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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

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

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió 57, 08.07.2015, DSPC-P 115

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de ju-
liol de 2015, ha debatut el Dictamen de la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració referent a la Pro-
posició de llei d’igualtat efectiva entre dones i homes 
(tram. 202-00052/10) i les esmenes i els vots particu-
lars reservats pels grups parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’au-
tonomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei d’igualtat efectiva de dones i homes

Preàmbul

El dret fonamental de la igualtat de dones i homes 
constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és 
una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal an-
drocèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament 
aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment, 
sinó que, a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva 
implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, eco-
nòmics, socials i culturals.

Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement 
formal i dels progressos fets fins al moment, la igualtat 
de dones i homes en la vida quotidiana encara no és 
una realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudei-
xen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigual-
tats polítiques, econòmiques i culturals –per exemple, 
diferències salarials i una menor representació en la 
política. Aquestes desigualtats són el resultat d’estruc-
tures socials que es fonamenten en nombrosos estereo-
tips presents en la família, l’educació, la cultura, els 
mitjans de comunicació, el món laboral i l’organitza-
ció social, entre altres àmbits.

És possible actuar en tots aquests àmbits fent-hi una 
nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructu-
rals. Les autoritats locals i regionals, que són les esfe-
res de govern més pròximes a la població, representen 
els nivells d’intervenció més adequats per a combatre 
la persistència i la reproducció de les desigualtats i per 

a promoure una societat veritablement igualitària. En 
llur àmbit de competència i col·laborant amb el conjunt 
d’actors socials, poden emprendre accions concretes a 
favor de la igualtat de dones i homes.

Per tant, aquesta llei s’impregna dels principis de la 
Carta europea per a la igualtat de dones i homes, en-
tesa, en primer lloc, com a dret fonamental que s’ha 
d’aplicar en tots els camps en què els poders públics 
exerceixen responsabilitats, la qual cosa inclou llur 
obligació d’eliminar qualsevol forma de discrimina-
ció, sigui aquesta directa o indirecta.

A fi d’assegurar d’una manera efectiva la igualtat de 
dones i homes, s’han de tenir en compte també, a 
més de la discriminació per raó de sexe, altres aspec-
tes com ara la discriminació múltiple i les situacions 
de desavantatge per raó d’ètnia, color, orígens ètnics 
i socials, característiques genètiques, llengua, religió, 
conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altra 
mena, pertinença a una minoria, competències, nai-
xement, discapacitat, edat, orientació sexual o nivell 
econòmic.

La representació i la participació paritària de dones i 
homes en tots els àmbits de presa de decisions és un 
requisit necessari per a assolir una societat realment 
democràtica, per això els poders públics de Catalunya 
han de prendre les mesures que calguin i adoptar les 
estratègies apropiades per a garantir-ho.

Així mateix, l’eliminació dels estereotips de gènere és 
indispensable per a l’aplicació efectiva de la igualtat de 
dones i homes, per aquest motiu les administracions i 
els poders públics de Catalunya han de fer tot el possi-
ble per eliminar els estereotips i els obstacles en què es 
basen les desigualtats en la condició i la posició de les 
dones, que condueixen a la valoració desigual dels rols 
que tenen dones i homes en matèria política, econòmi-
ca, social i cultural.

De la mateixa manera, s’ha d’integrar la dimensió del 
gènere en totes les activitats i en totes les polítiques, en 
els mètodes i els instruments que afecten la vida quoti-
diana dels ciutadans.

Així doncs, la vida de dones i homes s’ha d’analitzar 
tenint-ne en compte el context, les realitats, les neces-
sitats i la posició social, política i econòmica que ocu-
pen, i s’han d’adoptar les mesures necessàries per a 
transformar oportunitats i institucions més enllà d’un 
sistema androcèntric. Com que es tracta d’un paradig-
ma estructural que s’expressa transversalment en els 
sistemes polítics, jurídics, socials i econòmics actuals, 
s’han d’establir mesures de diversos tipus i naturalesa.

En efecte, per tal d’assolir una igualtat efectiva de do-
nes i homes, aquesta llei vol reforçar les mesures i els 
mecanismes concrets per a aconseguir que els po-
ders públics de Catalunya duguin a terme polítiques 
i actua cions destinades a eradicar el fenomen de la 
desigualtat entre dones i homes, que col·loca les dones 
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en una situació de subordinació i desavantatge social i 
econòmic respecte dels homes i que impedeix que les  
dones exerceixin plenament llurs drets com a ciutada-
nes. En definitiva, aquesta llei ha de comportar un be-
nefici per a tothom, dones i homes, ja que ha de per-
metre construir noves pautes de relació entre homes i 
dones, basades en el respecte i l’equitat, i també con-
tribuir a millorar la societat i fer-la més democràtica, 
justa i solidària.

En l’elaboració d’aquesta llei no es parteix de zero, ja 
que s’inspira en les reivindicacions que el moviment 
feminista, les associacions de dones i les associacions 
que lluiten pels drets de les dones han reclamat histò-
ricament. La Generalitat de Catalunya ha assumit al 
llarg de la seva història la responsabilitat de promoure 
el paper de les dones. Des de l’Estatut d’autonomia del 
1979 s’han elaborat lleis específiques en aquest àm-
bit, com ara la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de crea-
ció de l’Institut Català de la Dona; la Llei 4/2001, del 
9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 
de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organitza-
ció, procediment i règim jurídic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’establei-
xen, amb caràcter pioner a nivell europeu i de l’Estat 
espanyol, els informes d’impacte de gènere, que han 
d’acompanyar tota la normativa elaborada per l’Ad-
ministració de la Generalitat, i la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violèn-
cia masclista. Hi ha també actes del Govern que han 
d’ésser considerats no solament antecedents, sinó tam-
bé continguts prenormatius, com ara els plans de po-
lítiques de dones, que són una eina transversal per a 
l’aplicació de les polítiques d’igualtat de gènere del 
Govern de la Generalitat.

L’aprovació de la Llei d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes s’inspira en els preceptes estatutaris i legals es-
mentats en matèria de gènere i drets de les dones amb 
l’objectiu de complir-los. Es tracta d’una regulació 
pròpia i singular, feta d’acord amb les competències de 
l’autogovern de Catalunya, que completa la normativa 
relativa a la paritat i s’emmarca dins la categoria de 
norma específica complementària de la Llei orgànica 
3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de do-
nes i homes, que incorpora modificacions legislatives 
substancials per avançar cap a aquesta igualtat efecti-
va, i estableix mesures transversals en tots els ordres 
de la vida, amb la finalitat d’eradicar les discrimina-
cions contra les dones, a més d’adequar-se al marc 
normatiu comunitari i als objectius més avançats en 
matèria de transversalitat de gènere que formulen di-
ferents institucions de la Unió Europea.

Formalment, aquesta llei s’estructura en 64 articles, 
que es disposen en cinc capítols. La Llei conclou amb 
set disposicions addicionals, dues disposicions transi-
tòries, una disposició derogatòria i cinc disposicions 
finals.

El capítol I, de disposicions generals, determina l’ob-
jecte, les finalitats generals i l’àmbit d’aplicació de 
la Llei. Aquest capítol es completa amb la identifica-
ció dels principis rectors que han de presidir l’actua-
ció dels poders públics de Catalunya amb relació a la 
igualtat efectiva de dones i homes. Estableix també els 
mecanismes per a garantir la integració de la perspec-
tiva de gènere en les polítiques públiques, l’avaluació 
d’impacte i el reconeixement de les associacions.

El capítol II determina les competències de l’Admi-
nistració de la Generalitat i de l’Administració local 
en matèria de polítiques d’igualtat. També es defi-
neix el marc organitzatiu per a impulsar, desenvolupar 
i avaluar les accions i les polítiques públiques per a 
promoure la igualtat de dones i homes a Catalunya, i 
introdueix els mecanismes per a la transversalitat de 
gènere.

El capítol III es refereix als mecanismes per a garantir 
el dret d’igualtat efectiva de dones i homes en l’Admi-
nistració pública per mitjà de les polítiques de contrac-
tació pública, les subvencions, els ajuts, les beques i 
llicències administratives, el nomenament paritari en 
els òrgans de presa de decisions i els plans d’igualtat 
per al personal al servei de les administracions públi-
ques de Catalunya, les institucions de la Generalitat, 
els agents socials i les entitats sense ànim de lucre, i 
també l’impacte de gènere en les lleis de pressupostos.

El capítol IV estableix les polítiques públiques per a 
promoure la igualtat efectiva en els diferents àmbits 
d’actuació: la secció primera es destina a la participa-
ció política i social per a fer efectiu el dret a la partici-
pació social de les dones. La secció segona determina 
les garanties per a assegurar una formació educativa 
basada en la coeducació, i estableix les obligacions 
amb relació a les manifestacions culturals, els mit-
jans de comunicació i les tecnologies de la informació 
i la comunicació, en l’àmbit universitari i de la recer-
ca, amb la incorporació transversal de la perspectiva 
de gènere a tots els estudis universitaris i en l’àmbit 
esportiu. La secció tercera, sobre el dret al treball en 
igualtat d’oportunitats, estableix mesures per a garan-
tir la igualtat de dones i homes en l’accés al treball, 
en la formació i en la promoció professional i les con-
dicions de treball. Inclou també mesures en matèria 
de seguretat i salut en el treball i accions de protec-
ció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó 
de sexe. A més del deure general de les empreses de 
respectar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral, esta-
bleix específicament el deure d’aprovar i aplicar plans 
d’igualtat a les empreses de més de dos-cents cinquan-
ta treballadors. La secció quarta disposa les mesures 
per a la necessària reorganització dels usos dels temps, 
les polítiques socials, que tenen en compte les neces-
sitats especials de determinats col·lectius de dones, les 
polítiques de promoció i suport a les dones dels sec-
tors agrícola, ramader, forestal i pesquer, les polítiques 
d’apoderament de les dones en matèria de cooperació 
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al desenvolupament i les polítiques de salut i serveis i 
de família. La secció cinquena recull les mesures es-
pecífiques en matèria de medi ambient, urbanisme i 
habitatge; la secció sisena s’ocupa de les polítiques de 
justícia i seguretat, i la secció setena regula l’adequa-
ció d’estadístiques i estudis a la perspectiva de gènere.

El capítol V estableix mesures per a garantir l’aplica-
ció de la Llei i conté tres seccions: la primera, relativa 
al Síndic de Greuges; la segona, a l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere, i la tercera, al règim sancionador.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i finalitats

1. L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els me-
canismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la 
igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots 
els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

2. Les finalitats d’aquesta llei són:

a) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la 
invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de la so-
cietat, que han patit històricament les dones.

b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i eco-
nòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura de per-
sones, que tradicionalment han exercit les dones.

c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones 
i homes del treball de mercat i del treball domèstic i 
de cura de persones, en el marc d’un model de societat 
sostenible.

d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les 
dones aporti tot el seu potencial al progrés i a la trans-
formació social i econòmica.

e) Garantir que les polítiques públiques:

1r. Remoguin els obstacles imposats per raó de sexe, 
que dificulten el ple exercici dels drets de les persones.

2n. Contribueixin a eradicar els estereotips culturals 
que perpetuen les diferències de gènere.

3r. Assegurin el lliure desenvolupament de l’autono-
mia i les capacitats de les persones, i l’exercici efectiu 
de la plena ciutadania des del respecte a la diversitat i 
la diferència.

4t. Permetin que dones i homes, des de la diversitat, 
participin en condicions d’igualtat efectiva en la vi-
da familiar, política, social, comunitària, econòmica 
i cultural.

5è. Afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de 
les dones perquè puguin desenvolupar llurs capacitats 
i interessos i dirigir la pròpia vida.

6è. Estableixin les condicions per a eliminar qualsevol 
tipus de discriminació de les dones i per a promoure’n 
l’apoderament.

