, a més de 
la multa que sigui procedent, la supressió, cancel·lació o suspensió total o parcial 
d’ajuts o subvencions que la persona sancionada tingués reconeguts o hagués sol·li-
citat per un període de cinc anys, com a màxim.

34.2. En la imposició de sancions, per resolució motivada de l’òrgan que resol-
gui l’expedient sancionador, amb el consentiment de la persona sancionada, i sem-
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pre que no es tracti d’infraccions molt greus, es pot substituir la sanció econòmica 
per la prestació de la seva cooperació personal no retribuïda en activitats d’utilitat 
pública, amb interès social i valor educatiu, o en tasques de reparació dels danys 
causats o de suport o assistència a les víctimes dels actes de discriminació; per l’as-
sistència a cursos de formació o sessions individualitzades, o per qualsevol altra 
mesura alternativa que tingui la finalitat de conscienciar l’infractor sobre la igual-
tat de tracte i la no-discriminació, i de reparar el dany moral de les víctimes i dels 
grups afectats.»

TEXT PRESENTAT

Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions
35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-

uen als sis mesos; les qualificades de greus, als dotze mesos, i les qualificades de 
molt greus, als divuit mesos.

35.2 Les sancions imposades prescriuen als tres mesos si són lleus, al cap de sis 
mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són molt greus.

ESMENES PRESENTADES

Vegeu esmena 381 al final de l’article 30, de modificació de tot el títol V, presen-
tada pel SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Enmienda 406
GP de Ciutadans (89)
De supresión del artículo 35

Esmena 407
GP Socialistes i Units per Avançar (82)
De modificació de l’article 35

Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions
35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-

uen a l’any; les qualificades de greus, als tres anys, i les qualificades de molt greus, 
als quatre anys.

35.2 Les sancions imposades prescriuen a l’any si són lleus, al cap de quatre anys 
si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus.

Apartat 1
Esmena 408
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (54)
De modificació

35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-
uen als dotze mesos; les qualificades de greus, als vint-i-quatre mesos, i les qualifi-
cades de molt greus, als trenta-sis mesos.

Apartat 2
Esmena 409
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (55)
De modificació

35.2 Les sancions imposades prescriuen als sis mesos si són lleus, al cap de dotze 
mesos si són greus i al cap de divuit mesos si són molt greus.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i l’esmena núm.407 que consisteix a donar la redacció següent a l’article 35: «35.1. 
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Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescriuen als 
dotze mesos; les qualificades de greus, als tres anys, i les qualificades de molt greus, 
als quatre anys.

35.2. Les sancions imposades prescriuen a l’any si són lleus, al cap de quatre 
anys si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus.»

TEXT PRESENTAT

Article 36. Procediment sancionador
36.1 En defecte de règim sancionador específic establert per llei sectorial, la in-

coació i la instrucció dels expedients sancionadors, així com la imposició de les san-
cions administratives corresponents, correspon a l’òrgan a què fa referència l’article 
28. Quan aquest òrgan específic o un departament consideri que la potestat sancio-
nadora correspon a una altra Administració pública, ho ha de posar en coneixement 
d’aquesta i li ha de traslladar l’expedient corresponent.

36.2 El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució del procediment san-
cionador és de sis mesos.

36.3 En els casos en què s’aporti un principi de prova del qual s’infereixi que 
una de les infraccions que preveuen aquesta Llei i la legislació específica en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació l’hagi pogut cometre una autoritat o personal 
al servei de les administracions públiques, l’òrgan administratiu competent, quan 
en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals que siguin oportunes 
perquè desaparegui la situació de discriminació.

En el supòsit que preveu el paràgraf anterior, l’òrgan administratiu competent ha 
d’iniciar el procediment disciplinari corresponent respecte de la persona responsa-
ble, d’acord amb el que disposa la legislació que li sigui aplicable. Així mateix, s’ha 
d’instruir el procediment sancionador que preveu aquesta Llei en els supòsits en què 
el presumpte autor sigui una autoritat o càrrec públic que no tingui la condició de 
personal al servei de les administracions públiques.

Si de la instrucció del procediment sancionador corresponent en resulta respon-
sable l’autoritat o personal al servei de les administracions públiques, els fets decla-
rats provats en la resolució esmentada vinculen l’Administració en el procediment 
de responsabilitat patrimonial que ha d’instruir per determinar la indemnització 
que, si escau, sigui procedent pels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a 
favor de qui hagi resultat víctima de la discriminació.

ESMENES PRESENTADES

Vegeu esmena 381 al final de l’article 30, de modificació de tot el títol V, presen-
tada pel SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Enmienda 410
GP de Ciutadans (90)
De supresión del artículo 36

Esmena 411
GP Socialistes i Units per Avançar (83)
De modificació de l’article 36

Article 36. Autoritats competents i procediment sancionador
36.1 [...]
36.2 [...] sis mesos, i la resolució senyalarà el termini per al seu compliment sense 

que pugui ser inferior a quinze ni superior a trenta dies.
36.3 [...] perquè desaparegui la situació de discriminació creada.
[...]
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Si de la instrucció del procediment sancionador [...] en el procediment de respon-
sabilitat patrimonial que ha d’instruir-se per determinar [...].

Addició de nous apartats
Esmena 412
GP de Catalunya en Comú Podem (121)
D’addició d’un punt 4 a l’article 36

4. De forma preferent l’òrgan procurà iniciar processos de mediació, i de forma 
alternativa i subsidiària iniciar sancionadors.

En tot el cas el procediment sancionador en qualsevol administració no exclou 
els processos restauratius previstos per aquesta llei.

Addició de nous articles 
Esmena 413
GP de Catalunya en Comú Podem (122)
D’addició d’un article 37

Article 37. De la víctima en el procediment sancionador
Es reconeix a la persona afectada per les infraccions establertes en el present 

Tito, en el marc del procediment sancionador, els següents drets: 
– Que li sigui comunicada la incoació del procediment sancionador amb infor-

mació clara del seu dret a obtenir una indemnització o reparació del dany causat 
per la conducta constitutiva de la infracció així com de la resta de drets que té com 
a víctima en el procediment administratiu sancionador.

– Que se li doni trasllat de les al·legacions del presumpte infractor.
– Accedir al procediment sancionador i obtenir còpia de tot l’expedient.
– A ser present per si mateixa o a través de representant en les proves que es 

practiquin en la fase de prova.
– A gaudir d’un tràmit d’audiència per poder fer al·legacions i proposar prova.
– A obtenir una resolució expressa sobre la forma en que es produirà la repara-

ció del dany causat tret que hi hagi renunciat de forma expressa.

Addició de nous títols
Esmena 414
GP de Catalunya en Comú Podem (123)
D’addició d’un títol VI

Títol VI. Mesures de suport per a la protecció de la dignitat de la persona i de la 
igualtat de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància

Capítol I. Centre de Memòria, Observatori i Comissió
Article 37. Centre de documentació i memòria històrica contra la Intolerància, la 

discriminació i els delictes d’odi
1. Es crea el Centre de Documentació i de Memòria Històrica a Catalunya de 

lluita contra Intolerància, la discriminació i ets actes associats d’odi de Catalunya 
que albergarà arxius, registres i documents, incloent documents audiovisuals, de les 
entitats que lluiten contra aquestes xacres socials, polítiques i culturals. Aquests fons 
documentals dipositats al Centre de Documentació i de Memòria Històrica seran de 
lliure accés per a la ciutadania.

2. El Centre de Documentació i Memòria Històrica a Catalunya de lluita contra 
la Intolerància, la discriminació i els actes associats d’odi impulsarà i fomentarà 
activitats divulgatives i d’investigació i igualment podrà editar materials relacionats 
amb aquesta Memòria Històrica, i pot acordar amb les administracions la edició de 
llibres específics relacionats amb aquesta Llei i establir contractes, d’acord amb el 
que estableix la normativa europea i bàsica estatal de contractació pública amb les 
organitzacions socials domiciliades a Catalunya i altres subjectes.

Article 38. Observatori de la discriminació, la intolerància i els delictes d’odi
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1. Es crea l’Observatori de la discriminació i la intolerància i els delictes que
dependrà de la Conselleria competent en matèria de polítiques socials.
2. L’Observatori proporcionarà anàlisi, informacions objectives i comparables 

sobre els fets esdevinguts en l’àmbit territorial de Catalunya que puguin suposar 
una forma de discriminació, intolerància o conductes associades d’odi per raó de 
les causes previstes en la llei, per tal de proposar l’adopció de mesures i accions es-
pecífiques.

3. L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat i la seva composició i fun-
cions es determinaran mitjançant decret, garantint la presència d’experts en· ma-
tèria de delictes d’odi, discriminació i intolerància i la participació de la Comissió 
esmentada en l’article anterior.

Article 39. Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat 
de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància 

1. Es crea la de la dignitat de la persona i de la igualtat de tracte enfront de tota 
forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya com un espai de partici-
pació ciutadana i com a òrgan consultiu de les administracions que incideixen en 
aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens 
que la legislació estableixi.

2. A la Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat de 
tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya tin-
dran representació les entitats socials especialitzades, les associacions de víctimes 
i aquelles que treballin principalment contra els delictes d’odi, la discriminació i la 
intolerància, així com a persones i professionals que hagin destacat pel seu treball i 
experiència en aquest àmbit.

3. La Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat ·de 
tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya s’ads-
criu Conselleria competent en matèria de polítiques socials i podrà rebre informació 
sobre l’aplicació del que estableix per aquesta Llei i formular propostes de millora 
en l’actuació dels serveis públics de les administracions madrilenyes i de la resta 
d’àmbit que són objecte de la present Llei i informar sobre projectes normatius i no 
normatius.

Capítol II. Suport a les víctimes de la discriminació, d’intolerància i de conduc-
tes d’odi

Article 40. Protocol d’atenció a les víctimes
1. La Conselleria competent en matèria de polítiques socials ha d’aprovar un 

protocol específic d’atenció a les víctimes de la discriminació, actes d’intolerància i 
conductes relatives als delictes d’odi. Aquest protocol, sense perjudici del que esta-
bleix la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima, contemplarà una aten-
ció especialitzada i multidisciplinar. Les oficines judicials i especialment les oficines 
especialitzades en delictes d’odi prestaran una especial cura a les víctimes.

2. La protecció davant de qualsevol violació dels drets emparats per aquesta llei 
comprendrà si és el cas, l’adopció de les mesures necessàries per al cessament im-
mediat en la conducta d’intolerància i discriminació, adopció de mesures cautelars, 
prevenció de violacions imminents o ulteriors, indemnització de danys i perjudicis i 
restabliment ple de la persona perjudicada en el ple exercici dels seus drets. Així ma-
teix, seguint el sentit de l’Estatut de la Víctima, es crea la figura de l’acompanyant, 
per assistir a la denúncia a la víctima per delicte d’odi.

Article 41. Mesures específiques de suport a les víctimes
1. L’administració catalana prestarà una atenció integral real i efectiva a les víc-

times d’accions discriminatòries, d’intolerància i d’odi per qualsevol de les causes 
que preveu la llei.

2. Aquesta atenció comprendrà l’assessorament, l’assistència, especialment la 
sanitària, i les mesures socials tendents a facilitar la seva recuperació integral.
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3. L’administració catalana posarà en marxa un punt d’informació per a realit-
zar una atenció integral i multidisciplinar a les víctimes de discriminació i intole-
rància per qualsevol de les causes previstes en la llei, i pot establir contractes, de 
conformitat amb el que disposa la normativa europea i bàsica estatal en matèria de 
contractació pública amb entitats socials especialitzades per a l’atenció a les vícti-
mes i altres subjectes.

4. En l’atenció a les víctimes es donarà un tractament específic quan les agres-
sions o accions que incitin a l’odi s’hagin realitzat utilitzant les noves tecnologies o 
a través de les xarxes socials.

5. Els professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció, atenció, assis-
tència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis 
socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure, i la comunicació, si 
tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de dis-
criminació o violència per intolerància o presumpte delicte d’odi, tenen el deure de 
comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i l’òrgan competent.

Article 42. Campanyes i Suport a les organitzacions de víctimes i a les entitats 
especialitzades en l’assistència de víctimes

1. L’administració catalana realitzarà campanyes de sensibilització i divulgació 
contra les agressions i delictes d’odi promovent la denúncia de les mateixes i ga-
rantirà assistència a les víctimes en aquells encara que no s’interposi denúncia, bé 
directament o mitjançant contracte, segons el que estableix Ja normativa europea i 
estatal bàsica de contractació pública, amb ong especialitzades o altres subjectes.

2. L’administració catalana dissenyarà i posarà en marxa en els centres escolars, 
integrat en el Pla de Convivència dels centres docents, un protocol específ ic per a 
l’alerta, identificació, assistència i protecció en el cas d’assetjament escolar en rela-
ció a les actituds de discriminació, d’intolerància i conductes d’odi per qualsevol de 
les causes que s’esmenten en els articles d’aquesta llei.

3. La Conselleria competent dissenyarà i posarà en marxa de ·forma periòdica 
campanyes de sensibilització i prevenció, comptant amb l’Observatori, la Comissió 
contra la discriminació i intolerància .i les organitzacions especialitzades en aques-
ta matèria, en la defensa dels drets i persones en relació amb els comportaments de 
racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, LGTBifòbia, gitan-
ofòbia, misogínia i sexisme, odi a les persones sense llar, per la seva condició socio-
econòmica, pel seu origen territorial, nacional o ètnic, per la seva llengua, identitat 
cultural, conviccions religioses i ideologia, per la seva opinió política o d’una altra 
índole, per la seva edat, professió, identitat i raó de gènere pel seu aspecte físic, co-
lor de pell, característiques genètiques, per discapacitat intel·lectual o física, malal-
tia, estat serològic o altres factors de significació de les diferents manifestacions de 
la condició humana, reals o suposats, així com aquelles que siguin reconegudes en 
els instruments internacionals.

4. L’Administració desenvoluparà polítiques actives de suport i visibilització dels 
col·lectius i organitzacions legalment constituïdes que realitzin activitats en defensa 
de les víctimes enfront de la discriminació, la intolerància i els delictes d’odi.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– l’esmena núm. 412 que consisteix a donar la redacció següent a l’article 36: 
«36.1. En defecte de règim sancionador específic establert per llei sectorial, la in-
coació i la instrucció dels expedients sancionadors, així com la imposició de les 
sancions administratives corresponents, correspon a l’organisme a què fa referèn-
cia l’article 28. Quan aquest organisme específic o un departament consideri que la 
potestat sancionadora correspon a una altra Administració pública, ho ha de posar 
en coneixement d’aquesta i li ha de traslladar l’expedient corresponent.
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36.2. El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució del procediment san-
cionador és de sis mesos.

36.3. En els casos en què s’aporti un principi de prova del qual s’infereixi que 
una de les infraccions que preveuen aquesta Llei i la legislació específica en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació l’hagi pogut cometre una autoritat o personal 
al servei de les administracions públiques, l’òrgan administratiu competent, quan 
en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals que siguin oportunes 
perquè desaparegui la situació de discriminació.

En el supòsit que preveu el paràgraf anterior, l’òrgan administratiu competent ha 
d’iniciar el procediment disciplinari corresponent respecte de la persona responsa-
ble, d’acord amb el que disposa la legislació que li sigui aplicable. Així mateix, s’ha 
d’instruir el procediment sancionador que preveu aquesta Llei en els supòsits en què 
el presumpte autor sigui una autoritat o càrrec públic que no tingui la condició de 
personal al servei de les administracions públiques.

Si de la instrucció del procediment sancionador corresponent en resulta respon-
sable l’autoritat o personal al servei de les administracions públiques, els fets decla-
rats provats en la resolució esmentada vinculen l’Administració en el procediment de 
responsabilitat patrimonial que ha d’instruir per determinar la indemnització que, 
si escau, sigui procedent pels danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a favor 
de qui hagi resultat víctima de la discriminació.

36.4. De forma preferent l’organisme procurà iniciar processos de mediació, i de 
forma alternativa i subsidiària iniciar sancionadors.

En tot el cas el procediment sancionador en qualsevol administració no exclou 
els processos restauratius previstos per aquesta llei.»

– l’esmena núm. 413 que consisteix a addicionar un nou article 36 bis amb la 
redacció següent: «Article 36 bis. Drets de la víctima en el procediment sancionador

Es reconeix a la persona afectada per les infraccions establertes en el present tí-
tol, en el marc del procediment sancionador, els següents drets: 

– Que li sigui comunicada la incoació del procediment sancionador amb infor-
mació clara del seu dret a obtenir una indemnització o reparació del dany causat 
per la conducta constitutiva de la infracció així com de la resta de drets que té com 
a víctima en el procediment administratiu sancionador.

– Que se li doni trasllat de les al·legacions del presumpte infractor.
– Accedir al procediment sancionador i obtenir còpia de tot l’expedient.
– A gaudir d’un tràmit d’audiència per poder fer al·legacions i proposar prova.
– A obtenir una resolució expressa sobre la forma en que es produirà la repara-

ció del dany causat tret que hi hagi renunciat de forma expressa.»
– les esmenes núm. 414 i 364, presentada a l’article 29, que consisteix a addicio-

nar un nou títol al final de l’article 36 amb l’esmena esmena tècnica jurilingüística: 
de reordenació del contingut del títol perquè figuri dins del títol III (sobre la defensa 
i la promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació) a continuació del 
títol IV (sobre l’organisme per a la protecció de la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació) incorporada, amb la redacció següent: «Títol VI. Mesures de suport per a la 
protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat de tracte enfront de tota forma 
i acte de discriminació i intolerància

Capítol I. Centre de Memòria, Observatori i Comissió
Article 36 ter. Centre de documentació i memòria històrica contra la Intoleràn-

cia, la discriminació i els delictes d’odi
36 ter.1. Es crea el Centre de Documentació i de Memòria Històrica a Cata-

lunya de lluita contra Intolerància, la discriminació i ets actes associats d’odi de 
Catalunya que albergarà arxius, registres i documents, incloent documents audio-
visuals, de les entitats que lluiten contra aquestes xacres socials, polítiques i cultu-
rals. Aquests fons documentals dipositats al Centre de Documentació i de Memòria 
Històrica seran de lliure accés per a la ciutadania.
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36 ter.2. El Centre de Documentació i Memòria Històrica a Catalunya de lluita 
contra la Intolerància, la discriminació i els actes associats d’odi impulsarà i fomen-
tarà activitats divulgatives i d’investigació i igualment podrà editar materials rela-
cionats amb aquesta Memòria Històrica, i pot acordar amb les administracions la 
edició de llibres específics relacionats amb aquesta Llei i establir contractes, d’acord 
amb el que estableix la normativa europea i bàsica estatal de contractació pública 
amb les organitzacions socials domiciliades a Catalunya i altres subjectes.

Article 36 quater. Observatori de la discriminació, la intolerància i els delictes 
d’odi

36 quater.1. Es crea l’Observatori de la discriminació i la intolerància i els de-
lictes que dependrà de la Conselleria competent en matèria de polítiques socials.

36 quater.2. L’Observatori proporcionarà anàlisi, informacions objectives i com-
parables sobre els fets esdevinguts en l’àmbit territorial de Catalunya que puguin 
suposar una forma de discriminació, intolerància o conductes associades d’odi per 
raó de les causes previstes en la llei, per tal de proposar l’adopció de mesures i ac-
cions específiques.

36 quater.3. L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat i la seva compo-
sició i funcions es determinaran mitjançant decret, garantint la presència d’experts 
en· matèria de delictes d’odi, discriminació i intolerància i la participació de la Co-
missió esmentada en l’article anterior.

Article 36 quinquies. Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la 
igualtat de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància 

36 quinquies.1. Es crea la Comissió per a protecció de la dignitat de la persona 
i de la igualtat de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància 
a Catalunya com un espai de participació ciutadana i com a òrgan consultiu de les 
administracions que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les 
competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

36 quinquies.2. A la Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la 
igualtat de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Ca-
talunya tindran representació les entitats socials especialitzades, les associacions 
de víctimes i aquelles que treballin principalment contra els delictes d’odi, la discri-
minació i la intolerància, així com a persones i professionals que hagin destacat pel 
seu treball i experiència en aquest àmbit.

36 quinquies.3. La Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la 
igualtat ·de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Ca-
talunya s’adscriu Conselleria competent en matèria de polítiques socials i podrà 
rebre informació sobre l’aplicació del que estableix per aquesta Llei i formular pro-
postes de millora en l’actuació dels serveis públics de les administracions madrile-
nyes i de la resta d’àmbit que són objecte de la present Llei i informar sobre projectes 
normatius i no normatius.

Capítol II. Suport a les víctimes de la discriminació, d’intolerància i de conduc-
tes d’odi

Article 36 sexies. Protocol d’atenció a les víctimes
36 sexies.1. La Conselleria competent en matèria de polítiques socials ha d’apro-

var un protocol específic d’atenció a les víctimes de la discriminació, actes d’into-
lerància i conductes relatives als delictes d’odi. Aquest protocol, sense perjudici del 
que estableix la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima, contemplarà 
una atenció especialitzada i multidisciplinar. Les oficines judicials i especialment les 
oficines especialitzades en delictes d’odi prestaran una especial cura a les víctimes.

36 sexies.2. La protecció davant de qualsevol violació dels drets emparats per 
aquesta llei comprendrà si és el cas, l’adopció de les mesures necessàries per al ces-
sament immediat en la conducta d’intolerància i discriminació, adopció de mesures 
cautelars, prevenció de violacions imminents o ulteriors, indemnització de danys i 
perjudicis i restabliment ple de la persona perjudicada en el ple exercici dels seus 
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drets. Així mateix, seguint el sentit de l’Estatut de la Víctima, es crea la figura de 
l’acompanyant, per assistir a la denúncia a la víctima per delicte d’odi.

Article 36 septies. Mesures específiques de suport a les víctimes
36 septies.1. L’administració catalana prestarà una atenció integral real i efecti-

va a les víctimes d’accions discriminatòries, d’intolerància i d’odi per qualsevol de 
les causes que preveu la llei.

36 septies.2. Aquesta atenció comprendrà l’assessorament, l’assistència, espe-
cialment la sanitària, i les mesures socials tendents a facilitar la seva recuperació 
integral.

36 septies.3. L’administració catalana posarà en marxa un punt d’informació per 
a realitzar una atenció integral i multidisciplinar a les víctimes de discriminació i 
intolerància per qualsevol de les causes previstes en la llei, i pot establir contractes, 
de conformitat amb el que disposa la normativa europea i bàsica estatal en matèria 
de contractació pública amb entitats socials especialitzades per a l’atenció a les víc-
times i altres subjectes.

36 septies.4. En l’atenció a les víctimes es donarà un tractament específic quan 
les agressions o accions que incitin a l’odi s’hagin realitzat utilitzant les noves tec-
nologies o a través de les xarxes socials.

36 septies.5. Els professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció, aten-
ció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els 
serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure, i la comunica-
ció, si tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de 
discriminació o violència per intolerància o presumpte delicte d’odi, tenen el deure 
de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i l’òrgan competent.

Article 36 octies. Campanyes i Suport a les organitzacions de víctimes i a les en-
titats especialitzades en l’assistència de víctimes

36 octies.1. L’administració catalana realitzarà campanyes de sensibilització i di-
vulgació contra les agressions i delictes d’odi promovent la denúncia de les mateixes 
i garantirà assistència a les víctimes en aquells encara que no s’interposi denúncia, 
bé directament o mitjançant contracte, segons el que estableix Ja normativa europea 
i estatal bàsica de contractació pública, amb ong especialitzades o altres subjectes.

36 octies.2. L’administració catalana dissenyarà i posarà en marxa en els centres 
escolars, integrat en el Pla de Convivència dels centres docents, un protocol específ 
ic per a l’alerta, identificació, assistència i protecció en el cas d’assetjament escolar 
en relació a les actituds de discriminació, d’intolerància i conductes d’odi per qual-
sevol de les causes que s’esmenten en els articles d’aquesta llei.

36 octies.3. La Conselleria competent dissenyarà i posarà en marxa de ·forma 
periòdica campanyes de sensibilització i prevenció, comptant amb l’Observatori, la 
Comissió contra la discriminació i intolerància .i les organitzacions especialitzades 
en aquesta matèria, en la defensa dels drets i persones en relació amb els compor-
taments de racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, LGTBi-
fòbia, gitanofòbia, misogínia i sexisme, odi a les persones sense llar, per la seva 
condició socioeconòmica, pel seu origen territorial, nacional o ètnic, per la seva 
llengua, identitat cultural, conviccions religioses i ideologia, per la seva opinió polí-
tica o d’una altra índole, per la seva edat, professió, identitat i raó de gènere pel seu 
aspecte físic, color de pell, característiques genètiques, per discapacitat intel·lectual 
o física, malaltia, estat serològic o altres factors de significació de les diferents ma-
nifestacions de la condició humana, reals o suposats, així com aquelles que siguin 
reconegudes en els instruments internacionals.

36 octies.4. L’Administració desenvoluparà polítiques actives de suport i visibilit-
zació dels col·lectius i organitzacions legalment constituïdes que realitzin activitats 
en defensa de les víctimes enfront de la discriminació, la intolerància i els delictes 
d’odi.
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36 octies.5. Recollir i publicar dades estadístiques sobre el número i naturalesa 
dels incidents racistes i discriminatoris, tant en mans particulars com en el personal 
de la funció pública, inclosos les forces i cossos de Seguretat.

TEXT PRESENTAT

Disposicions addicionals

TEXT PRESENTAT

Primera. Aplicació supletòria de la Llei
Aquesta Llei s’aplica amb caràcter supletori de les lleis sectorials específiques.
En particular, el Títol V d’aquesta Llei és d’aplicació supletòria al règim sancio-

nador establert a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia.

Aquesta Llei també és d’aplicació en defecte de previsió específica en la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 415
GP de Catalunya en Comú Podem (124)
D’addició d’un nou paràgraf al final de la disposició addicional primera

El procediment sancionador de la llei es desenvoluparà mitjançant un reglament 
que haurà d’estar desenvolupat en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació de 
la llei.

TEXT PRESENTAT

Segona. Assumpció de funcions per l’òrgan per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació
L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació de l’article 28 ha d’assu-

mir la potestat sancionadora i les funcions de l’article 39 de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La discriminació múltiple 
s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que preveuen la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, i la present Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 416
SP del Partit Popular de Catalunya (37)
De modificació de la Disposició addicional segona

L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació es constituirà en el ter-
mini de 4 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. A partir d’aquest moment 
assumirà la potestat sancionadora que li atorga l’article 28 i les funcions de l’article 
39 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfò-
bia. La discriminació múltiple s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que 
preveuen la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, i la present Llei.
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TEXT PRESENTAT

Tercera. Incidència de la Llei en matèria d’infraccions i sancions de 
l’ordre social
El règim sancionador d’aquesta Llei s’aplica sens perjudici de la normativa en 

matèria d’infraccions i sancions en l’ordre social.

ESMENES PRESENTADES

Addició de noves disposicions addicionals
Esmena 417
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (54)
D’addició de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera
En els trenta dies posteriors a la seva aprovació el Govern desenvoluparà regla-

mentàriament totes les disposicions necessàries per a fer efectiva aquesta llei.

Esmena 418
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (55)
D’addició de la disposició addicional segona

Disposició addicional segona
Aquesta llei regula un àmbit molt més ampli que el previst en la llei 11/2014 d’a-

quest Parlament en defensa dels drets LGTBI. Per això i d’acord amb el principi de 
llei especial, en cas que ambdós textos legals entressin en contradicció, sempre que 
es tracti de drets LGTBI prevaldrà allò disposat per la llei 11/2014 per sobre de les 
previsions generals en matèria antidiscriminatòria de la present llei.

Esmena 419
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (56)
D’addició de la disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa-
ritat mínima.

Esmena 420
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (57)
D’addició de la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta
En el termini de 90 dies després de l’aprovació de la present llei caldrà suspendre 

totes les subvencions a qualsevol entitat, organització, col·lectiu religiós que negui el 
dret a les dones a decidir sobre el propi cos, negui l’existència de la violència mas-
clista o defensi postures de retallada de drets contra les dones.

Esmena 421
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (58)
D’addició de la disposició addicional final

Disposició addicional final
En el termini de 30 dies després de l’aprovació de la present llei caldrà revisar i 

suspendre el protocol PRODERAI.
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Esmena 422
GP Socialistes i Units per Avançar (84)
D’addició d’una disposició addicional primera bis

Disposició addicional primera bis. Constitució de l’òrgan per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació

1. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 
procedirà a la designació del titular de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

2. En el termini de sis mesos, el Govern aprovarà el Decret de creació de l’òrgan 
previst al Títol IV d’aquesta Llei.»

Esmena 423
GP Socialistes i Units per Avançar (85)
D’addició d’una nova disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta
Les Administracions públiques catalanes vetllaran per al compliment de les Re-

comanacions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI).

Esmena 424
GP de Catalunya en Comú Podem (125)
D’addició d’una nova disposició addicional quarta

Quarta. Règim especial de Barcelona
1. Les disposicions d’aquesta Llei són d’aplicació al municipi de Barcelona sense 

perjudici del seu règim especial.
2. D’acord amb l’article 129 e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual 

s’aprova la Carta Municipal de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona disposa de 
potestat sancionadora amb relació als comportaments xenòfobs, racistes i sexistes, 
i, en conseqüència, és competent per regular aquestes conductes infractores i incoar, 
tramitar i sancionar-les en el marc dels procediments sancionadors corresponents.

3. En el cas que, en l’exercici de les seves competències, l’Ajuntament de Barcelo-
na tingui coneixement d’un supòsit de discriminació dels que preveu aquesta Llei, ha 
d’incoar el procediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les 
mesures necessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures 
oportunes i proporcionades per eliminar-lo i sancionar-lo.

4. L’Ajuntament de Barcelona també pot exercir, en el marc de les seves compe-
tències, la potestat sancionadora prevista a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

5. L’exercici de la potestat sancionadora per part de l’Ajuntament de Barcelona 
es desenvoluparà en coordinació amb l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació

Esmena 425
GP de Catalunya en Comú Podem (126)
D’addició d’una nova disposició addicional cinquena

Cinquena. En el termini d’un any s’adoptarà una nova legislació sobre el canvi 
de nom i el reconeixement del sexe de les persones transgèneres, basant-se en reco-
manacions internacionals com la Resolució 2018 (2015) de l’Assemblea Parlamen-
tària del Consell d’Europa.