7è. Integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

f) Abordar, prevenir i eradicar, d’acord amb el que dis-
posa la normativa vigent en la matèria, tot tipus de vio-
lència masclista contra dones i infants.

g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret 
al lliure desenvolupament de la identitat i l’orientació 
sexuals, i els drets sexuals i reproductius, i garantir la 
lliure decisió de les persones a l’hora d’exercir-los.

h) Impulsar polítiques públiques destinades a reparar 
el dèficit històric que pateixen les dones en la redistri-
bució de la riquesa, i prioritzar l’adopció de mesures 
per a combatre la feminització de la pobresa, amb una 
especial atenció a les situacions de major vulnerabi-
litat.

i) Potenciar un model de relacions entre persones igua-
litari i que eradiqui les relacions de domini i explota-
ció de gènere imposades pel sistema patriarcal.

j) Donar suport a les famílies, en la mesura que són un 
instrument eficaç per a corregir desigualtats.

k) Regular un sistema de permisos parentals que asse-
guri una distribució equitativa entre homes i dones de 
les responsabilitats amb relació als fills.

Article 2. Definicions

Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per:

a) Poders públics: les institucions, els òrgans estatuta-
ris, les administracions públiques de Catalunya i els 
organismes i les entitats que en depenen, i qualsevol 
organisme o entitat considerat sector públic o poder 
adjudicatari d’acord amb l’àmbit subjectiu establert 
per l’article 3 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, del 14 de novembre.

b) Treball de mercat: el conjunt d’activitats remunera-
des que produeixen béns i serveis en el mercat laboral.

c) Treball domèstic i de cura de persones: el conjunt 
d’activitats no remunerades relacionades amb el tre-
ball domèstic i amb l’atenció i la cura dels membres de 
la família, que és a la base del treball de mercat pel fet 
de fer possible que les persones es mantinguin en les 
millors condicions de salut i formació per a poder és-
ser productives en el mercat de treball o per a poder-ho 
ésser en el futur. El treball domèstic i de cura de per-
sones, que tradicionalment s’ha assignat a les dones, 
comprèn, entre altres, les tasques d’higiene i mante-
niment de la llar; l’economia domèstica; la cura, entre 
altres, dels fills i de les persones dependents; la gestió 
dels afers mèdics i escolars o formatius, i, en general, 
totes les accions que persegueixen el benestar del nu-
cli familiar.

d) Coeducació: l’acció educadora que potencia la 
igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’ex-
periència, les aptituds i l’aportació social i cultural de 



17 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 651

1.01.01. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 6

dones i homes, en igualtat de drets, sense estereotips 
sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o andro-
cèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, 
orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 
gènere.

e) Perspectiva de gènere: la presa en consideració de 
les diferències entre dones i homes en un àmbit o una 
activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i 
l’execució de polítiques, tenint en compte la manera 
en què les diverses actuacions, situacions i necessitats 
afecten les dones. La perspectiva de gènere permet de 
visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, 
psicològica, històrica, social i cultural, i també permet 
de trobar línies de reflexió i d’actuació per eradicar les 
desigualtats.

f) Equitat de gènere: la distribució justa dels drets, els 
beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recur-
sos sobre la base del reconeixement i el respecte de la 
diferència entre dones i homes en la societat.

g) Igualtat de gènere: la condició d’ésser iguals homes 
i dones en les possibilitats de desenvolupament perso-
nal i de presa de decisions, sense les limitacions impo-
sades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa 
els diferents comportaments, aspiracions i necessitats 
de dones i d’homes són igualment considerats, valo-
rats i afavorits.

h) Representació equilibrada: la situació que garanteix 
la presència de les dones en una proporció adequada 
en cada circumstància.

i) Representació paritària: la situació que garanteix 
una presència de dones i homes segons la qual cap se-
xe no supera el 60% del conjunt de persones a què es 
refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a asso-
lir el 50% de persones de cada sexe.

j) Estereotips de gènere: les imatges simplificades que 
atribueixen uns rols fixats sobre els comportaments 
pretesament «correctes» o «normals» de les persones 
en un context determinat en funció del sexe al qual 
pertanyen. Els estereotips de gènere són a la base de 
la discriminació entre homes i dones i contribueixen a 
justificar-los i a perpetuar-los.

k) Discriminació directa: la situació en què es troba 
una persona que és, ha estat o pot ésser tractada, per 
raó de sexe o de circumstàncies directament relacio-
nades amb la seva condició biològica, d’una manera 
menys favorable que una altra en una situació anàlo-
ga. 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 es fonamenten en l’acció 
positiva per a les dones, en la necessitat d’una protec-
ció especial per motius biològics o en la promoció de 
la coresponsabilitat de dones i homes en el treball do-
mèstic o en el de cura de persones.

l) Discriminació indirecta: la situació discriminatòria 
creada per una disposició, un criteri, una interpretació 
o una pràctica pretesament neutres que poden causar 
un perjudici més gran a les persones d’un dels sexes, 
excepte si resulten adequats i necessaris i es poden 
justificar amb criteris objectius que no tinguin cap re-
lació amb qüestions de gènere.

m) Discriminació múltiple: la situació en què una do-
na, pel fet de pertànyer a altres grups que també solen 
ésser discriminats, pateix formes agreujades i especí-
fiques de discriminació.

n) Ordre de discriminar: qualsevol instrucció que im-
pliqui la discriminació, directa o indirecta, per raó de 
sexe.

o) Assetjament per raó de sexe: qualsevol comporta-
ment que, per motiu del sexe d’una persona, s’exer-
ceix amb la finalitat d’atemptar contra la seva dignitat 
o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un 
entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofen-
siu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes, 
segons el que disposa l’article 5 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

p) Assetjament sexual: qualsevol comportament ver-
bal, no verbal o físic, de naturalesa sexual, que s’exer-
ceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la 
dignitat d’una persona, especialment si li crea un en-
torn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofen-
siu, sens perjudici del que estableix el Codi penal i se-
gons el que disposa l’article 5 de la Llei 5/2008.

Article 3. Principis d’actuació dels poders 
públics

En compliment del principi de perspectiva de gènere 
a què fa referència l’article 41 de l’Estatut d’autonomia 
i per a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, 
sense cap tipus de discriminació per raó de sexe o de 
gènere, la interpretació de les disposicions d’aquesta 
llei i totes les polítiques i actuacions dels poders pú-
blics s’han de regir pels principis següents:

Primer. Transversalitat de la perspectiva de gènere i de 
les polítiques d’igualtat de gènere: els poders públics 
han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva 
de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes 
les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i ho-
mes i aplicant de manera positiva els canvis necessa-
ris per a millorar la societat i respondre a les realitats, 
les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels 
dos sexes.

Segon. Equilibri entre el treball de mercat i el treball 
domèstic i de cura de persones i coresponsabilitat en el 
treball: els poders públics han de garantir el compli-
ment dels principis d’igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes en el treball i de no-discriminació a causa 
d’embaràs o de maternitat, i han de reconèixer la vàlua 
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del treball domèstic i de cura de persones amb l’ob-
jectiu d’assolir un nou equilibri en la distribució del 
temps de treball i un repartiment equitatiu i corespon-
sable entre dones i homes dels treballs de mercat i do-
mèstic i de cura de persones.

Tercer. Eradicació de la violència masclista: els po-
ders públics han de garantir que s’afrontin de manera 
integral totes les formes de violència masclista, espe-
cialment la violència contra les dones i els actes sexis-
tes, misògins i discriminatoris.

Quart. Apoderament de les dones: els poders públics 
han de donar suport a les dones en el procés pel qual 
enforteixen llur potencial i autonomia, coneixen mi-
llor llurs capacitats i participen activament en la supe-
ració dels obstacles que són a la base de la infravalora-
ció que han patit històricament.

Cinquè. Democràcia paritària i participació parità-
ria de dones i homes en els afers públics: els poders 
públics han de promoure la participació dels grups i 
les associacions que defensen els drets de les dones en 
l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques, i 
també la representació paritària en la composició dels 
òrgans col·legiats, de direcció, de participació, de re-
presentació, consultius, tècnics i científics, en els tri-
bunals i en els espais de presa de decisions.

Sisè. Perspectiva de les dones: els poders públics han 
de fer valer les aportacions de les dones en la construc-
ció, el manteniment i la transformació de la societat; 
fer visibles i reconèixer les diferències, les singulari-
tats i les particularitats territorials, culturals, ètniques, 
religioses, personals, d’edat, estat de salut, socioeco-
nòmiques i d’orientació i identitat sexuals de dones i 
homes sense exclusions; reconèixer les dones com a 
subjectes socials, econòmics i polítics, i destacar les 
experiències vitals tant de dones com d’homes.

Setè. Justícia social i redistribució de la riquesa: els 
poders públics han de garantir la distribució equitati-
va dels recursos i l’exercici correcte de drets i deures, 
amb polítiques correctores i distributives que fomen-
tin la prevenció i actuïn contra l’explotació i l’exclusió 
social de les dones. Les polítiques públiques han de 
protegir principalment les dones amb fills a càrrec i 
prioritzar en la distribució de la riquesa la lluita contra 
la feminització de la pobresa.

Vuitè. Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge: els 
poders públics definits en l’article 2.a han de fer un 
ús no sexista del llenguatge, que eviti l’expressió de 
concepcions sexistes de la realitat i els usos androcèn-
trics i amb estereotips de gènere, i han de promoure 
un llenguatge respectuós amb les dones, amb les mi-
nories i amb totes les persones en general en l’atenció 
personal i en tota la documentació escrita, gràfica i au-
diovisual. Els poders públics han de formar el perso-
nal en l’ús respectuós i inclusiu de la llengua.

Article 4. Reconeixement de les associacions  
de defensa dels drets de les dones

1. Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de do-
nes i homes a què fa referència aquesta llei i dels drets 
que s’hi reconeixen, les associacions que tenen com a 
finalitat la defensa dels drets de les dones són conside-
rades persones interessades com a titulars d’interessos 
legítims col·lectius als efectes del que estableix l’article 
31.1.c i 2 de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, en l’àmbit 
de les administracions públiques catalanes.

2. El reconeixement de les associacions de defen-
sa dels drets de les dones com a part interessada res-
ta subjecte al consentiment de la persona interessada, 
sens perjudici del que estableix l’article 12.3 de la Llei 
orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efec-
tiva de dones i homes, o de la norma que la substi-
tueixi, amb relació als litigis sobre assetjament sexual 
i assetjament per raó de sexe que es puguin produir.

3. Les associacions de defensa dels drets de les dones 
tenen la capacitat i la legitimació per a intervenir en 
els processos civils, socials i contenciosos administra-
tius que afectin el dret d’igualtat efectiva de les dones, 
de conformitat amb les lleis reguladores d’aquests pro-
cessos.

Capítol II. Competències i organització 
administrativa

Article 5. Competències de l’Administració  
de la Generalitat

Dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l’exercici de 
les competències que li atribueix l’ordenament jurídic, 
corresponen a l’Administració de la Generalitat, en 
matèria de polítiques d’igualtat de gènere, les funcions 
següents:

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats 
de cara a complir les finalitats d’aquesta llei, comptant 
amb la col·laboració de les associacions de dones.

b) Fer la planificació estratègica general i elaborar nor-
mes en aquesta matèria.

c) Crear i adequar programes per a integrar la trans-
versalitat de la perspectiva de gènere en totes les po-
lítiques i actuacions públiques i en l’elaboració dels 
pressupostos, i també en la diagnosi, el disseny i l’exe-
cució d’accions positives que s’hagin d’aplicar amb ca-
ràcter general a tot el territori.

d) Fer l’avaluació continuada de les polítiques d’igual-
tat de gènere i de la incorporació de la perspectiva de 
gènere en el conjunt de les actuacions de la Generali-
tat, i també del compliment d’aquesta llei.
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e) Impulsar la col·laboració entre les diferents adminis-
tracions públiques de Catalunya.

f) Establir les condicions de formació i capacitació del 
personal al seu servei.

g) Dissenyar i aplicar un sistema d’estadístiques i d’in-
dicadors quantitatius i qualitatius, vinculats a l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, en la planificació, l’execu-
ció i l’avaluació dels plans de polítiques d’igualtat de 
gènere, i incorporar sistemàticament la variable rela-
tiva al sexe en estudis, enquestes, registres i estadísti-
ques destinats a la població, i també promoure l’elabo-
ració d’estadístiques i indicadors que permetin:

1r. Fer visible l’experiència femenina i conèixer millor 
les diferències, els rols, les situacions, les condicions, 
les aspiracions i les necessitats de dones i homes.