Fascicle quart
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Esmena 426
GP de Catalunya en Comú Podem (127)
D’addició d’una disposició transitòria quarta

Quarta. Competència en procediments sancionadors per a garantir els drets de 
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradicar la discriminació 
per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 
Llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
dor correspon a la persona titular de la secretaria general del departament compe-
tent en matèria de no-discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.

Esmena 427
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (56)
D’addició d’una disposició addicional

Disposició addicional quarta. Potestat sancionadora dels ens locals
1. Les disposicions d’aquesta Llei són d’aplicació als ens locals de Catalunya. 

En aquells municipis en els quals s’hagin regulat de manera especial els supòsits 
discriminatoris establerts en aquesta llei mantindran la seva potestat sancionado-
ra, sempre que aquesta regulació sigui conforme als paràmetres que s’estableixen 
en aquesta llei.

2. En el cas que, en l’exercici de les seves competències, els ens locals tinguin 
coneixement d’un supòsit de discriminació dels que preveu aquesta Llei, ha d’incoar 
el procediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures 
necessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes 
i proporcionades per eliminar-lo i sancionar-lo.

3. L’exercici de la potestat sancionadora per part dels ens locals de Catalunya 
serà coordinada per l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència recomana l’adopció de l’esmena 415.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-

te i: 
– l’esmena núm. 417 que consisteix a addicionar una nova disposició addicional 

primera bis amb la redacció següent: «En els vuit mesos posteriors a la seva apro-
vació el Govern desenvoluparà reglamentàriament totes les disposicions necessàries 
per a fer efectiva aquesta llei.»

– l’esmena núm. 422 que consisteix a:
• addicionar una nova disposició addicional primera ter amb la redacció següent: 

«Constitució de l’organisme per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
1. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

procedirà a la designació del titular de l’organisme per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació.

2. En el termini de vuit mesos, el Govern aprovarà el Decret de creació de l’or-
ganisme previst al Títol IV d’aquesta Llei.»

• donar la redacció següent la disposició addicional segona: «Assumpció de fun-
cions per l’organisme per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

L’organisme per a la igualtat de tracte i la no-discriminació de l’article 28 ha 
d’assumir la potestat sancionadora i les funcions de l’article 39 de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. La discrimina-
ció múltiple s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que preveuen la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, i la present Llei.
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Aquesta llei regula un àmbit molt més ampli que el previst en la llei 11/2014 d’a-
quest Parlament en defensa dels drets LGTBI. Per això i d’acord amb el principi de 
llei especial, en cas que ambdós textos legals entressin en contradicció, sempre que 
es tracti de drets LGTBI prevaldrà allò disposat per la llei 11/2014 per sobre de les 
previsions generals en matèria antidiscriminatòria de la present llei.»

– l’esmena núm. 419 que consisteix a donar la redacció següent a la disposició 
addicional tercera: «El règim sancionador d’aquesta Llei s’aplica sens perjudici de 
la normativa en matèria d’infraccions i sancions en l’ordre social.

Els organismes que es derivin de la present norma no es podran constituir fins 
donar compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa 
a la paritat mínima.»

La ponència recomana d’adopció de l’esmena núm. 423.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 

i les esmenes núm. 424 i 427 que consisteix a addicionar una nova disposició addi-
cional amb la redacció següent: «Disposició addicional cinquena Règim sanciona-
dor als ens locals i règim especial de Barcelona

1. Les disposicions d’aquesta Llei són d’aplicació als ens locals de Catalunya. 
En aquells municipis en els quals s’hagin regulat de manera especial els supòsits 
discriminatoris establerts en aquesta llei mantindran la seva potestat sancionado-
ra, sempre que aquesta regulació sigui conforme als paràmetres que s’estableixen 
en aquesta llei.

2. D’acord amb l’article 129 e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual 
s’aprova la Carta Municipal de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona disposa de 
potestat sancionadora amb relació als comportaments xenòfobs, racistes i sexistes, 
i, en conseqüència, és competent per regular aquestes conductes infractores i qual-
sevol altra conducta discriminatòria, i incoar, tramitar i sancionar-les en el marc 
dels procediments sancionadors corresponents.

3. En el cas que, en l’exercici de les seves competències, els ens locals tinguin 
coneixement d’un supòsit de discriminació dels que preveu aquesta Llei, ha d’incoar 
el procediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures 
necessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes 
i proporcionades per eliminar-lo i sancionar-lo

4. L’Ajuntament de Barcelona també pot exercir, en el marc de les seves compe-
tències, la potestat sancionadora prevista a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia que queda incorporada a aquesta 
llei.

5. L’exercici de la potestat sancionadora per part de l’Ajuntament de Barcelo-
na es desenvoluparà en coordinació amb l’organisme per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació.

6. L’exercici de la potestat sancionadora per part dels ens locals que hagin de-
manat la delegació de la competència es desenvoluparà en coordinació amb l’orga-
nisme per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.»

De resultes d’una transacció entre les esmenes núm. 28, 29 i l’esmena 95, pre-
sentada a l’article 5, i l’esmena núm. 174, presentada l’article 11, el text del Pojecte 
i l’aplicació d’una esmena tècnica, s’addiciona una nova disposició addicional amb 
la redacció següent:«Disposició addicional sisena. Elaboració d’un protocol d’ac-
tuació davant de situacions de discriminació o violència en l’Administració pública

Als efectes del que estableix l’article 5 bis, el Govern ha d’elaborar un protocol 
específic d’actuació en el termini de vuit mesos de l’aprovació d’aquesta llei.»

De resultes d’una transacció entre l’esmena núm. 325, presentada a l’article 25, 
i el text del Projecte s’addiciona una nova disposició addicional amb la redacció se-
güent: «Disposició addicional setena. 
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En el termini dels dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’òrgan 
competent que coordini les polítiques antidiscriminatòries ha d’avaluar l’impacte 
social d’aquesta llei i fer pública aquesta avaluació.

Tanmateix, l’òrgan competent ha de recopilar dades que permetin identificar els 
patrons de discriminació en les Forces i Cossos de Seguretat, i en particular l’ús de 
perfils racials en labors d’investigació i vigilància policials.»

TEXT PRESENTAT

Disposicions transitòries

TEXT PRESENTAT

Primera. Règim transitori de procediments
Als procediments administratius ja iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei no els és d’aplicació i es regeixen per la normativa anterior.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Segona. Procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria
Mentre no s’aprovi el Reglament del procediment sancionador en matèria anti-

discriminatòria, és d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el pro-
cediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

TEXT PRESENTAT

Tercera. Competència en procediments sancionadors relatius a la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia
Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 

Llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
dor de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, i la imposició de les sancions, correspon a la persona titular de la se-
cretaria general del departament competent en matèria de no-discriminació de les 
persones LGBTI.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.
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Addició de noves disposicions transitòries 
Esmena 428
GP Socialistes i Units per Avançar (86)
D’addició d’una nova disposició transitòria quarta

Disposició transitòria quarta. Competència en procediments sancionadors per a 
garantir els drets de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradicar 
la discriminació per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 
llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona-
dor correspon a la persona titular de la secretaria general del departament compe-
tent en matèria de no-discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i les esmenes núm. 426 i 428 que consisteix addicionar una nova disposició transitò-
ria: «Disposició transitòria quarta. Competència en procediments sancionadors per 
a garantir els drets de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradi-
car la discriminació per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’organisme previst al Títol IV d’aques-
ta llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sancio-
nador correspon a la persona titular de la secretaria general del departament com-
petent en matèria de no-discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.»

TEXT PRESENTAT

Disposició derogatòria única
Es deroga l’article 38 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets 

de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia.

Així mateix, resten derogades les disposicions de rang igual o inferior contràries 
al que disposa aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 429
GP Socialistes i Units per Avançar (87)
De supressió de la disposició derogatòria única

Disposició derogatòria única 
Es deroga l’article 38 de la Llei 11/2014, de
10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Així mateix, resten 
derogades les disposicions de rang igual o inferior contràries al que disposa aques-
ta Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i l’esmena núm. 429 que consisteix a donar la redacció següent a la disposició dero-
gatòria única: «Es deroga l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 11/2014, de 10 d’octu-
bre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Així mateix, resten derogades les disposicions de rang igual o inferior contràries 
al que disposa aquesta Llei.»
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TEXT PRESENTAT

Disposicions finals

TEXT PRESENTAT

Primera. Desplegament i execució
El Govern i els departaments de la Generalitat, d’acord amb el que preveu la 

present Llei, i en l’àmbit de les respectives competències, poden dictar les normes 
reglamentàries necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 430
GP de Catalunya en Comú Podem (128)
De supressió i addició a la disposició final primera

El Govern i els departaments de la Generalitat, d’acord amb el que preveu la pre-
sent Llei, i en l’àmbit de les respectives competències, poden han de dictar les nor-
mes reglamentàries necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei en el 
termini màxim de 6 mesos des de la provació de la present llei.

TEXT PRESENTAT

Segona. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor en el termini d’un mes a partir de la seva publicació 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha cap esmena presentada.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i l’esmena núm. 430  i una esmena tècnica que consisteix a donar la redacció se-
güent a la disposició final primera: «El Govern ha d’aprovar, en el termini de vuit 
mesos, el decret de regulació de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat 
de Tracte i la No-discriminació, que n’ha d’establir la denominació, l’estructura i el 
funcionament en els termes que determina el títol IV.»

TEXT PRESENTAT

Preàmbul
La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-

tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convicci-
ons, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, 
i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’ho-
mofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bà-
siques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal que 
puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discriminació, 
amb independència de qualsevol circumstància personal o social. Es pretén, a més, 
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garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconeixement de la dignitat 
de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

La Llei regula l’exercici del dret de les persones, físiques o jurídiques, públiques 
o privades, a la no-discriminació i a la igualtat de tracte, fixa els principis que han 
de regir l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, i estableix un seguit de me-
sures destinades a prevenir, eliminar i corregir les formes de discriminació en els 
sectors públic i privat, d’acord amb les competències que la Generalitat té recone-
gudes.

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, 
així com tots els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

Concretament, l’article 15.2 de l’Estatut reconeix el dret de totes les persones a 
viure lliures de tota mena de discriminació, i els articles 18 i 19, el dret de les per-
sones grans i les dones a no ser discriminades.

Alhora, l’article 40.8 de l’Estatut assenyala, entre els principis rectors de l’àmbit 
de protecció a les persones i a les famílies, la promoció de la igualtat de totes les 
persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la 
condició social o l’orientació sexual, així com l’adopció de mesures per a l’eradica-
ció del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el prin-
cipi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu 
subministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 
5 de Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de 
juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones 
independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació se-
xual. Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals.

Per tant, mitjançant aquesta iniciativa normativa el legislador autonòmic regu-
la l’exercici d’un dret de caràcter estatutari que opera dins el seu àmbit territorial i 
genera autèntics drets subjectius, alhora que compleix amb un mandat que l’Estatut 
dirigeix als poders públics.

Aquesta Llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació i 
es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens perjudici de regu-
lacions sectorials més específiques on aquesta Llei té caràcter supletori.

Així, amb aquesta Llei es pretén crear un instrument normatiu eficaç contra tota 
mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualsevol àmbit, que 
combini les mesures preventives i les reparadores.
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ESMENES PRESENTADES

Esmena 431
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació del preàmbul 

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació és un instrument per 
a respondre a les incitacions i manifestacions de l’odi, que són l’expressió de la in-
tolerància i del rebuig a les persones pel fet de ser diferents.

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació s’articula en base 
al concepte d’incitació a l’odi definit per la Comissió Europea Contra el Racisme i 
la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, en la seva recomanació R (97) 20 del 
Comitè de Ministres defineix la incitació a l’odi com totes les formes d’expressió que 
propaguen, inciten, promouen i justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme 
i altres formes d’odi basades en la intolerància, entre d’altres, la intolerància ex-
pressada per l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, i les 
persones d’orígens, contextos culturals i ètnics diversos.

La normativa internacional és prolífera en les manifestacions contra la incitació 
a l’odi i contra la discriminació. En són exemple la Declaració Universal dels Drets 
Humans adoptada per les Nacions Unides; el Pacte Internacional pels Drets Socials 
Econòmics i Culturals de les Nacions Unides; i el Pacte Internacional pels Drets Ci-
vils i Polítics de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

En el marc europeu el Conveni de Roma marca un punt de garantia clara, mit-
jançant la prohibició de discriminació continguda en el seu article 14 i la juris-
prudència que el desenvolupa. Aquesta llei també és transposició de la Directiva 
Comunitària 2000/78/CE, que és una aposta per una política activa contra les dis-
criminacions; i de la Decisió Marc 2008/913/JAI que es refereix directament a la 
lluita activa contra manifestacions de racisme i xenofòbia.

Paràgraf primer
Esmena 432
SP del Partit Popular de Catalunya (38)
De supressió i addició del paràgraf primer del preàmbul

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó del lloc de naixement 
o nacionalitat, religió o conviccions, opinió política, llengua o idioma, capacitat, 
discapacitat, malaltia, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per altra 
condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, i de 
qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofò-
bia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les 
persones.

Esmena 433
GP Socialistes i Units per Avançar (1)
De modificació del primer paràgraf de l’exposició de motius 

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de naixement i lloc 
de naixement; opinió, opinió política o opinió d’una altra índole; raça, color de pell, 
ètnia, antigitanisme, religió; llengua i idioma, origen nacional o social, nacionalitat, 
nació a la que pertany; pertinença a una minoria nacional; posició econòmica i/o 
posició social, aporofòbia, fortuna, serofòbia, sexe, orientació i identitat sexual, ex-
pressió de gènere; ascendència; edat; discapacitat; malaltia que pateix; o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. Alhora, pretén promoure l’eradica-
ció de qualsevol discriminació i/o altres formes d’actuació i d’expressió que atemp-
tin contra la igualtat i la dignitat de les persones, en relació als àmbits que recull la 
llei, anomenats en el paràgraf anterior.
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Esmena 434
GP de Catalunya en Comú Podem (6)
D’addició al paràgraf primer de l’article 1

Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1, 22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, l’article 14 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Lli-
bertats fonamentals; i l’article 12 del Protocol d’aquest conveni.

Esmena 435
GP de Catalunya en Comú Podem (1)
De supressió i addició al primer paràgraf del preàmbul

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convic-
cions, capacitat, discapacitat diversitat funcional, edat, origen racial, color de pell, 
ètnia, pertinença a una minoria nacional, llengua i idioma, de naixement i lloc de 
naixement, opinió política o opinió d’una altra índole, sexe, orientació i identitat 
sexual, expressió de gènere, situació administrativa, origen social o nacional, ma-
laltia que pateix, o per altra condició o circumstància social, econòmica o personal. 
Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, i de qualsevol forma de perse-
cució per motius sexistes, misògins, religiosos, de la xenofòbia, de l’aporofòbia, de 
l’homofòbia, anormalofòbia, de la lesbofòbia, de la transfòbia, de la bifòbia, de la 
intersexofòbia, de capacitisme i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones, en relació als àmbits que recull la llei, anome-
nants en el paràgraf anterior.

Enmienda 436
GP de Ciutadans (1)
De supresión y modificación en párrafo 1 del preámbulo de la ley 

La Ley para la igualdad de trato y la no discriminación tiene como objetivo ha-
cer efectivo establecer y regular los principios, las medidas y los procedimientos 
para garantizar el derecho a la igualdad de trato y el respecto a la dignidad de las 
personas y la protección sobre cualquier forma de discriminación, acto y conduc-
ta de intolerancia que se pueda dar dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, por razón de religión o convicciones, capacidad, discapa-
cidad, edad, origen racial o étnico, sexo, identidad u orientación sexual o por otra 
condición social o personal. Al mismo tiempo pretende promover la erradicación 
del racismo, y de cualquier forma de persecución por motivos religiosos, de perse-
cución por motivos religiosos, de la xenofobia de la homofobia y de cualquier otra 
expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas, en relación a 
los ámbitos que recoge la ley.

Esmena 437
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convic-
cions, capacitat, discapacitat, edat, fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic, sexe 
o orientació sexual o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure 
l’eradicació del racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, 
de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones.



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 154

Esmena 438
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i addició al preàmbul (1r paràgraf)

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó d’origen o procedèn-
cia, religió o conviccions o ideologia, classe social, llengua, capacitat, discapacitat, 
diversitat funcional, edat, origen racial, cultural, nacional o ètnic, sexe, identitat 
de gènere o expressió de gènere o orientació sexual, situació administrativa, situa-
ció econòmica, malaltia o per altra condició social o personal. Alhora, pretén pro-
moure l’eradicació del racisme, de l’antigitanisme, de l’arabofòbia i de qualsevol 
forma de persecució per motius religiosos o de creences, com l’antisemitisme, la 
islamofòbia o l’anticristianisme, de la xenofòbia, de LGTBIfòbia, del sexisme, l’ex-
clusió social, aporafòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat 
i la dignitat de les persones.

Paràgraf segon
Esmena 439
GP de Catalunya en Comú Podem (2)
D’addició al segon paràgraf del preàmbul

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la protecció efectiva de la dignitat de la persona, a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bàsiques que permetin assolir una 
protecció real i efectiva de la ciutadania front a tota forma i acte d’intolerància i dis-
criminació, per tal que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals 
sense discriminació, amb independència de qualsevol circumstància personal o so-
cial. Es pretén, a més, garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reco-
neixement de la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament de la personalitat.

Esmena 440
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició i modificació

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bà-
siques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal 
que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discrimina-
ció, amb independència de qualsevol circumstància personal, social o professional. 
Es pretén, a més, garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconei-
xement de la dignitat de la persona, el dret a ser mirada d’igual a igual i el lliure 
desenvolupament de la personalitat.

Paràgraf tercer
Enmienda 441
GP de Ciutadans (4)
De adición en el párrafo 6 3 del preámbulo de la ley 

La Ley regula el ejercicio del derecho de las personas, físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, a la no-discriminación y a la igualdad de trato, fija los principios que 
tienen que regir la actuación de los poderes públicos en este ámbito y establece una 
relación de medidas destinadas a prevenir, eliminar y corregir las formas de discri-
minación en los sectores públicos y privados, de acuerdo con las competencias que 
la Generalitat que tiene reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y de 
la Constitución Española.
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Paràgraf quart
Esmena 442
GP de Catalunya en Comú Podem (3)
D’addició al quart paràgraf del preàmbul

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Esta-
tut, la Constitució, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Declara-
ció universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets hu-
mans i de les llibertats fonamentals, i els seus Protocols, la Decisió marc 20081913 
I JAI del Consell de 28 de novembre de 2008, relativa a la lluita contra determina-
des formes i manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret Penal, la Di-
rectiva 2012129 I UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 
per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de 
les víctimes de delictes, els articles 2.1 i 26 del Pacte Internacional dels Drets Eco-
nòmics, Socials i Culturals, així com tots els altres tractats i convenis internacionals 
subscrits per Espanya que garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

Esmena 443
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició al preàmbul (4t paràgraf)

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans, la Carta de Drets fonamen-
tals de la UE (capítol III) i de les llibertats fonamentals, així com tots els altres 
tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que garanteixen els drets i 
les llibertats fonamentals.

Paràgraf cinquè
Enmienda 444
GP de Ciutadans (5)
De adición en el párrafo 7  5 del preámbulo de la ley 

Concretamente, el artículo 15.2 del Estatuto reconoce el derecho de todas las 
personas a vivir libres de todo tipo de discriminación, y los artículos 18 y 19, el de-
recho de las personas grandes y las mujeres a no ser discriminadas en concordancia 
con el artículo 14 de la Constitución Española recogido como derecho fundamental

Paràgraf sisè
Enmienda 445
GP de Ciutadans (6)
De adición en el párrafo 8 6 del preámbulo de la ley 

A la vez, el artículo 40.8 del Estatuto señala, entre los principios rectores del ám-
bito de protección a las personas y a las familias, la promoción de la igual-dad de 
todas las personas con independencia del origen, la nacionalidad, el sexo, la raza, la 
religión, la condición social o la orientación sexual, así como la adopción de medi-
das para la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homo-
fobia, y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las 
personas, en concordancia con el artículo 14 de la Constitución Española recogido 
como derecho fundamental.
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Paràgraf setè
Esmena 446
GP de Catalunya en Comú Podem (4)
De supressió i addició al paràgraf setè del preàmbul

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el prin-
cipi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu 
subministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 
5 de Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de 
juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones 
independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació se-
xual, la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre 
de 2012 per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el recolzament i la 
protecció de les víctimes de delictes; i les resolucions en la matèria, com Resolució 
del Parlament Europeu, de 4 de febrer de 2014, sobre la fulla de ruta de la UE con-
tra la homofòbia i la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de gè-
nere, resolucions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància. Així 
com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones 
amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, i el Pacte Internacional deis Drets Econòmics, Socials i Culturals, Con-
venció sobre la Eliminació de tota forma de Discriminació contra la Dona, Conven-
ció internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial de Nacions Unides. 
També el compliment de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica 
i Local, por la que se dicten instruccions tècniques a als Ajuntaments sobre la gestió 
del Padró municipal.

Enmienda 447
GP de Ciutadans (9)
De supresión y adición en el párrafo 11 7 i 8 del preámbulo de la ley 

Hay que tener presente igualmente las directivas europeas en esta materia, como 
la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, en lo referente a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen 
racial o étnico; la Directiva 2006/54 CE del Parlamento Euro-peo y el Consejo, de 
5 de julio, sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igual-
dad de trato entre hombres y mujeres en temas de tra-bajo y ocupación, la Directi-
va 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, en lo referente al establecimiento 
de un marco general para la igualdad de tra-to en el mercado laboral, la Directiva 
2004/113 CE del Consejo de Gobierno, que aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y a su suministro, la Directi-
va 2006/54 CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de Julio, sobre la aplica-
ción del principio de igual-dad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en temas de trabajo y ocupación, la Directiva del Consejo de 2 de julio 
de 2008, por la cual se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual. Así como, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derec-
hos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, el Pacto Inter-
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nacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo tanto, mediante esta iniciativa normativa el legislador autonómico regula 
el ejercicio de un derecho de carácter estatutario que opera dentro de su ámbito ter-
ritorial y genera auténticos derechos subjetivos, a la vez que cumple con un mandato 
que el Estatuto de Catalunya y la Constitución Española dirige a los poderes públi-
cos y al conjunto de las administraciones públicas.

Esmena 448
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
D’addició

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el prin-
cipi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu 
subministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 
5 de Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de 
juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones 
independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació se-
xual. Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, i la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries.

Paràgraf vuitè
Esmena 449
GP de Catalunya en Comú Podem (1- reg. 67073)
D’addició d’un incís al final del paràgraf vuitè del preàmbul

«[...] dirigeix als poders públics. A més, per tal d’assegurar la protecció de les 
persones que hagin estat víctimes per fets delictius motivats per l’odi o la discrimi-
nació, d’acord igualment amb l’article 40 de l’Estatut, es reconeix a la Generalitat 
de Catalunya i a les entitats locals la possibilitat de personar-se en els procediments 
penals en la forma i les condicions establertes per la legislació processal, sempre 
que es compti amb el consentiment de la víctima, quan això sigui possible».

Paràgraf novè
Esmena 450
GP de Catalunya en Comú Podem (5)
D’addició al paràgraf novè del preàmbul

Aquesta Llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació 
i intolerància i es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens 
perjudici de regulacions sectorials més específiques on aquesta Llei té caràcter su-
pletori.
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Paràgraf desè
Enmienda 451
GP de Ciutadans (10)
De supresión y modificación en el párrafo 12 10 del preámbulo de la ley 

Así, con esta Ley se pretende crear un instrumento normativo eficaz contra todo 
tipo de discriminación que pueda sufrir cualquier persona y en cualquier ámbito, 
que combine las medidas preventivas, sancionadoras, y reparadoras para la regula-
ción de la actividad de acuerdo con el derecho de igualdad y la no discriminación.

Addició de nous paràgrafs
Esmena 452
GP Socialistes i Units per Avançar (2)
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius 

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convicci-
ons, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, 
i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’ho-
mofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

El dret a la igualtat de tracte i no-discriminació, ha de regir-se per les normes i 
resolucions internacionals i europees següents: la Resolució del Parlament Europeo, 
de 4 de febrer de 2014, sobre la fulla de ruta de la UE contra la homofòbia i la dis-
criminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere (2013/2183(INI)); les 
Resolucions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI, per 
les sigles en anglès), inclosa la seva Recomanació 13 sobre Antigitanisme i discri-
minació contra la Comunitat Gitana, així com la seva Recomanació 2 sobre Or-
ganismes d’Igualtat per a Combatre el Racisme i la Intolerància; la Convenció in-
ternacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial de Nacions Unides, així 
com la Recomanació General XXVII relativa a la Discriminació dels Romanies; la 
Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 
per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el recolzament i la protec-
ció de les víctimes de delictes; l’Article 2 del Tractat de la Unió Europea, en el qual 
s’estableix «la Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, 
llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets humans, inclosos 
els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Es-
tats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la tolerància, la justícia, 
la solidaritat i la igualtat entre les dones i els homes i el Conveni Europeu de Drets 
Humans, entre altres.

Esmena 453
SP del Partit Popular de Catalunya (39)
D’addició d’un nou paràgraf sisè bis

[...] i la dignitat de les persones.
Tanmateix, l’article 42.7 de l’Estatut assenyala que cal garantir el reconeixement 

de les persones gitanes per vetllar per la seva dignitat de tracte i a no ser discrimi-
nades.

Cal tenir present [...].

Enmienda 454
GP de Ciutadans (2)
De adición de un nuevo párrafo 2 del preámbulo de la ley 

Al mismo tiempo se debe considerar que la dignidad inherente a toda persona 
humana, la libertad y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos 
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consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención 
Europea de los derechos humanos, en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, reafirmando el compromiso de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intole-
rancia, y la convicción que estas actitudes representan la negación de valores uni-
versales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana, y de 
los principios consagra-dos en la Carta de las Naciones Unidas y del Tratado de la 
Unión Europea.

Enmienda 455
GP de Ciutadans (3)
De adición de un nuevo párrafo 3 del preámbulo de la ley 

Se pueden establecer diferencias de trato por alguna de las razones recogidas y 
mencionadas cuando así venga autorizado por norma con rango de ley, o cuando 
resulten de decisiones generales de las administraciones públicas des-tinadas a pro-
teger a grupos por su especial situación de vulnerabilidad, o por necesidades de ac-
ciones específicas se deben mejorar sus condiciones de vida o favorecer su inclusión 
social, incorporación al trabajo o a diferentes bienes y servicios esenciales.

Enmienda 456
GP de Ciutadans (7)
De adición en el párrafo 9 del preámbulo de la ley 

La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley 
Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, 
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su par-
ticipación en la vida política, cultural y social, así como el artículo 10 de la Cons-
titución, de los derechos y deberes fundamentales, que establece la dignidad de la 
persona como fundamento del orden político y de la paz social. En congruencia 
con estos preceptos la Constitución Española, en su artículo 49, refiriéndose a las 
personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención 
especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.

Enmienda 457
GP de Ciutadans (8)
De adición en el párrafo 10 del preámbulo de la ley 

También se tendrá presente la ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igual-
dad efectiva entre hombres y mujeres española, la ley de igualdad catalana 17/2015, 
el código penal o la ley de extranjería (arte. 23 referido a los actos discriminatorios) 
así como las normativas europeas relativas a esta cuestión como la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE con-
tra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad 
de género (2013/2183(INI)), la Convención internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de Naciones Unidas, así como la Recomendación General 
XXVII relativa a la Discriminación de los Romaníes, la directiva 2012/29 UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la cual se estable-
cen normas mínimas sobre los derechos, el espaldarazo y la protección de las vícti-
mas de delitos, el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en el cual se establece 
«la Unión se fundamenta en los valores de respecto de la dignidad humana, liber-
tad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respecto de los derechos y huma-
nos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías y al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos junto Resoluciones de la Comisión Europea contra 
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el Racismo y la Intolerancia como son el artículo 21 de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea, y el artículo 15 de la ECRI.

Esmena 458
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul (6è bis paràgraf)

En aquest sentit, cal esmentar expressament, per la seva Importància en la lluita 
contra la discriminació, l’article 2.1 i 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, la Convenció per a l’Eliminació de totes les formes de Discriminació con-
tra les Dones (CEDAW) i 11* Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes 
les Formes de Discriminació Racial (CERD). I, en l’àmbit europeu, is especialment 
transcendent fer menció als protocols del consell d’Europa, a la Jurisprudència del 
Tribunal Europeu de Drets Humans en la Interpretació de l’article 14 del Conveni 
Europeu per la Protecció del Drets Humans i Llibertats Fonamentals, del Consell 
d’Europa, abans esmentat. Tots ells, Juntament amb la Declaració Universal de 
Drets Humana, constitueixen font interpretativa d’aquesta Llei.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i:

– les esmenes núm. 3, 4, 5, 6, presentades a l’article 1, l’esmena 434 i la incor-
poració d’una esmena tècnica jurídica, que consisteix a donar la redacció següent 
al primer paràgraf del preàmbul: «1. Aquesta Llei té per objecte garantir la dignitat 
humana, el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, en desenvolupament 
dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 25.3, 28, 30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de 
l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats Internacionals, i en par-
ticular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, l’article 14 
del Conveni per a la protecció dels Drets Humans i de les Llibertats fonamentals i 
l’article 1 del Protocol 12 d’aquest conveni, mitjançant l’aprovació de mesures espe-
cífiques, en alguns casos de discriminació positiva, i d’accions positives que desen-
voluparan, primordialment, els poders públics. 

Cal un reconeixement específic de les mesures per a l’abordatge d’aquestes dis-
criminacions i, en especial, de les adreçades a persones sobre les que s’atrevessen 
discriminacions múltiples.