2n. Recollir les situacions i les necessitats de les dones 
del medi rural i dels col·lectius de dones en què inci-
deixen factors de discriminació o major vulnerabilitat.

3r. Les situacions i les necessitats dels col·lectius de 
dones en què incideixen altres factors de discrimi-
nació.

h) Elaborar estudis i informes sobre la situació de les 
dones, fer anàlisis i investigacions sobre la situació de 
desigualtat per raó de sexe i difondre’n els resultats.

i) Impulsar i desenvolupar campanyes i actuacions de 
sensibilització per a fer efectiu el principi d’igualtat  
de dones i homes.

j) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les 
dones i impulsar l’ocupació femenina.

k) Dur a terme l’assistència tècnica especialitzada als 
ens locals i a la resta de poders públics.

l) Fomentar la presència de dones en els òrgans de par-
ticipació i en els espais de presa de decisions.

m) Donar suport als grups i entitats que treballen pel 
foment de la igualtat de dones i homes, i garantir-ne 
la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvo-
lupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat de 
gènere.

n) Coordinar l’elaboració d’informes d’impacte de gè-
nere que incloguin la diversitat de les dones i empren-
dre les mesures correctores adequades perquè siguin 
presents en les normes, les disposicions i les políti-
ques que aprovi i executi el Govern, especialment si 
d’aquests informes es deriven mesures prescriptives de 
correcció de les desigualtats.

o) Elaborar les disposicions necessàries per a adjudi-
car l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de 
gènere als òrgans dels departaments de l’Administra-
ció de la Generalitat, als organismes autònoms i als or-
ganismes públics vinculats o que en depenen.

p) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’i-
gualtat de dones i homes destinats al personal al seu 
servei a què fa referència l’article 15.

q) Dur a terme la revisió i el seguiment dels plans 
d’igualtat del teixit empresarial català, i també del 
compliment de l’obligació d’elaborar i aplicar plans 
d’igualtat en el cas de les empreses a què es refereix 
l’article 36.1.

r) Aprovar els plans estratègics en matèria de polí-
tiques d’igualtat de gènere a què fa referència l’ar-
ticle 14.

s) Prevenir i atendre les situacions de violència mas-
clista, d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de 
sexe mitjançant l’elaboració de protocols d’actuació 
i l’aplicació de les mesures adequades per a afrontar 
aquesta problemàtica, d’acord amb el que estableix la 
Llei 5/2008.

t) Elaborar i aprovar l’informe anual d’execució de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere a l’Adminis-
tració de la Generalitat.

u) Facilitar programes de capacitació i formació es-
pecífica al personal tècnic i als membres electes dels 
ens locals per a garantir que compleixen llurs funcions 
amb relació al que estableix aquesta llei.

v) Complir-ne qualsevol altra que li atribueixi la legis-
lació vigent.

Article 6. Funcions dels ens locals  
de Catalunya

1. Dins de l’àmbit territorial respectiu, i en l’exercici 
de les competències que els atribueix l’ordenament ju-
rídic, corresponen als municipis i a les altres entitats 
locals, en matèria de polítiques d’igualtat de gènere, 
les funcions següents:

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats 
de les dones, per a complir les finalitats d’aquesta llei 
dins de llur àmbit territorial, comptant amb la col-
laboració de les associacions de dones.

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la vio-
lència masclista i, en el marc de la normativa vigent, 
impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar 
a disposició de la població els serveis d’atenció neces-
saris per a les persones que pateixen les diverses ma-
nifestacions de la violència masclista.

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre progra-
mes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu de llurs 
drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat 
de drets i deures.

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a in-
tegrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en 
llurs actuacions polítiques.

e) Establir les condicions de formació i capacitació del 
personal a llur servei.
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f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’i-
gualtat de dones i homes destinats al personal a llur 
servei a què fa referència l’article 15.

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’i-
gualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els 
ens locals.

h) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les 
dones i impulsar l’ocupació femenina.

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de par-
ticipació i en els espais de presa de decisions.

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de 
defensa dels drets de les dones, i impulsar-ne la parti-
cipació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament 
i l’avaluació de les polítiques d’igualtat i de transversa-
lització de gènere.

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que 
permetin un coneixement de la situació diferencial de 
dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció 
local.

l) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar 
les desigualtats i les explotacions de les dones en tots 
els àmbits locals d’intervenció.

m) Complir-ne qualsevol altra que li atribueixi la le-
gislació vigent.

2. La Generalitat ha de complementar la suficiència fi-
nancera dels municipis amb relació a les funcions que 
aquesta llei els atribueix, sia amb la transferència de 
fons d’altres administracions sia amb recursos propis, 
sens perjudici que els municipis i les altres entitats lo-
cals consignin en llurs pressupostos les dotacions ne-
cessàries per al finançament d’aquestes funcions, mit-
jançant contractes programa a aquest efecte.

3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar 
programes de capacitació i formació específica al per-
sonal tècnic i als membres electes dels ens locals per a 
garantir que compleixen llurs funcions amb relació al 
que estableix aquesta llei.

Article 7. Organització administrativa

1. L’Administració de la Generalitat exerceix les com-
petències objecte d’aquesta llei per mitjà de:

a) L’Institut Català de les Dones, que resta adscrit al 
Departament de la Presidència.

b) Els òrgans i els equips que cada departament assig-
ni com a responsables de les polítiques d’igualtat efec-
tiva de dones i homes i de l’aplicació de la transversa-
litat de la perspectiva de gènere, d’acord amb el que 
estableix l’article 8.

2. Són òrgans consultius de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de polítiques d’igualtat de gènere:

a) El Consell Nacional de les Dones de Catalunya, 
creat per l’article 6 de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, 
de creació de l’Institut Català de la Dona.

b) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista, creada per l’arti-
cle 82 de la Llei 5/2008.

3. Per a dur a terme les funcions en matèria de políti-
ques d’igualtat de gènere, l’Administració de la Gene-
ralitat s’ha de dotar de:

a) Mecanismes interns de col·laboració i coordinació 
interdepartamental per a impulsar la transversalitat de 
gènere en l’àmbit de les matèries de la seva compe-
tència.

b) Mecanismes de cooperació interinstitucional per a 
traslladar l’impuls de la transversalitat de la perspec-
tiva de gènere a la resta d’administracions, agents so-
cials i universitats.

c) Mecanismes de control i sanció per a garantir el 
compliment de la Llei.

4. Els òrgans competents per a liderar i implementar 
les polítiques de gènere, amb l’objectiu d’assegurar-ne 
la transversalitat i garantir el lideratge que necessiten, 
resten adscrits al Departament de la Presidència.

Article 8. Òrgans responsables de l’aplicació de 
la transversalitat de la perspectiva de gènere

1. Els departaments de la Generalitat, els organismes 
autònoms, les societats i els organismes públics vin-
culats o que en depenen han d’establir en llurs decrets 
organitzatius l’òrgan responsable de l’aplicació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere en la pla-
nificació, la gestió i l’avaluació de llurs polítiques res-
pectives.

2. Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere han de com-
plir, en coordinació amb l’Institut Català de les Dones, 
les funcions següents:

a) Executar els plans i programes transversals de po-
lítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit funcional del 
departament o de l’organisme d’acord amb les direc-
trius i les mesures establertes en els plans de polítiques 
d’igualtat de gènere aprovats pel Govern.

b) Col·laborar en l’elaboració, l’execució, el seguiment 
i l’avaluació dels plans departamentals d’igualtat des-
tinats al personal de l’Administració de la Generalitat.

c) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb 
els òrgans estadístics dels departaments de la Genera-
litat, organismes autònoms i organismes públics vin-
culats o dependents de l’Administració de la Gene-
ralitat, i emetre informes sobre la igualtat de dones i 
homes en llur àmbit funcional.

d) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere 
en totes les fases, àrees i nivells d’intervenció de llur 
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àmbit funcional, en col·laboració i coordinació amb 
l’Institut Català de les Dones.

e) Garantir la formació del personal dels departaments 
en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

f) Assegurar el compliment efectiu d’aquesta llei en 
l’àmbit funcional corresponent, que han de dur a terme 
professionals amb formació específica sobre igualtat i 
gènere.

g) Exercir qualsevol altra funció necessària per a im-
plantar la perspectiva de gènere.

Article 9. Professionals d’igualtat de gènere

1. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la 
regulació i el sistema de capacitació i formació dels 
professionals d’igualtat de gènere i garantir-ne la pre-
sència en els termes que estableix aquesta llei.

2. Les administracions públiques han d’incorporar 
progressivament professionals d’igualtat de gènere 
amb la qualificació exigida d’acord amb la regulació a 
què fa referència l’apartat 1, per a implantar les mesu-
res d’igualtat en les tasques de l’Administració, i han 
de participar especialment en la diagnosi, l’aplicació, 
l’avaluació i el seguiment de totes les polítiques pú-
bliques i, de manera rellevant, en les polítiques i els 
projectes específics que s’orientin a l’assoliment de la 
igualtat.

3. L’Administració de la Generalitat ha de reconèixer 
la figura del professional d’igualtat de gènere en la re-
lació de llocs de treball, particularment en els òrgans 
destinats a vetllar pel compliment d’aquesta llei.

Capítol III. Mecanismes per a garantir  
el dret a la igualtat efectiva de dones i homes 
en el sector públic

Article 10. Contractació del sector públic

1. Els poders adjudicadors de Catalunya que als efec-
tes de la legislació de contractes del sector públic te-
nen la consideració d’Administració pública, per mitjà 
de llurs òrgans de contractació, han de procurar d’in-
cloure clàusules socials en les bases de la contracta-
ció amb la finalitat de promoure la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes en el mercat laboral. 
Amb aquesta finalitat, d’acord amb la normativa vi-
gent en matèria de contractació pública, han de:

a) Incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de 
contractació pública.

b) Incloure condicions d’execució dels treballs objecte 
del contracte, per raó de les quals l’adjudicatari adop-
ti mesures tendents a promoure la igualtat de dones i 
homes.

c) Indicar en els plecs de clàusules administratives 
particulars els barems de puntuació addicional per a 

les empreses que disposin de plans d’igualtat, en el cas 
que no hi estiguin obligades per llei, i les que disposin 
del distintiu català d’excel·lència empresarial en matè-
ria d’igualtat a què fa referència l’article 35 o adoptin 
mesures destinades a assolir la igualtat d’oportunitats 
que perdurin en el temps i mantinguin l’efectivitat, se-
gons el que s’estableixi per reglament.

2. Els poders adjudicadors a què fa referència l’apartat 1  
han de consultar la informació de les empreses inscri-
tes en el Registre Públic de Plans d’Igualtat, a què fa 
referència l’article 36.5, a l’efecte de facilitar les actua-
cions que estableix el present article.

3. Els poders adjudicadors han d’establir mecanismes 
d’avaluació i seguiment que assegurin el compliment 
efectiu de les mesures valorades en l’oferta de contrac-
tació.

Article 11. Ajuts públics

1. Les administracions públiques de Catalunya i els or-
ganismes i les entitats que en depenen han de denegar 
l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre 
tipus d’ajut públic a les empreses i entitats sol·licitants 
sancionades o condemnades perquè han exercit o to-
lerat pràctiques laborals considerades discriminatòries 
per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolu-
ció administrativa ferma o condemnades per sentèn-
cia judicial ferma. A aquest efecte, les empreses i en-
titats sol·licitants han de presentar, juntament amb la 
sol·licitud de l’ajut, una declaració responsable del fet 
de no haver estat mai objecte de sancions administra-
tives fermes ni de sentències fermes condemnatòries.

2. Les bases reguladores de subvencions, beques i 
qualsevol altre tipus d’ajut públic que convoquin les 
administracions públiques de Catalunya han de tendir 
a incloure la valoració del millor mitjà per a aconse-
guir la incorporació de la perspectiva de gènere.

3. En matèria de beques, les bases reguladores han 
d’incloure la indicació específica del dret dels benefi-
ciaris a absentar-se per motius de maternitat o de pa-
ternitat, durant tot el temps que duri el permís d’acord 
amb la legislació aplicable en aquesta matèria, i sense 
que això impliqui la pèrdua de la condició de perso-
na beneficiària. Els requisits per a fer efectiu aquest 
dret s’han de determinar en les convocatòries corres-
ponents.

Article 12. Representació paritària als òrgans 
col·legiats de les administracions públiques

1. Les administracions públiques s’han d’atenir al 
principi de representació paritària de dones i homes en 
els nomenaments i les designacions per a la composi-
ció de tot tipus d’òrgans col·legiats, tenint en compte el 
que regula la disposició transitòria primera i sens per-
judici del que estableix l’apartat 2.
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2. Les mesures de representació paritària no tenen 
efecte per als òrgans constituïts per a la promoció dels 
drets i interessos d’un dels dos sexes.

Article 13. Plans d’igualtat i actuació 
transversal

Les polítiques públiques en matèria d’igualtat de do-
nes i homes s’articulen per mitjà de l’actuació trans-
versal de la perspectiva de gènere en les competències 
que la Generalitat té assumides, i també per mitjà dels 
plans d’igualtat següents:

a) Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 
Govern de la Generalitat, d’acord amb el que estableix 
l’article 14.

b) Plans operatius o programes d’actuació departa-
mentals que desenvolupen i executen el Pla estratègic 
de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Ge-
neralitat.

c) Plans de polítiques d’igualtat de gènere de les ad-
ministracions locals de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 14.4.

d) Plans d’igualtat de dones i homes destinats al perso-
nal que presta serveis en el sector públic de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 15.

e) Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu, 
d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, i l’article 21.3 de la present llei.

f) Pla d’acció de suport a les empreses destinat al fo-
ment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i 
homes en el treball, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 34.

g) La resta de plans i programes en matèria d’igualtat 
que estableix la normativa.

Article 14. Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere del Govern  
de la Generalitat

1. El Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere 
del Govern de la Generalitat a què fa referència l’arti-
cle 3.d de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació 
de l’Institut Català de la Dona, estableix els objectius i 
les mesures de caràcter transversal que s’han d’aplicar 
per a garantir la igualtat efectiva entre dones i homes 
en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

2. L’Institut Català de les Dones, amb la col·laboració 
dels departaments corresponents i amb la participa-
ció dels agents socials i econòmics implicats i de les 
entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets 
de les dones d’arreu de Catalunya, és l’òrgan encarre-
gat de dissenyar, coordinar i impulsar l’elaboració dels 
plans estratègics de polítiques d’igualtat de gènere de 
l’Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el 
seguiment i l’avaluació.

3. El Govern ha d’aprovar el Pla estratègic de políti-
ques d’igualtat de gènere de l’Administració de la Ge-
neralitat.

4. El Govern ha d’incentivar l’Administració local  
i donar-li el suport necessari perquè pugui elaborar i 
aprovar els plans en matèria de polítiques d’igualtat 
de gènere que corresponguin. L’elaboració d’aquests 
plans ha de comptar amb la participació dels agents 
socials i econòmics implicats i de les entitats, associa-
cions i col·lectius de defensa dels drets de les dones de 
l’àmbit territorial corresponent.

Article 15. Plans d’igualtat de dones i homes 
del sector públic

1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració 
de la Generalitat i els organismes públics vinculats o 
que en depenen, i també les entitats, públiques i priva-
des, que gestionen serveis públics, han d’aprovar, en 
el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes des-
tinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de de-
finir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions 
de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efec-
tiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de 
dones i homes i eliminar la discriminació per raó de 
sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al sala-
ri, a la formació, a la promoció professional i a la resta 
de les condicions de treball.

2. Els ens locals que tenen òrgans específics de repre-
sentació del personal a llur servei han d’aprovar un pla 
d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el 
conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions 
de treball.

3. La Generalitat ha de vetllar perquè les administra-
cions corporatives, les organitzacions empresarials i 
sindicals, les entitats sense ànim de lucre, els consor-
cis i tota mena d’entitats que gestionin serveis públics 
disposin de plans d’igualtat.

4. Els plans d’igualtat de dones i homes del sector pú-
blic han de complir els requisits següents:

a) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de 
la situació, els objectius concrets d’igualtat efectiva a  
assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per  
a aconseguir-los, i també l’establiment de sistemes efi-
caços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació 
relatius a la representativitat de les dones, l’accés, la 
selecció, la promoció i el desenvolupament professio-
nals, les condicions laborals, la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar, la violència masclista, la 
prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gène-
re, la comunicació inclusiva i l’ús d’un llenguatge no 
sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i l’organit-
zació interna de l’organisme.
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c) Incloure mesures específiques per a adequar-los, en 
cada cas, a les peculiaritats del personal docent, sani-
tari, investigador i penitenciari, i també dels bombers, 
agents rurals i cossos i forces de seguretat.

d) Tenir en compte els representants del treballadors a 
l’hora d’elaborar-los i aprovar-los.

e) Regular en l’articulat l’avaluació pròpia, que ha d’és-
ser quadriennal.

f) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o 
pacte de condicions de l’Administració pública corres-
ponent o dels organismes autònoms, empreses públi-
ques, consorcis, fundacions i altres entitats amb per-
sonalitat jurídica pròpia en què sigui majoritària la 
representació directa de la Generalitat o de les admi-
nistracions locals.

Article 16. Polítiques d’igualtat efectiva  
de dones i homes en la funció pública

1. El departament competent en matèria de funció 
pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat 
efectiva de dones i homes que els departaments, or-
ganismes autònoms i entitats públiques han d’obser-
var per a l’elaboració de les bases de les convocatòries 
d’accés a l’ocupació pública.

2. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar la representació paritària de dones i homes 
en la composició dels tribunals o òrgans tècnics de se-
lecció.

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han 
d’incloure els continguts relatius a la normativa sobre 
igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència 
masclista que s’han d’aplicar en l’activitat administra-
tiva i en el desenvolupament de les polítiques d’igual-
tat efectiva.

4. Els poders públics han d’adoptar mesures per a una 
formació bàsica, progressiva i permanent en matèria 
d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal 
i impartida per personal expert, amb la finalitat de 
fer efectives les disposicions d’aquesta llei i de ga-
rantir el coneixement pràctic suficient que permeti la 
integració efectiva de la perspectiva de gènere en les 
actua cions públiques.

5. Els poders públics han de fer periòdicament una 
anàlisi de llocs de treball per a valorar el grau de com-
pliment del principi d’igualtat de retribució de dones i 
homes, i prendre les mesures correctores per a eradi-
car les diferències salarials.

Article 17. Lleis de pressupostos

1. Els departaments de la Generalitat, els organismes 
autònoms, les societats i els organismes públics vin-
culats o que en depenen han d’incorporar en les me-
mòries dels programes pressupostaris que s’integren 

en els pressupostos de la Generalitat les actuacions i 
els indicadors associats per a adequar la despesa a les 
necessitats específiques de dones i homes amb la fina-
litat d’avançar en l’eradicació de les desigualtats. En 
aquest sentit, han de fer visible l’impacte diferenciat 
dels pressupostos sobre els homes i les dones, i inte-
grar els objectius propis de la perspectiva de gènere 
en els objectius dels pressupostos orientats a resultats.

2. L’Administració de la Generalitat, per a vetllar per 
la incorporació de l’impacte de gènere en les memò ries 
dels programes pressupostaris que s’integren en els 
pressupostos de la Generalitat, ha d’impulsar la realit-
zació d’auditories de gènere sobre el compliment dels 
objectius incorporats en les memòries en els departa-
ments, els organismes i les entitats del sector públic 
que en depenen a la fi de cada exercici pressupostari.

Capítol IV. Polítiques públiques per a promoure 
la igualtat efectiva de dones i homes

Secció primera. Participació política i social  
de les dones

Article 18. Polítiques i actuacions  
dels poders públics

1. Les polítiques i les actuacions dels poders públics 
han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de 
defensa dels drets de les dones, donar-los suport i im-
pulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el 
desenvolupament i l’avaluació de les polítiques públi-
ques.

2. Les administracions públiques de Catalunya han de 
procurar d’atenir-se al principi de representació equili-
brada de dones i homes en el nomenament dels titulars 
dels òrgans de direcció i dels organismes públics vin-
culats o dependents, i fomentar aquest principi en els 
òrgans de direcció de les associacions i organitzacions 
de tota índole.

3. Les institucions de la Generalitat, l’Administració 
de la Generalitat i els organismes públics vinculats o 
que en depenen han d’aprovar, en el termini de dos 
anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un 
protocol de prevenció de l’assetjament sexual i de l’as-
setjament per raó de sexe.

Article 19. Participació política de dones  
i homes

1. Els poders públics han de procurar d’atenir-se al 
principi de presència paritària de dones i homes en el 
repartiment del poder polític, i fomentar la participa-
ció de les dones en àrees o càrrecs en què són poc pre-
sents.

2. Les candidatures que presentin els partits polítics, 
les federacions, les coalicions i les agrupacions d’elec-
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tors han de respectar el que estableix l’article 56.3 de 
l’Estatut d’autonomia.

Article 20. Participació social de les dones

1. Els poders públics han d’adoptar accions positives es-
pecífiques temporals, raonables i proporcionades amb 
relació a l’objectiu perseguit en cada cas, que promo-
guin la igualtat efectiva de dones i homes, que permetin 
corregir situacions de desigualtat social resultants de 
pràctiques de subordinació o de sistemes socials discri-
minatoris, i facin efectiu el dret a la participació social 
de les dones.

2. Els poders públics han de dur a terme accions con-
cretes destinades a dinamitzar el teixit associatiu fe-
mení i promoure la creació de xarxes; reconèixer i in-
corporar a l’agenda política les aportacions que fan les 
associacions feministes i els col·lectius de dones; im-
pulsar la participació de les dones, del moviment femi-
nista i de les entitats de dones en els òrgans consultius, 
tant en l’àmbit autonòmic com en el local; fomentar la 
participació de les dones en fòrums i organismes na-
cionals i internacionals, i repensar les formes de parti-
cipació per abandonar els models androcèntrics.

3. Els col·legis i agrupacions professionals i empresa-
rials, les organitzacions sindicals, culturals i socials i 
els partits polítics han d’establir els mecanismes que 
garanteixin la participació activa de les dones, i també 
l’accés d’aquestes als òrgans directius, amb l’objectiu 
d’assolir-hi la representació paritària.

4. A les associacions, organitzacions, entitats, funda-
cions i altres entitats de dret públic i privat que tin-
guin com a objecte social promoure els drets o els inte-
ressos d’un dels sexes exclusivament no se’ls aplica el  
principi de democràcia paritària a què fa referència  
el principi cinquè de l’article 3.

5. Els poders públics han d’impulsar la participació 
social de les dones mitjançant les tecnologies de la in-
formació i la comunicació, i contribuir a fer que se su-
perin les diverses bretxes digitals.

Secció segona. Educació, cultura i coneixement

Article 21. Coeducació

1. L’Administració educativa, per a fer efectiu el prin-
cipi de coeducació i foment de la igualtat efectiva 
de dones i homes que estableixen els articles 2.1.m i 
43.1.d de la Llei 12/2009, del 10 juliol, d’educació, ha 
d’incorporar la coeducació a tots els nivells i modali-
tats del sistema educatiu i l’ha d’introduir en la progra-
mació educativa i els currículums de tots els nivells, a 
l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones 
al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, ga-
rantir una orientació acadèmica i professional lliure de 
biaixos sexistes i androcèntrics i evitar tota discrimi-
nació associada al sexe. Així mateix, ha de promoure 

la investigació en matèria de coeducació i vetllar per 
incloure-la en els currículums, els llibres de text i els 
materials educatius.