En un entorn més proper cal citar la carta dels drets fonamentals de la Unió, que 
reconeix, a l’article 20, la igualtat davant la llei de totes les persones i es prohibeix, 
en l’article 21, qualsevol discriminació per raó de sexe, de raça, de color, d’orígens 
ètnics o socials, de característiques genètiques, de llengua, de religió o conviccions, 
d’opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, de pertinença a una minoria nacio-
nal, de patrimoni, de naixement, de discapacitat, d’edat o d’orientació sexual.

Així mateix l’article 14 de la Constitució espanyola proclama la igualtat dels es-
panyols davant la llei i la prohibició de discriminació i estableix la prevalença, ex 
article 10, en la interpretació d’aquests drets fonamentals de la Declaració univer-
sal dels drets humans i els tractats i acords internacionals sobre aquesta matèria.»

 -les esmenes núm. 432, 433, 435, 436, 437 i 438, que consisteix addicionar un 
nou paràgraf primer bis al preàmbul amb la redacció següent: «L’objectiu de la Llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és establir els principis i regular les 
mesures i els procediments per a garantir i fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a 
la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol 
forma, acte o conducta de discriminació que es doni en l’àmbit territorial d’aplica-
ció d’aquesta llei per raó de naixement o lloc de naixement; procedència, naciona-
litat o pertinença a una minoria nacional; raça, color de pell o ètnia; opinió polí-
tica o d’una altra índole; religió, conviccions o ideologia; llengua; origen cultural, 
nacional, ètnic o social; posició econòmica o social, fortuna, classe social, situació 
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administrativa o situació econòmica; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere 
o expressió de gènere; ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic; 
malaltia, estat serològic; discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra 
condició, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda. Al-
hora, pretén promoure l’erradicació del racisme i la xenofòbia; l’antisemitisme, la 
islamofòbia, l’arabofòbia, la cristianofòbia, la judeofòbia o l’antigitanisme; l’aporo-
fòbia i l’exclusió social; el capacitisme; l’anormalofòbia; el sexisme; l’homofòbia o 
la lesbofòbia, la gaifòbia, la transfòbia, la bifòbia, la intersexofòbia o la LGTBI-fò-
bia, i qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les per-
sones, amb relació als àmbits que regula aquesta llei.»

La ponència recomana l’adopció de l’esmena num. 452.
De resultes de la recomanació de la Ponència de l’adopció d’un text transaccional 

entre les esmenes 28, 29 i 30, presentades a l’article 3, i el text del Projecte s’addicio-
na un nou paràgraf primer quater al preàmbul amb la redacció següent: «La no-dis-
criminació ha d’ésser un principi informador de l’ordenament jurídic, de l’actuació 
administrativa i de la pràctica judicial. Aquest dret vincula tant els poders públics 
com els particulars.»

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projec-
te i les esmenes núm. 439 i 440 que consisteix a donar la redacció següent al segon 
paràgraf del preàmbul: «Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que 
inclogui les definicions fonamentals del dret a la protecció efectiva de la dignitat 
de la persona, a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bàsiques 
que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania front a tota forma 
i acte d’intolerància i discriminació, per tal que puguin gaudir dels drets humans 
i les llibertats fonamentals sense discriminació, amb independència de qualsevol 
circumstància personal o social o professional. Es pretén, a més, garantir la convi-
vència i la cohesió social, mitjançant el reconeixement de la dignitat de la persona, 
el dret a ser mirada d’igual a igual i el lliure desenvolupament de la personalitat.»

La ponència recomana l’adopció de l’esmena núm. 455, després del paràgraf se-
gon del preàmbul.

La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 
i l’esmena núm. 442 que consisteix a donar la redacció següent al quart paràgraf del 
preàmbul: «L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat 
als poders públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reco-
neixen l’Estatut, la Constitució, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, 
la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels 
drets humans, la Carta de Drets fonamentals de la UE (capítol III) i de les llibertats 
fonamentals, i els seus Protocols, la Decisió marc 20081913 I JAI del Consell de 28 
de novembre de 2008, relativa a la lluita contra determinades formes i manifesta-
cions de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret Penal, la Directiva 2012129 I UE del 
Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 per la qual s’estableixen 
normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, els 
articles 2.1 i 26 del Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
així com tots els altres tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que 
garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.»

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 444, 445, 453 i 458.
La Ponència recomana l’adopció d’un text transaccional entre el text del Projecte 

i les esmenes núm. 446, 447 i 448 que consisteix a donar la redacció següent al pa-
ràgraf setè del preàmbul amb la redacció següent: «Cal tenir present igualment les 
directives europees en aquesta matèria, com la Directiva 2000/43/CE del Consell, 
de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte de les persones 
amb independència del seu origen racial o ètnic; la Directiva 2006/54 CE del Par-
lament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat 
d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en temes de treball i ocupa-
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ció, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre, referent a l’establi-
ment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el mercat laboral, la Directiva 
2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el principi d’igualtat de tractament 
entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu subministrament, la Directiva 
del Consell de 2 de juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de trac-
te entre les persones independentment de la seva religió o conviccions, discapaci-
tat, edat o orientació sexual, la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del 
Consell de 25 d’octubre de 2012 per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els 
drets, el recolzament i la protecció de les víctimes de delictes; i les resolucions en la 
matèria, com Resolució del Parlament Europeu, de 4 de febrer de 2014, sobre la fu-
lla de ruta de la UE contra la homofòbia i la discriminació per motius d’orientació 
sexual i identitat de gènere, resolucions de la Comissió Europea contra el Racisme 
i la Intolerància. Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els 
Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Inter-
nacional de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional deis Drets Econòmics, 
Socials i Culturals, Convenció sobre la Eliminació de tota forma de Discriminació 
contra la Dona, Convenció internacional per a l’Eliminació de la Discriminació Ra-
cial de Nacions Unides, i la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. 
També el compliment de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de 
l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica 
i Local, por la que se dicten instruccions tècniques a als Ajuntaments sobre la gestió 
del Padró municipal.»

La Ponència recomana l’adopció de les esmenes núm. 449, 450 i 451.

Títol de la llei

TEXT PRESENTAT

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

ESMENES PRESENTADES

Esmena 459
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del títol de la llei 

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i contra totes les formes d’odi i discri-
minació

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La Ponència recomana l’adopció d’una esmena tècnica que consisteix a donar la 
redacció següent al títol del projecte: «Projecte de llei d’igualtat de tracte i no-dis-
criminació»
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II. Text que resultaria si la Comissió adoptés totes les recomanacions 
de la Ponència, la correcció juridicolingüística, de tècnica normativa i 
de canvis en l’estructura proposats.

Títol de la llei
Projecte de llei d’igualtat de tracte i no-discriminació

Estructura de la llei
Preàmbul

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte 
Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu, objectiu i territorial
Article 3. Principis generals d’actuació de l’Administració 
Article 5. Definicions 
Article 4. Abast del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació 

Títol II. Àmbits d’aplicació material del dret a la igualtat de tracte i a la no-discri-
minació 

Article 6. Ocupació i funció pública 
Article 7. Negociació col·lectiva 
Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, professionals i d’in-

terès social o econòmic 
Article 9. Espais de participació política, cívica i social 
Article 10. Educació 
Article 11. Salut 
Article 12. Serveis socials 
Article 13. Atenció a infants, adolescents, joves, gent gran i persones amb dis-

capacitat
Article 14. Habitatge 
Article 15. Establiments o espais oberts al públic 
Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació 
Article 17. Cultura 
Article 17 bis. Esport 
Article 18. Llibertat religiosa 
Article 18 bis. Administració de justícia 
Article 18 ter. Cossos i forces de seguretat

Títol III. Defensa i promoció del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
Capítol I. Garanties del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació 
Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació 
Article 20. Efectes de la contravenció de la Llei
Article 20 bis. Atribució i reconeixement de responsabilitat patrimonial
Article 20 ter. Tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no-discriminació
Article 21. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i contra la 

discriminació 

Capítol II. Promoció del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i mesures 
d’acció positiva 

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
Article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
Article 24. Col·laboració entre institucions públiques 
Article 25. Estadístiques i estudis 
Article 26. Subvencions públiques i contractació 
Article 27. Formació 
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Títol IV. Instruments per a la protecció i la promoció de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació

Capítol I. Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-dis-
criminació

Article 28. Creació, objecte i naturalesa
Article 29. Funcions  
Article 29 bis. Relació amb el Síndic de Greuges  
Article 29 ter. Col·laboració amb altres administracions i institucions   

Capítol II. Centre de Memòria Històrica, Observatori i Comissió per a la Protecció i 
la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació 

Article 36 ter. Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discriminació       
Article 36 quater. Observatori de la Discriminació 
Article 36 quinquies. Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de 

Tracte i la No-discriminació       

Capítol III. Protocols i campanyes de suport a les víctimes       
Article 36 sexies. Protocol d’atenció a les víctimes         
Article 36 septies. Mesures específiques de suport a les víctimes  
Article 36 septies bis. Tutela administrativa i mesures de reparació      
Article 36 octies. Campanyes i suport a les organitzacions i entitats de víctimes  

Títol V. Règim d’infraccions i sancions 
Article 30. Regulació de les infraccions i de la concurrència amb il·lícits penals
Article 31. Classificació i tipificació de les infraccions 
Article 31 bis. Responsabilitat 
Article 32. Sancions
Article 33. Graduació de les sancions 
Article 34. Sancions accessòries  
Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions 
Article 36. Procediment sancionador
Article 36A. Procediments específics en casos de responsabilitat pública
Article 36B. Processos de mediació en les administracions públiques 
Article 36 bis. Drets de la víctima en el procediment sancionador 

Part final
Disposicions addicionals 
Disposició addicional primera ter. Nomenament de la direcció de l’Organisme de 

Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació
Disposició addicional segona. Modificació de l’article 38 de la Llei 11/2014
Disposició addicional segona bis. Conveni de col·laboració
Disposició addicional tercera. Exigència de representació equilibrada de dones i 

homes en els organismes creats per aquesta llei
Disposició addicional quarta. Seguiment de les polítiques europees contra el ra-

cisme i la intolerància
Disposició addicional cinquena. Aplicació del règim sancionador als ens locals
Disposició addicional cinquena bis. Règim jurídic especial de la ciutat de Bar-

celona
Disposició addicional sisena. Protocol d’actuació davant situacions de discrimi-

nació o violència en l’Administració pública
Disposició addicional setena. Avaluació de l’impacte social de la Llei

Disposicions transitòries
Disposició transitòria primera. Règim transitori per als procediments sanciona-

dors en l’àmbit de l’Administració
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Disposició transitòria tercera. Competència en procediments sancionadors rela-
tius a la Llei 11/2014

Disposició transitòria quarta. Competència en procediments sancionadors rela-
tius a discriminacions per raó de discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental 
o altres tipus de diversitat funcional

Disposicions finals
Disposició final 00. Preeminència de la legislació sectorial
Disposició final primera. Desplegament normatiu
Disposició final segona. Entrada en vigor

Preàmbul
L’objectiu de la Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és establir 

els principis i regular les mesures i els procediments per a garantir i fer efectiu el 
dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, el respecte a la dignitat humana i 
la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta de discriminació que es doni 
en l’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta llei per raó de naixement o lloc de nai-
xement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria nacional; raça, color 
de pell o ètnia; opinió política o d’una altra índole; religió, conviccions o ideologia; 
llengua; origen cultural, nacional, ètnic o social; situació econòmica o administrati-
va, classe social o fortuna; sexe, orientació, identitat sexual i de gènere o expressió 
de gènere; ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic; malaltia, es-
tat serològic; discapacitat o diversitat funcional, o per qualsevol altra condició, cir-
cumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda. Alhora, pretén 
promoure l’erradicació del racisme i la xenofòbia; l’antisemitisme, la islamofòbia, 
l’arabofòbia, la cristianofòbia, la judeofòbia o l’antigitanisme; l’aporofòbia i l’exclu-
sió social; el capacitisme; l’anormalofòbia; el sexisme; l’homofòbia o la lesbofòbia, 
la gaifòbia, la transfòbia, la bifòbia, la intersexofòbia o la LGTBI-fòbia, i qualsevol 
altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones, amb rela-
ció als àmbits que regula aquesta llei.

La Llei d’igualtat de tracte i no-disciminació s’aprova amb la voluntat d’esta-
blir el marc general de regulació per a garantir el dret de totes les persones a viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de maltractaments i de tota 
mena de discriminació protegit per l’article 2 de l’Estatut d’autonomia, en desple-
gament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1,22.1 23.1, 24.1, 25.3, 28, 30, 40.8, 41, 52 
i 53.1 de l’Estatut i en compliment de l’article 14 de la Constitució espanyola, que 
proclama la igualtat dels espanyols davant la llei i la prohibició de la discriminació, 
i estableix (article 10) la prevalença, en la interpretació dels drets fonamentals, de 
la Declaració universal dels drets humans i els tractats i els acords internacionals 
sobre aquesta matèria. En aquest sentit, i en l’entorn més proper, la Carta dels drets 
fonamentals de la Unió reconeix (article 20) la igualtat davant la llei de totes les 
persones i prohibeix (article 21) qualsevol discriminació per raó de sexe, de raça, de 
color, d’orígens ètnics o socials, de característiques genètiques, de llengua, de religió 
o conviccions, d’opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, de pertinença a una 
minoria nacional, de patrimoni, de naixement, de discapacitat, d’edat o d’orientació 
sexual. 

Pel que fa al desplegament dels preceptes estatutaris, en concret, l’article 4 de 
l’Estatut estableix el mandat als poders públics de promoure el ple exercici de les lli-
bertats i els drets de les persones; l’article 15.2 reconeix el dret de totes les persones 
a viure lliures de tota mena de discriminació;i, en concordança amb l’article 14 de 
la Constitució, que els recull com a drets fonamentals, els articles 18 i 19 reconeixen 
el dret de les persones grans i les dones a no ésser discriminades i l’article 40.8 as-
senyala, entre els principis rectors de l’àmbit de protecció de les persones i les famí-
lies, la promoció de la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, 
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la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, així 
com l’adopció de mesures per a l’erradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la 
xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igual-
tat i la dignitat de les persones.A més, per tal d’assegurar la protecció de les perso-
nes que hagin estat víctimes per fets delictius motivats per l’odi o la discriminació, 
d’acord igualment amb l’article 40 de l’Estatut, es reconeix a la Generalitat i a les 
entitats locals la possibilitat de personar-se en els procediments penals en la forma 
i les condicions establertes per la legislació processal, sempre que es compti amb 
el consentiment de la víctima, quan això sigui possible. Així mateix, l’article 42.7 
de l’Estatut disposa que cal garantir el reconeixement de  les persones gitanes per a 
vetllar per llur dignitat i llur dret a la igualtat de tracte i a no ésser discriminades.

Per la seva banda, l’article 2 del Tractat de la Unió Europea estableix que «la 
Unió es fonamenta en els valors del respecte a la dignitat humana, de la llibertat, de 
la democràcia, de la igualtat, de l’estat de dret i del respecte als drets humans, inclo-
sos els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als 
estats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la 
tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes». 

A més, en particular, l’article 26 del Pacte internacional de drets civils i polítics, 
l’article 14 del Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fona-
mentals i l’article 1 del Protocol número 12 d’aquest conveni disposen la necessitat 
que els poders públics adoptin mesures per a promoure una igualtat plena i efectiva, 
que en alguns casos han de consistir en mesures de discriminació positiva. 

Cal tenir present, igualment, les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, del 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència de llur origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 5 de juliol, relati-
va a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes 
i dones en matèria de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, del 
27 de novembre, relativa a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte 
en el treball i l’ocupació, la Directiva 2004/113/CE del Consell, del 13 de desembre, 
que implanta el principi d’igualtat de tracte entre dones i homes en l’accés i l’apro-
visionament de béns i serveis, la Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 25 d’octubre, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, 
el suport i la protecció de les víctimes de delictes. 

La Llei estableix una regulació comuna i integral de les mesures i les garanties 
bàsiques per al reconeixement de la dignitat de la persona i del dret a ésser mirades 
d’igual a igual i el lliure desenvolupament de la personalitat. Aquestes mesures han 
de permetre d’assolir una protecció real i efectiva contra qualsevol forma o acte de 
discriminació o d’intolerància; han de fer possible el gaudi en condicions d’igualtat, 
independentment de qualsevol circumstància personal, social o professional, dels 
drets humans i les llibertats fonamentals, i han de garantir la convivència i la co-
hesió social.

Així mateix, la Llei disposa que es poden establir diferències de tracte per algun 
dels motius a què fa referència l’article 1 si una norma amb rang de llei ho autorit-
za o si resulten de decisions generals de les administracions públiques destinades a 
protegir grups per llur especial situació de vulnerabilitat, o si per necessitats d’acci-
ons específiques se n’han de millorar les condicions de vida o afavorir-ne la inclusió 
social o la incorporació al món laboral o a diferents béns i serveis essencials. 

La no-discriminació ha d’ésser un principi informador de l’ordenament jurídic, 
de l’actuació administrativa i de la pràctica judicial i vincula tant els poders públics 
com els particulars. En aquest sentit, la Llei regula l’exercici del dret de les perso-
nes, físiques o jurídiques, públiques o privades, a la no-discriminació i a la igualtat 
de tracte, fixa els principis que han de regir l’actuació dels poders públics en aquest 
àmbit, i estableix un seguit de mesures destinades a prevenir, eliminar i corregir les 
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formes de discriminació en el sector públic i en l’àmbit privat, d’acord amb les com-
petències que la Generalitat té reconegudes.

Per tant, mitjançant aquesta iniciativa normativa el legislador autonòmic regu-
la l’exercici d’un dret de caràcter estatutari que opera dins el seu àmbit territorial i 
genera autèntics drets subjectius, alhora que compleix un mandat que l’Estatut di-
rigeix als poders públics. Aquesta llei té un caràcter integral, atès que abasta tot ti-
pus de discriminació i intolerància i es projecta en els diferents àmbits de la vida i 
la convivència, sens perjudici de regulacions sectorials més específiques en què té 
caràcter supletori.

Finalment, doncs, amb aquesta Llei es pretén crear un instrument normatiu efi-
caç contra tota mena de discriminació que pugui patir qualsevol persona i en qualse-
vol àmbit, que combini les mesures preventives, sancionadores i reparadores d’acord 
amb el dret a la igualtat i a la no-discriminació.

La Llei consta de cinquanta-sis articles estructurats en cinc títols. El títol I, de 
disposicions generals, inclou l’objecte, l’àmbit d’aplicació subjectiu, objectiu i terri-
torial, els principis generals d’actuació de l’Administració, i la definició de termes 
fonamentals per a entendre l’abast del dret de totes les persones a la igualtat de trac-
te i a la no-discriminació i a viure amb dignitat. 

El títol II presenta els setze àmbits d’aplicació material de la Llei, des de l’ocu-
pació i la funció pública fins als cossos i forces de seguretat, passant per l’educació, 
l’habitatge, l’Administració de justícia o els mitjans de comunicació i les xarxes so-
cials, entre d’altres.

El títol III, sobre la defensa i la promoció del dret a la igualtat de tracte i a la 
no-discriminació, estructurat en dos capítols, estableix les mesures i les disposicions 
de garantia i els mitjans d’anàlisi i foment d’aquest dret. 

El títol IV estableix els instruments que han de servir per a protegir i promoure 
la igualtat de tracte i la no-discriminació en tots els àmbits de la societat. Es divi-
deix en tres capítols. El primer capítol crea l’Organisme de Protecció i Promoció de 
la Igualtat de Tracte i la No-discriminació per a vetllar pel compliment d’aquesta 
llei, que és adscrit al departament competent en la matèria i ha de retre comptes da-
vant el Parlament, integrat, d’una banda, per un comitè d’experts que pot intervenir 
en procediments d’instrucció i sanció i elaborar informes, generalment facultatius i 
no vinculants, llevat dels casos en què l’Administració sigui part en el procediment 
que avaluï; i, d’una altra, per una comissió, de caràcter independent, de seguiment 
del compliment de la Llei. El segon capítol regula tres mecanismes de seguiment 
i protecció: el Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discriminació; 
l’Observatori de la Discriminació, i la Comissió per a la Protecció i la Promoció de 
la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, com un espai, aquesta darrera, de par-
ticipació ciutadana i com a òrgan consultiu de les administracions. El tercer capítol 
regula els instruments de suport a les víctimes, com protocols i campanyes.

El títol V estableix el règim sancionador.
La part final consta de nou disposicions addicionals, que estableixen, entre altres 

qüestions, el manament al Govern de nomenar la direcció de l’Organisme de Protec-
ció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació i d’aprovar el protocol 
d’actuació davant situacions de discriminació o violència en l’Administració públi-
ca; la modificació de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de les-
bianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia, en congruència amb el que estableix la Llei present; l’aplica-
ció del règim sancionador als ens locals i la referència al règim jurídic especial de la 
ciutat de Barcelona, i l’avaluació de l’impacte social de la Llei. Les tres disposicions 
transitòries estableixen el règim transitori amb relació als procediments sanciona-
dors en l’ambit de l’Administració, a la competència en procediments relatius a la 
Llei 11/2014 i a la competència de la secretaria general del departament competent 
en matèria de no-discriminació mentre no es constitueixi l’Organisme de Protecció 
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i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació. Les tres disposicions fi-
nals estableixen el caràcter supletori d’aquesta llei respecte a la legislació sectorial 
específica, el manament al Govern perquè desplegui la Llei i l’entrada en vigor, que 
disposa que sigui al cap d’un mes d’haver estat publicada. 

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
1.1. L’objecte d’aquesta llei és garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-

minació i erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra 
la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió, 
sense cap mena de discriminació, de la pròpia personalitat i de les capacitats per-
sonals.

1.2. La Llei regula els drets i les obligacions de les persones físiques i de les per-
sones jurídiques, tant públiques com privades, a l’efecte del que disposa l’apartat 1, 
i estableix els principis d’actuació que han de regir les mesures dels poders públics 
destinades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discriminació, directa o in-
directa, tant en el sector públic com en l’àmbit privat.

1.3. La finalitat d’aquesta Llei és evitar qualsevol de les formes de discriminació 
que prenen per pretext qualsevol dels motius següents:

a) Origen territorial o nacional i xenofòbia.
b) Sexe o gènere, orientació o identitat sexual, i qualsevol forma de LGTBI-fòbia 

o de misogínia.
c) Edat.
d) Raça, origen ètnic o color de pell, i qualsevol forma de racisme com l’antise-

mitisme o l’antigitanisme.
e) Llengua o identitat cultural.
f) Ideologia, opinió política o d’altra índole o conviccions ètiques de caràcter 

personal.
g) Conviccions religioses, i qualsevol manifestació d’islamofòbia, de cristiano-

fòbia o de judeofòbia.
h) Condició social o econòmica, situació administrativa, professió o condició de 

privació de llibertat, i qualsevol manifestació d’aporofòbia o d’odi a les persones 
sense llar.

i) Discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat 
funcional.

j) Alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques.
k) Aspecte físic o indumentària.
l) Qualsevol altra característica, circumstància o manifestació de la condició hu-

mana, real o atribuïda, que siguin reconegudes pels instruments de dret internacio-
nals.

Article 2. Àmbit d’aplicació subjectiu, objectiu i territorial
Aquesta llei s’aplica a totes les persones físiques i jurídiques, tant del sector pú-

blic com de l’àmbit privat, situades o que actuïn en el territori de Catalunya, en tots 
els àmbits d’actuació i amb independència que operin de manera personal, presen-
cial i directa, en l’entorn de les xarxes socials o per mitjans telemàtics amb origen o 
destí a l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 3. Principis generals d’actuació de l’Administració
3.1. Les administracions públiques i el Síndic de Greuges, en l’àmbit de llurs 

competències, han de vetllar per garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació en els àmbits a què fa referència aquesta llei.. 
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3.2. Els professionals de les administracions públiques i dels serveis sostinguts 
amb fons públics i els que fan tasques de prevenció, intervenció, detecció, atenció, 
assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els ser-
veis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure, i la comunicació, 
si tenen coneixement d’una situació de risc o una sospita fonamentada de discrimi-
nació o violència, tenen el deure de comunicar-ho als cossos i forces de seguretat i 
a l’òrgan competent.

3.3. Als efectes del que estableix l’apartat 2, el Govern ha d’elaborar un proto-
col d’actuació i posar en marxa la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la 
Igualtat de Tracte i la No-discriminació per a vetllar per la igualtat de tracte a l’Ad-
ministració pública.

Article 5. Definicions
Als efectes d’aquesta llei s’entén per:
a nou) Discriminació: qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència ba-

sada en algun dels motius a què fa referència l’article 1 que tingui per objecte o per 
resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l’exercici, en condicions 
d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones, llevat 
que la mesura estigui objectivament justificada per una finalitat legítima i que els 
mitjans per a aconseguir-la siguin apropiats i necessaris. Es pot produir discrimina-
ció de manera directa, indirecta, per associació o per error, i també es poden donar 
discriminacions múltiples.

a) Discriminació directa: la discriminació que es produeix quan una persona és 
tractada d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga per al-
gun dels motius a què fa referència l’article 1. 

b) Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una dispo-
sició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un 
perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l’article 1. 

e) Discriminació múltiple: la discriminació que es produeix quan una persona 
pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la 
concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació.. 

f) Assetjament discriminatori: qualsevol comportament basat en alguns dels mo-
tius a què fa referència l’article 1 que té per objectiu atemptar contra la dignitat 
d’una persona i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, vexatori, humili-
ant o ofensiu. 

g) Ordre, inducció, instrucció o recomanació de discriminar: qualsevol instruc-
ció o conducta similar duta a terme per una autoritat, un òrgan o un superior jeràr-
quic que impliqui una discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència 
l’article 1. 

h) Represàlia discriminatòria: qualsevol tracte advers de l’Administració contra 
una persona o un grup de persones pel fet d’haver presentat alguna queixa, reclama-
ció, denúncia, demanda o recurs de qualsevol tipus amb l’objectiu d’impedir, evitar, 
disminuir o denunciar la discriminació o l’assetjament a què són o han estat sotme-
ses, o contra les persones que col·laboren o participen en un procediment iniciat ar-
ran d’aquesta queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs. 

i ter) Ajustos raonables: les modificacions i les adaptacions necessàries i adequa-
des que, sense imposar cap càrrega desproporcionada o indeguda, s’apliquen, quan 
es requereixen en un cas particular, per a garantir a les persones amb discapacitat 
el gaudi o l’exercici, en igualtat de condicions amb els altres, de tots els drets hu-
mans i llibertats fonamentals. La càrrega no es pot considerar desproporcionada si 
és suficientment compensada per les mesures en el marc de la política a favor de les 
persones amb discapacitat.

j) Victimització secundària: el maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en algun dels supòsits de discriminació, assetjament, represàlia o in-
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tolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits, les duplicitats o les 
fragmentacions de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i 
també per les actuacions d’altres agents implicats. 

k) Accions positives: les diferències de tracte orientades a prevenir, eliminar i, si 
escau, compensar qualsevol forma de discriminació en la seva dimensió col·lectiva 
o social, que s’han d’aplicar mentre subsisteixin les situacions de discriminació que 
les justifiquen.

e bis) Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o 
grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats. 

e ter) Discriminació per estigmatització: procés pel qual un grup amb poder de-
fineix el que és normal i deixa fora d’aquesta definició altres conductes que, en con-
seqüència, són considerades no normatives.

e quater) Conducta o discurs d’odi: tota conducta que promogui, propagui, inciti 
o justifiqui la intolerància, la discriminació i la violència cap a persones o grups que 
evidencien la diversitat de la condició humana.

o) Estigmatització: l’atribució de qualitats negatives i despectives sobre un grup 
o col·lectiu de persones, que són tractades amb prejudicis i, en conseqüència, són 
considerades no normatives. 

o ter) Racisme: qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència per raó de 
raça, color de pell, llinatge o origen nacional o ètnic que tingui per objecte o per 
resultat anul·lar o menyscabar el reconeixement, el gaudi o l’exercici, en condicions 
d’igualtat, dels drets humans i llibertats fonamentals en les esferes política, econò-
mica, social, cultural o en qualsevol altra esfera de la vida pública.

o quater) Xenofòbia: l’odi, l’hostilitat o el rebuig cap a persones que són d’origen 
estranger o que són percebudes com a estrangeres.

o quinquies) Antisemitisme: l’hostilitat o el prejudici cap als jueus com a grup 
religiós o ètnic, que es manifesta com a odi envers un individu o com a persecució 
institucionalitzada i violenta del col·lectiu.

o sexies) Romafòbia o antigitanisme: la forma específica de racisme, social i ins-
titucional, envers el poble gitano, que es dona d’una manera particularment persis-
tent, violenta, recurrent i banalitzada.

o septies) Discriminació per raó de gènere:   la situació discriminatòria en què 
es troba una persona que és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de sexe o de cir-
cumstàncies directament relacionades amb la seva condició biològica d’una manera 
menys favorable que una altra en una situació anàloga. No són mesures discrimi-
natòries per raó de sexe les que, encara que plantegin un tractament diferent per a 
homes i dones, tenen una justificació objectiva i raonable, com ara les que fomenten 
l’acció positiva per a les dones, en la necessitat de protecció especial per motius bi-
ològics o en la promoció de la corresponsabilitat entre homes i dones.

o octies) Feminicidis i violències masclistes: les diverses agressions que pateixen 
les persones per raó de gènere i delteixit normatiu, de rols i de patrons de relació 
que se’n deriven. Els assassinats masclistes són la pràctica més extrema de les vio-
lències masclistes. 

o novies) Homofòbia: l’aversió o la discriminació contra les persones homose-
xuals.

o decies) Bifòbia: l’aversió o la discriminació contra les persones bisexuals.
o undecies) Transfòbia: l’aversió o la discriminació contra les persones transe-

xuals.
o duodecies) Aporofòbia: el rebuig, el menyspreu o l’odi envers les persones po-

bres, sense sostre o sense llar.
o terdecies) Capacitisme: l’aversió o la discriminació contra les persones amb 

diversitat funcional. 
o quaterdecies) Edatisme: l’estereotipació i la discriminació contra persones o 

grups sobre la base de l’edat. 
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Article 4. Abast  del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació
4.1. El dret a la igualtat de tracte implica l’absència de tota discriminació directa 

o indirecta fonamentada en algun dels motius de discriminació a què fa referència 
aquesta llei.