2. Les administracions locals han d’aplicar mesures 
específiques per tal que els joves menors de setze anys 
assisteixin quotidianament als centres educatius, amb 
una atenció especial a les adolescents amb risc d’aban-
donament.

3. L’Administració educativa, per mitjà del Pla per a 
la igualtat de gènere en el sistema educatiu, ha de dur 
a terme actuacions i activitats dirigides a assolir, en 
tot cas:

a) La visibilitat de les aportacions històriques de les 
dones en tots els àmbits del coneixement i llur contri-
bució social i històrica al desenvolupament de la hu-
manitat.

b) La formació dels joves sobre el trajecte històric per 
a la consecució dels drets de les dones.

c) La promoció i la difusió dels criteris d’igualtat entre 
homes i dones, tant en els ensenyaments impartits com 
en l’establiment del treball col·laboratiu i participatiu.

d) La formació i la capacitació perquè noies i nois 
comparteixin les responsabilitats del treball domès-
tic, de cura de persones dependents i de llurs famí-
lies, sense la càrrega impositiva dels rols tradicionals 
de gènere.

e) La capacitació dels alumnes i el suport a les expec-
tatives individuals perquè facin llurs eleccions acadè-
miques i professionals lliures dels condicionants de 
gènere.

f) La formació dels alumnes en l’ús no sexista ni an-
drocèntric del llenguatge.

g) La promoció de treballs de recerca relacionats amb 
la coeducació i la perspectiva de gènere.

h) La implantació d’una educació afectiva i sexual que 
afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva, sa-
ludable, que respecti la diversitat i eviti tot tipus de 
prejudicis per raó d’orientació sexual i afectiva.

i) La promoció de continguts relacionats amb la sexu-
alitat orientats a la prevenció d’embarassos no desitjats 
i de malalties de transmissió sexual.

j) La prevenció de la violència masclista, d’acord amb 
els paràmetres que estableix la Llei 5/2008.

k) La prevenció, la gestió positiva i l’abordatge de si-
tuacions de conflicte vinculades a comportaments i 
actituds de caràcter sexista.

l) L’establiment de mesures perquè l’ús de l’espai i la 
participació d’ambdós sexes en les activitats escolars 
es doni d’una manera equilibrada.

4. L’Administració educativa ha d’oferir formació en 
coeducació al seu personal docent, incloses l’educa-
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ció sexual i contra la violència masclista i l’orientació 
social, i garantir la presència de persones amb conei-
xements en coeducació en els òrgans responsables de 
l’avaluació, la inspecció, la innovació educativa i la re-
cerca, en el Consell Escolar de Catalunya, en els ser-
veis educatius i als centres educatius.

5. L’Administració educativa, per mitjà de les federa-
cions i associacions de pares i mares d’alumnes, ha de 
promoure la sensibilització i la formació en coeduca-
ció de les famílies.

6. L’Administració educativa ha de garantir i promou-
re la representació equilibrada de dones i homes en 
els òrgans directius i de responsabilitat, i també en els 
consells escolars, i promoure la igualtat d’oportunitats 
per a dones i homes als centres educatius. Així mateix, 
ha de promoure la representació equilibrada de profes-
sionals d’ambdós sexes en totes les etapes educatives.

7. L’Administració educativa ha de garantir que la for-
mació professional i la formació d’adults incorporin 
la perspectiva de gènere i es planifiquin i s’adeqüin a 
les necessitats i a la diversitat de les dones, a llurs in-
teressos diversos i a llur disponibilitat horària, i han 
de crear programes específics per a dones en situació 
d’exclusió social.

Article 22. Educació en el lleure

1. Les administracions públiques de Catalunya amb 
competències en l’àmbit de l’educació en el lleure han 
de fomentar la coeducació a les entitats i institucions 
dedicades a la formació en el lleure i a les activitats 
extraescolars, i promoure i facilitar l’accés dels infants 
i dels joves a l’educació en el lleure, de manera que els 
permeti desenvolupar aptituds com a individus i com 
a membres de la societat i fomenti la igualtat efectiva 
de dones i homes.

2. Els poders públics han de garantir l’adequada for-
mació en coeducació en l’àmbit de l’educació en lleure 
infantil i juvenil, per mitjà del programa de formació 
dels cursos de monitor i de director d’activitats de lleu-
re i de cursos monogràfics de formació continuada.

Article 23. Jocs i joguines

Les administracions públiques de Catalunya amb 
competències en matèria de jocs i joguines han d’em-
prendre les accions necessàries per a:

a) Sensibilitzar i informar sobre la importància del joc 
i les joguines en la transmissió dels estereotips sexistes.

b) Prohibir la comercialització de jocs i joguines que 
siguin vexatoris per a les dones, que atemptin contra 
llur dignitat, que facin un ús sexista del llenguatge o 
que fomentin l’agressivitat i la violència entre els in-
fants i adolescents.

c) Promoure l’edició de llibres, jocs i joguines no se-
xistes.

Article 24. Manifestacions culturals

Correspon a les administracions públiques de Catalu-
nya dur a terme les actuacions següents:

a) Adoptar les mesures necessàries per a garantir el 
dret de les dones a la cultura i a ésser considerades 
agents culturals i per a visibilitzar la cultura que els 
és pròpia.

b) Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot ti-
pus de discriminació per raó de sexe i promoure la 
igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural i 
la participació de les dones en les activitats culturals, 
tenint en compte llurs realitats i aspiracions.

c) Impulsar la recuperació de la memòria històrica de 
les dones amb la participació de les dones, i promou-
re polítiques culturals que en facin visibles les aporta-
cions al patrimoni i a la cultura de Catalunya, i també 
la diversitat.

d) Fomentar que en les manifestacions culturals de 
qualsevol mena no es reprodueixin estereotips ni pre-
judicis sexistes, i promoure la creació i la divulgació 
d’obres que presentin innovacions formals favorables 
a la superació de l’androcentrisme i del sexisme, al co-
neixement de la diversitat ètnica, cultural i funcional 
dels diferents col·lectius de dones, i a la visualització 
de les diferents orientacions sexuals o identitàries de 
les dones.

e) Facilitar la promoció de manifestacions culturals de 
diferents procedències en què les dones siguin recone-
gudes i no menystingudes.

f) Garantir que les produccions culturals públiques 
incorporin una visió no sexista i no androcèntrica, i 
potenciar que els centres de creació cultural afavorei-
xin la creació i la difusió de les obres culturals d’auto-
ria femenina mitjançant les mesures de sensibilització, 
promoció i foment adequades.

g) Respectar i garantir la representació equilibrada en 
els diferents òrgans consultius, científics, jurats i de 
decisió existents en l’organigrama artístic i cultural.

h) Promoure i vetllar per la presència de creadores ca-
talanes en la programació cultural pública a les exhibi-
cions locals, nacionals, estatals i internacionals, i tam-
bé la representació paritària de dones i homes en les 
candidatures dels honors i distincions que convoquin.

i) Prohibir l’organització i la realització d’activitats 
culturals en espais públics on no es permeti la partici-
pació de les dones o se n’obstaculitzi la participació en 
igualtat de condicions amb els homes.

Article 25. Mitjans de comunicació  
i tecnologies de la informació i la comunicació

1. Els mitjans de comunicació audiovisual de la Gene-
ralitat i dels ens locals de Catalunya, els que exercei-
xen llur activitat a l’empara d’una llicència atorgada 
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pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la resta de 
subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de l’article 2  
de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comuni-
cació audiovisual de Catalunya, i els mitjans de comu-
nicació escrita gestionats o subvencionats per les ad-
ministracions públiques de Catalunya han de:

a) Garantir que no difonguin continguts sexistes que 
justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o 
incitin a practicar-la.

b) Defugir els estereotips sexistes sobre les funcions 
que exerceixen dones i homes en els diferents àmbits 
de la vida i, especialment, en els continguts destinats a 
la població infantil i juvenil.

c) Garantir una participació activa de les dones, la 
presència paritària de dones i homes i una imatge 
plural de tots dos sexes en tots els àmbits, amb una 
atenció especial als espais de coneixement i genera-
ció d’opinió.

d) Fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

e) Garantir la difusió de les activitats polítiques, so-
cials i culturals promogudes per dones o destinades a 
dones en condicions d’igualtat, i també les que n’afa-
voreixin l’apoderament.

f) Promoure l’autoria femenina mitjançant mecanis-
mes d’acció positiva.

g) Mostrar la diversitat d’orígens i les realitats cultu-
rals que hi ha a Catalunya, les realitats i les expecta-
tives de les dones, i establir mecanismes que garan-
teixin la visibilitat de les aportacions de les dones al 
progrés social al llarg de la història.

h) Reparar el dèficit de reconeixement que pateixen les 
dones incorporant-ne en qualitat d’expertes, de prota-
gonistes i com a persones de referència en els diferents 
mitjans de comunicació gestionats o subvencionats per 
les administracions públiques.

i) Promoure el desenvolupament i la formació d’un es-
perit crític amb relació als continguts i biaixos sexistes.

2. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de fer 
estudis periòdics sobre el compliment de la perspecti-
va de gènere en la informació dels mitjans de comuni-
cació, i també de l’impacte de gènere en els continguts 
i les programacions.

3. El contracte programa de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals ha d’incloure mecanismes que 
garanteixin la representació paritària de dones i ho-
mes i que facin visible la realitat de les dones.

4. Es prohibeixen la realització, l’emissió i l’exhibició 
d’anuncis publicitaris que presentin les persones com 
a inferiors o superiors en dignitat humana en funció 
del sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els 
que justifiquin o banalitzin la violència contra les do-
nes o incitin a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es 
consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el 

que estableix la legislació general de publicitat i de co-
municació institucional.

5. Els mitjans de comunicació social han d’adoptar co-
dis de conducta amb la finalitat d’assumir i transmetre 
el principi d’igualtat de gènere. Així mateix, han de 
col·laborar en les campanyes institucionals adreçades a 
fomentar la igualtat de dones i homes i promoure l’era-
dicació de la violència vers les dones.

6. Els mitjans de comunicació social de titularitat pri-
vada han de garantir el compliment de les mesures de 
l’apartat 1 i han de promoure les accions necessàries 
per a fer-les efectives.

Article 26. Societat de la informació  
i del coneixement

1. Els poders públics de Catalunya han de promoure 
accions per a afavorir la implantació de les noves tec-
nologies a partir de criteris d’igualtat, i han de fomen-
tar la participació de les dones en la construcció de la 
societat de la informació i del coneixement.

2. En els projectes desenvolupats en l’àmbit de les tec-
nologies de la informació i la comunicació finançats 
totalment o parcialment pels poders públics de Catalu-
nya, s’ha de garantir que el llenguatge i els continguts 
no siguin sexistes.

3. El Govern ha de promoure continguts creats per do-
nes en l’àmbit de la societat de la informació i del co-
neixement.

4. Els poders públics de Catalunya han d’impulsar pro-
grames per a incrementar la presència de les dones en 
els estudis tècnics, tecnològics i del sector de les tec-
nologies de la informació i la comunicació.

Article 27. Accés de les dones a les tecnologies 
de la informació i la comunicació

1. Els poders públics de Catalunya, de manera espe-
cífica, han de facilitar l’accés de les dones i de les en-
titats que defensen els drets de les dones a l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunicació, amb 
mesures i programes de formació que eradiquin les 
barreres que dificulten l’ús en igualtat de condicions 
dels recursos tecnològics, amb una atenció especial als 
col·lectius en risc d’exclusió social i de l’àmbit rural.

2. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, les administracions públiques de Cata-
lunya han d’incorporar l’objectiu de la igualtat efec-
tiva de dones i homes en les polítiques de promoció i 
d’inclusió digital, i han de fomentar la difusió de con-
tinguts creats per dones.

Article 28. Universitats i recerca

1. L’educació en valors a què fa referència l’article 5 de 
la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya, ha d’incloure necessàriament:
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a) La promoció de la introducció de la perspectiva de 
gènere d’una manera transversal i dels estudis sobre 
la contribució de les dones al llarg de la història en 
tots els àmbits del coneixement i en l’activitat acadè-
mica i investigadora, que s’han d’incloure en el cur-
rículum dels graus i dels programes de postgrau. La 
presentació de les sol·licituds d’acreditació dels graus 
i postgraus ha d’anar acompanyada d’un informe que 
detalli, si s’escau, com s’ha incorporat la perspectiva 
de gènere en el pla d’estudis o, si no s’ha fet, del pla de 
millora previst per a fer-ho possible.

b) L’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en to-
tes les seves comunicacions.

c) La formació en coeducació de les persones que du-
en a terme tasques docents, especialment de les que 
cursen estudis de magisteri o ciències de l’educació i, 
si escau, en els estudis de grau, postgrau, màster i doc-
torat destinats a la formació de mestres, professors i 
educadors, d’acord amb el model coeducatiu a què fa 
referència l’article 21.

2. Per a complir l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva 
de dones i homes en l’àmbit universitari i de la recer-
ca, les universitats han de:

a) Potenciar el treball de les dones investigadores i llur 
participació en els grups de recerca i fer visibles llurs 
aportacions en els àmbits científics i tècnics.

b) Garantir la formació de llur personal en matèria de  
perspectiva de gènere i de les dones en cadascuna  
de les disciplines acadèmiques.

c) Crear mòduls o cursos específics en matèria de 
perspectiva de gènere i de les dones en cadascuna  
de les disciplines acadèmiques.

3. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els 
centres i institucions de recerca catalans han de:

a) Garantir la igualtat efectiva de dones i homes en la 
carrera docent i en la carrera investigadora, i també 
entre el personal d’administració i serveis, i promoure 
la representació equilibrada de dones i homes en els 
diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells de presa 
de decisions.

b) Aprovar, a l’efecte del que estableix la lletra a, un 
pla d’igualtat en l’accés, la promoció i les condicions 
laborals del personal d’administració i serveis i del 
personal docent i investigador, que inclogui mesures 
específiques dirigides al col·lectiu d’estudiants, i tam-
bé dissenyar i implementar una política de contrac-
tació de personal inclusiva que tingui en compte la 
formació específica de les persones que fan part dels 
comitès de selecció per a evitar tota discriminació de 
gènere en els processos de selecció de personal.

c) Donar informació i assessorament per a prevenir 
qualsevol tipus de discriminació, d’assetjament sexual 
o assetjament per raó de sexe i altres formes de violèn-
cia masclista.

d) Garantir que les avaluacions del personal docent i 
investigador dutes a terme pels òrgans pertinents tin-
guin en compte la perspectiva de gènere i la no-discri-
minació, ni directa ni indirecta, per raó de sexe.

e) Valorar com a trets positius, en les convocatòries 
d’ajuts a projectes de recerca o altres ajuts a la recerca 
de caràcter col·lectiu, al costat dels criteris per a garan-
tir la qualitat i l’excel·lència:

1r. Que els grups estiguin integrats pel 40% o més de 
dones, i que una dona n’exerceixi la direcció en els 
àmbits de recerca en què les dones són poc presents.

2n. Que els projectes incorporin la perspectiva de gè-
nere i de les dones o tinguin per objecte estudis sobre 
la situació de les dones.

f) Aplicar mesures d’acció positiva i dotar-se dels me-
canismes de cooperació interinstitucional que contri-
bueixin a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe –màxima expressió de la desigualtat 
entre sexes–, que garanteixin aquesta prevenció i que 
permetin de donar una resposta adequada a les denún-
cies o reclamacions que es puguin formular en aquest 
sentit a qualsevol membre de la comunitat universi-
tària.

g) Crear mòduls o cursos específics en matèria de 
perspectiva de gènere i de les dones en la proposta 
curricular obligatòria de les facultats i dels estudis re-
coneguts per les universitats catalanes.

h) Dur a terme accions per a equilibrar la presència de 
tots dos sexes en totes les disciplines, especialment en 
aquelles en què un dels dos sexes es troba significati-
vament infrarrepresentat.

i) Retre comptes davant els organismes públics res-
ponsables de la política universitària respecte al grau 
de compliment dels objectius que estableix aquest ar-
ticle.

Article 29. Formació en l’àmbit de les 
associacions i els col·legis professionals

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar cur-
sos de formació de caràcter general i específic desti-
nats a les associacions professionals, els col·legis pro-
fessionals i els consells de col·legis professionals que 
exerceixen llur activitat en l’àmbit territorial de Cata-
lunya, per a millorar-ne els coneixements amb relació 
als drets de les dones i la perspectiva de gènere.

Article 30. Esports

1. Les polítiques esportives s’han de planificar d’acord 
amb el que estableix l’article 1 i, en concret, han de:

a) Garantir la igualtat efectiva de dones i homes per a  
practicar activitat física i esport, tant de lleure com de 
competició, a tots els nivells, inclosos els científics, 
tècnics, de control de les competicions, serveis mèdics 
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i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de projec-
ció i representació social.

b) Fomentar la incorporació, la participació i la conti-
nuïtat de les dones en l’esport en totes les etapes de la 
vida, i incloure programes de conscienciació i foment 
de la presència de dones en els òrgans de decisió es-
portius i de dirigents esportives.

c) Incorporar indicadors de perspectiva de gènere en 
els diferents àmbits de l’esport a Catalunya.

d) Elaborar protocols i mecanismes de prevenció i ac-
tuació davant de la violència masclista en la pràctica 
esportiva i en l’esport en general.

e) Fomentar i protegir el model d’esport en edat esco-
lar per a promoure i facilitar l’accés d’infants i joves a 
les activitats físiques i esportives, sota criteris de coe-
ducació en valors, inclusió, cohesió social i lluita con-
tra les desigualtats, amb l’objectiu de formar persones 
compromeses amb la societat i amb el foment de la 
igualtat entre homes i dones.

f) Fomentar el patrocini i la difusió en els mitjans de 
comunicació d’activitats esportives en què la partici-
pació de les dones sigui minoritària, i fixar els ajuts 
públics destinats a les modalitats esportives practica-
des majoritàriament per dones.

2. Les polítiques esportives han de tenir en compte els 
aspectes següents:

a) Són factors rellevants per a la concessió d’ajuts, pre-
mis i subvencions a les entitats esportives la promoció 
d’una oferta d’activitats esportives per a infants que si-
gui equilibrada pel que fa a la perspectiva de gènere, i 
també l’aplicació de mesures internes per a facilitar la 
participació de les dones en els llocs de direcció d’en-
titats i clubs.

b) Les administracions esportives catalanes no poden 
participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o 
activitats esportives que siguin sexistes o discrimina-
toris per raó de sexe.

c) Els estudis i les recerques en l’àmbit de les ciències 
de l’activitat física i l’esport promoguts per les admi-
nistracions esportives catalanes o subvencionats amb 
diner públic han d’introduir l’estudi de les diferències 
i les desigualtats entre dones i homes, per a ampliar i 
aprofundir el coneixement sobre les realitats, les ex-
pectatives, les necessitats i les aportacions de les do-
nes a l’esport en totes les etapes de la vida.

d) L’educació en l’esport ha d’incloure de manera pre-
ferent el principi de coeducació i ha de fomentar la 
formació en valors coeducatius tant dels professors 
d’educació esportiva com de les persones que fan de 
monitors, entrenadors i tècnics, mitjançant activitats 
formatives i programes de formació continuada.

e) Elaborar programes i materials didàctics per a fo-
mentar l’esport de lleure i l’esport en edat escolar 

igualitaris i amb valors socials, i promoure la visibi-
litat de les dirigents esportives, esportistes i entrena-
dores d’elit.

f) Equiparar premis i beques d’un mateix esport entre 
homes i dones.

Article 31. Valor econòmic del treball 
domèstic i de cura de persones

1. La Generalitat ha de fer, periòdicament, estimaci-
ons del valor econòmic del treball domèstic i de cura 
d’infants i de persones grans o dependents fet a Cata-
lunya, i ha d’informar la societat catalana sobre el re-
sultat d’aquestes estimacions per a donar-ne a conèixer 
la importància econòmica i social.

2. Les administracions públiques han de tenir en 
compte les dades sobre el valor econòmic del treball 
domèstic i de cura de persones en el disseny de les po-
lítiques econòmiques i socials.

Secció tercera. Treball, ocupació i empresa

Article 32. Promoció de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit 
laboral

1. Per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats 
de dones i homes en l’àmbit laboral, els poders públics 
han de:

a) Millorar l’ocupabilitat i l’ocupació de les dones pel 
que fa a l’accés, la presència, la permanència i les con-
dicions de treball. Amb aquest objectiu, han de:

1r. Elaborar plans actius d’ocupació biennals per a 
incentivar l’ocupació estable i de qualitat de les do-
nes i afavorir-ne la contractació a jornada completa. 
Aquests plans i mesures han d’incloure estudis d’im-
pacte de gènere i d’edat i prestar una atenció especial a 
l’atur femení de llarga durada.

2n. Incorporar la perspectiva de gènere en la planifica-
ció de la formació professional, ocupacional, contínua 
i per a la inserció laboral.

3r. Incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i ho-
mes en els processos de selecció, la classificació pro-
fessional, la valoració dels llocs de treball, les retribu-
cions i la promoció professional.

4t. Adoptar mesures per a incrementar el percentatge 
de dones en sectors, ocupacions o professions en què 
són poc presents.

5è. Fomentar les iniciatives d’emprenedoria engegades 
per dones.

6è. Adoptar les mesures necessàries per a eliminar to-
tes les discriminacions directes i indirectes derivades 
de la maternitat.
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7è. Fomentar la presència de dones en les carreres tèc-
niques.

b) Vetllar especialment per fer efectius els principis de 
l’article 3, i en aquest sentit:

1r. Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fa-
ses del procediment d’inserció laboral i garantir una 
representació equilibrada de dones i homes en els pro-
grames i les actuacions que es duguin a terme.

2n. Incorporar la perspectiva de gènere en les políti-
ques actives d’ocupació.

3r. Incorporar de manera progressiva mòduls especí-
fics de gènere en els programes de les diferents políti-
ques actives d’ocupació.

4t. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny 
de la formació que rebi el personal que intervé en el 
procés d’orientació i d’inserció laboral, amb una espe-
cial atenció als professionals que atenen el públic des 
de les oficines de treball, amb l’objectiu de garantir 
una inserció laboral lliure d’estereotips sexistes.