4.2 (nou). No es pot considerar discriminació la diferència de tracte que es deri-
vi de disposicions, conductes, actes, criteris, omissions o pràctiques que tinguin per 
objecte revertir, corregir, reparar o pal·liar situacions de discriminació, desigualtat 
o minorització de caràcter estructural. En cas de discriminació múltiple, la justifi-
cació de la diferència de tracte s’ha d’acomplir respecte de cadascun dels motius de 
discriminació.

Títol II. Àmbits d’aplicació material del dret a la igualtat de tracte i a la 
no-discriminació

Article 6. Ocupació i funció pública
6.1. Les administracions públiques han d’establir polítiques per a garantir la 

igualtat d’oportunitats en el treball, tant en l’empresa privada com en la funció pú-
blica, i vetllar perquè no s’hi produeixi cap situació de discriminació d’acord amb 
aquesta llei, i, en el marc de la normativa aplicable, aplicar mesures d’acció posi-
tiva i de reversió, correcció, reparació i pal·liació de situacions de discriminació, 
desigualtat o minorització de caràcter estructural, proporcionades a les necessitats 
específiques de les persones en situació de major vulnerabilitat, com és el cas dels 
col·lectius infrarepresentats en l’ocupació i la funció pública.

6.2. El Govern, per al compliment del que estableix l’apartat 1, ha d’aplicar me-
sures per a: 

a) Garantir d’una manera real i efectiva, per mitjà de la Inspecció de Treball, la 
no-discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gè-
nere i el ple exercici dels drets de les persones, en matèria de contractació i de con-
dicions de treball i ocupació, al personal de l’Administració de la Generalitat, tant 
funcionari com laboral.

b) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en 
compte la realitat de les persones en el sector públic i en l’àmbit privat i d’un distin-
tiu per a reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igual-
tat i no-discriminació.

c) Assegurar la cooperació interadministrativa per a vetllar per la formació espe-
cialitzada i la deguda capacitació dels professionals en matèria d’igualtat de tracte 
i no-discriminació.

d) Protegir les condicions laborals en la incorporació al món laboral, evitar les 
desigualtats de sou i reduir la discriminació masclista.

6.3. El Govern ha de vetllar per l’aplicació de la normativa d’igualtat de tracte i 
no-discriminació, especialment, en l’accés al treball, en la formació i en la promo-
ció perquè no hi hagi discriminació directa ni indirecta per cap dels motius a què fa 
referència  l’article 1, tant en l’empresa privada com en la funció pública, i, en aquest 
sentit, ha de remoure les traves i els impediments que dificulten l’accés al treball, la 
formació i la promoció.

Article 7. Negociació col·lectiva
7.1 bis. Les administracions públiques, els sindicats i les patronals, en l’àmbit del 

diàleg social i la negociació col·lectiva, han de complir la normativa d’igualtat de 
tracte i no-discriminació per a la prevenció, la correcció i l’erradicació de qualsevol 
forma de discriminació en la regulació i la negociació de les condicions de treball, 
i adoptar les mesures de foment del diàleg amb els agents socials i econòmics més 
representatius per a establir codis de conducta, plans de gestió de la diversitat i bo-
nes pràctiques.
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7.1 ter. Les persones que exerceixen la representació legal/ Els representants???? 
dels treballadors han de vetllar pel compliment del dret a la igualtat de tracte i a 
la no-discriminació pels motius a què fa referència aquesta llei i, en particular, per 
l’aplicació de mesures d’acció positiva i la consecució dels objectius que perseguei-
xen.

Article 8. Organitzacions polítiques, sindicals, empresarials, 
professionals i d’interès social o econòmic
Les organitzacions polítiques, sindicals i empresarials, els col·legis professio-

nals i qualsevol altra organització d’interès social o econòmic inclosos en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta llei han de respectar el dret a la igualtat de tracte en l’adhesió, 
la inscripció, l’afiliació i la participació dels membres i en l’estructura orgànica i el 
funcionament de l’organització.

Article 9. Espais de participació política, cívica i social
9.1. Les administracions públiques han de garantir que l’accés a les diferents 

formes de participació política, cívica i social i l’ús dels mitjans de comunicació 
es produeix en condicions d’igualtat i equitat i vetllant per garantir i fomentar els 
principis d’igualtat de tracte i no-discriminació per qualsevol dels motius a què fa 
referència l’article 1.

9.2. Les administracions públiques han de promoure la creació d’espais per a 
assegurar la participació de la societat civil en condicions d’igualtat i sense discri-
minació.

Article 10. Educació
10.1 El departament competent en matèria educativa, les universitats i els centres 

educatius, independentment de la titularitat, han de garantir la igualtat d’oportuni-
tats, l’equitat i l’absència de qualsevol forma de discriminació o d’assetjament per 
raó de qualsevol de les raons o circumstàncies a què fa referència l’article 1 als cen-
tres educatius, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu que estableix la 
legislació específica en matèria educativa i el que determinen els tractats i convenis 
internacionals que garanteixen els drets i les llibertats fonamentals, entre els quals 
l’escola inclusiva i la coeducació.

2. El departament competent en matèria educativa ha de garantir l’accés al siste-
ma educatiu i la permanència en el sistema en condicions d’igualtat, amb indepen-
dència de la titularitat dels centres, i, a aquest efecte: 

a) Vetllar perquè els procediments d’admissió als centres públics i concertats 
s’orientin a reduir la segregació escolar.

b) Vetllar perquè en els procediments d’admissió als centres educatius públics i 
concertats i privats i durant l’escolarització en aquests centres l’alumnat no pateixi 
cap forma de discriminació. 

c) Establir mesures especifiques per a garantir la permanència en el sistema edu-
catiu dels menors pertanyents a minories ètniques.

d) Fomentar la coeducació com a sistema educatiu per a capgirar els compor-
taments que perpetuen el patriarcat en l’ensenyament, i fer-ho amb la cooperació 
entre professorat, famílies i alumnat amb l’objectiu de crear espais realment igua-
litaris.

10.2 El departament competent en matèria educativa, les universitats i els cen-
tres educatius, independentment de la titularitat, han de garantir l’atenció deguda als 
alumnes que, per raó d’algun dels motius a què fa referència aquesta llei, tinguin ne-
cessitats específiques de protecció, ajuda i suport educatiu, percentatges més elevats 
d’absentisme, abandonament escolar o fracàs escolar, impossibilitat econòmica de 
fer activitats o segregació, i que aquesta atenció es doni també entre tots els mem-
bres integrants de la comunitat, per mitjà de l’aplicació d’accions positives, accions 
indirectes, accions compensatòries i altres accions educatives que escaiguin.
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10.3 El contingut de la formació inicial i permanent del professorat i les compe-
tències curriculars de totes les etapes educatives han d’atorgar una atenció especial 
al dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació, i també a la resta de principis 
de l’escola inclusiva a què fa referència la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
per mitjà d’accions formatives específiques i, consegüentment, han d’incloure una 
formació reglada, obligatòria i específica en matèria d’atenció educativa a la diversi-
tat i a la igualtat de tracte i no-discriminació per al personal docent, amb l’objectiu 
de vetllar per una escola coeducadora i inclusiva, que fomenti els ensenyaments en 
matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació en els plans d’estudi que escaiguin.

10.4. Les autoritats rectores del sistema d’educació superior, professional i uni-
versitària han de garantir el compliment dels principis generals d’actuació d’aquesta 
llei i, a aquest efecte, han d’implantar les competències per a aplicar procediments i 
promoure actituds que afavoreixin la igualtat de tracte i la no-discriminació, i apli-
car-los en tots els estaments de la comunitat universitària i de l’educació en el lleure.

10.6. Els centres educatius han de complir els criteris d’igualtat de tracte i no-dis-
criminació a què obliga aquesta llei, inclosa la no segregació per sexes, per a poder 
ésser beneficiaris del concert educatiu o de qualsevol altra forma de finançament 
amb fons públics. 

Article 11. Salut
11.1  El departament competent en matèria de salut i els centres sanitaris, tant 

públics com privats, en l’àmbit de llurs competències, no poden aplicar cap criteri 
ni mesura que provoquin una situació discriminatòria per qualsevol dels motius a 
què fa referència l’article 1, i han de vetllar per garantir els principis d’igualtat de 
tracte i no-discriminació i l’absència de qualsevol forma de discriminació en l’accés 
als centres, als béns, a les prestacions i als serveis sanitaris, i també per mantenir 
l’equitat territorial. 

11.2 Ningú no pot ésser exclòs d’un tractament sanitari, especialment els menors 
d’edat i les persones embarassades, inclosa la interrupció de l’embaràs, per la con-
currència de factors com la discapacitat, l’edat o malalties preexistents o intercur-
rents, o pel fet de trobar-se en situació de sensellarisme, llevat que raons mèdiques 
ho justifiquin.

11.3 El departament competent en matèria de salut ha de garantir les accions 
destinades als grups de població amb necessitats sanitàries específiques, com ara la 
gent gran, els infants i els adolescents, les persones embarassades, les persones amb 
discapacitat, les que pateixen malalties mentals, cròniques, minoritàries, degenera-
tives o en fase terminal o síndromes incapacitants, les portadores de virus, les víc-
times de maltractament, les supervivents de violència masclista, inclosa la violència 
sexual, les persones amb problemes de drogodependència i addiccions socials, les 
minories ètniques, les persones transgènere, les persones sense llar o en altres situa-
cions de precarietat habitacional, i, en general, les persones pertanyents a grups en 
risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat, amb la finalitat de garantir-los l’accés 
als serveis sanitaris d’acord amb llurs necessitats i en condicions de gaudi efectiu.

11.4. El departament competent en matèria de salut, en l’àmbit de les seves com-
petències, ha d’aplicar plans i programes d’adequació sanitària i plans de formació i 
sensibilització adreçats al personal sanitari, entre altres accions per a la igualtat de 
tracte i la prevenció de la discriminació.

11.4 bis. Les administracions públiques han de vetllar perquè les condicions mu-
nicipals per a l’empadronament no comporten cap discriminació per a les persones 
migrants en situació administrativa irregular o per a altres col·lectius vulnerables a 
què fa referència aquesta llei.

11.4 ter. El departament competent en matèria de salut ha de garantir les mesures 
per a la no-discriminació per raó de malaltia i, a aquest efecte, ha de: 
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a) Promoure l’eliminació de totes les actituds, normes i pràctiques que generen 
estigma, discriminació o tracte diferenciat per motius de malaltia en els àmbits la-
boral, social, escolar i econòmic, i impulsar l’estudi i la revisió de les limitacions 
actuals per aquests motius en l’accés a l’ocupació i els serveis, amb l’objectiu de mo-
dificar la normativa que no s’adequa a les necessitats sanitàries actuals.

b) Incidir en les mesures de protecció contra la discriminació per aquest motiu, i 
ampliar la protecció a la família i a l’entorn de la persona afectada per la malaltia.

c) Fer campanyes sobre la importància de fer un ús respectuós i adequat del llen-
guatge en els mitjans de comunicació, per a evitar les connotacions negatives de les 
malalties i l’estigmatització per motius de salut per part de la societat i de l’opinió 
pública.

11.4 quinquies. El departament competent en matèria de salut ha d’aplicar les 
mesures per a assegurar que no es produeixen discriminacions per raó de sexe o gè-
nere en l’atenció sanitària, tant en la prescripció de tractaments i medicaments com 
en els temps d’espera, i establir tant els mecanismes de monitorització i control, in-
troduint la perspectiva de gènere en els protocols, especialment en les indicacions de 
priorització dels casos, com les actuacions necessàries a aquest efecte.

Article 12. Serveis socials
12.1. Les administracions públiques han de garantir la prestació dels serveis so-

cials sense cap mena de discriminació i l’ús efectiu en condicions d’igualtat, equitat 
i justícia redistributiva, en els termes que estableix la normativa de serveis socials.

12.2. Als efectes del que disposa l’apartat 1, les polítiques i les actuacions dels 
serveis socials s’han de basar en la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la justícia so-
cial, l’equitat, el respecte a la dignitat humana i l’atenció centrada en la persona, han 
de facilitar l’accés a les mesures necessàries per a les persones que es troben en risc 
d’exclusió social i han de procurar l’atenció prioritària i la cobertura de les neces-
sitats bàsiques, l’autonomia personal i l’atenció a la dependència de les persones en 
situació de vulnerabilitat.

12.3. Les administracions públiques han de garantir la igualtat de tracte i la 
no-discriminació en l’accés als drets, els serveis, les prestacions i les ajudes socials 
a totes les persones i en les mateixes condicions.

Article 13. Atenció a infants, adolescents, joves, gent gran i persones 
amb discapacitat
13. Les administracions públiques, les entitats i les persones incloses en l’àmbit 

d’aplicació subjectiu d’aquesta llei han de garantir els drets d’infants, adolescents, 
joves, gent gran, persones amb discapacitat o trastorn mental, minories culturals i 
religioses i joves migrants sols a una vida digna, a l’autonomia personal i a no ésser 
subjectes de discriminació, i han d’establir, si escau, les accions positives destina-
des a protegir-los, amb l’objectiu de millorar-ne les condicions de vida, afavorir-ne 
la incorporació al món laboral o l’accés als diferents béns i serveis essencials, pro-
moure’n l’apoderament i garantir-los l’acompanyament necessari per a poder desen-
volupar llur projecte de vida.

Article 14. Habitatge
14.1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han de 

garantir que les polítiques d’habitatge respectin i promoguin el dret a la igualtat de 
tracte i previnguin la discriminació i, a aquest efecte, han de tenir en compte les ne-
cessitats dels grups amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per qualsevol dels 
motius a què fa referència l’article 1 i, en especial, la situació de les persones sense 
llar, la situació de discriminació de les quals està directament vinculada, entre altres 
factors, a la manca d’habitatge.
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14.2. Les autoritats competents en habitatge i ordenació urbana han d’impulsar 
polítiques integrals d’inclusió en matèria d’habitatge i, a aquest efecte, han d’aplicar 
totes les mesures necessàries per a:

a) Garantir la igualtat de tracte en l’accés, l’atribució, la disponibilitat, la qua-
litat i el gaudi de l’habitatge, especialment, de les persones més vulnerables, com 
ara les minories ètniques, les persones sense llar, les persones amb discapacitat, les 
migrants i les dones víctimes de qualsevol forma de violència de gènere, i erradicar 
els nuclis d’infrahabitatge. A aquests efectes han d’elaborar plans i programes d’ha-
bitatge i d’ordenació urbanística que evitin, també, la concentració, en habitatges, 
urbanitzacions o barris, de persones o grups afectats per algun dels motius de dis-
criminació a què fa referència l’article 1.

b) Garantir el dret a l’habitatge i el dret d’accés als subministraments bàsics d’ai-
gua potable, gas i electricitat, respectant el dret a la igualtat de tracte i a la no-dis-
criminació per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1.

c) Evitar l’exclusió de la gent gran i la gentrificació, i eliminar tots els requisits 
en l’accés a l’habitatge social i als ajuts per a cobrir les despeses energètiques que 
discriminen els col·lectius vulnerables, com ara, entre d’altres, l’exigència de de-
mostrar un període de residència a Catalunya imposada només sobre les persones 
immigrades.

d) Promoure l’accés a serveis d’acolliment temporal de persones en situació d’ex-
clusió social que no disposen de les condicions sociofamiliars i d’atenció necessàries 
per a romandre en llur habitatge quan aquesta situació és deguda a una causa de dis-
criminació o està agreujada per aquesta circumstància discriminatòria.

e) Vetllar perquè els plans per a l’erradicació del barraquisme o dels assenta-
ments informals compleixin les garanties internacionals contra els desallotjaments 
forçosos, i no provoquin un impacte desproporcionat en alguns grups o minories en 
situació d’especial vulnerabilitat ni impliquin cap mena de discriminació.

f) Promoure la diversitat i la cohesió socials en els barris i els sectors residen-
cials de les ciutats i els pobles, com a garantia d’una adequada integració en l’entorn 
urbà, i prevenir fenòmens de segregació, exclusió, discriminació o assetjament per 
raons socioeconòmiques, demogràfiques, de gènere, culturals, religioses, de situació 
administrativa o de qualsevol altra mena.

g) Vetllar per erradicar qualsevol discriminació en l’exercici del dret a l’habitat-
ge, per mitjà de l’establiment de mesures d’acció positiva en favor de col·lectius vul-
nerables i de la penalització de conductes discriminatòries en l’accés a l’habitatge.

14.3. Els prestadors de serveis de venda, arrendament o intermediació immobi-
liària, tant públics com privats, han de respectar el dret a la igualtat de tracte i a la 
no-discriminació en les operacions comercials, tant per a habitatges com per a lo-
cals de negoci, i, en particular, tenen prohibit:

a) Refusar una oferta de compra o d’arrendament, refusar l’inici de les negocia-
cions o impedir o denegar, de qualsevol altra manera, la compra o l’arrendament 
d’un habitatge per raó de qualsevol dels motius de discriminació a què fa referència 
l’article 1, especialment per motiu de situació administrativa irregular, en ocasió 
d’una oferta pública de venda o arrendament.

b) Discriminar una persona en els termes o les condicions de venda o d’arren-
dament d’un habitatge sobre la base de qualsevol dels motius a què fa referència la 
lletra a.

Article 15. Establiments i espais oberts al públic
15.1. Les administracions públiques han de garantir les condicions d’accés, per-

manència, ús i gaudi dels establiments i els espais oberts al públic, dels espectacles 
públics i de les activitats recreatives en absència de qualsevol forma de discrimina-
ció i d’intolerància per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1.
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15.1 bis. La prohibició de discriminació a què fa referència l’apartat 1 comprèn 
tant les condicions d’accés com les de permanència als locals o establiments, i tam-
bé l’ús i el gaudi dels serveis que s’hi presten, i s’entén sens perjudici de l’existència 
d’organitzacions, activitats i serveis destinats exclusivament a la promoció de grups 
identificats per alguns dels motius a què fa referència l’article 1.

15.2. Els titulars dels establiments i locals oberts al públic i els organitzadors es-
pectacles públics o activitats recreatives tenen les obligacions següents:

a) Han de fer conèixer en espais visibles, accessibles per a totes les persones, 
adaptats a la lectura fàcil i, si escau, amb un sistema pictogràfic i  amb informació 
accessible complementari, els criteris i, d’una manera explícita, les limitacions deri-
vades de l’exercici del dret d’admissió.

b) Amb caràcter previ a l’aplicació dels criteris del dret d’admissió, els han co-
municar a les administracions públiques competents, que, si escau, els han de auto-
ritzar si ho disposa la normativa aplicable.

c) Han d’impedir-hi l’accés o  expulsar-ne les persones següents, amb l’auxili, si 
cal, dels cossos i forces de seguretat públics: 

1r. Les persones que violentin de paraula o de fet altres persones per qualsevol 
dels motius a què fa referència l’article 1.

2n. Les persones que duguin o exhibeixin públicament símbols, indumentària o 
objectes que incitin a la violència o a la discriminació.

15.3. Els establiments comercials estan obligats a tenir disponibles fulls de recla-
mació, i qualsevol altre document d’interès, en lectura fàcil per a qualsevol persona 
que ho demani.

15.3. Resta prohibida la difusió de publicitat discriminatòria per raó de qualsevol 
dels motius a què fa referència l’article 1.

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.1. Els mitjans de comunicació social, tant públics com privats, independent-

ment del canal de difusió, estan obligats a:
a) Respectar el dret de les persones a la igualtat de tracte i a viure amb dignitat, 

i evitar tota forma de discriminació i estigmatització en el tractament de la infor-
mació, en els continguts i en la programació, inclosos els missatges comercials i la 
publicitat. 

b) Garantir la presència, la visibilitat i els referents positius de persones dels col-
lectius i les minories afectats per algun dels motius de discriminació a què fa refe-
rència l’article 1, i també l’anàlisi d’experts de reconegut prestigi en matèria d’igual-
tat de tracte i no-discriminació.

16.2. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han de 
promoure l’adopció de codis deontològics i acords d’autoregulació dels mitjans de 
comunicació social i de les empreses de tecnologies de la informació que  contri-
bueixin a: 

a) Promoure l’ús d’un llenguatge respectuós, en especial, d’un llenguatge que no 
sigui sexista, ni classista, ni racista, ni xenòfob, ni LGBTI-fòbic, ni discriminatori 
en general, que contribueixi a erradicar l’ús de terminologia pejorativa en els mit-
jans, inclosos els missatges comercials i publicitaris. 

b) Establir quotes paritàries i augmentar la representativitat de tots els col·lectius 
a què fa referència l’article 1.

c) Millorar l’efectivitat en la prevenció i l’eliminació de continguts que atemptin 
contra el dret a la igualtat. 

16.2 bis. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han 
d’interposar les accions judicials oportunes davant les autoritats competents per a 
promoure la retirada de continguts discriminatoris dels proveïdors d’Internet.

16.3. Les administracions públiques han de dur a terme campanyes de conscien-
ciació per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació en els mitjans 
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de comunicació; promoure-hi activitats d’informació sobre els col·lectius a què fa 
referència aquesta llei; fomentar-hi la reflexió, impartir-hi formació sobre les dife-
rents formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi i enfortir-hi l’autoregulació en 
aquest àmbit.

16.4. El Consell Audiovisual de Catalunya, amb relació als mitjans de comuni-
cació, tant públics com privats, ha de: 

a) Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de comunicació s’adeqüi als 
principis d’aquesta llei. 

b) Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 
imatges amb relació als àmbits a què fa referència aquesta llei. 

c) Garantir que els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que s’hi 
emet sigui respectuosa amb les persones i els col·lectius a què fa referència aquesta llei.

d) Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la diver-
sitat de condicions i circumstàncies a què fa referència l’article 1.

e) Fer un seguiment dels continguts que contravinguin a aquesta llei i elaborar-ne 
un informe periòdic, que ha de lliurar al Síndic de Greuges i presentar al Parlament 
de Catalunya.

16.5 Els mitjans de comunicació, tant públics com privats, han de garantir la co-
bertura informativa de la discapacitat d’una manera inclusiva, que faci un ús correc-
te i respectuós del llenguatge i eviti l’ús pejoratiu de la terminologia.

16.6. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han 
d’exercir la potestat reguladora per a:

a) Aprovar normes amb relació als proveïdors d’Internet i les xarxes socials amb 
l’objectiu de reforçar la protecció administrativa contra els discursos d’odi que es 
puguin donar en els mitjans de comunicació social, i incidir en les competències 
dels mitjans a l’hora de tractar i fer front a aquest tipus de discursos.

b) Sensibilitzar els mitjans de comunicació sobre l’existència de codis ètics i 
d’òrgans autoreguladors, i promoure’n l’aplicació sense interferir en la independèn-
cia d’aquests mitjans. 

c) Impartir formació als professionals dels mitjans de comunicació i incitar-los 
a la reflexió sobre les diferents formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi, i en-
fortir l’autoregulació en aquest àmbit. 

16.7. Les administracions públiques, per mitjà dels òrgans competents, han de 
garantir la representativitat en els mitjans de comunicació de les persones i els col-
lectius víctimes de discriminació a què fa referència aquesta llei.

Article 17. Cultura
17.2. Les administracions públiques han de garantir, en l’accés a la cultura i a la 

creació, i també en el gaudi d’aquestes activitats, l’absència de qualsevol forma de 
discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència aquesta llei i crear les 
condicions perquè aquest accés es faci d’una manera equitativa. 

17.4. Les administracions públiques han de promoure la creació i la difusió de 
continguts que contribueixin a la presa de consciència en l’àmbit cultural sobre la 
discriminació en totes les formes i expressions que recull aquesta llei.

Article 17 bis. Esport
17 bis.1. Tota pràctica esportiva ha de respectar la dignitat de les persones i el 

dret a la igualtat de tracte, i evitar tota forma de discriminació i estigmatització.
17 bis.3. Les administracions públiques han de garantir, en l’accés a la pràctica 

d’activitat física i esportiva, l’absència de qualsevol forma de discriminacióper qual-
sevol dels motius a què fa referència aquesta llei i crear les condicions perquè aquest 
accés es faci d’una manera equitativa.

17 bis.4. Les administracions públiques han de promoure accions que contribu-
eixin a la presa de consciència en l’àmbit esportiu sobre la discriminació en totes les 
formes i expressions que recull aquesta llei.
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Article 18. Llibertat religiosa
18.1. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, han d’apli-

car mesures per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discriminació per raó de 
religió o creença i garantir que les polítiques públiques respectin el dret a la llibertat 
religiosa en els termes que estableix la legislació.

18.2. Les polítiques públiques a què fa referència l’apartat 1 han de garantir la 
llibertat religiosa en l’espai públic, amb respecte dels principis de pluralisme i igual-
tat de condicions.  

18.2 bis. Les administracions públiques han de vetllar especialment   per la   
no-discriminació en l’ús d’indumentària relacionada amb la identificació ètnica, 
cultural o religiosa en els àmbits en què es detecten més casos de discriminació, 
com ara l’educatiu, el laboral i el sanitari, i emprendre mesures per a evitar-ho.

Article 18 bis. Administració de justícia
Les actuacions de l’Administració de justícia, en l’àmbit de les competències 

pròpies de la Generalitat, o, si s’escau, de les administracions locals han de respectar 
el dret a la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació per qualsevol dels 
motius a què fa referència l’article 1.

Article 18 ter. Cossos i forces de seguretat
18 ter.1. El Cos de Mossos d’Esquadra, la policia local i també els treballadors 

d’empreses de seguretat privada han de respectar el dret a la igualtat de tracte en 
llurs actuacions i evitar-hi tota forma de discriminació per qualsevol dels motius a 
què fa referència l’article 1.

18 ter.3. Els funcionaris encarregats d’aplicar aquesta llei estan obligats, en 
l’exercici de les funcions que els són pròpies, a protegir les víctimes de discrimina-
ció garantint-los la investigació de les denúncies, la informació de llurs drets i l’ac-
cés a la justícia. 

18 ter.4. Resten prohibits els següents comportaments, entre d’altres: 
a) L’ús de criteris racials, basats en l’aspecte físic de l’individu, com ara el co-

lor de pell, les faccions, la pertinença a un grup racial o ètnic o qualsevol altra ca-
racterística similar, en les detencions, els interrogatoris, els escorcolls, els controls 
d’identitat i, en general, en l’activitat de vigilància de les forces i cossos de segure-
tat, especialment en l’activitat de vigilància dels centres penitenciaris i dels centres 
d’internament d’estrangers.

b) El tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió.
18 ter.5.  Els subjectes responsables del compliment de la Llei han d’establir un 

sistema de registre i vigilància d’incidents racistes, homofòbics i transfòbics, i tam-
bé del grau en què aquests incidents són tractats judicialment, i vetllar pel bon fun-
cionament d’aquest sistema de control.

18 ter.6.  Les administracions públiques han d’establir programes de sensibilitza-
ció i formació sobre el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació en l’àmbit 
de l’Administració de justícia i de les forces i cossos de seguretat, i adoptar-hi me-
sures que tinguin en compte  la diversitat de la societat.

Títol III. Defensa i promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-
discriminació

Capítol I. Garanties del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Article 19. Mesures de protecció contra la discriminació
19.1. Les administracions públiques han d’aplicar els mètodes i els instruments 

necessaris per a detectar les situacions discriminatòries i protegir les víctimes de 
discriminació, i han d’adoptar mesures preventives i aplicar les mesures adequades 
per al cessament d’aquestes situacions.
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19.1 bis. Les administracions públiques han d’establir les mesures específiques 
per a abordar tots els casos de discriminació i, en especial, les adreçades a persones 
afectades per discriminació múltiple, que es poden concretar en mesures d’acció po-
sitiva aplicades des de la perspectiva de la interseccionalitat, de manera que tinguin 
en compte la concurrència de les diferents causes de discriminació. 

19.2 L’incompliment de les obligacions que estableix l’apartat 1 dona lloc a res-
ponsabilitats administratives.

19.3. En el procediment administratiu d’instrucció d’un cas de discriminació, 
si la persona que al·lega haver-la patit n’aporta indicis racionals i fonamentats, s’ha 
d’aplicar la inversió de la càrrega de la prova sobre la base de la qual correspon a la 
part que ha infligit la discriminació de provar que el seu comportament no ha estat 
discriminatori.

19.3 bis. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discrimi-
nació poden ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens perjudici dels 
procediments que es tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes 
d’organització, convivència o disciplina de les institucions i dels serveis públics. 

19.3 ter. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot sol-
licitar informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

19.4 quater. Els instruments per a la protecció de la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació són els que regula el capítol I del títol IV d’aquesta llei.

Article 20. Efectes de la contravenció de la Llei
20.1. Contravenir a aquesta llei i a les normes que la despleguen és causa de nul-

litat de les disposicions, dels actes o de les clàusules dels negocis jurídics i pot do-
nar lloc, a les responsabilitats que estableix la legislació, incloses les patrimonials. 

Article 20 bis. Atribució i reconeixement de responsabilitat patrimonial
20 bis.1. Tota persona que causi discriminació per qualsevol dels motius a què 

fa referència l’article 1 ha de respondre del dany causat. Si la discriminació és acre-
ditada, es presumeix l’existència de dany moral, el qual es valora atenent a les cir-
cumstàncies del cas i a la gravetat de la lesió efectivament produïda, per a la qual 
cosa s’ha de tenir en compte, si s’escau, la difusió o l’audiència del mitjà amb què 
s’ha produït.

20 bis.2. Els empresaris i els prestadors de béns i serveis són responsables del 
dany causat si la discriminació, inclòs l’assetjament, es produeix en llur àmbit d’or-
ganització o direcció i no han complert les obligacions d’aquesta llei.

20 bis.3. La resolució de l’expedient sancionador dels casos de discriminació a 
què fan referència els apartats 1 i 2 ha de resoldre de manera expressa sobre la forma 
en què la persona responsable de la discriminació ha de reparar el dany causat a la 
persona o les persones afectades.

Article 20 ter. Tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no-
discriminació
La tutela judicial davant les vulneracions del dret a la igualtat de tracte i a la 

no-discriminació comprèn l’adopció de totes les mesures necessàries per a posar fi 
al fet discriminatori i, en particular, les adreçades a posar-hi fi immediatament, i 
pot acordar l’adopció de mesures cautelars, la prevenció de violacions imminents o 
ulteriors, la indemnització els danys i perjudicis causats i el restabliment de la per-
sona perjudicada en el ple exercici del seu dret.

Article 21. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i 
contra la discriminació
21.1. Sens perjudici del que disposa l’article 29.d, si una autoritat pública, amb 

motiu de l’exercici de les seves competències, té coneixement d’un supòsit de dis-
criminació ha d’incoar, si és competent per a fer-ho, el procediment administratiu 
corresponent en què es puguin acordar les mesures necessàries per a investigar les 
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circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes i proporcionades per a eli-
minar-lo, o, en cas de no tenir-ne la competència, comunicar aquests fets de manera 
immediata a l’Administració competent, d’acord amb el que estableix la legislació 
en matèria de procediment administratiu comú.

21.2. Els sindicats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les 
organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituï-
des legalment que tinguin entre llurs fins la defensa i la promoció dels drets humans 
o dels col·lectius i els drets a què fa referència aquesta llei, i compleixin els requisits 
de l’apartat 3, poden tenir la consideració de persona interessada en els procedi-
ments administratius en què l’Administració s’hagi de pronunciar amb relació a una 
situació de discriminació, sens perjudici de la legitimació individual de la persona 
afectada. Si la persona o les persones afectades són una pluralitat indeterminada o 
de difícil determinació, aquesta autorització no és necessària, sens perjudici que els 
qui es considerin afectats puguin participar en el procediment. 

21.2 bis. Els sindicats, els partits polítics, les associacions professionals de tre-
balladors autònoms, les organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions 
i organitzacions constituïdes legalment que tinguin entre llurs fins la defensa i la 
promoció dels drets humans estan legitimades per a defensar els drets i els interes-
sos de les persones afiliades i associades en processos judicials civils, contenciosos 
administratius i socials, sempre que en tinguin l’autorització expressa, d’acord amb 
la legislació processal aplicable.

21.3. Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apartat 2 són: 
a) Haver-se constituït legalment abans de la iniciació del procediment correspo-

nent.
b) Desenvolupar llur activitat en territori català.
21.4. L’Administració de la Generalitat i les entitats locals, en el marc del que 

estableix aquesta llei, poden personar-se en els procediments penals per fets delic-
tius motivats per odi o discriminació en la forma i les condicions establertes per la 
legislació processal. La personació de les entitats públiques s’ha d’exercir amb el 
consentiment de la víctima, sempre que això sigui possible.

Capítol II. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
i mesures d’acció positiva

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i la no-discrimi-

nació, els poders públics, l’Administració de justícia, els cossos i forces de seguretat 
públics i privats i les autoritats públiques han d’adoptar mesures d’acció positiva i 
han d’impulsar polítiques per a fomentar la igualtat de tracte en l’àmbit privat i per 
a assolir acords, en aquesta matèria, entre els diferents sectors socials i econòmics.

22.2. Les administracions públiques han de promoure que organitzacions i em-
preses portin a terme accions de responsabilitat social consistents en mesures eco-
nòmiques, comercials, laborals, assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a 
promoure condicions d’igualtat de tracte i no-discriminació en el si o en l’entorn 
social d’aquestes organitzacions i empreses, que tenen el dret d’ésser assessorades 
per l’Administració en el projecte i l’aplicació de les dites accions i també el deure 
d’informar els representants dels treballadors sobre les accions adoptades.

22.3 bis. Els instruments per a la promoció de la igualtat de tracte i la no-discri-
minació són els que regulen els capítols II i III del títol IV d’aquesta llei.

Article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
23.1. El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el docu-

ment que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius, les mesures i el 
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pressupost necessari per a prevenir, erradicar i corregir tota forma de discriminació 
per raó de les condicions i les circumstàncies a què fa referència l’article 1.

23.2. Correspon al departament competent en matèria de no-discriminació de fer 
la preparació, el seguiment i l’avaluació del Pla nacional per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació, garantint la participació de les organitzacions representatives 
dels interessos socials afectats en cada una d’aquestes fases; a l’Organisme de Pro-
tecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, fer-ne l’anàlisi i la 
redacció, i al Govern d’aprovar-lo.

23.4. La redacció del Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
ha de garantir el compliment de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva 
de dones i homes pel que fa a la paritat mínima. Els treballs d’anàlisi i elaboració 
del Pla no es poden iniciar fins que no es compleixi aquesta paritat.

23.2 bis. El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té caràc-
ter quadriennal. A la finalització de cada quadrienni el departament competent en 
aquesta matèria ha de fer una avaluació de les activitats dutes a terme i dels criteris 
d’actuació i les mesures continguts en l’estratègia.

23.3. El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació ha d’incor-
porar, de manera prioritària: 

a) Una diagnosi exhaustiva, municipal, actualitzada i comparada de la situació a 
Catalunya amb relació al racisme, la islamofòbia, la xenofòbia i altres formes con-
nexes de discriminació. Aquesta diagnosi ha de servir per a justificar les prioritats, 
les accions, els objectius i les línies d’actuació del Pla nacional.

b) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
c) Les mesures adreçades a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
d) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la prò-

pia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i a la no-dis-
criminació.

e) Les mesures adreçades a informar, conscienciar, sensibilitzar i formar en 
igualtat de tracte i no-discriminació.

f) Les mesures per a abordar la discriminació en la prestació de serveis públics, 
en el funcionament del sistema de justícia penal i en l’accés al treball, l’habitatge, la 
salut i l’educació.

g) Les mesures per a promoure la plena incorporació dels grups discriminats en 
la vida pública i els òrgans polítics representatius.

h) Els objectius de reforçar la legislació antidiscriminatòria i millorar l’accés a la 
presentació de recursos efectius.

i) L’abordatge de les causes bàsiques del racisme, la discriminació i la intoleràn-
cia i les mesures per a reforçar el gaudi dels drets culturals i els drets de les mino-
ries.

j) La perspectiva de gènere i interseccional.
k)  Objectius mesurables, indicadors de compliment i mecanismes de vigilància 

i control, i també l’abordatge de les recomanacions formulades pels organismes in-
ternacionals.

l) El pressupost previst per a dur a terme les actuacions previstes.

Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.1. L’Administració de la Generalitat i les entitats locals han de cooperar entre 

si per a integrar la igualtat de tracte i la no-discriminació en l’exercici de les compe-
tències respectives i, en especial, en els instruments de planificació.

24.2. L’Administració de la Generalitat i les entitats locals han d’establir, si es-
cau, la col·laboració i la coordinació oportunes amb el Síndic de Greuges, la Fisca-
lia i altres institucions públiques que incideixin en l’àmbit de la no-discriminació.
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24.3. L’Administració de la Generalitat ha de disposar de la col·laboració d’espe-
cialistes coneixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de dis-
criminació per a assessorar-se de totes les actuacions que es duguin a terme.

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1. Les administracions públiques, per a fer efectives les disposicions d’aques-

ta llei i de la legislació específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, 
han d’introduir, en els estudis, memòries i estadístiques que elaborin, els aspectes 
següents: 

a) Els indicadors i els procediments que permetin de conèixer les causes, l’exten-
sió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació. 

b) La perspectiva de gènere i les dades segregades per sexe i edat, i també, si 
s’escau, per tipologia de discapacitat, orientació sexual, origen i creences religioses, 
entre altres transversalitats.

25.1 bis. Els indicadors estadístics han de prendre com a referència les observa-
cions i recomanacions dels comitès especialitzats de Nacions Unides i, en particular, 
l’Observació general 31 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Racial, so-
bre la prevenció de la discriminació racial en l’Administració de justícia i el funcio-
nament de la justícia penal.

25.2. El Cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i la resta de cossos de se-
guretat que operin a Catalunya han de recopilar les dades sobre el component dis-
criminatori de les denúncies cursades, les han de processar en els sistemes estadís-
tics de seguretat corresponents, i les han de facilitar periòdicament a la comissió de 
seguiment del compliment d’aquesta llei.

25.3. Les dades de caràcter personal obtingudes en l’àmbit de les actuacions a 
què es refereix aquest article queden protegides pel secret estadístic que regula la le-
gislació sobre la funció estadística que sigui aplicable en cada cas i per la normativa 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

25.4. L’Administració pública ha de recopilar dades que permetin d’identificar 
els patrons de discriminació de tots els cossos de seguretat que operen a Catalunya, i 
en particular l’ús de perfils racials en les tasques d’investigació i vigilància policials.

25.5. El departament competent en la matèria ha d’elaborar o encarregar i publi-
car periòdicament, estadístiques i estudis qualitatius relatius, especialment, a: 

a) Agressions i discriminacions contra les persones i els col·lectius a què fa refe-
rència l’article 1. 

b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i denúncies penals presentades 
per delictes en els àmbits de discriminació a què fa referència aquesta llei. 

c) Resolucions administratives i sentències judicials, i el sentit d’aquestes, rela-
cionades amb l’objecte d’aquesta llei, en particular les que poden provar l’existència 
de discriminacions indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques 
antidiscriminatòries.

25.6. El departament competent en la matèria pot proposar d’establir acords i 
convenis amb altres administracions i institucions públiques i organitzacions per a 
donar compliment a l’apartat 5.

Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.1. Les administracions públiques, en l’exercici de llurs competències, han de 

determinar els àmbits en què les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
hagin d’incloure la valoració d’actuacions per a la consecució efectiva de la igualtat 
de tracte i la no-discriminació per part de les entitats sol·licitants.

26.2. Les administracions públiques, en l’àmbit de llurs competències, per mit-
jà dels òrgans de contractació respectius i amb relació a l’execució dels contractes 
que subscriguin, han d’establir condicions especials amb la finalitat de promoure la 
igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix la legislació de 
contractes del sector públic.
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26.3. El Govern ha de promoure la inclusió i la cohesió de les persones en risc 
d’exclusió social mitjançant la incorporació de clàusules socials i igualitàries en la 
contractació pública.

26.4. Les administracions públiques no poden establir cap tipus de contracte ni 
destinar cap subvenció a entitats que no respectin les condicions d’aquesta llei, ni 
tampoc poden establir contractes o concedir subvencions a cap entitat que promogui 
desigualtats per algun dels motius a què fa referència l’article 1. 

Article 27. Formació
27.1. Les administracions públiques han de garantir la formació obligatòria, ini-

cial i continuada i la sensibilització adequades sobre la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació en els àmbits que regula aquesta llei dels professionals que fan tasques 
de prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació, que tenen el deure de co-
municar als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent tota situació de risc 
o sospita fonamentada de discriminació o violència per alguna de les condicions o 
circumstàncies a què fa referència l’article 1.

27.2. Les administracions públiques han d’impulsar la formació obligatòria del 
personal, tant funcionari com laboral, i independentment de la seva vinculació per 
mitjà de convenis de col·laboració o altres instruments. 

27.3. Les administracions públiques han d’impulsar la formació obligatòria del 
personal, amb una atenció especial en la magistratura, el personal dels centres pe-
nitenciaris, els cossos i forces de seguretat, el personal docent, els professionals de 
la salut i les autoritats locals.

Títol IV. Instruments per a la protecció i la promoció de la igualtat de 
tracte i la no-discriminació

Capítol I. Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i 
la No-discriminació

Article 28. Creació, objecte i naturalesa 
28.1. Es crea l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la 

No-discriminació, encarregat de vetllar pel compliment dels preceptes d’aquesta llei 
amb l’objectiu d’evitar tota forma de discriminació, directa o indirecta, per qualse-
vol dels motius i en els àmbits a què fa referència l’article 1, tant en el sector públic 
com en l’àmbit privat. 

28.1 bis. l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-dis-
criminació s’adscriu al departament competent per raó de la matèria i ha de retre 
comptes davant el Parlament. 

28.1 ter. Correspon al Govern de designar la persona titular de l’Organisme de 
Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, que ha de tenir 
adscrit personal de la funció pública i persones expertes en l’objecte d’aquesta llei 
amb preferència per a les que disposin d’experiència prèvia en matèria de no-discri-
minació, en l’àmbit jurídic i en l’àmbit de la mediació. 

28.2. L’estructura de  l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de 
Tracte i la No-discriminació ha de constar de:

a) Un comitè integrat per experts, que pot intervenir en els procediments d’ins-
trucció i sanció i avaluar-los. La participació d’aquest comitè es duu a terme, princi-
palment, per mitjà de l’elaboració d’informes que, com a norma general, són facul-
tatius i no vinculants, llevat dels informes que elabori en els procediments en què 
una de les parts és una administració pública o qualsevol ens o entitat de l’àmbit del 
sector públic, cas en el qual els dits informes tenen caràcter preceptiu i vinculant.

b) Una comissió de seguiment del compliment de la Llei, de caràcter indepen-
dent, per a l’avaluació, el seguiment i el control de les polítiques en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, integrada per una persona en representació de 
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cada grup al Parlament, i el mateix nombre de persones expertes, a més d’una en 
representació de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la 
No-discriminació. Aquesta comissió ha d’ésser proposada pel Parlament, que també 
l’ha  d’aprovar. 

28.4. En l’exercici de les seves funcions, l’Organisme de Protecció i Promoció de 
la Igualtat de Tracte i la No-discriminació ha d’actuar amb independència, expertesa 
i autonomia, i mantenir contacte permanent amb les organitzacions i les entitats més 
representatives en matèria de salvaguarda dels drets a què fa referència aquesta llei.

28.5. Les resolucions de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de 
Tracte i la No-discriminació dictades en l’exercici de les seves funcions posen fi a 
la via administrativa.

28.6. La creació per llei dota l’organisme i tota la seva estructura dels mitjans 
personals i materials necessaris per a l’exercici de les seves funcions, respectant-ne 
sempre la independència i l’autonomia.

Article 29. Funcions
L’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discrimi-

nació té les funcions següents:
a) Prestar suport i assessorament jurídic a les persones que hagin pogut sofrir 

discriminació per qualsevol dels motius a què fa referència aquesta llei per a la tra-
mitació de llurs queixes o reclamacions i garantir el dret a la reparació de les vícti-
mes de discriminació.

b) Constituir-se, amb el consentiment exprés de les parts, en organisme de me-
diació o conciliació entre elles amb relació a casos de violació del dret a la igualtat 
de tracte i a la no-discriminació, llevat dels casos amb contingut penal o laboral i 
dels casos de violència masclista. La mediació o la conciliació davant d’aquest or-
ganisme substitueix el recurs d’alçada i, si escau, el de reposició, amb relació a les 
resolucions i els actes de tràmit susceptibles d’impugnació, als efectes del que esta-
bleixen l’article 112.2 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

c) Iniciar, d’ofici o instància de tercers, investigacions sobre l’existència de possi-
bles situacions de discriminació que revesteixin una gravetat o rellevància especials, 
fora d’aquelles que tinguin caràcter d’infracció penal. En aquests casos, l’organisme 
ha de posar fi a la investigació i remetre les actuacions al Ministeri Fiscal o a l’au-
toritat judicial.

d) Exercir les potestats d’incoació, inspecció, instrucció i sanció, d’acord amb 
el règim d’infraccions i sancions que estableix aquesta llei. En tot cas, s’exceptuen 
d’aquest apartat els àmbits de la Inspecció de Treball i els dels procediments sancio-
nadors en l’ordre social.

e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques, plans d’igualtat i de no-dis-
criminació i protocols interns d’intervenció en matèria de lluita contra la discrimi-
nació.

f) Col·laborar amb el Síndic de Greuges, amb el Ministeri Fiscal i amb les insti-
tucions i organismes públics.

g) Emetre dictamen, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de disposicions 
de caràcter general que despleguin aquesta llei.

h) Informar, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla nacional per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació, i també sobre els plans i programes de rellevància es-
pecial en la matèria.

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, in-
formes estadístics de caràcter periòdic, promoure estudis sobre la igualtat de tracte i 
la no-discriminació, i recopilar dades desagregades sobre la situació de les minories 
ètniques, religioses i persones migrants en l’accés a l’habitatge, l’educació, l’ocupa-
ció i la salut.
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j) Liderar l’elaboració de la planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació que ha de presentar al Parlament.

Article 29 bis. Relació amb el Síndic de Greuges
29 bis.1. L’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la 

No-discriminació exerceix les seves funcions sens perjudici de les competències del 
Síndic de Greuges.

29 bis.2. L’autoritat de l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de 
Tracte i la No-discriminació ha de signar convenis de col·laboració amb el Síndic 
de Greuges per a establir els mecanismes de cooperació que es considerin oportuns.

Article 29 ter. Col·laboració amb altres administracions i institucions
29 ter.1. El Govern, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han de pres-

tar la col·laboració i l’auxili necessaris a l’Organisme de Protecció i Promoció de 
la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, si així ho exigeix el compliment de les 
seves funcions i l’execució dels seus acords, sens perjudici de l’obtenció de l’autorit-
zació judicial quan calgui per a executar aquestes resolucions.

29 ter.2. L’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la 
No-discriminació, dins l’àmbit de les seves competències, pot establir acords de 
cooperació i col·laboració amb altres administracions i institucions públiques i pri-
vades, i participar en els organismes corresponents tant internacionals com supra-
nacionals.

Capítol II. Centre de memòria històrica, observatori i comissió per a la 
protecció i la promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació

Article 36 ter. Centre de Memòria Històrica i Documentació de la 
Discriminació  
36 ter.1. Es crea el Centre de Memòria Històrica i Documentació de la Discri-

minació per a la custòdia d’arxius, registres i documents, inclosos documents audio-
visuals, de les entitats que lluiten contra la discriminació en l’àmbit social, polític i 
cultural. Els fons documentals dipositats al Centre de Memòria Històrica han d’ésser 
de lliure accés per a la ciutadania.

36 ter.2. El Centre ha d’impulsar i fomentar activitats divulgatives i d’investiga-
ció, i també pot editar materials relacionats amb aquesta memòria històrica i acordar 
amb les administracions l’edició de publicacions específiques, i establir contractes, 
d’acord amb el que estableix la normativa europea i bàsica estatal de contractació 
pública, amb les organitzacions socials domiciliades a Catalunya i altres subjectes.

Article 36 quater. Observatori de la Discriminació
36 quater.1. Es crea l’Observatori de la Discriminació, que depèn del departa-

ment competent en matèria de polítiques socials.
36 quater.2. L’Observatori ha d’elaborar anàlisis i proporcionar informacions ob-

jectives i comparables sobre els fets esdevinguts en l’àmbit territorial de Catalunya 
que puguin suposar una forma de discriminació, d’intolerància o de conductes d’odi 
per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1, amb l’objectiu de proposar 
l’adopció de mesures i accions específiques.

36 quater.3. L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat i la seva compo-
sició i funcions s’han de determinar per decret, garantint la presència d’experts en 
matèria de delictes d’odi, discriminació i intolerància i amb la participació de la Co-
missió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació.

Article 36 quinquies. Comissió per a la Protecció i la Promoció de la 
Igualtat de Tracte i la No-discriminació
36 quinquies.1. Es crea la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat 

de Tracte i la No-discriminació com un espai de participació ciutadana i com a òr-
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gan consultiu de les administracions que incideixen en aquest àmbit, sens perjudici 
de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

36 quinquies.2. En la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de 
Tracte i la No-discriminació hi han de tenir representació les entitats socials espe-
cialitzades, les associacions de víctimes i les que treballen principalment contra els 
delictes d’odi, la discriminació i la intolerància, i també professionals de destacada 
experiència en aquest àmbit.

36 quinquies.3. La Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de 
Tracte i la No-discriminació s’adscriu al departament competent en matèria de po-
lítiques socials i pot rebre informació sobre l’aplicació d’aquesta llei i formular pro-
postes de millora en l’actuació dels serveis públics de les administracions de l’Estat 
i de la resta d’àmbits de la Llei, i informar sobre projectes normatius i no normatius.

Capítol III. Protocols i campanyes de suport a les víctimes 

Article 36 sexies. Protocol d’atenció a les víctimes
36 sexies.1. El departament competent en matèria de polítiques socials ha d’apro-

var un protocol específic d’atenció a les víctimes de la discriminació, actes d’into-
lerància i conductes relatives als delictes d’odi. Aquest protocol, sens perjudici del 
que estableix la Llei de l’Estat 4/2015, del 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del 
delicte, ha de prestar una atenció especialitzada i multidisciplinària i les oficines ju-
dicials i, especialment, les oficines especialitzades en delictes d’odi han de prestar 
una cura especial a les víctimes.

36 sexies.2. La protecció davant de qualsevol violació dels drets emparats per 
aquesta llei comprèn, si s’escau:

a) L’adopció de les mesures necessàries per al cessament immediat en la conduc-
ta d’intolerància i discriminatòria, l’adopció de mesures cautelars, la prevenció de 
violacions imminents o ulteriors, la indemnització de danys i perjudicis i el restabli-
ment ple de la persona perjudicada en el ple exercici dels seus drets. 

b) La creació de la figura de l’acompanyant, d’acord amb el sentit de l’Estatut de 
la víctima del delcte, per a assistir en la denúncia la víctima per delicte d’odi.

Article 36 septies. Mesures específiques de suport a les víctimes
36 septies.1. Les administracions públiques han de prestar una atenció integral 

real i efectiva a les víctimes d’accions discriminatòries, d’intolerància i d’odi per 
qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1. Aquesta atenció comprèn l’as-
sessorament, l’assistència, especialment la sanitària, i les mesures socials tendents a 
facilitar-ne la recuperació integral.

36 septies.3. Les administracions públiques han de posar en marxa un punt d’in-
formació per a oferir una atenció integral i multidisciplinària a les víctimes de dis-
criminació i intolerància per qualsevol del motius a què fa referència l’article 1, i 
poden establir contractes, de conformitat amb el que disposa la normativa europea 
i bàsica estatal en matèria de contractació pública, amb entitats socials especialitza-
des per a l’atenció a les víctimes i altres subjectes.

36 septies.4. L’atenció a les víctimes d’agressions o accions d’incitació a l’odi en 
l’àmbit de les noves tecnologies o en les xarxes socials ha de rebre un tractament 
específic.

Article 36 septies bis. Tutela administrativa i mesures de reparació
36 septies bis.1. La tutela administrativa davant les vulneracions del dret a la 

igualtat de tracte ha de comprendre, segons el cas, l’adopció de totes les mesures 
necessàries adreçades al cessament immediat de la discriminació, l’adopció de me-
sures cautelars, la prevenció de violacions imminents o ulteriors, la indemnització i 
el restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.
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36 septies bis.2. Sempre que la discriminació resti acreditada, el càlcul de la in-
demnització ha de tenir en compte els danys i perjudicis causats, incloent el dany 
moral.

36 septies bis.3. Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la 
gravetat de la lesió efectivament produïda, i també, si escau, la difusió o l’audiència 
del mitjà a través del qual s’hagi produït. 

Article 36 octies. Campanyes i suport a les organitzacions i entitats de 
víctimes 
36 octies.1. Les administracions públiques  han de fer campanyes de sensibilitza-

ció i divulgació contra les agressions i els delictes d’odi i promoure’n la denúncia, i 
han de garantir assistència a les víctimes encara que no s’interposi denúncia, direc-
tament o mitjançant contracte, segons el que estableix la normativa europea i estatal 
bàsica de contractació pública, amb entitats sense finalitat de lucre especialitzades 
o altres subjectes.

36 octies.2. Les administracions públiques  han de  dissenyar i posar en marxa 
en els centres escolars, integrat en el pla de convivència dels centres, un protocol 
específic per a l’alerta, la identificació, l’assistència i la protecció en el cas d’assetja-
ment escolar amb  relació a les actituds de discriminació, d’intolerància i conductes 
d’odi per qualsevol dels motius de l’article 1.

36 octies.3. El departament competent ha de dissenyar i posaà en marxa periò-
dicament campanyes de sensibilització i prevenció, per mitjà de l’Observatori de la 
Discriminació, la Comissió per a la Protecció i la Promoció de la Igualtat de Tracte 
i la No-discriminació i les organitzacions especialitzades en aquesta matèria.

36 octies.4. El departament competent ha de desenvolupar polítiques actives de 
suport i visibilització dels col·lectius i organitzacions legalment constituïts que facin 
activitats en defensa de les víctimes de discriminació, intolerància i delictes d’odi.

36 octies.5. Les administracions públiques han de recollir i publicar dades es-
tadístiques sobre el nombre i la naturalesa dels incidents racistes i discriminatoris, 
provinents tant del sector públic com de l’àmbit privat. 

Títol V. Règim d’infraccions i sancions 

Article 30. Regulació de les infraccions i de la concurrència amb il·lícits 
penals
30.1. Són infraccions administratives en matèria d’igualtat de tracte i no-discri-

minació les accions i les omissions tipificades i sancionades per aquesta llei, sens 
perjudici de la normativa específica que sigui d’aplicació preferent, i sens perjudici, 
en particular, de la normativa reguladora de les infraccions i les sancions en l’ordre 
social i del  règim sancionador establert per la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a er-
radicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

30.2. No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats penalment o 
administrativament en els casos en què s’apreciï identitat de subjecte, de fets i de 
fonament.

30.3. En els supòsits en què l’Administració consideri que les infraccions poden 
ésser constitutives d’il·lícit penal, ho ha de posar en coneixement del Ministeri Fiscal 
o de l’òrgan judicial competent i ha de suspendre el procediment sancionador fins 
que l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procedi-
ment, o fins que el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o pros-
seguir actuacions. Tanmateix, mentre el procediment judicial estigui en curs, l’Ad-
ministració pot adoptar mesures cautelars, destinades a evitar un major perjudici.
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Article 31. Classificació i tipificació de les infraccions 
31.1A. Als efectes d’aquesta llei, es considera infracció la conducta discriminatòria 

fonamentada en qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1. 
31.1. Les infraccions d’aquesta llei en matèria d’igualtat de tracte i no-discrimi-

nació es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
31.1bis. Les infraccions no poden ésser objecte de sanció sense instrucció prèvia 

de l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu. 
31.2. Són infraccions lleus:
a) Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibir pancartes, 

símbols, emblemes o llegendes que, per llur contingut o per les circumstàncies en 
què s’emeten, s’entonen, s’exhibeixen o es fan servir, incitin, fomentin o  facilitin 
d’alguna manera els comportaments discriminatoris a què fa referència l’article 1.

b) Les declaracions, els gestos o els insults proferits en l’espai públic que suposin 
un tracte vexatori per a qualsevol persona per algun dels motius a què fa referència 
l’article 1.

c) Emetre expressions, entonar càntics, sons o consignes o exhibir pancartes, 
símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o intimidatoris 
per a qualsevol persona per algun dels motius a què fa referència l’article 1.

d) Emetre intencionadament expressions vexatòries, injurioses, calumnioses o 
amenaçadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relati-
ves als delictes d’odi contra una persona, contra el grup al qual pertany o contra la 
seva família que comporti discriminació d’acord amb el que estableix aquesta llei. 

e) Fer servir o emetre expressions vexatòries, injurioses, calumnioses o amena-
çadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als 
delictes d’odi per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1 en la prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques o en xarxes socials.

f) No facilitar la tasca dels serveis d’inspecció de l’Administració en el compli-
ment dels mandats d’aquesta llei, o negar-se parcialment a col·laborar amb llur acció 
investigadora.

g) Amenaçar o realitzar qualsevol coacció, injúria o vexació injusta de caràcter 
lleu en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delic-
tes d’odi per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1.

h) Incórrer amb la conducta en irregularitats formals per inobservança de les dis-
posicions d’aquesta llei i de la normativa que la desplegui.

31.3. Són infraccions greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o indi-

recta, per associació o per error, i els que constitueixin inducció, ordre o instrucció 
de discriminar una persona per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1. 
en relació amb una altra persona que es trobi en una situació anàloga o comparable.

b) Emetre declaracions o transmetre informacions públicament, una persona fí-
sica o jurídica, mitjançant les quals s’amenaci, s’insulti o es vexi una persona o un 
grup de persones per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1.

d) Els actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de per-
sones per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1.

e) Emetre per qualsevol mitjà eslògans, anuncis publicitaris, missatges públics 
o declaracions públiques que comportin una discriminació envers una persona o el 
grup al qual pertany.

f) Emetre intencionadament a través de mitjans de comunicació o xarxes socials 
expressions vexatòries o insults contra una persona, contra el grup al qual pertany 
o contra la seva família que comportin discriminació d’acord amb el que estableix 
aquesta llei.
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g) Malmetre béns mobles o immobles propietat d’una persona, del grup al qual 
pertany o de la seva família per causa provocada per discriminació d’acord amb el 
que estableix aquesta llei

h) Malmetre el mobiliari públic amb pintades que continguin insults, expressions 
vexatòries o símbols que provoquin el rebuig o el menyspreu envers la diversitat de 
les persones que són objecte de la protecció d’aquesta llei.

i) Difondre, a la via pública o dins d’un edifici, material o llibres amb contingut 
discriminatori.

j) Comercialitzar productes basats en estereotips corresponents als motius discri-
minatoris a què fa referència l’article 1.

k) Difondre material discriminatori en universitats o centres educatius o a través 
de mitjans de comunicació o xarxes socials.

l) Exhibir a la via pública missatges, pancartes o símbols de caràcter discrimi-
natori o convocatòries o anuncis d’espectacles públics, activitats recreatives, actes 
polítics, manifestacions o reunions públiques de qualsevol índole de contingut dis-
criminatori. 

m) La reiteració en la utilització o l’emissió d’expressions vexatòries, injurioses i 
calumnioses en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives 
als delictes d’odi per per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1 en la 
prestació de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o in-
tervencions públiques o a les xarxes socials.

n) La realització d’actes o la imposició de disposicions o clàusules en els negocis 
jurídics que constitueixin o causin discriminació per qualsevol dels motius a què fa 
referència l’article 1.

o) Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’ac-
cés a un servei o establiment públic per qualsevol dels motius a què fa referència 
l’article 1.

p) L’obstrucció o la negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de 
l’Administració.

q) Fer servir, en peritatges que han de tenir un ús administratiu o judicial, teories 
o valoracions que impliquin prejudicis corresponents a qualsevol de les situacions 
de discriminació regulades per aquesta llei.

r) Fer servir la malaltia mental, en el cas d’una persona que no ha estat declarada 
incapaç, per a limitar-ne els drets.

s) Implantar, acceptar o impulsar pràctiques laborals discriminatòries que vul-
nerin la dignitat de la persona o la igualtat de tracte i que promoguin la discrimina-
ció i la intolerància.

t) Denegar, un professional o un empresari, prestacions a què una persona tingui 
dret, en cas que la denegació estigui motivada per qualsevol dels motius a què fa 
referència l’article 1.

u) Denegar l’accés als béns i serveis disponibles per al públic, o l’oferta d’aquests 
béns i serveis, inclòs l’habitatge, en cas que la denegació estigui motivada per qual-
sevol dels motius a què fa referència l’article 1.

v) No retirar immediatament, el prestador d’un servei de la societat de la infor-
mació, expressions vexatòries o d’incitació a la violència per qualsevol dels motius 
a què fa referència l’article 1.

w) Colpejar o maltractar d’obra una persona sense causar-li lesió, en supòsits de 
discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delictes d’odi per qual-
sevol dels motius a què fa referència l’article 1.

x) Elaborar, fer servir o difondre en centres educatius llibres de text o materials 
didàctics que presentin les persones com a superiors o inferiors en dignitat humana 
en funció de l’orientació o la identitat sexual o l’expressió de gènere, o que incitin a 
la violència per aquest motiu.
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y) La comissió de tres infraccions lleus, o més, sempre que en el termini de l’any 
anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions lleus mit-
jançant resolució administrativa ferma.