2. Per a promoure la igualtat de tracte i d’oportuni-
tats de dones i homes en l’àmbit laboral, els poders 
públics han de dur a terme les actuacions específiques 
següents:

a) Dur a terme actuacions, plans i programes destinats 
a les dones amb dificultats específiques d’inserció la-
boral.

b) Promoure l’accés de les dones a llocs directius i de 
comandament i crear un pla per a incentivar les em-
preses a adoptar mesures específiques per a garan-
tir la representació equilibrada de dones i homes en 
els llocs de direcció i en els consells d’administració. 
Avaluar de manera continuada l’impacte d’aquestes 
actuacions i prendre les mesures adequades per a llur 
compliment efectiu.

c) Garantir el compliment del principi d’igualtat retri-
butiva de dones i homes i promoure la incorporació de 
la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials 
amb impacte en la retribució del personal, i establir 
mecanismes perquè les empreses hagin d’adoptar me-
sures per a diagnosticar i eliminar la bretxa salarial i 
per a fixar retribucions i complements d’una manera 
transparent i amb perspectiva de gènere.

d) Promoure una major diversificació professional de 
les dones en el mercat laboral i eliminar la segrega-
ció horitzontal, adoptant les mesures necessàries per 
a facilitar no només la incorporació de les dones en 
els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats 
i alhora més estratègics i de major projecció professio-
nal, sinó també la dels homes en els sectors tradicio-
nalment feminitzats, i vetllant perquè els sectors fe-
minitzats siguin revaloritzats socialment i tinguin el 
mateix reconeixement i les mateixes condicions labo-
rals que els altres.

e) Establir, prenent com a referència les recomanacions 
elaborades per la Comissió d’Igualtat i Temps de Tre-
ball del Consell de Relacions Laborals, mecanismes 
que permetin de donar resposta a les denúncies i recla-
macions per assetjament sexual o per raó de sexe, amb 
l’objectiu de garantir que les empreses compleixin el 
protocol per a la prevenció i l’abordatge d’aquests d’as-
setjaments. En aquest tipus de denúncies i reclamaci-
ons, cal aplicar el principi d’inversió de la càrrega de 
la prova, segons el qual quan la part actora o interes-
sada al·legui aquest tipus d’assetjament i n’aporti indi-
cis fonamentats, correspon a la part demandada, o a 
qui s’imputi l’assetjament, l’aportació d’una justifica-
ció objectiva i raonable, suficientment provada, de les 
mesures adoptades i de llur proporcionalitat.

f) Impulsar mesures que afavoreixin la implantació de 
nous horaris que permetin, en termes d’igualtat d’opor-
tunitats, el desenvolupament professional i la compa-
tibilització de la vida laboral i personal. Aquests nous 
horaris han de contribuir a la millora tant de la quali-
tat de vida dels treballadors com de la competitivitat i 
l’eficiència empresarials.

g) Elaborar, en el si de la Comissió d’Igualtat i Temps 
de Treball del Consell de Relacions Laborals, recoma-
nacions perquè els convenis col·lectius prevegin un sis-
tema de valoració de llocs de treball i grups profes-
sionals que n’avaluï les funcions i les responsabilitats 
sobre la base de criteris neutres i comuns entre treba-
lladors d’ambdós sexes i tingui en compte la perspec-
tiva de gènere.

3. El departament de la Generalitat competent en ma-
tèria d’empresa i ocupació ha de dur a terme el segui-
ment i l’avaluació dels plans d’igualtat per mitjà del 
Registre Públic de Plans d’Igualtat i mitjançant les ac-
tuacions pertinents de l’autoritat laboral competent.

Article 33. Prevenció de l’assetjament sexual  
i de l’assetjament per raó de sexe a les empreses

1. Les empreses han d’adoptar mesures específiques, 
negociades amb la representació legal dels treballa-
dors, per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, i també promoure condicions de tre-
ball que evitin aquests tipus d’assetjament.

2. Les empreses han d’arbitrar procediments especí-
fics per a donar resposta a les denúncies o les reclama-
cions que pugui formular qui hagi estat objecte d’as-
setjament.

3. Els representants dels treballadors han de contribuir 
activament a la prevenció de l’assetjament sexual i de 
l’assetjament per raó de sexe sensibilitzant els treballa-
dors i informant la direcció de l’empresa dels compor-
taments detectats que puguin propiciar-lo.

4. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de se-
xe en el treball tenen la consideració de discriminació 
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directa per raó de sexe, sens perjudici de la tipificació 
com a delicte.

Article 34. Pla d’acció de suport a les empreses 
destinat al foment de la igualtat de tracte  
i d’oportunitats de dones i homes en el treball

1. El Govern, a proposta del departament competent 
en matèria d’empresa i ocupació, ha d’elaborar, amb 
caràcter quadriennal, un pla d’acció de suport a les 
empreses destinat a promoure i incorporar la igualtat 
de tracte i d’oportunitats en llurs organitzacions.

2. El pla d’acció de suport a les empreses destinat al fo-
ment de la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones  
i homes en el treball, que ha d’especificar la dotació 
econòmica i els mecanismes d’avaluació correspo-
nents per a cadascuna de les línies d’actuació, ha d’in-
cloure:

a) Programes de suport a les empreses per a elaborar 
i aplicar plans d’igualtat, amb una atenció especial a 
les petites i mitjanes empreses de fins a dos-cents cin-
quanta treballadors.

b) Programes de suport i d’assessorament per a incor-
porar la figura del professional d’igualtat de dones i 
homes a les empreses, com ara la de tècnic superior de 
promoció d’igualtat de gènere o la d’agent d’igualtat  
de dones i homes a les empreses.

c) Programes de suport per a projectes destinats de 
manera específica a la promoció de la igualtat de trac-
te i d’oportunitats de dones i homes en el treball i a 
l’afavoriment de la conciliació de la vida personal i la-
boral dels treballadors de tots dos sexes, amb l’establi-
ment d’un horari laboral flexible i adaptat a les neces-
sitats del personal i de les empreses.

d) El procediment i les condicions necessàries perquè 
les empreses puguin accedir a les mesures que esta-
bleix.

e) Les condicions per a l’atorgament i la difusió del 
distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igual-
tat efectiva de dones i homes en el treball, a què fa re-
ferència l’article 35.

f) Mesures de conciliació laboral i familiar.

Article 35. Distintiu català d’excel·lència 
empresarial en matèria d’igualtat efectiva  
de dones i homes en el treball

1. Es crea el distintiu català d’excel·lència empresarial 
en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el 
treball per a reconèixer les empreses que promouen 
polítiques d’igualtat.

2. L’Institut Català de les Dones, d’acord amb les con-
dicions que estableix el pla d’acció de suport a les 
empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes en el treball, atorga 
el distintiu català d’excel·lència empresarial en matèria 

d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, amb 
l’aprovació prèvia pel plenari del Consell Nacional de 
Dones de Catalunya.

3. Pot optar al distintiu d’excel·lència empresarial en 
matèria d’igualtat qualsevol empresa, pública o priva-
da, que apliqui polítiques d’igualtat efectiva en el tre-
ball en l’àmbit territorial de Catalunya. No hi poden 
concórrer les empreses que vulnerin el que disposa 
l’article 36 ni les empreses que en els dos anys ante-
riors a la convocatòria de la concessió del distintiu ha-
gin estat objecte de sanció ferma per l’autoritat laboral 
per pràctiques discriminatòries o perquè no complei-
xen llurs obligacions en matèria d’igualtat de dones i 
homes.

4. Els criteris que cal tenir en compte per a regular 
les condicions per a la concessió del distintiu d’excel-
lència empresarial en matèria d’igualtat, que té una 
durada quadriennal, són els següents:

a) Tenir una representació equilibrada de dones i ho-
mes en tots i cada un dels grups i categories profes-
sionals.

b) Adoptar mesures per a la millora de l’accés a l’ocu-
pació i la promoció professional de les dones en els 
sectors, ocupacions i professions en què siguin poc 
presents.

c) Promoure l’accés de les dones als òrgans de direcció 
per a garantir la representació equilibrada de tots dos 
sexes que estableix l’article 32.

d) Implantar les garanties corresponents per a aplicar 
criteris igualitaris de retribució de dones i homes, i 
també l’adequada valoració de llocs de treball tenint 
en compte la perspectiva de gènere.

e) Adoptar mesures per a implantar formes flexibles i 
horaris racionals d’organització del temps de treball, 
que facin possible la coresponsabilitat de dones i ho-
mes en el treball domèstic i de cura de persones i que 
permetin de conciliar la vida personal i laboral.

f) Adoptar mesures contra l’assetjament sexual i l’as-
setjament per raó de sexe, incloent-hi les accions pre-
ventives i sancionadores i l’elaboració d’un protocol de 
prevenció.

g) Fer servir llenguatges inclusius no sexistes ni an-
drocèntrics i publicitat no sexista en la comunicació 
interna, els productes, els serveis i el màrqueting de 
l’empresa.

h) Elaborar i aplicar un pla d’igualtat a l’empresa, en el 
cas que no hi estigui obligada per la normativa vigent.

i) Fer actuacions relatives a la responsabilitat social 
corporativa destinades a promoure condicions d’igual-
tat de dones i homes en el si de l’empresa.

j) Tenir establert un permís de paternitat, de caràcter 
individual i intransferible, de quatre setmanes conse-
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cutives des del finiment del permís de maternitat, afe-
git al permís que estableix la legislació vigent.

k) Promoure polítiques efectives de flexibilitat empre-
sarial.

l) Tenir en compte en el pla d’igualtat de l’empresa tot 
altre indicador que l’organisme competent consideri 
que afavoreix la igualtat efectiva de dones i homes.

5. El distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’i-
gualtat efectiva de dones i homes en el treball, d’acord 
amb el que estableix l’article 10, pot ésser tingut en 
compte com a criteri d’adjudicació en la contractació 
del sector públic.

6. L’Institut Català de les Dones pot revocar el distin-
tiu català d’excel·lència empresarial en matèria d’igual-
tat efectiva de dones i homes en el treball en el cas que 
es deixin de complir les condicions per les quals fou 
atorgat.

Article 36. Plans d’igualtat a les empreses

1. Totes les empreses estan obligades a respectar la 
igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, 
amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destina-
des a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 
entre dones i homes. Aquestes mesures s’han de nego-
ciar i, si s’escau, acordar amb els representants legals 
dels treballadors en la forma que determini la legisla-
ció vigent. En aquest sentit, han d’elaborar i aplicar un 
pla d’igualtat:

a) Les empreses amb més de dos-cents cinquanta tre-
balladors, d’acord amb el que estableix l’article 46 de 
la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igual-
tat 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’au-
toritat laboral així ho hagi acordat en un procés san-
cionador.

2. Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’ela-
boració i la implantació de plans d’igualtat a les em-
preses no incloses en l’apartat 1.

3. Els plans d’igualtat han d’incloure actuacions de ra-
cionalització d’horaris que facilitin la conciliació de 
les responsabilitats professionals amb la vida personal 
i familiar dels treballadors.

4. Les empreses de menys de dos-cents cinquanta tre-
balladors poden elaborar i implantar plans d’igualtat 
amb la consulta prèvia als representants dels treballa-
dors.

5. El Registre Públic de Plans d’Igualtat, adscrit al de-
partament competent en matèria laboral, és l’instru-
ment per a l’exercici de les funcions a què fa referència 
l’article 5.q. En aquest registre s’hi han d’inscriure tant 
els plans d’igualtat de les empreses que estan obliga-

des a tenir-los d’acord amb el que estableix l’apartat 1 
com els plans de les empreses que els elaborin volun-
tàriament.

Article 37. Qualificacions professionals

Les administracions públiques de Catalunya, en l’àm-
bit de llurs competències, han de:

a) Assegurar la incorporació de la perspectiva de gè-
nere en el catàleg de qualificacions professionals.

b) Garantir que la definició dels perfils professionals 
del catàleg de qualificacions professionals no inclo-
gui estereotips sexistes ni cap mecanisme d’exclusió 
de gènere.

c) Vetllar perquè siguin incloses com a noves quali-
ficacions professionals activitats que duen a terme de 
manera gairebé exclusiva les dones.

d) Incloure la figura del professional d’igualtat de gè-
nere en el sistema de qualificacions professionals.

Article 38. Promoció de mesures d’igualtat 
efectiva en els convenis col·lectius

El Consell de Relacions Laborals, per mitjà de la Co-
missió de Convenis Col·lectius de Catalunya, ha d’ana-
litzar i avaluar periòdicament el contingut dels conve-
nis col·lectius des d’una perspectiva de gènere, emetre 
dictàmens de recomanacions i propostes, si escau, i 
promoure la inclusió de mesures d’igualtat en els con-
venis col·lectius.

Article 39. Responsable sindical d’igualtat

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 vet-
llar específicament per la igualtat de tracte i d’oportu-
nitats en el marc de la negociació col·lectiva.

2. Les funcions del responsable sindical d’igualtat, que 
té l’obligació de formar-se en matèria d’igualtat d’opor-
tunitats 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 matèria 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.

3. Per a dur a terme les funcions a què fa referència 
l’apartat 2, les organitzacions sindicals han de desig-
nar un responsable sindical d’igualtat que tingui la ti-
tulació específica en matèria d’igualtat i gènere. Si el 
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delegat sindical no disposa d’aquesta titulació, s’ha de 
garantir que adquireixi la formació específica.