31.4. Són infraccions molt greus:
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple, en els ter-

mes definits per l’article 5.e.
b) L’assetjament discriminatori, en els termes definits per l’article 5.f. 
c) La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnolò-

gics a les persones i els grups que promoguin qualsevol de les formes de discrimi-
nació a què fa referència l’article 1.

d) La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, actes polítics, 
manifestacions o reunions públiques de qualsevol índole que tinguin un caràcter 
discriminatori en tant que s’hi atempti contra la igualtat de tracte o s’hi vulneri la 
dignitat de les persones, s’hi practiquin o promoguin conductes d’intolerància, d’odi 
o de violència o s’hi inciti a qualsevol de les formes de discriminació a què fa refe-
rència l’article 1.

e)  Els comportaments agressius que acompanyin qualsevol de les formes de dis-
criminació a què fa referència l’article 1. 

f) Les represàlies a què fa referència la lletra h de l’article 5. 
g) Acomiadar un treballador, a l’empara de la legislació laboral, per raó de qual-

sevol dels motius de discriminació a què fa referència l’article 1.
h) Aplicar criteris de selecció de personal que comportin discriminació en l’ac-

cés a l’ocupació per qualsevol dels motius a què fa referència l’article 1, tant si és per 
la via de la petició de dades de caràcter personal com si és per la via de l’establiment 
de condicions particulars en els processos de selecció o  per la via de la publicitat o 
la difusió que se’n faci per qualsevol mitjà.

i) Impedir expressament a algú, per qualsevol qualsevol dels motius de discrimi-
nació a què fa referència l’article 1, de fer un tràmit, de fer ús d’un servei públic o 
d’accedir a un establiment obert al públic.

j) Abstenir-se d’intervenir, les persones que tinguin atribuït el deure d’interven-
ció, davant qualsevol de les formes de discriminació a què fa referència l’article 1.

k) Exercir una pressió intensa sobre una autoritat o càrrec públic, un agent de 
l’autoritat, un funcionari o un empleat públic amb relació a les potestats administra-
tives que li corresponguin per a l’execució de les mesures regulades per aquesta llei 
i per la normativa que la desplegui.

l) La comissió de tres infraccions greus, o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

Article 31 bis. Responsabilitat 
31 bis.1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les per-

sones físiques o jurídiques, públiques o privades, que, per acció o omissió, incorren 
en els supòsits d’infracció establerts per aquest títol.

31 bis.2. Si una infracció és imputable a diverses persones i no és possible deter-
minar el grau de participació de cadascuna en la comissió de la infracció, n’han de 
respondre solidàriament.

Article 32. Sancions 
32.1. Les infraccions que estableix aquesta llei se sancionen amb les multes se-

güents: 
a) Infraccions lleus, entre 300 i 10.000 euros.
b) Infraccions greus, entre 10.001 i 40.000euros.
c) Infraccions molt greus, entre 40.001 i 500.000 euros.
32.1 bis.  En cas que una discriminació es produeixi en  dependències de l’Admi-

nistració o en mitjans de comunicació públics, incloses les plataformes virtuals, la 
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persona o el grup responsables hauran de fer una manifestació pública de desgreu-
ge, en el mateix espai o per mitjà dels mateixos canals, per tal de reparar el dany a 
la dignitat de la persona objecte de discriminació. 

32.2. Per la comissió d’infraccions greus, l’òrgan que resolgui l’expedient sancio-
nador pot imposar, a més de la multa corresponent, una o més d’una de les sancions 
accessòries següents: 

a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics, per un període de com a mà-
xim un any.

b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat i amb els orga-
nismes i ens públics que en depenen, per un període de com a màxim un any.

32.3. Per la comissió d’infraccions molt greus, l’òrgan que resolgui l’expedient 
sancionador pot imposar, a més de la multa corresponent, una o més d’una de les 
sancions accessòries següents: 

a) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics, per un període de com a mà-
xim dos anys, que en cas de reincidència o reiteració es pot allargar fins a un màxim 
total de cinc anys, inclosa la cancel·lació total o parcial dels ajuts o subvencions ja 
reconeguts.

b) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat i amb els or-
ganismes i els ens públics que en depenen, per un període d’entre un any i un dia i 
tres anys.

Article 33. Graduació de les sancions 
33.1. Les sancions imposades en virtut d’aquesta llei tenen per objectiu la preven-

ció, la dissuasió, la reparació i la correcció dels perjudicis que hagi causat o pugui 
causar la discriminació  i s’han de graduar mantenint la proporció adequada amb la 
gravetat del fet constitutiu de la infracció. L’import de la multa s’ha de fixar de ma-
nera que a l’infractor no li resulti més beneficiós abonar-la que cometre la infracció, 
i en tot cas les sancions s’han d’aplicar en grau mínim, mitjà o màxim d’acord amb 
els criteris següents:

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de la persona física o jurídica  res-
ponsables de la infracció. 

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a les persones, els danys cau-
sats als béns i la situació de risc creada o mantinguda.

c) La naturalesa dels danys causats.
d) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la infrac-

ció.
e) El nombre de persones afectades, la repercussió econòmica i social de les in-

fraccions i el grau de difusió de les actuacions.
f) La discriminació múltiple i la victimització secundària. 
g) El grau de participació en la comissió de la infracció. 
h) L’incompliment reiterat de les advertències o recomanacions prèvies sobre 

l’actuació o el comportament discriminatoris.
i) La comissió reincident o reiterada en el termini d’un any d’una infracció de la 

mateixa naturalesa, quan s’hagi declarat per resolució ferma.
j) El benefici econòmic que hagi pogut generar la infracció.
k) La condició d’autoritat, d’agent de l’autoritat, de personal funcionari o d’em-

pleat públic de la persona infractora.
l) La reparació per iniciativa pròpia del dany causat, en qualsevol moment del 

procediment administratiu sancionador, si encara no s’ha dictat resolució.
33.2. Si de la comissió d’una infracció en deriva necessàriament la comissió 

d’una altra o unes altres infraccions, s’ha d’imposar la sanció corresponent a la in-
fracció més greu.

33.4. Si la infracció la comet un funcionari públic en l’exercici del seu càrrec, la 
sanció s’aplica en grau màxim. 
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Article 34. Sancions accessòries
La sanció imposada per la comissió d’una infracció lleu o d’una infracció greu 

pot ésser substituïda per l’òrgan que resolgui l’expedient sancionador, amb el con-
sentiment de la persona sancionada, per la cooperació no retribuïda de la persona 
infractora en activitats d’utilitat pública amb interès social i valor educatiu, o en 
tasques de reparació dels danys causats o de suport o assistència a les víctimes de 
discriminació, o per l’assistència a cursos de formació o sessions individualitzades, 
o per qualsevol altra mesura alternativa que tingui la finalitat de conscienciar la per-
sona infractora en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació i de reparar el dany 
moral causat a les víctimes i als grups discriminats.

Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions 
35.1. Les infraccions lleus prescriuen al cap de dotze mesos; les greus, al cap de 

tres anys, i les molt greus, al cap de quatre anys.
35.2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap d’un 

any, si són lleus; al cap de quatre anys, si són greus, i al cap de cinc anys, si són 
molt greus.

Article 36. Procediment sancionador 
36.1. Sens perjudici dels règims sancionadors específics establerts per la legis-

lació sectorial, correspon a l’organisme a què fa referència l’article 28 la potestat 
d’incoar i instruir els expedients sancionadors per les infraccions administratives en 
matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, i d’imposar les sancions correspo-
nents. Si aquest organisme específic, en el transcurs de la fase d’instrucció, conside-
ra que la potestat sancionadora amb relació a la presumpta conducta infractora cor-
respon a una altra administració pública, ho ha de posar en coneixement d’aquesta 
administració i li ha de traslladar l’expedient corresponent.

36.2. El termini per a dictar i notificar la resolució d’un procediment sanciona-
dor és de sis mesos.

Article 36A. Procediments específics en casos de responsabilitat 
pública   
36A.1. En els casos d’infraccions tipificades per aquesta llei en què s’aporti a l’ex-

pedient sancionador un principi de prova del qual s’infereixi que la responsabilitat 
de la infracció pot recaure sobre una autoritat o càrrec públic, o bé sobre un agent 
de l’autoritat, un funcionari o un empleat públic, l’òrgan administratiu competent, 
tan bon punt en tingui coneixement, ha d’adoptar les mesures provisionals pertinents 
per posar fi a la situació de discriminació. 36A.2. En el supòsit a què fa referència 
l’apartat 1, l’òrgan administratiu competent, a banda d’instruir el procediment san-
cionador que escaigui, ha d’iniciar el procediment disciplinari corresponent, d’acord 
amb la legislació aplicable, respecte als presumptes responsables de la infracció que 
tinguin la condició de personal al servei de les administracions públiques.

36A.3. Si la resolució d’un procediment sancionador instruït en virtut d’aques-
ta llei imputa la responsabilitat de la infracció a una autoritat o càrrec públic o a 
personal al servei de les administracions públiques, els fets declarats provats en la 
resolució vinculen l’Administració en el procediment de responsabilitat patrimonial 
que s’haurà d’instruir per determinar la indemnització que pugui escaure pels danys 
i perjudicis causats a la víctima de la discriminació.

Article 36B. Processos de mediació en les administracions públiques  
L’organisme a què fa referència l’article 28, en tenir coneixement d’una situació 

de discriminació en una administració pública, ha de procurar iniciar un procés de 
mediació, preferentment, abans d’incoar, amb caràcter alternatiu i subsidiari, el 
procediment sancionador corresponent. En tot el cas, el procés de mediació no ex-
clou les mesures de reparació que regula aquesta llei.
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Article 36 bis. Drets de la víctima en el procediment sancionador
La persona afectada per alguna de les infraccions tipificades per aquesta llei, 

sens perjudici del que estableix la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques, té dret, en el marc 
del procediment sancionador, a: 

a) Rebre la comunicació de la incoació del procediment sancionador, amb infor-
mació clara sobre el dret que li correspon d’obtenir una indemnització o una repa-
ració del dany causat per la conducta constitutiva de la infracció i sobre la resta de 
drets que té com a víctima en el procediment sancionador.

b) Rebre les al·legacions del presumpte infractor.
c) Accedir al procediment sancionador i obtenir còpia de tot l’expedient.
d) Gaudir d’un tràmit d’audiència per poder formular al·legacions i proposar prova.
e) Obtenir una resolució expressa sobre la forma de reparació del dany causat, 

tret que hi hagi renunciat expressament.

Disposicions addicionals

Disposició addicional primera ter. Nomenament de la direcció de 
l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-
discriminació
El Govern ha de designar en el termini de tres mesos la persona titular de l’Orga-

nisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació a què 
fa referència l’article 28.1 ter.

Disposició addicional segona. Modificació de l’article 38 de la Llei 
11/2014
Es modifica l’apartat 1 de l’article 38 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 

a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que resta redactat de la manera se-
güent:

«1. La competència per a incoar i instruir els expedients administratius en virtut 
del règim sancionador d’aquesta llei, i per a imposar les sancions subsegüents,  cor-
respon a l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discri-
minació, sens perjudici de la competència de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta 
matèria.»

Disposició addicional segona bis. Conveni de col·laboració 
El Govern ha de signar un conveni de coordinació entre l’Oficina de Drets Civils 

i Polítics i l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-dis-
criminació per a la coordinació en els àmbits subjectius i materials a què fa referèn-
cia aquesta llei.

Disposició addicional tercera. Exigència de representació equilibrada de 
dones i homes en els organismes creats per aquesta llei 
Els organismes creats en virtut d’aquesta llei no es poden constituir si no complei-

xen els requisits de paritat mínima esrtablerts per l’article 18.2 de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Disposició addicional quarta. Seguiment de les polítiques europees 
contra el racisme i la intolerància 
Les administracions públiques han de vetllar pel compliment de les recomana-

cions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància.

Disposició addicional cinquena. Aplicació del règim sancionador als ens 
locals
1. Les disposicions d’aquesta llei s’apliquen als ens locals, amb el benentès que 

els municipis que hagin regulat expressament els supòsits discriminatoris inclosos 
Fascicle cinquè
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en aquesta llei mantindran llur potestat sancionadora, sempre que la dita regulació 
sigui conforme als paràmetres que estableix aquesta llei.

2. En cas que un ens local tingui coneixement, en exercici de les seves compe-
tències, d’un dels supòsits de discriminació inclosos en aquesta llei, ha d’incoar el 
procediment administratiu corresponent, per mitjà del qual es poden acordar les 
mesures necessàries per a investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures 
adequades i proporcionades per a posar fi a la situació de discriminació i i imposar 
la sanció que escaigui.

3. Els ens locals poden demanar la delegació de la potestat sancionadora que re-
gula aquesta llei, competència que hauran d’exercir en coordinació amb l’Organis-
me de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació.

Disposició addicional cinquena bis. Règim jurídic especial de la ciutat 
de Barcelona
1. L’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb l’article 129.e de la Llei 22/1998, del 

30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, disposa de potestat sanciona-
dora amb relació als comportaments xenòfobs, racistes i sexistes, i li correspon la 
competència per a regular aquestes conductes infractores i qualsevol altra conducta 
discriminatòria, per a incoar i instruir els procediments sancionadors corresponents 
i per a imposar les sancions que escaiguin.

2. L’Ajuntament de Barcelona exerceix, en el marc de les seves competències, la 
potestat per a aplicar el règim sancionador que regula la Llei 11/2014, del 10 d’octu-
bre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

3. L’Ajuntament de Barcelona ha d’exercir la potestat a què fan referència els 
apartats 1 i 2 en coordinació amb l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igual-
tat de Tracte i la No-discriminació.

Disposició addicional sisena. Protocol d’actuació davant situacions de 
discriminació o violència en l’Administració pública
El Govern ha d’aprovar en el termini de vuit mesos el protocol d’actuació davant 

situacions de discriminació o violència en l’Administració pública a què fa referèn-
cia l’article 3.3.

Disposició addicional setena. Avaluació de l’impacte social de la Llei
1. El Govern, per mitjà de l’òrgan que coordini les polítiques públiques en ma-

tèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, ha d’avaluar l’impacte social d’aquesta 
llei, un cop transcorreguts els dos primers anys de vigència, i ha de fer públics els 
resultats d’aquesta avaluació.

2. El Govern, per mitjà de l’òrgan competent, ha de recopilar dades que permetin 
identificar patrons de discriminació en l’actuiació de les forces i cossos de seguretat, 
i que permetin detectar en particular l’ús de perfils racials en tasques d’investigació 
i vigilància policials.

Disposicions transitòries

Disposició transitòria primera. Règim transitori per als procediments 
sancionadors en l’àmbit de l’Administració
1. Els procediments sancionadors que hagin estat incoats abans de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei es regeixen per la normativa anterior.
2. El Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 

d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, manté la vigència fins que 
no s’aprovi el reglament de desplegament del règim sancionador que regula aquesta 
llei.
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Disposició transitòria tercera. Competència en procediments 
sancionadors relatius a la Llei 11/2014
Mentre no es constitueixi l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de 

Tracte i la No-discriminació, la competència per a incoar els expedients adminis-
tratius tramitats en virtut del règim sancionador de la Llei 11/2014, del 10 d’octu-
bre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i per a imposar les sancions 
subsegüents, correspon a la persona titular de la secretaria general del departament 
competent en matèria de no-discriminació de persones LGBTI.

Disposició transitòria quarta. Competència en procediments 
sancionadors relatius a discriminacions per raó de discapacitat física, 
sensorial, intel·lectual o mental o altres tipus de diversitat funcional
Mentre no es constitueixi l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de 

Tracte i la No-discriminació, la competència per a incoar els expedients administra-
tius tramitats en virtut del règim sancionador d’aquesta llei correspon a la persona 
titular de la secretaria general del departament competent en matèria de no-discri-
minació de les persones amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o mental o 
altres tipus de diversitat funcional.

Disposicions finals

Disposició final 00. Preeminència de la legislació sectorial 
Les diposicions d’aquesta llei tenen caràcter supletori respecte a la legislació 

sectorial específica, i n particular respecte a la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i  respecte a la Llei 17/2015, del 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Disposició final primera. Desplegament normatiu
1. El Govern i els departaments de la Generalitat, en l’àmbit de les competències 

respectives, han de dictar en el termini de vuit mesos el reglament de desplegament 
del règim sancionador i la resta de disposicions que siguin necessàries per a l’execu-
ció dels preceptes d’aquesta llei. 

2. El Govern ha d’aprovar en el termini de vuit mesos el decret de regulació de 
l’Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, 
que n’ha d’establir la denominació, l’estructura i el funcionament en els termes que 
determina el títol IV.

Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor en el termini d’un mes a comptar de la data de publi-

cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2020
Blanca Victoria Navarro Pacheco GP Cs; Saloua Laouaji i Faridi, GP JxCat; Na-

jat Driouech Ben Moussa, GP ERC; Marta Moreta Rovira, GP PSC-Units; Susana 
Segovia Sánchez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Manuel Reyes 
López, SP PPC, diputats
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3.01.02. Proposicions de llei

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-Jor-
dán Celorio en data del 14 d’octubre de 2020; Anna Geli i España, del Grup Parla-
mentari 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 Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García 
González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, que va ésser 
substituïda 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’organitzacions, 
grups socials i experts en el marc de la Ponència (BOPC 727, del dia 11 de novem-
bre de 2020, pàgina 28).

La Ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 26 i 30 de novembre i 4 de desembre de 2020. Han assesso-
rat la Ponència la lletrada Mercè Arderiu i Usart i l’assessor lingüístic 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’abril, 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 intersexuals, així 
com a les identitats no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espectre 
de gènere binari.

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
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2.2. Las referencias a las mujeres incluidas en esta ley, se entiende que incluyen 
también las niñas y adolescentes transgénero y cisgénero, a las personas intersexu-
ales 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 tam-
bé les nenes i les adolescents transgènere i cisgènere, a les persones intersexuals, 
així com a les identitats no binàries o les que no es volen relacionar amb cap espec-
tre 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.»

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 trangènere.

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



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 198

TEXT PRESENTAT

Article 2. De l’article 3
a) Violència masclista: la violència que s’exerceix contra les dones com a mani-

festació 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 imposat un model de masculi-
nitat 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 psicolò-
gic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.

b) Sensibilització: el conjunt d’accions pedagògiques i comunicatives encamina-
des 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 sensibilitzar 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 permetin 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 superar 
les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, fami-
liar 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 situa-
cions 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, laborals, 
sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsa-
bles de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al res-
tabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.

k) Diligència deguda: consistent en l’obligació de les Administracions d’abste-
nir-se de cometre qualsevol acte de violència envers les dones, i d’adoptar les mesu-
res 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 ac-
tuacions desencertades provinents d’altres agents implicats.

m) Consentiment sexual: desig mutu afirmatiu i consensuat, emmarcat en l’auto-
determinació sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l’exercici de pràc-
tiques 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. No existirà consentiment 
quan l’agressor creii 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.

n) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement de que les violèn-
cies masclistes basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discrimina-
ció, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la classe so-
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cial, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de 
llibertat, la orientació 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.

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: [...].

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 mani-
festació 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 imposat un model de masculi-
nitat 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 psicolò-
gic, tant si es produeix en l’àmbit 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 encamina-

des a generar canvis i modificacions com a conseqüència de l’increment de la cons-
cienciació 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.»
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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 encami-
nades a generar canvis i modificacions en l’imaginari social que permetin avançar 
cap a l’erradicació de la violència masclista.

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, fami-
liar, laboral i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació neces-
sària 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 per-
sonal 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’abste-

nir-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 ordre per a actuar amb la de-
guda 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, ma-

nifestat de manera expressa, de manera lliure, conscient i emès o exterioritzat 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’exercici 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 embaràs 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 indirectament, imposin una pràctica sexual sen-
se 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 vio-

lències 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 pre-
carietat econòmica i la orientació sexual o la identitat sexual, 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 vio-
lències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discri-
minació, 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 orientació sexual o la identitat i expressió de gènere, que fa que im-
pactin 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. Definicions
«n) Interseccionalitat: Eina analítica per reconèixer que les violències masclistes 

basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discriminació, com l’ori-
gen, el fenotip, la situació administrativa, l’edat, l’ètnia, la religió, la classe social, 
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la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de lli-
bertat, la orientació 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.»

Esmena 21
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de les 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 masclistes 

convergeixen amb d’altres altres identitats com l’origen, el color de la pell, la situa-
ció administrativa, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, les ad-
diccions, l’estat serològic, la privació de llibertat, entre d’altres, 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’abordar 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’abs-
tenir-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 quali-
tatius de les intervencions dutes a terme pels organismes responsables, i també per 
les actuacions desencertades i/o negligents provinents d’altres agents implicats.

m) j) Consentiment sexual: desig mutu afirmatiu i consensuat, emmarcat en l’au-
todeterminació sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l’exercici de 
pràctiques sexuals. Manifestació de la voluntat de dur a terme una pràctica sexual 
determinada. 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. No existirà consentiment 
quan l’agressor creïi 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.

n) k) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement de que les vio-
lències masclistes basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discri-
minació, 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 orientació 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 vio-
lències masclistes.
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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 mani-

festació 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 imposat un model de masculi-
nitat 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 encamina-
des 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 sensibilitzar 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 permetin 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 superar 
les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, fami-
liar, laboral i social, tot garantint ne la seguretat i facilitant li la informació neces-
sària 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 situa-
cions 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, laborals, 
sanitàries educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsa-
bles de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al res-
tabliment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.

k) Diligència deguda: Obligació dels poders públics d’adoptar les mesures legis-
latives 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 ac-
tuacions desencertades provinents d’altres agents implicats.

m) Consentiment sexual: voluntat manifesta emmarcada en l’autodeterminació 
sexual i en la dignitat personal, que dóna pas i avala l’exercici de pràctiques se-
xuals. 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 
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d’un embaràs no desitjat com de transmissió d’ITS d’Infeccions de Transmissió Se-
xual. 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.

n) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement de que les violèn-
cies masclistes basades en el gènere convergeixen amb d’altres eixos de discrimina-
ció, com l’origen, el color de la pell, la situació administrativa, l’edat, la classe so-
cial, la diversitat funcional o psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de 
llibertat, la orientació 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.

o) Precarietat econòmica: situació d’una persona que té una percepció d’ingres-
sos igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que s’esta-
bleix anualment.

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 mani-

festación 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 intimi-
daciones 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 comunica-
tivas 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 inciden-
cia de la problemática de la violencia machista por medio de la reducción de los fac-
tores de riesgo, e impedir así la normalización, y las encaminadas a sensibilizar al 
conjunto de la ciudadanía, especialmente las mujeres 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 teóricos 
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 su-
perar las situaciones y las consecuencias generadas por el abuso en los ámbitos per-
sonal, familiar y social, garantizando la seguridad y facilitando la información ne-
cesaria 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, laborales, 
sanitarias, educativas y similares, tomadas por los diversos órganos y agentes res-
ponsables de la intervención en el ámbito de la violencia machista, que contribuyen 
al restablecimiento de todos los ámbitos dañados por la situación vivida, garanti-
zando el acompañamiento y asesoramiento necesario.
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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 cualitativos de las 
intervenciones llevadas a cabo por los organismos responsables, y también por las 
actuaciones desacertadas provenientes de los agentes implicados.

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’ingres-

sos igual o inferior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que s’esta-
bleix 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 se-
güent:

a)Violència masclista: és una violació dels drets humans a través de la violència 
que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situa-
ció 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 psicològics, incloses les 
amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o un pati-
ment 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 se-
güent:

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 sensibilitzar la ciu-
tadania 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 legis-
latives 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 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:
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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 existi-
rà 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 consen-
timent de la dona.

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

k) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: Reconeixement que les violències 
masclistes convergeixen amb d’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 psíquica, les addiccions, 
l’estat serològic, la privació de llibertat, la diversitat sexual i de gènere, entre d’al-
tres, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. La interacció d’aques-
tes 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 puntual 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’humiliació, de vexa-
cions, 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 con-
tra 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 
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) Comprèn qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual i la dignitat per-
sonal 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’assetjament sexual i per raó de sexe, 
l’amenaça sexual, l’exhibició, l’observació i la imposició de qualsevol pràctica se-
xual.

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: 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. In-
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clou, 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 obstètriques, que no respectin les decisions, els cossos i els proces-
sos emocionals de les dones.

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, 
i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar 
o de parella.

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i misoginia 
on-line 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 xar-
xes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes 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 obstacles 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, [...].

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, con-

tra el cos d’una dona, amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un 
dany.»
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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 pro-

dueix 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 psico-
lògica 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 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.»

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’humiliació, de vexa-
cions, 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 con-
tra 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 
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) 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 con-
text, 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 o perpretradors. 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’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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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 naturalesa se-
xual 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 indepen-
dència 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 preferències 
sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu 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 pràctiques 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 preferències 
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 contra-
ceptius, 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 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’article 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 autòno-
mes i informades es considera una vulneració dels drets sexuals i reproductius que 
pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent la salut sexual i 
reproductiva. Així, també es considera una vulneració dels drets, impedir o dificul-
tar l’accés als serveis de salut sexual i reproductiva existents d’acord amb els supò-
sits que estiguin inclosos en la legislació sectorial aplicable.»
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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 se-
xual 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 de dones i nenes amb finalitat d’explotació 
sexual, l’assetjament sexual i per raó de sexe, l’amenaça sexual, l’exhibició, l’obser-
vació 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 preferències 
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’avortament en els supòsits 
legalment establerts, la dificultat per accedir als mètodes contraceptius, de preven-
ció d’ITS i de VIH, o als mètodes de reproducció assistida; les pràctiques ginecolò-
giques i obstètriques, que no respectin les decisions, els cossos i els processos emo-
cionals de les dones.

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 compar-
tits en l’àmbit familiar o de parella i en l’apropiació 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 misoginia 

on-line 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 xar-
xes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes 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 obstacles 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:
[...]
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g) Violència institucional: la comesa per les administracions públiques que no 
portin a terme la diligència deguda.»

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 reiterada 

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’humiliació, de vexa-
cions, 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 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 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 condicions o aprofi-
tant-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’accés corporal, la mutilació ge-
nital 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 preferències 
sexuals, sobre la seva reproducció i les condicions en les què es duu a terme. In-
clou, 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 obstètriques, que no respectin les decisions, els cossos i els proces-
sos emocionals de les dones.

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, 
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i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit familiar 
o de parella.

f) Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i misogínia 
on-line 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 xar-
xes socials, webs o fòrums, correu electrònic i sistemes 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 obstacles 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’humiliació, de vexa-
cions, 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 vio-
lència física o psicològica contra l’entorn afectiu 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 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.

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 Psicologia de Cata-
lunya, 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, eli-
minin els continguts en que apareixen els perjudicis del SAP que té conseqüències 
nefastes per a les dones.

[...]
d) La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius: impedir 

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 con-
traceptius, 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 emocionals de les dones

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, i la limitació en la disposició dels recursos propis o compartits en l’àmbit fa-
miliar o de parella, com també aquella en que la dona no rep el suport econòmic de 
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forma reiterada o l’anomenada pensió compensatòria regularitzada per un procés 
de divorci.

[...]
h) Violència de segon ordre: compren qualsevol tipus de violència i/o asset-

jament 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 universitari. Pot ser 
executada per qualsevol membre de la comunitat educativa i es pot manifestar de 
les següents maneres:

a) Comportaments sexistes
b) Assetjament sexual a qualsevol dona, nena i adolescent membre de la comu-

nitat educativa (publico, privada concertada) de tots els cicles, per part de qualse-
vol 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 vin-
cle d’afecte, amb la finalitat d’afligir-la i/o crear un entorn intimidatori.

g) Violència institucional [...].

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, re-
presàlies, 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, repre-

sàlies, humiliacions i persecució exercides contra les persones que donen 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:
[...]
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i) Violència vicària: consisteix en qualsevol tipus de violència exercida respecte 
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 es-
tereotipats, missatges o símbols transmet i reprodueix relacions de dominació, des-
igualtat i discriminació, naturalitzant la subordinació de les dones.

i) Violència contra les dones en la vida política o violència política contra les do-
nes: aquella que, fundada en raons de gènere, per acció u omissió, inclosa la tole-
rància, 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 desenvolupa-
ment 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, sexual, 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, representants electes, càrrecs de designació, assessores, treballadores 
de les institucions 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 cuer-

po 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 amena-
zas, de humillación, de vejaciones, de exigencia de obediencia o sumisión, de co-
erción 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 psicológica 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 mu-
jer, 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 intimidatorio.

c) Violencia sexual y abusos sexuales: comprende cualquier acto de naturaleza 
sexual no consentido por las mujeres, incluida la exhibición, la observación y la im-
posición, por medio de violencia, de intimidación, de prevalencia o de manipula-
ción emocional, de relaciones sexuales, con independencia que la persona agresora 
pueda tener con la mujer o la menor una relación conyugal, de pareja, afectiva o de 
parentesco.

d) Violencia económica: consiste en la privación intencionada y no justificada de 
recursos económicos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y, si cabe 
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de sus hijas o hijos, o la limitación en la disposición de los recursos propios o com-
partidos 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 instantánea.

2. La violencia machista se puede ejercer de una manera puntual o de una ma-
nera reiterada en el tiempo.

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’enten-
drà també com a violència contra la dona quan es dugui 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 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’exer-
ceix sobre les persones que actuen en protecció, acompanyament i ajuda a les vícti-
mes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la detecció, la preven-
ció, 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 (lle-
tra 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 condicions o aprofi-
tant-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 muti-
lació 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’ame-
naça sexual, l’exhibició, l’observació 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 di-
ficultar l’accés a informació un veraç, necessària per la presa de decisions autòno-
mes i informades es considera una vulneració dels drets sexuals i reproductius que 
pot afectar els diferents àmbits de la salut física i mental, incloent 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’esterilització forçada, l’embaràs forçat, l’impediment 
d’avortament en els supòsits legalment establerts, la dificultat per accedir als mèto-
des contraceptius, de prevenció d’ITS i de VIH, o als mètodes de reproducció assis-
tida; les pràctiques ginecològiques i obstètriques, que no respectin les decisions, els 
cossos, la salut i els processos emocionals de les dones.
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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 se-
güent:

Violència digital: consisteix en aquells actes de violència masclista i misoginia 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’al-
tres que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquestes, causen danys psicolò-
gics 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 participació política i a la seva llibertat d’expressió.

La ponència recomana una transacció amb l’esmena 40 (lletra i), que s’afegeix 
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 mal-
tractament 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 siste-
màtic 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 pro-
fessorat 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 (lle-
tra 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, psi-

cológica, 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 tingut relacions simi-
lars d’afectivitat.

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, eco-
nòmica 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:



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 217 

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no desit-
jat, 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 intimidatori, desgastant, hostil, degra-
dant, 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 intimi-
datori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

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

Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-
güents

a) Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exerci-
da 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 procediment 

que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals 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 violència 

contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la 
violació, l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització for-
çada, 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 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 fomen-
tin, 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 autorit-
zat als equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, 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.

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 discrimi-
nació reiterat i estructural, constitueix una manifestació de violència institucional. 
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Aquesta, pot cometre’s per acció o per omissió i pot provenir d’un sol acte o pràc-
tica 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 im-
minent. 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 [...].»

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, se-

xual, 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 relacions 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 física, 

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:
[...]
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Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, digi-
tal 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 qualsevol 
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 treball, 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.

b) Assetjament sexual: constitueix assetjament sexual qualsevol comportament, 
verbal, no verbal o físic no desitjat, d’índole sexual, que tingui com a propòsit o pro-
dueixi 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 desfavorable 
a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat que constitueixen una discrimi-
nació 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 se-

güents
[...]
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 se-

güents
[...]
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 avortaments 

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 se-

güents
[...]
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 se-

güents
[...]
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 identitat sexual, la seva expressió estètica, política 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 se-

güents
[...]
c bis. Explotació sexual de dones i nenes.»

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 se-

güents:
[...]
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:
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La violència masclista es pot manifestar en alguns dels àmbits següents:
[...]
Quart. Violència en l’àmbit social o comunitari, comprèn les manifestacions se-

güents
[...]
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 se-

güents
[...]
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 amenaces, l’accés no autorit-
zat als equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, 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, xantatge de caràcter sexual 
per canals digitals i publicació d’informació personal amb la intenció de que altres 
persones 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 institucio-

nal inclourà la producció legislativa, la interpretació i aplicació del Dret que tingui 
per objecte o provoqui aquest mateix resultat. Es prohibeix la utilització del Síndro-
me 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 deguda, 

quantitativa i qualitativa, en l’abordatge de les violències masclistes, sigui coneguda 
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i/o promoguda per les administracions o hagi esdevingut en un patró de discrimi-
nació 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 pràc-
tica 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 im-
minent. 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, psico-
lògica, digital 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 tingut relacions 
similars d’afectivitat.

Segon. Violència en l’àmbit familiar: consisteix en la violència física, sexual, di-
gital, 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 re-
lacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. No s’hi inclou la violència exer-
cida en l’àmbit de la parella, definida en l’apartat primer.

Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, digi-
tal, 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 desit-
jat, 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 intimidatori, desgastant, hostil, degra-
dant, 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 intimi-
datori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

c) Discriminació per embaràs o maternitat: consistent en tot tracte desfavorable 
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 mit-
jançant 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 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.
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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, psi-

cològica, 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 tingut relacions simi-
lars d’afectivitat.

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, eco-
nòmica 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 desit-
jat, 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 intimidatori, desgastant, hostil, degra-
dant, 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 intimi-
datori, 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 se-
güents:

a) Agressions sexuals: consisteixen en l’ús de la violència física i sexual exerci-
da 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 femenins 
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 violència 

contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, la 
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violació l’esclavatge sexual, l’embaràs forçat, l’avortament forçat, l’esterilització for-
çada, 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 al suïcidi 
i els suïcidis com a conseqüència de la pressió i violència exercida 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 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 fomen-
tin, 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, els insults o expressions discriminatòries o denigrants, la ca-
lúmnia, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la 
infracció de la privacitat, la manipulació de dades privades, el seguiment i vigilàn-
cia dels moviments, la suplantació d’identitat, la divulgació inconsentida d’informa-
ció 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 políti-
ques públiques i a l’exercici dels drets previstos en aquesta Llei per assegurar una 
vida lliure de violència masclista d’acord amb els supòsits que estiguin inclosos en 
la legislació sectorial aplicable. Quan la manca de diligència deguda, quantitativa 
i qualitativa, en l’abordatge de les violències masclistes, sigui coneguda i/o promo-
guda 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 me-
nor abast que generen un efecte acumulat, o de la omissió d’actuar quan es conegui 
l’existència d’un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions revictimitza-
dores. 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.

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 siguientes:
Primero. Violencia en el ámbito de la pareja: consiste en la violencia física, psi-

cológica, 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 simi-
lares de afectividad.
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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 vio-
lencia ejercida en el ámbito de la pareja, de-fenecida en el apartado primero.

Tercero. Violencia en el ámbito laboral: consiste en la violencia física, sexual psi-
cológica 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 relaci-
onado con el sexo de una persona con ocasión del acceso al trabajo remunerado, la 
promoción en el puesto de trabajo, la ocupación o la formación que tenga como pro-
pósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y de crearlos 
un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillando u ofensivo.

b) Acoso sexual: lo constituye cualquier comportamiento verbal, no verbal o fí-
sico 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 manifesta-
ciones 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 premedi-
tado 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 procedimi-

ento 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.
f) Violencia derivada de conflictos armados: incluye todas las formas de violen-

cia 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 enfermedades, 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, participación 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 polítiques i ad-
ministracions públiques, partits polítics, mitjans de comunicació o xarxes socials, 
entre d’altres. Si, quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institu-
cions polítiques o les administracions públiques és tolerada i no sancionada, ales-
hores esdevé també una forma de violència institucional.»
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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 ad-
ministracions públiques, partits polítics, mitjans de comunicació o xarxes socials, 
entre d’altres. Si, quan aquesta forma de violència masclista ocorre en les institu-
cions polítiques o les administracions públiques és tolerada i no sancionada, ales-
hores 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, psi-

cològica 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 mateixa 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 vio-
lència exercida en l’àmbit de la parella, definida en l’apartat primer.

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, eco-
nòmica, 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 relació amb la feina, 
i que pot adoptar dues tipologies:

a) Assetjament per raó de sexe: consisteix en qualsevol comportament no desit-
jat, 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 intimidatori, desgastant, hostil, degradant, 
humiliant o ofensiu que dificulti el seu accés, promoció, ocupació de funcions, ac-
cés a càrrecs decisoris, remuneració 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 produeixi l’efecte 
d’atemptar contra la dignitat i la llibertat d’una dona o de crear-li, un entorn intimi-
datori, 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 consti-
tueixen una discriminació directa i una vulneració dels drets fonamentals 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 se-
güents

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 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 femenins 
o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.
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f) Violència derivada de conflictes armats: inclou totes les formes de violència 
contra les dones que es produeixen en aquestes situacions, com ara l’assassinat, 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
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 discriminació o la vio-
lència 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 pràc-
tiques en constant evolució, inclou el ciberassetjament, la vigilància i seguiment, la 
calúmnia, els insults o expressions discriminatòries o denigrants, les amenaces, l’ac-
cés no autoritzat als equips i comptes de xarxes socials, la infracció de la privacitat, 
la manipulació de dades privades, el seguiment i vigilància de moviments, la suplan-
tació 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 políti-
ques públiques i a l’exercici dels drets previstos en aquesta Llei per assegurar una 
vida lliure de violència masclista d’acord amb els supòsits que estiguin inclosos en 
la legislació sectorial aplicable. Quan la manca de diligència deguda, quantitativa 
i qualitativa, en l’abordatge de les violències masclistes, sigui coneguda i/o promo-
guda 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 me-
nor abast que generen un efecte acumulat, o de la omissió d’actuar quan es conegui 
l’existència d’un perill real o imminent, i de les pràctiques o omissions revictimit-
zadores. La violència institucional inclourà la producció legislativa, la interpreta-
ció i aplicació del Dret que tingui per objecte o provoqui aquest mateix resultat. La 
utilització de la Síndrome d’Alienació Parental es considera violència 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, prevenció, 

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 per-
petuen d’acord amb les competències atorgades a les administracions de Catalunya.

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violències masclistes a l’aten-
ció, 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’autonomia, 
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’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 peniten-
ciària, 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 violència 
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 violèn-
cia 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 ser-
veis 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 vio-
lència masclista, 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’organit-
zacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista.

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els col·lec-
tius professionals que intervenen en l’atenció, l’assistència, la protecció, la recupera-
ció i la 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, hau-
rà de posar al centre els drets de les dones i fomentar la seva autonomia decisòria i 
la promoció de l’empoderament personal.

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 [...].
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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, prevenció, 

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 per-
petuen 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’autono-

mia, 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’instruments 

eficaços per a eradicar la violència masclista en totes les seves formes de violència 
masclista i en tots els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i 
execució penitenciària, dels mitjans de comunicació, digital, i laboral, social i de 
l’esport.

f) Establir el catàleg [...].

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’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 peniten-
ciària, 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 vio-

lència masclista, creant-ne d’específics per abordar la violència de segon ordre, per 
mitjà de la col·laboració de les administracions publiques de Catalunya, i de la par-
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ticipació de les entitats de dones, de professionals i d’organitzacions 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, prevenció, 

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 pràc-
tiques 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’aten-
ció, 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 lli-
bertat 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’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 peniten-
ciària, 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 violència 
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 violèn-
cia 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 ser-
veis 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 vio-
lència masclista, per mitjà de la col·laboració de les administracions publiques de 
Catalunya, i de la participació de les entitats de dones, de professionals i d’organit-
zacions ciutadanes que actuen contra la violència masclista.

j) Assegurar la formació especialitzada, obligatòria i periòdica de tots els col·lec-
tius professionals que intervenen en l’atenció, l’assistència, la protecció, la recupe-
ració 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, hau-
rà 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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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’instruments 
eficaços per a erradicar la violència masclista totes les formes de violència masclis-
ta en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució peni-
tenciària, 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 recuperació i la repara-
ció integral.

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 protecció, la recu-
peració i la reparació destinades a les dones que pateixen violència masclista, als 
seus fills i filles i a altres víctimes de violència masclista, així com espais de reci-
clatge 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 promou-
re accions de prevenció, capacitació, sensibilització, recerca i debat públic 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 transac-

ció 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 masclis-
ta en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució penal, 
dels mitjans de comunicació, digital, laboral, social, de l’esport 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 ser-
veis públics per a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació 
integral.
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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 recu-
peració 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.

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 masclis-
ta en els àmbits preventiu, educatiu, de salut, formatiu, de justícia i execució penal, 
dels mitjans de comunicació, digital, laboral, social, de l’esport 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’arti-

cle 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’Estat de Dret que su-
posa la seva vulneració.

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que les adminis-
tracions 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 mul-
tidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la implicació de tots 
els sistemes d’atenció i reparació.

d) La consideració de l’impacte a nivell individual en la dona que pateix les vio-
lències 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 administra-
cions envers aquestes.

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en comp-
te 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 implicat, 
ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d’intervenció, 
d’acord amb models d’intervenció globals, en el marc dels programes 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 so-
bre diversos eixos de discriminació com l’origen, el color de la pell, la situació mi-
gratòria, 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 totes les mesures han garantir que s’atorgui prioritat 
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’adopció de de-
cisions, 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 específiques 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’experiència.

k) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de deter-
minats 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 perso-
nals 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 insti-
tucionals contra les dones i els seus fills i filles i l’establiment de mesures que impe-
deixin 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 violèn-
cia. L’avaluació continuada d’aquesta a partir d’espais de supervisió i reciclatge pro-
fessional. 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 ad-
ministracions públiques per a totes les polítiques públiques d’eradicació de la vio-
lència 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 organitza-
cions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el moviment asso-
ciatiu 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 dissenyen 
i duen a terme les polítiques públiques d’eradicació de les violències masclistes, que 
permeti analitzar el seu grau d’implementació, la seva efectivitat i la possibilitat 
d’introduir millores.

r) La creació periòdica d’espais d’intercanvi d’informació i experiències, entre 
el sector professional dels diferents àmbits d’atenció a les violències masclistes, el 
de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es dediquen a l’abordatge 
d’aquestes.

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de possibi-
litar una adequada atenció i evitar l’increment del risc o de la victimització. 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 dona que ha 
patit o pateix qualsevol forma de violència masclista en l’àmbit de la parella o el fa-
miliar objecte de la mediació.

u) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el com-
pliment del principi d’igualtat de totes les persones que viuen a Catalunya, 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.
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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 interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 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 conseqüèn-
cia 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 interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents:

[...]
g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que pro-

voca 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 migratò-
ria, l’edat, la classe social, la diversitat funcional o psíquica, l’addicció, l’estat serolò-
gic, 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 projecten alhora so-
bre diversos eixos de discriminació com l’origen, el color de la pell, la situació mi-
gratòria, 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 [...].
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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·lec-
tius 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 interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents:

[...]
l) El compromís actiu de garantir la intimitat i la privacitat de les dades perso-

nals 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 professionals de la xarxa que 
estiguin implicats.»

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 interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 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 atenen di-
recta 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 violèn-
cia. L’avaluació continuada d’aquesta a partir d’espais de supervisió i reciclatge pro-
fessional. 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 interven-
cions dels poders públics
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Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 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.»

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 intervencions 
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’arti-

cle 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’Estat de Dret que su-
posa la seva vulneració.

b) El compromís de la no-discriminació de les dones, evitant que les adminis-
tracions 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 mul-
tidimensional de la violència masclista, en especial pel que fa a la implicació 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 vio-
lències 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 administra-
cions envers aquestes.

e) La consideració del caràcter integral de les mesures, que han de tenir en comp-
te 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 implicat, 
ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d’intervenció, 
d’acord amb models d’intervenció globals, en el marc dels programes quadriennals 
d’intervenció integral contra la violència masclista a Catalunya.

g) La consideració de la diversitat de les dones i de la interseccionalitat, que pro-
voca 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’ad-
dicció, 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 prioritat 
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’adopció de de-
cisions, 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 específiques 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’experiència.

k) La consideració de les dificultats singulars en què es troben dones de deter-
minats 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 perso-
nals 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 ins-
titucionals contra les dones i els seus fills i filles i l’establiment de mesures que im-
pedeixin la reproducció o i la perpetuació deis estereotips sobre les dones i la vio-
lència 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 violèn-
cia. L’avaluació continuada d’aquesta a partir d’espais de supervisió i reciclatge pro-
fessional. 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 ad-
ministracions públiques per a totes les polítiques públiques d’eradicació de la vio-
lència 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 organitza-
cions socials, en especial les de dones, com els consells de dones, el moviment asso-
ciatiu 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 dissenyen 
i duen a terme les polítiques públiques d’eradicació de les violències masclistes, que 
permeti analitzar el seu grau d’implementació, la seva efectivitat i la possibilitat 
d’introduir millores.

r) La creació periòdica d’espais d’intercanvi d’informació i experiències, entre 
el sector professional dels diferents àmbits d’atenció a les violències masclistes, el 
de les dones afectades i el dels col·lectius de dones que es dediquen a l’abordatge 
d’aquestes.

s) La necessitat de vetllar per la celeritat de les intervencions, per tal de possibi-
litar una adequada atenció i evitar l’increment del risc o de la victimització. 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 fa-
miliar objecte de la mediació.

u) La vinculació del Govern de la Generalitat amb els drets de les dones i el com-
pliment del principi d’igualtat de totes les persones que viuen a Catalunya, 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 violències 
analògiques, i causen un impacte greu, permanent reiterat en les dones i les nenes.
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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 intervencions 
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 pú-

blics 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.

[...]
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 necessària sociopsicolò-
gica 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 fa-
cilitar-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 re-
bre els tractaments adequats. El menor, com a víctima directa o indirecta, és cre-
ditor de l’especial atenció que reclama el compliment efectiu de la normativa inter-
nacional, 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 públicos
Los poderes públicos de Cataluña, para lograr las finalidades establecidas por el 

artículo 6, tienen que seguir los criterios de actuación siguientes:
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 multidimensional 

de la violencia machista, en especial en cuanto a la implicación de todos los siste-
mas 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 econó-
micos, y los efectos de esta violencia en nuestra comunidad.

d) La transversalidad de las medidas, de forma que cada poder público implica-
do tiene que definir acciones específicas desde su ámbito de intervención 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, reli-
giosas, personales, socioeconómicas y sexuales de la diversidad de las mujeres en 
situación de violencia machista, y también sus necesidades específicas dando por 
sentado que ninguna particularidad no justifica la vulneración de los derechos fun-
damentales de las mujeres.
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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 machista 
se tiene que hacer desde las necesidades específicas y las experiencias de las muje-
res en situaciones de violencia, a partir de las metodologías y las prácticas que desde 
la sociedad civil y académica y las organizaciones feministas en especial han ido 
definiendo por medio de la experiencia.

h) La consideración de las dificultades singulares en que se encuentran mujeres 
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 establecimiento 
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 espacios de supervisión y 
reciclaje profesional. En el caso de las plazas públicas, hay que garantizar la espe-
cialización.

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

l) El fomento de los instrumentos de colaboración y cooperación entre las dis-
tintas administraciones públicas para todas las políticas públicas de erradicación 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 or-
ganizaciones sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de mujeres, el 
movimiento asociativo de las mujeres y los grupos de mujeres pertenecientes a mo-
vimientos sociales y sindicales, en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las 
políticas públicas para erradicar la violencia machista

n) La participación profesional y social, que implica contar con todas las perso-
nas profesionales de los diferentes ámbitos que puedan atender la complejidad de 
las formas de violencia machista y con el criterio y la participación de los colectivos 
afectados.

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

p) La limitación de la mediación, con la interrupción o, si procede, la paraliza-
ción del inicio de cualquier proceso de mediación familiar si hay implicada una mu-
jer 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 admi-
nistraciones catalanas con los derechos de las mujeres y el cumplimiento del prin-
cipio de igualdad de todas las personas que viven en Cataluña, de acuerdo con el 
artículo 37 del Estatut d’Autonomia.
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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 complexitat 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 interven-
cions dels poders públics

Els poders públics de Catalunya, per a assolir les finalitats establertes per l’arti-
cle 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 comu-
nicació, 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.»

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 discursos, 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 oficials per a la 
recerca, l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques sobre violències mas-
clistes s’haurà de dur a terme dins del marc de la legislació catalana en matèria es-
tadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes 
establerts per la normativa catalana d’estadística vigent, la normativa vigent en ma-
tèria de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.»
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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 garantei-
xi l’accés universal a aquestes actuacions, tenint en compte les situacions personals 
i socials que puguin dificultar-ne l’accés. Aquestes actuacions s’han d’oferir en for-
mat 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.»

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’abril, 
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 discrimina-

ció per raó de sexe en tots els nivells de l’ensenyament, en els termes que s’establei-
xin 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’abril, 
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 edu-

cativa ha de supervisar els llibres de text i altres materials curriculars, com a part 
del procés ordinari d’inspecció que exerceix l’administració educativa sobre tots els 
elements que integren el procés d’ensenyament i aprenentatge, per a garantir con-
tinguts d’acord amb el principi de de igualtat i no discriminació per raó de sexe.»

Fascicle sisè
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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 indirectament les 
dones en situacions de violència, per treballar preducidis i estereotips. 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.

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 masclistes, 
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 detecció, l’aten-
ció, l’assistència, la recuperació i la reparació en situacions de violència mas- 
clista.

2. El Govern ha de promoure la formació específica de capacitació 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 intervin-
guin en els processos judicials relacionats amb la violència masclista.

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

4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura de les persones profes-
sionals 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 qual-
sevol de les formules de vinculació a la xarxa pública (subvencions, contractes, lici-
tacions...)

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 característiques, les 
causes, efectes i conseqüències dels diferents tipus de violències masclistes sobre 
les dones i les nenes.

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènerè i les causes estruc-
turals i socials de les violències masclistes, així com els impactes individuals 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 especialitza-

ció 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 Me-
dicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) 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 procediment judicial, 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 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 qual-
sevol de les formules de vinculació a la xarxa pública (subvencions, contractes, li-
citacions...)

5. En els cursos de formació [...].

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 con-

tinua i especialitzada de totes les persones professionals que treballen en la preven-
ció, 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 perso-
nal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de l’Adminis-
tració de justícia, tots els serveis de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i 



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 244

Atenció a la Víctima, del personal dels cossos de seguretat, de Institut de Medici-
na Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCEC) 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 prime-
res actuacions en el procediment judicial, formant part de les Unitats Forenses de 
Valoració Integral.

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

4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura de les persones profes-
sionals 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 qual-
sevol de les formules de vinculació a la xarxa pública (subvencions, contractes, li-
citacions...).

5. En els cursos de formació a què es refereix aquest article s’ha incloure la pers-
pectiva de gènere, les causes estructurals i socials de les violències masclistes, les 
seves característiques, causes, efectes i conseqüències i la intersecció d’altres iden-
titats amb la violència masclista.

6. Els cursos de formació inclouran la perspectiva de gènere i les causes estruc-
turals i socials de les violències masclistes, així com els impactes individuals i les 
formes intereseccionades així com col·lectives.

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 pro-

fesionales que trabajan en la prevención, la detección, la atención, la asistencia, la 
recuperación y la reparación en situaciones de violencia machista.

2. El Gobierno tiene que promover la formación específica de capacitación del 
personal inspector de trabajo y del personal judicial y no judicial al servicio de la 
Administración de justicia, del personal de los cuerpos de seguridad, del perso-
nal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC) 
adscrito a las Unidades de Valoración Forense Integral (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 formación 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 introducir 
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)



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 245 

TEXT PRESENTAT

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 binari i que 
pateixen violència masclista s’equiparen a les dones que han patit aquesta violència, 
als efectes dels drets establerts per aquesta llei.

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 binari 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 re-
lacionar con ningún espectro de género binario y que sufren violencia 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.
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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 binari 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 Social del Servei Especialit-
zat 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 vio-
lència, 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 re-
cuperació integral a les dones que pateixen violència masclista i amb formació espe-
cífica en diversitat de gènere determini que les relacions 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’equiparen 
a les altres dones que han patit aquesta violència en tant que es reconeixen 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 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 pa-
trimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat dis-
ciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els procediments 
administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsabilitat de les ad-
ministracions, per violència institucional envers una dona o un grup de dones, les 
entitats, associacions i organitzacions legalment 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.

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 resca-
balament 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 revictimitzacio 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 vic-
timització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge 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 Administracions 
derivada de la revictimització i de les violències institucionals

Article 76 bis. Responsabilitat de les Administracions derivada de la revictimit-
zació 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 establir el marc de la 
seva actuació per garantir que no es du a terme la victimització 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 implan-
tar-lo.
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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 revic-
timización.

76 bis. Las Administraciones de Cataluña, anualmente, efectuará una evaluación 
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 expues-
to 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 vic-
timització de les adolescents, 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 General del Poder 
Judicial, Fiscalia General de l’Estat i Ministeri de Justícia quan les avaluacions 
afectin als seus àmbits de competència.

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 Administracions 
derivada de la revictimització i de les violències institucionals

[...]
4. Les Administracions de Catalunya, anualment, efectuaran avaluacions de vic-

timització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge 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 General del Poder Judicial, Fiscalia 
General de l’Estat i Ministeri de Justícia quan les avaluacions afectin als seus àm-
bits de competència.»

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 Administracions 
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 pa-
trimonial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat dis-
ciplinària del personal actuant, sigui funcionarial o laboral. En els procediments 
administratius en què calgui pronunciar-se respecte de la responsabilitat de les ad-
ministracions, per violència institucional envers una dona o un grup de dones, les 
entitats, associacions i organitzacions legalment constituïdes, que tinguin entre llurs 
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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 resca-
balament 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 revictimitzacio 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 vic-
timització de les dones i dels seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge 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 Administracions 
derivada de la revictimització i de les violències institucionals

Article 76 bis. Responsabilitat de les Administracions derivada de la revictimit-
zació 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 patri-
monial de les administracions competents, comprendrà la responsabilitat disciplinà-
ria 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 públic, i la Llei 265/2010, 
del 3 d’agost, en l’àmbit de les administracions públiques 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 legalment constituï-
des, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets de les do-
nes, 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 substitueixi, 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 revictimitzacio 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 vic-
timització de les dones i deis seus fills i filles, que travessen els circuits d’abordat-
ge 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 General del Poder Judicial, Fisca-



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 250

lia 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 derivada 

de la violència contra les dones en política.
1. Totes les administracions i institucions polítiques incorporaran com a estàn-

dard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, incloent 
els discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les dones, l’assetja-
ment 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 mas-
clista, els quals inclouran les mesures cautelars i les mesures de reparació ade-
quades. S’assegurarà la independència i l’expertesa en violències masclistes de les 
persones que condueixen la investigació i es proporcionaran serveis d’assessora-
ment 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 personal 
com a les persones que ocupen càrrecs electes o de designació.

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 política

1. Totes les administracions i institucions polítiques incorporaran com a estàn-
dard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, incloent 
els discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les dones, l’assetja-
ment 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 protocol 
per a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència masclis-
ta, els quals inclouran les mesures cautelars i les mesures de reparació adequades. 
S’assegurarà la independència i l’expertesa en violències masclistes de les perso-
nes 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 obliga-
tòria en matèria d’igualtat de gènere i violència masclista, tant al seu personal 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 esmenes 
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 
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o un grup de dones, les entitats, associacions i organitzacions legalment constituï-
des, que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promoció dels drets de les do-
nes, 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 substitueixi, 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 establir el marc de la 
seva actuació per garantir que no es du a terme la victimització 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 implan-
tar-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 oficials per a l’ela-
boració 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, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, 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 oficials per a l’ela-
boració 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, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, 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 estadísticos 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 
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estadística, especialmente en cuanto a la regulación 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 normati-
va aplicable.

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 oficials per a l’ela-
boració 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, espe-
cialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, 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 violèn-

cies, 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 ni-
vell individual i a nivell de drets fonamentals de les dones i dels drets humans, la 
resposta policial i judicial a les mateixes, l’índex 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 violèn-

cies, 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 ni-
vell individual i a nivell de drets fonamentals de les dones i dels drets humans, la 
resposta policial i judicial a les mateixes, l’índex 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 efectiva-
mente 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’àm-
bit 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 violèn-

cies, 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 ni-
vell individual i a nivell de drets fonamentals de les dones i dels drets humans, la 
resposta policial i judicial a les mateixes, l’índex 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 violències 
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 motivacions 
de gènere de les mateixes, l’impacte sobre la seva capacitat d’influència, 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 re-
cerca ha de prestar atenció a la diversitat de les dones en política, incloent la con-
dició de racialització, l’edat, l’orientació 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.
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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 conei-
xements 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 conei-
xements 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 aque-

llas en materia de educación, comunicación, participación y derechos de la ciudada-
nía, tendrán que incorporar recursos formativos y pedagógicos en ciudadanía digi-
tal, para proporcionar conocimientos técnicos, así como una educación en valores, 
que fomenten un uso responsable, constructivo, y respetuoso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC).

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 ma-

tèria 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 coneixements tècnics, 
així com una educació en valors, que fomentin un ús coeducatiu responsable, 
constructiu, respectuós i crític dels mitjans de comunicació, 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 competents 

en matèria d’educació, comunicació, participació i drets de la ciutadania, hauran 
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d’incorporar recursos formatius i pedagògics en ciutadania digital, per tal de pro-
porcionar coneixements tècnics, així com una educació en valors, que fomentin un 
ús responsable, constructiu, respectuós i crític d’Internet i de les xarxes socials per 
assegurar un tractament de les dones de conformitat amb els principis i valors es-
tablerts 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 coneixements tècnics, 
així com una educació en valors, que fomentin un ús responsable, constructiu, res-
pectuós 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 permanent 
entre el cos dels Mossos d’Esquadra i el Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denún-
cia i retirada de continguts relacionats amb la violència masclista, les discrimina-
cions 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 res-
tauradora 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 permanent 
entre el cos dels Mossos d’Esquadra i el Consell Nacional de les Dones de Catalu-
nya, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i urgents de denún-
cia i retirada de continguts relacionats amb la violència masclista, les discrimina-
cions 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 res-
tauradora 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 si-
tuació de violència masclista són:

a) Facilitar la localització i la comunicació permanent.
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b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.
d) Susprendre, amb caràcter preventiu, el règim de visites i/o la custòdia compar-

tida als homes denunciats per violència de gènere. S’entén per violència de gènere 
l’exercida contra la dona o contra els seus infants, víctimes directes de la violència 
de gènere.

4. El Govern de la Generalitat, amb la participació i la intervenció del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya en tot allò que afecti els serveis de comunicació au-
diovisual, impulsarà l’establiment d’un conveni amb les principals plataformes in-
termediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent amb els organismes i 
institucions pertinents, per treballar en l’establiment de criteris i mecanismes àgils i 
urgents de denúncia 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 protecció i de 
justícia restauradora per a la les víctimes de violència digital.»

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 permanent 
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 denúncia i retirada de con-
tinguts 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 protecció i de justícia restauradora per a la les 
víctimes de violència digital.

El Consell Nacional de les Dones de Catalunya serà consultat en l’establiment 
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’Esqua-
dra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concreta, i haurà 
d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, la relació de de-
pendència emocional o econòmica entre aquesta i el perpetrador, la durada i tipolo-
gia de violències patides, el suport familiar i comunitari de la dona, l’existència de 
procediments judicials en curs entre ambdós i l’existència dels factors de vulnerabi-
lització i d’empoderament de la dona. L’avaluació de risc ha d’incloure el risc patits 
pels fills i flles de la dona.
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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:

«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’Esqua-
dra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concreta, i haurà 
d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, la relació de de-
pendència 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 proce-
diments judicials en curs entre ambdós i l’existència dels factors de vulnerabilitza-
ció i d’empoderament de la dona. L’avaluació 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 denun-
cia com a conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions de les vio-
lències 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 custòdia 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 asis-

tir 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 Unidades de Va-
loración Forense Integral encargadas de realizar:

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

b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones 
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 reinci-
dencia 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 Integral
1. Las Unidades de Valoración Forense Integral estarán integradas por personal 

especializado en Medicina Forense, en Psicología y en Trabajo Social y las otras 
que reglamentariamente se determinen, que desarrollarán las funciones 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 ne-
cesidades 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 Integral
1. El forense de guardia, los juzgados o la fiscalía podrán solicitar a las Unidades 

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 va-
loración se designará a un profesional del equipo que supervisará y coordinará el 
informe pericial.

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 desenvolupar 
i implementar les Unitats de Valoració Forense Integral dotant de professionals i 
medis suficients en el termini de sis mesos des de l’aprovació aquesta Llei.
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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 adoles-
cents serà suficient el consentiment d’una persona progenitora o tutora legal, si 
els serveis de la xarxa d’atenció i recuperació integral per situacions de VM iden-
tifiquen 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 consenti-
ment 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 Do-

nes 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’utilitzaran per calcular el mínim 
import de la partida pressupostària previst a l’apartat 2 bis de la disposició addi-
cional 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, recu-
peració 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.»

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 organitza, 
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 so-
fertes pels fills i les filles i menors a càrrec seu.

»c) La valoració de la incidència, la perillositat objectiva i el risc de reincidèn-
cia de l’agressor.
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»d) La valoració relativa als procediments civils que afectin les víctimes de vio-
lència masclista previstos en la normativa.

»e) L’elaboració d’un informe pericial de diagnòstic dels possibles casos de vio-
lència 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 perso-

nal 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 vio-

lència 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.»

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 gratuït 
d’orientació i assessorament immediat que proporciona atenció i informació inte-
grals 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 pro-

tocol 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 simpatitzants, així com 
per persones que sense estar afiliades exerceixin una funció de representació del 
partit o hagin estat designades per a una funció específica, independentment del ni-
vell 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 diligència 
deguda, establiran les mesures cautelars necessàries, proporcionaran serveis d’as-
sessorament i d’acompanyament a les víctimes i preveuran les mesures de reparació 
adequades.
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3. Els partits polítics incorporaran la prohibició d’incórrer en actes de violència 
masclista en les seves normes internes així com en els programes d’acollida 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 sensibi-
lització als seus membres i avaluaran i revisaran periòdicament el funcionament 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 for-

matius específics en matèria de violències masclistes en la proposta curricular de 
les titulacions de grau, màster i doctorat, en aquells estudis que poden tenir un més 
gran impacte en l’acompliment dels objectius d’aquesta llei.

2. Les universitats han de vetllar perquè s’eliminin de la docència de les titula-
cions els textos i materials amb continguts sexistes, violents i discriminatoris envers 
les dones que contribueixen a reforçar estereotips i fomenten la desigualtat de gè-
nere, especialment quan el seu ús no tingui com a objectiu problematitzar 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 detecció, 
l’atenció i la reparació de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament 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 formar 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 università-
ria i en polítiques d’igualtat 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 prevenció, de-
tecció, atenció i reparació, així com per a proporcionar, en l’àmbit de les seves com-
petències, 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 estudiants 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 política 
universitària establiran mecanismes compensatoris en el càlcul de l’elegibilitat, 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 (acreditacions del professorat, quin-
quennis, sexennis) 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 aca-
dèmica 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 violència 
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masclista en aquelles situacions en què víctima i agressor pertanyin a dues universi-
tats 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 vio-
lència masclista, així com dels fills i de les filles que en depenguin en casos de vio-
lència en l’àmbit de la parella, i de les estudiants que han patit assetjament sexual, 
per raó de sexe, per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió 
de gènere.

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’incloure 
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 in-
tervenir-hi, en llurs centres de treball, i disposar de protocols d’abordatge i preven-
ció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

2. La manca d’utilització o la utilització indeguda dels mitjans a què fa referèn-
cia 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’Esqua-
dra, haurà de ser individualitzada, adaptada al tipus de violència concreta, i hau-
rà d’informar-se de la percepció subjectiva de risc de la pròpia dona, la relació de 
poder, afectiva la relació de dependència emocional o econòmica entre aquesta i el 
perpetrador, la durada i tipologia de violències patides, el suport familiar i comuni-
tari 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’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 zones de difícil 
accés a centres allunyats de llurs llocs d’origen i residència, aplicant criteris de pro-
ximitat a la seva residència i garantint l’anonimat d’aquestes 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 aques-
tes situacions facilitant informació específica de violència de gènere 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’es-

mena 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 proge-
nitores 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 con-
sentiment 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 vio-

lència 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 ingressos pro-
vinents de prestacions econòmiques, públiques i privades, d’urgència per tenir la 
condició de víctima de violència masclista en els àmbits de la parella 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 du-
rant 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 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 perjudicar-les 
o d’agreujar la seva situació i s’incorpora aquest col·lectiu com un dels supòsits ex-
cepcionals 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’ar-
ticle 11 a) del Reglament.
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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 dones 
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 ne-
cessitat personal que siguin avaluables i verificables, amb l’informe previ dels orga-
nismes competents sobre la inexistència o la insuficiència 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’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment 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 binari 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 prin-

cipals plataformes intermediàries d’Internet, per a establir un vincle permanent en-
tre 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 violència masclista digital, les discrimina-
cions 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 res-
tauradora 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.
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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 Oficial 

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 au-
diovisual 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 Departamernt d’Interior, l’Institut Català de les Dones 
i altres organismes pertinents per treballar en l’establiment de criteris i mecanis-
mes àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats amb la violèn-
cia 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. El Consell Nacional de les Dones de Catalunya serà consultat en l’establi-
ment d’aquests criteris.

La ponència no fa cap recomanació sobre les esmenes 152 i 155.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas-

clista 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 mas-
clistes 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 mancances 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 violència 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 In-

tervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional contra les do-
nes 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 violèn-
cia masclista, per a incorporar-hi la violència institucional contra les dones com a 
violència masclista.»
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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 feminis-
tes amb l’acompanyament del Parlament de Catalunya, on es treballin nous acords 
i s’ampliï la seva repercussió i impacte, a més de garantir el seu complet desplega-
ment 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 incorporació d’alguns 
dels aspectes que van quedar fora de la 05/2008 en el seu moment, 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 robus-
tesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgènere i cisgè-
nere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàries 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 diligència 

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 prova-
tius, 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 d’afavorir l’eradicació de les violències mas-

clistes 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 feminista i els grups parlamen-
taris.

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 mas-
clista 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 matèria de violències masclis-
tes 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 mancances en el 
desplegament de la llei, i alguns aspectes que no van ser recollits en el seu moment i 
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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 institu-
cional, 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 Inter-
vención Coordinada contra la violencia machista y del Pacto Nacional contra la Vio-
lencia Machista, un grupo de trabajo sobre violencia institucional contra las mujeres 
integrado por instituciones y entidades especializadas porque haga un diagnóstico 
de la violencia institucional contra las mujeres y proponga líneas de actuación para 
combatirla, y a reformar 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 violència 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 In-

tervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional contra les do-
nes 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 violèn-
cia masclista, per a incorporar-hi la violència 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 robus-
tesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgènere i cisgè-
nere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàries 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 robus-
tesa per a protegir els drets de les dones, nenes i les adolescents transgènere i cisgè-
nere, a les persones intersexuals, així com a les identitats no binàries 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 diligència 

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 prova-
tius, 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 [...].

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 diligència 
deguda i especificant que dita violència s’exerceix per acció i per omissió [...]»



BOPC 752
7 de desembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 269 

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 voca-
ción de ampliar y reforzar la ley, para adaptarla en el momento actual y para dar-
le 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 vio-
lencias machistas y reforzar los derechos de las mujeres y niñas pretendiendo des-
encadenar 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 proce-
dentes 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 violencia 
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 basados en el género que impli-
can 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 autoridades 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 Ciudades 
de Ceuta y Melilla, que son competentes para la prestación de los servicios de asis-
tencia social integral a las mujeres víctimas de las distintas manifestaciones de la 
violencia contra la mujer por razón de género, exige los recursos financieros cor-
respondientes. 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 negociará los criterios de reparto con las Co-
munidades 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:
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En este sentido, el proyecto de modificación de ley que se presenta tiene la voca-
ción de ampliar y reforzar la ley, para adaptarla en el momento actual y para dar-
le más robustez para proteger los derechos de las mujeres, niñas y las adolescentes 
transgénero y cisgénero, así como a las personas no binarias, tot respectant la di-
versitat de gènere.

La presente propuesta tiene el objetivo de favorecer la erradicación de las vio-
lencias machistas y reforzar los derechos de las mujeres y niñas pretendiendo pro-
moviendo 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 violencia 
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 basados en el género que impli-
can 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 autoridades 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.

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’abril, 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 mas-

clista 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 Perso-
nes 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 institucio-
nal, 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 In-

tervenció Coordinada contra la Violència Masclista i del Pacte Nacional contra la 
Violència Masclista, un grup de treball sobre violència institucional contra les do-
nes 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 violèn-
cia masclista, per a incorporar-hi la violència institucional contra les dones com a 
violència masclista.»

Reconeixent que la Llei 5/2008 va ésser una llei de consens, la seva reforma in-
tegral és també resultat d’un nou procés participatiu, liderat per les entitats feminis-
tes 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 desple-
gament 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 robustesa per a protegir els drets de 
les dones transgènere i cisgènere, i de les persones no binàries, tot respectant la diver-
sitat 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 reforçar els drets de les dones, amb la 
pretensió de promoure un debat participatiu en què la mateixa proposició de llei i altres 
propostes de modificació sorgides durant la tramitació legislativa fossin debatudes per 
especialistes 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 diligència 
deguda i especificant que la dita violència s’exerceix per acció i per omissió.

– Introduir les violències digitals, ateses les nombroses agressions, les suplanta-
cions 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.
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– 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 rati-
ficat per Espanya el 2014, s’aplica a totes les formes de violència contra les dones, que 
comprenen tots els actes de violència basats en el gènere que impliquin o puguin impli-
car danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les 
amenaces de fer aquests actes, la coacció i la privació arbitrària de llibertat, en la vida 
pública o privada.

El Conveni obliga a adoptar les mesures necessàries per a prevenir la violència con-
tra les dones i donar-hi resposta. En particular, insta a fer que les mesures que es pren-
guin impliquin, si escau, tots els actors pertinents, com les agències governamentals, els 
parlaments i les autoritats nacionals, regionals i locals, i promou la dedicació dels recur-
sos financers i humans adequats per a aplicar correctament polítiques integrades i me-
sures 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 disposició 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 inclouen les nenes i 

les adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i adolescents transgènere.»

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’exer-

ceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigual-
tat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones i que, pro-
duïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions 
i les coaccions, 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 comunicatives 
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 sensibilitzar la ciutadania en 
el sentit que cap forma ni manifestació 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 permetin 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 superar 
les situacions i les conseqüències generades per l’abús en els àmbits personal, fami-
liar, laboral i social, tot garantint-ne la seguretat i facilitant-li la informació necessà-
ria 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 comporta un cicle vital personal i social 
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de la dona centrat en el restabliment de tots els àmbits danyats per la situació de violèn-
cia masclista viscuda.

g) Reparació: el conjunt de mesures jurídiques, econòmiques, socials, laborals, 
sanitàries, educatives i similars, preses pels diversos organismes i agents responsa-
bles de la intervenció en l’àmbit de la violència masclista, que contribueixen al resta-
bliment 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 eficiència necessàries i assegurar-se 
que les autoritats, el personal, els agents, les entitats públiques i els altres actors que ac-
tuen 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 quantitatius i qualitatius de les 
intervencions dutes a terme pels organismes responsables, 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 
pràctiques sexuals i a unes determinades mesures de precaució, tant davant d’un emba-
ràs no desitjat com d’infeccions de transmissió sexual. No hi ha consentiment si l’agres-
sor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que, directament o indirectament, im-
posin una pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la dona.

k) Interseccionalitat o intersecció d’opressions: concurrència de la violència masclis-
ta 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 psíquica, les addiccions, l’estat serològic, la privació de llibertat o 
la diversitat sexual i de gènere, que fa que impactin de manera agreujada i diferenciada. 
La interacció d’aquestes discriminacions ha d’ésser tinguda en compte a la hora d’abor-
dar la violència masclista.

l) Precarietat econòmica: la situació d’una persona que percep uns ingressos iguals 
o inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

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 inte-

ractuen 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, menys-
teniment, menyspreu, exigència d’obediència o submissió, coerció verbal, insults, aïlla-
ment o qualsevol altra limitació 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 convis-
quin o hi tinguin una relació directa, quan es dirigeixi a afligir la dona. També inclou la 
violència ambiental, que es duu a terme per mitjà de l’exercici de la violència sobre béns 
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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 entorn intimidatori.

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, 
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’agres-
sor o agressors. Inclou l’accés corporal, la mutilació genital o el risc de patir-ne, els ma-
trimoni forçats, el tràfic de dones 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, entre altres conductes.

d) Violència obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius: consisteix a im-
pedir 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 repro-
ductiva, 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’esterilitza-
ció forçada, l’embaràs forçat, l’impediment d’avortament en els supòsits legalment es-
tablerts 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 cos-
sos, la salut i els processos emocionals de les dones.

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 fills o filles, 
en l’impagament reiterat i injustificat de pensions alimentàries estipulades en cas de se-
paració o divorci, en el fet d’obstaculitzar 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 misogínia en línia 
comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb l’ús de tecnologies 
de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, cor-
reu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans semblants que afectin 
la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins i tot, fí-
sics; 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 psicològica, les represà-
lies, 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 recuperació 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 violència contra 
la dona quan s’exerceixin amb l’amenaça o la causació de 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 següent:
«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, psico-

lògica, digital, sexual o econòmica exercida contra una dona i perpetrada per l’home 
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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 famí-
lia i perpetrada per membres de la mateixa família o per membres del nucli de convi-
vència, en el marc de les relacions afectives i dels lligams de l’entorn familiar. Inclou els 
matrimonis forçats. No inclou la violència exercida en l’àmbit de la parella.

Tercer. Violència en l’àmbit laboral: consisteix en la violència física, sexual, econòmi-
ca, 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 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 efec-
te d’atemptar contra la dignitat, la indemnitat o les condicions de treball de les dones pel 
fet d’ésser-ho, creant un entorn intimidatori, desgastant, hostil, degradant, humiliant o 
ofensiu que dificulti llur promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs decisoris, re-
muneració i reconeixement professional, en equitat amb els homes.

b) Assetjament sexual: consisteix en qualsevol comportament verbal, no verbal o fí-
sic 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: consisteix en tot tracte 
desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat que sigui una discri-
minació 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 manifestacions se-
güents:

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 di-

mensió de gènere.
d) Mutilació genital femenina o risc de patir-ne: inclou qualsevol procediment que 

impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o que 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 l’assassinat, la violació, l’escla-
vatge 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 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 violència 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 es-

pais 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 expressió 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 discursos públics que fomen-
tin, promoguin o incitin directament o indirectament l’hostilitat, la discriminació o la 
violència envers les dones.
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Cinquè. Violència en l’àmbit digital: violència masclista que es produeix a les xarxes 
de comunicació digitals, enteses com a nova àgora d’interacció, participació i governan-
ça per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. Entre altres pràctiques, 
inclou el ciberassetjament, la vigilància i el seguiment, la calúmnia, els insults o les ex-
pressions discriminatòries o denigrants, les amenaces, l’accés no autoritzat als equips i 
comptes de xarxes socials, la vulneració de la privacitat, la manipulació de dades pri-
vades, 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’incitació a la discriminació envers les dones, el xantatge de caràc-
ter 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 autoritats, el perso-
nal públic i els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per fina-
litat retardar, obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels 
drets que reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, 
d’acord amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. La manca de diligèn-
cia deguda, quantitativa i qualitativa, en l’abordatge de la violència masclista, si és cone-
guda 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 pràctiques o omissions revictimitzadores. La violèn-
cia 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’ali-
enació 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 ins-
titucions 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 educativa. Es pot produir entre 
iguals, de major d’edat a menor d’edat o viceversa. 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 digni-

tat, 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, preven-

ció, investigació, atenció, protecció, recuperació, reparació i sanció de la violència mas-
clista, 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 ad-
ministracions de Catalunya.

b) Reconèixer els drets de les dones que pateixen violència masclista a l’atenció, 
l’assistència, la protecció, la recuperació, la reparació integral i la garantia de no re-
victimització.

c) Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, l’autonomia de les do-
nes, i la llibertat i l’efectivitat dels drets de les dones.
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d) Establir mecanismes per a fer recerca sobre violència masclista i difondre’n 
els resultats, i també establir mecanismes per a la sensibilització social i la informa-
ció destinada a les dones.

e) Dotar els poders públics de Catalunya de recursos suficients i d’instruments 
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 violència 
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’esta-
bleixin.

g) Garantir drets econòmics per a les dones que es troben en situació de violèn-
cia 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 pú-
blics 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 vio-
lència 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 par-
ticipació 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 pateixen violència masclista, a llurs fills i filles i a 
llur entorn familiar i comunitari, 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’arti-

cle 6, han de seguir els criteris d’actuació següents:
a) L’obligatorietat d’assegurar l’efectivitat dels drets de les dones i d’assegurar que 

visquin una vida lliure de violències, tot considerant la dimensió 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 ad-
ministracions exerceixi actes de discriminació i protegint-les davant de les discri-
minacions que puguin causar tercers.

c) La consideració del caràcter estructural i de la naturalesa multicausal i mul-
tidimensional de la violència masclista, especialment pel que fa a la implicació de 
tots els sistemes de sensibilització, detecció, atenció i reparació.

d) La consideració de l’impacte individual en la dona que pateix la violència mas-
clista directament, i també de l’impacte col·lectiu en les altres persones que en són 
coneixedores i que assisteixen a la resposta de les administracions.

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 
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masclista. Aquests danys, que inclouen la utilització de la síndrome d’alienació parental, 
impacten en l’esfera física, emocional, digital, econòmica, laboral, comunitària i social.

f) La transversalitat de les mesures, de manera que cada poder públic implicat 
ha de definir accions específiques i coordinades, des del seu àmbit d’intervenció, 
d’acord amb models d’intervenció globals, en el marc dels programes 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 diver-
sos 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 toxicomania 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’aquestes 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 partir de les metodolo-
gies i les pràctiques que la societat civil i acadèmica i les organitzacions feministes, 
especialment, han anat definint per mitjà de l’experiència.

k) La consideració de les vulneracions que pateixen dones de determinats col·lec-
tius 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 perso-
nals 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 insti-
tucionals 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 mas-
clista.

n) La formació obligatòria i periòdica sobre perspectiva de gènere, d’infància i de 
diversitat dels professionals que atenen directament o indirectament les dones en situa-
cions 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 administra-
cions públiques per a totes les polítiques públiques d’erradicació de la violència mas-
clista 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 organitza-
cions socials, especialment les de dones, com els consells de dones, el moviment 
associatiu de les dones i els grups de dones pertanyents a moviments socials i sindi-
cals, en el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques per a erra-
dicar la violència masclista.

p bis) La participació professional i social, que implica comptar amb tots els profes-
sionals dels diferents àmbits que puguin atendre la complexitat de les formes de violèn-
cia masclista i amb el criteri i la participació 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.
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r) La creació periòdica d’espais d’intercanvi d’informació i experiències entre el 
sector professional dels diferents àmbits d’atenció a la violència masclista, 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’autonomia i els tractats in-
ternacionals de drets humans.

w) El fet que les violències digitals poden amplificar la violència masclista i causen 
un impacte greu, permanent i reiterat en les dones.

x) El foment dels instruments de sensibilització, prevenció i col·laboració en la forma-
ció dels professionals, i dels futurs professionals, de la comunicació, de la informació i 
de la publicitat, sobre els principis rectors d’aquesta llei, les bones pràctiques i els codis 
deontològics per a contribuir 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 manera següent:
«Article 19. Formació de professionals
1. El Govern ha de garantir que es dugui a terme la formació capacitadora contí-

nua i especialitzada de tots els 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 i especialització 
del personal inspector de treball i del personal judicial i no judicial al servei de l’Admi-
nistració de justícia, del personal dels cossos de seguretat, del personal de l’Institut de 
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya adscrit a les unitats de valoració foren-
se integral, del personal de tots els serveis de la Secretaria de Mesures Penals, Reinser-
ció i Atenció a la Víctima, i de la Fiscalia a Catalunya que intervinguin en els processos 
judicials relacionats amb la violència masclista. S’ha de garantir des de les primeres 
actuacions en el procediment judicial 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 ad-
ministracions públiques competents han d’assegurar que la formació i la capacitació 
específiques a què fa referència aquest article s’incorporin als programes de forma-
ció corresponents.

4. La formació ha d’incloure programes de suport i cura dels professionals impli-
cats en el tractament de la violència masclista per tal de prevenir i evitar els proces-
sos 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 conseqüències, 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 manera següent:
«Article 70. Dones transgènere i diversitat de gènere
1. Totes les mesures i el reconeixement de drets que aquesta llei assenyala han de res-

pectar 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.»
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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 fonamen-
tals de les dones.

1. La responsabilitat per les actuacions de les administracions competents, a més de 
comprendre llur responsabilitat patrimonial, comprèn la responsabilitat disciplinària 
del personal actuant, sia funcionarial o laboral, 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’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Ca-
talunya.

2. En els procediments administratius en què calgui pronunciar-se respecte a la res-
ponsabilitat de les administracions per violència institucional envers una dona o un grup 
de dones, tenen la consideració de part interessada les entitats, associacions i organit-
zacions legalment constituïdes que tinguin entre llurs finalitats la defensa i la promo-
ció 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 que la substitueixi, amb relació als litigis sobre as-
setjament sexual i assetjament 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 responsabilitat.

2 ter. Les administracions públiques de Catalunya han d’elaborar un model d’atenció 
que tingui com a finalitat establir el marc de llur actuació 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 
necessaris per a implantar-lo. La reparació pels actes de violència institucional comprèn 
l’anul·lació de l’acte, sempre que sigui possible i no revictimitzi 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’abordat-
ge 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 General 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 institucions polítiques 

derivada de la violència contra les dones en política
1. Totes les administracions i institucions polítiques han d’incorporar com a estàn-

dard de conducta la prohibició de qualsevol mena de violència masclista, incloent-hi els 
discursos sexistes i misògins i el llenguatge ofensiu envers les dones i l’assetjament psi-
cològic 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 protocol per 
a la prevenció, detecció i actuació davant les situacions de violència 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 
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condueixen la investigació 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 formació obliga-
tòria en matèria d’igualtat de gènere i violència masclista, tant a llur personal com a les 
persones que ocupen càrrecs d’elecció pública 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 anàlisi 

quantitativa i qualitativa prèvia. L’obligació en l’obtenció de dades estadístiques ofi-
cials per a l’elaboració i avaluació de les polítiques públiques sobre violència mas-
clista s’ha de dur a terme en del marc de la legislació catalana en matèria d’estadís-
tica, especialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes que 
estableixen la normativa catalana d’estadística, la normativa en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal i les altres normes aplicables, sens perjudici de les fun-
cions de l’Observatori de la Igualtat de Gènere i del Centre d’Estudis, Recerca i Capa-
citació 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 platafor-
mes on els abusos i la violència tenen lloc, l’impacte d’aquesta violència individual-
ment i pel que fa als drets fonamentals de les dones i dels drets humans, la resposta 
policial i judicial, l’índex de denúncies 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 
presentar o són arxivades, l’impacte en les persones que denuncien la violència exercida 
cap a la dona i la resposta institucional de protecció d’aquestes 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 re-

budes per les dones en la vida política, llur freqüència, les motivacions de gènere, l’im-
pacte sobre llur capacitat d’influència, incloent-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 pobla-
ció, 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 racialització, 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’educació, comunica-

ció, 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 educa-
ció en valors, que fomentin un ús responsable, constructiu, respectuós i crític de les tec-
nologies 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’Audiovisual de Catalu-

nya en tot allò que afecti els serveis de comunicació audiovisual i les plataformes d’inter-
canvi de vídeos, ha d’impulsar un conveni amb les principals plataformes intermediàries 
d’Internet per a establir un vincle permanent entre el Departament d’Interior, l’Insti-
tut Català de les Dones i altres organismes pertinents per a treballar en l’establiment 
de criteris i mecanismes àgils i urgents de denúncia i retirada de continguts relacionats 
amb la violència masclista digital, l’hostilitat 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 psico-

lògics, jurídics, socials, econòmics i comunitaris que obstaculitzen 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 percepció subjectiva de risc de la mateixa dona; la 
relació de poder, afectiva, de dependència emocional o econòmica entre aquesta i l’agres-
sor; 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 fac-
tors de vulnerabilització i d’empoderament de la dona. 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 denúncia com a 
conseqüència d’haver viscut qualsevol de les manifestacions 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 
denúncia.

»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.»

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 nom-
bre 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 import 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 progenitors o tutors legals.»
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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 pressu-

postària 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 su-
ficients 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 manera 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 te-
nir 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 exclusivament els ingressos i les 
rendes individuals de cada dona, i no computen 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 Llei 13/2006, del 27 de juliol, 
de prestacions socials de caràcter econòmic.

4. El Govern pot concedir prestacions econòmiques extraordinàries a les dones que 
han patit violència masclista, identificada per qualsevol dels mitjans que estableix l’ar-
ticle 33. Aquestes prestacions s’han de destinar a pal·liar situacions de necessitat perso-
nal que siguin avaluables i verificables, amb l’informe previ dels organismes competents 
sobre la inexistència 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 redactat de la ma-

nera següent:
«1. El servei d’atenció telefònica especialitzada és un servei universal gratuït d’orien-

tació 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 exer-
ceixin una funció de representació del partit o hagin estat designades per a una funció 
específica, independentment 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 necessàries, han de proporcionar serveis 
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d’assessorament i d’acompanyament a les víctimes i han de preveure les mesures de re-
paració adequades.

»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 ac-
tuació davant la violència masclista, han de fer accions de sensibilització de llurs mem-
bres i han d’avaluar i revisar periòdicament el funcionament i l’aplicació dels procedi-
ments 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 manera següent:
«Article 17. Àmbit de l’ensenyament universitari
»1. Les universitats, en el marc de llur autonomia, han d’incloure continguts forma-

tius específics en matèria de violència masclista en la proposta curricular de les titula-
cions de grau, màster i doctorat, en els estudis que poden tenir més impacte en el com-
pliment dels objectius d’aquesta 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 discriminatoris envers les dones 
que contribueixen a reforçar estereotips i fomenten la desigualtat de gènere, especial-
ment 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 detecció, l’atenció 
i la reparació de les situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i 
també de les altres formes de violència masclista 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’aplicació del protocol. Les univer-
sitats han d’elaborar periòdicament un informe d’avaluació, que han de sotmetre a les 
administracions competents en política universitària i en polítiques d’igualtat de gènere, 
complint 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’acom-
panyament a les dones de la comunitat universitària que han patit o pateixen aquest ti-
pus de violència.

»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 acre-
ditin documentalment la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la pa-
rella, 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 pena-
litzin 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 violència masclista en 
les situacions en què la víctima i l’agressor 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 institucional per a 
facilitar el canvi gratuït d’universitat a les estudiants de grau víctimes de violència mas-
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clista 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 se-
xual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere.»

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 manera següent:
«Article 29. Subvencions a empreses
»1. Les bases de les subvencions que tinguin com a beneficiàries empreses amb una 

plantilla igual o superior a vint-i-cinc persones han d’incloure 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 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 revocació 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 manera 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 allu-
nyats de llurs llocs d’origen i residència, aplicant 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 manera següent:
«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 puguin adoptar 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 redacta-

da de la manera següent:
«Catorzena. Consignació de recursos en els pressupostos de les administracions
»Els pressupostos de la Generalitat i de les administracions locals catalanes han de 

consignar els recursos necessaris per a garantir els objectius d’aquesta llei.»
[Esmena tècnica 3: nous articles 23 i 24 provinents de l’article 4, que modifica l’arti-

cle 5 de la Llei 5/2008 (segon paràgraf de l’apartat setè)]

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 coeducació 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.»
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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 pressupostos 

de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pres-
supostos 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 adap-

tar l’ordenament jurídic a la necessària garantia d’atenció als fills i filles de dones vícti-
mes 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 proge-
nitors 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 neces-

sitat d’existència de desig.»
Ha de dir: «– Introduir una definició de consentiment sexual que aclareixi la ne-

cessitat 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’aques-

ta llei, no és propi d’una definició, sinó que proposa de dur a terme determinades 
actuacions. Seria més adequat incorporar-lo a un altre precepte de la llei que es mo-
difica.

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 coeducació 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 finalit-
zació 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’aques-

ta llei, té un contingut purament descriptiu i explicatiu: es limita a explicar el contin-
gut d’una altra norma. Es proposa de suprimir-lo.
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