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 40. Presència de dones i homes  
en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, i també 
els òrgans de representació del personal a l’empresa, 
han de promoure una representació paritària dels dos 
sexes en la negociació col·lectiva mitjançant mesures 
d’acció positiva.

2. L’Administració pública competent per al control de 
la legalitat dels convenis col·lectius ha de requerir a les 
empreses el full estadístic de convenis amb les dades 
significatives sobre la presència de dones en la comis-
sió negociadora i en l’àmbit d’aplicació dels convenis i 
acords col·lectius.

Article 41. Incorporació de la perspectiva 
de gènere en els expedients de regulació 
d’ocupació

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.

2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar 
un pla d’acompanyament social en els expedients de 
regulació d’ocupació han d’incorporar la perspectiva i 
l’impacte de gènere en totes les mesures que l’integrin.

3. La Inspecció de Treball ha de controlar el compli-
ment de l’obligació a què fa referència l’apartat 2, i 
adoptar les mesures que escaiguin.

4. La Inspecció de Treball, en els casos d’acomiada-
ment col·lectiu, ha de verificar que no es doni cap fet 
discriminatori per raó de sexe i ha d’elaborar un infor-
me preceptiu, que en deixi constància.

Article 42. Incorporació de la perspectiva  
de gènere en les actuacions de la Inspecció  
de Treball

1. La Inspecció de Treball de Catalunya ha d’incor-
porar la perspectiva de gènere en les seves activitats, 
i garantir la formació adequada del seu personal i la 
realització d’actuacions específiques sobre el compli-
ment de la legislació relativa a la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes en el treball.

2. La planificació anual de les actuacions de la Inspec-
ció de Treball ha d’incorporar com a objectius especí-
fics la vigilància de les normes sobre igualtat d’opor-
tunitats de dones i homes en l’accés a l’ocupació i en 
el treball.

3. L’Administració de la Generalitat ha de dotar la Ins-
pecció de Treball de recursos humans i econòmics su-
ficients per a exercir d’organisme de control i segui-
ment de les mesures en matèria d’igualtat que afecten 
l’àmbit de les relacions laborals, de la implementació 
dels plans d’igualtat i de l’acompliment de les mesures 
per a una vida lliure de violència masclista en l’àmbit 
laboral.

Article 43. Inclusió de la perspectiva de gènere 
en els programes de seguretat i salut laboral

1. Per a fer efectiu el principi primer de l’article 3, el 
departament competent en matèria de seguretat i sa-
lut laboral, amb la col·laboració dels diferents depar-
taments del Govern i la resta d’administracions i enti-
tats competents, han de tenir en compte les necessitats 
específiques de les dones i llurs característiques ana-
tòmiques, fisiològiques, culturals i psicosocials en el 
disseny de polítiques, estratègies i programes de segu-
retat i de salut, i establir les mesures necessàries per a 
abordar-ho adequadament.

2. Les polítiques públiques han de visualitzar i aug-
mentar la conscienciació sobre les desigualtats de 
gènere en l’àmbit laboral, i garantir l’establiment  
de programes de formació específica destinats als tre-
balladors, a l’empresariat i als serveis de prevenció 
en matèria de seguretat i salut laboral des d’una pers-
pectiva de gènere, que fomentin l’ús de metodolo gies 
d’avaluació i d’intervenció sobre les condicions de tre-
ball que siguin sensibles a les qüestions de gènere.

3. Els departaments competents en matèria de salut 
i seguretat i de salut laboral han de registrar, degu-
dament desglossats per sexe, edat i ocupació, els pro-
cessos d’incapacitat temporal, tant per contingèn cies 
comunes com per contingències professionals, a fi 
d’identificar dades poblacionals rellevants sobre les 
malalties que afecten les treballadores. Aquesta infor-
mació s’ha d’integrar en la diagnosi necessària per a 
elaborar els plans d’igualtat a què fa referència l’arti-
cle 15.

4. Els departaments competents en matèria de salut i 
seguretat i de salut laboral han de fomentar la recolli-
da i el tractament de la informació existent als centres 
d’atenció primària i a les mútues d’accidents de tre-
ball i malalties professionals, desglossada per sexes,  
a fi d’identificar riscos específics en les treballadores a 
causa de llur activitat laboral.

Article 44. Prevenció de riscos laborals  
a l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció 
de riscos laborals i en aplicació del principi primer de 
l’article 3, és obligació de les empreses tenir en comp-
te, 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 
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als factors de risc per a la fertilitat i per a l’embaràs i 
la lactància.

2. Les empreses han de formar el personal sobre la 
diferent exposició als factors de risc segons el sexe, i 
també sobre els riscos per a la fertilitat, l’embaràs i la 
lactància.

Article 45. Impuls i promoció d’accions  
de l’economia social, el treball autònom  
i l’emprenedoria de les dones

En aplicació del principi primer de l’article 3, són 
obligacions de les administracions públiques de Ca-
talunya:

a) Prestar una atenció especial a les treballadores au-
tònomes econòmicament dependents en el disseny, 
l’aplicació i l’avaluació de les polítiques de foment i 
promoció del treball autònom i d’emprenedoria.

b) Impulsar les iniciatives empresarials promogudes 
majoritàriament per dones en l’accés als programes de 
suport de l’emprenedoria, de l’economia social i co-
operativa i del treball autònom, i prestar una atenció 
especial a les iniciatives emmarcades en sectors, pro-
fessions i ocupacions en què són poc presents.

c) Fomentar que les societats de garantia recíproca 
que siguin beneficiàries d’ajuts públics estableixin 
fons específics destinats a afavorir la constitució i la 
consolidació d’iniciatives empresarials promogudes 
per dones.

d) Crear programes de microcrèdits o altres instru-
ments de finançament per a projectes de dones empre-
nedores.

Secció quarta. Polítiques socials

Article 46. Accions sobre els usos del temps

En aplicació dels principis segon i quart de l’article 3, 
l’Administració competent ha de dur a terme les ac-
cions següents:

a) Analitzar les desigualtats i les diferències existents 
entre dones i homes en els usos del temps i aplicar po-
lítiques que tinguin en compte de manera integral la 
percepció i la visió del temps segons els diversos àm-
bits quotidians i permetin d’implantar horaris de tre-
ball més personalitzats i flexibles.

b) Impulsar l’equilibri en la valoració i la distribució 
del temps dedicat al treball de mercat i al treball do-
mèstic i de cura de persones tenint en compte el temps 
personal i el cicle de vida, i aplicar polítiques actives 
de sensibilització, coresponsabilitat, conscienciació i 
capacitació destinades als homes.

c) Implantar polítiques actives i de sensibilització que 
reconeguin la importància del treball domèstic i de cu-
ra de persones per a la sostenibilitat de la vida quoti-

diana, que en posin de manifest el valor social i eco-
nòmic, que afirmin la necessitat d’assumir-les amb 
coresponsabilitat entre dones i homes i que contribu-
eixin a la socialització del treball de cura de persones.

d) Elaborar programes de suport per a incentivar bo-
nes pràctiques en matèria de gestió del temps de treball 
i d’impuls del teletreball, amb l’objectiu de facilitar a 
totes les organitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei i amb especial atenció a les petites i mit-
janes empreses, la conciliació de la vida personal, fa-
miliar i laboral.

e) Promoure mesures de conciliació de la vida perso-
nal i laboral en les activitats de formació professional 
inicial i formació professional per a l’ocupació, i tam-
bé d’inserció laboral, destinades a la millora de l’ocu-
pabilitat de les persones, especialment de les dones. 
En aquest sentit:

1r. Els centres i les entitats que imparteixen activitats 
formatives han de procurar d’adequar l’emplaçament 
i els horaris a les necessitats de conciliació de la vida 
personal, familiar i formativa dels alumnes.

2n. L’Administració pública competent ha de promou-
re la realització de programes de formació per mitjà 
de les noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i 
permetre l’organització flexible del temps de formació.

f) Acompanyar els ens locals, les empreses i els orga-
nismes del seu àmbit competencial en la implantació 
de plans i mesures que contribueixin a millorar l’equi-
libri en l’ús del temps.

Article 47. Polítiques de benestar social  
i família

Per a fer efectiu els principis primer i sisè de l’article 3 
en l’àmbit de les polítiques de benestar social, és obli-
gació de les administracions públiques:

a) Establir programes de cohesió social i d’inclusió es-
pecífics per als col·lectius de dones més desfavorits o 
subjectes a situacions de discriminació o a desigual-
tats que n’afecten o en vulneren el ple exercici dels 
drets com a ciutadanes i, especialment:

1r. Garantir la igualtat efectiva de dones i homes grans 
per a eliminar les discriminacions sexistes i fer pos-
sible l’expressió i la garantia dels drets de les dones 
grans perquè puguin desenvolupar llur potencial i llurs 
habilitats en societat. Amb aquesta finalitat les admi-
nistracions públiques han d’elaborar i executar normes 
que protegeixin les dones grans de qualsevol forma 
de violència, promoure’n la participació social, garan-
tir-los el dret a l’educació, a la cultura i a les activitats 
de lleure, fomentar-los la pràctica d’activitat física i 
vetllar perquè els mitjans de comunicació no en difon-
guin imatges estereotipades.

2n. Dissenyar programes integrals per a dones en si-
tuació de precarietat econòmica i risc d’exclusió social 
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i establir programes específics per a dones pertanyents 
a minories ètniques i dones immigrants.

3r. Garantir la igualtat efectiva de dones i homes amb 
diversitat funcional per a eliminar les discrimina-
cions sexistes, i fer possible l’expressió i la garantia 
dels drets de les dones amb discapacitat perquè puguin 
desenvolupar llur potencial i llurs habilitats en socie-
tat. Amb aquesta finalitat les administracions públi-
ques han d’adoptar i executar mesures que protegeixin 
les dones amb discapacitat de qualsevol forma de vio-
lència, promoure’n la participació social, garantir-los 
el dret a l’educació, a la cultura i a les activitats de 
lleure, fomentar-los la pràctica d’activitat física i vet-
llar perquè els mitjans de comunicació no en difon-
guin imatges estereotipades.

b) Dissenyar polítiques que facilitin l’autonomia de les 
persones dependents i afavoreixin l’eliminació de les des-
igualtats socioeconòmiques i de gènere que es produei-
xen en la cura de persones dependents a la llar, i establir 
els serveis públics i comunitaris de proximitat necessaris 
per a garantir una oferta suficient, assequible i de quali-
tat per a l’atenció de les persones en situació de depen-
dència.

c) Desenvolupar polítiques de suport a les famílies que:

1r. Incorporin el reconeixement de la diversitat fami-
liar, garanteixin el dret a un entorn afectiu o familiar 
adequat i eliminin la discriminació per opció sexual 
o per transsexualitat, garantint la llibertat de decisió 
individual. Aquestes polítiques han d’assegurar la in-
corporació de la necessitat que es doni un valor posi-
tiu al paper que tradicionalment han tingut les dones 
en l’àmbit familiar com a cuidadores i proveïdores de 
benestar, i també fer que els homes s’impliquin com 
a coresponsables en els treballs d’aquest àmbit, tant 
els domèstics com els de cura d’infants i de persones 
grans o dependents.

2n. Incloguin mesures per a garantir els drets d’in-
fants, adolescents i joves d’acord amb el que estableix 
la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència, i lluitar especial-
ment contra la pobresa infantil i les desigualtats entre 
famílies.

3r. Impulsin programes de formació que afavoreixin la 
implicació de les famílies en la coeducació dels fills, 
d’acord amb el que estableix l’article 21, i promoguin 
la participació i la coresponsabilització de pares i ma-
res en l’educació i la cura dels infants.

4t. Impulsin programes específics de suport integral a 
les famílies monoparentals.

5è. Impulsin la creació d’espais de socialització per a 
infants, joves i adults que permetin de reforçar els vin-
cles socials i compartir els coneixements relatius a la 
criança i la cura de persones.

6è. Incrementin les responsabilitats i la dedicació dels 
homes de totes les edats a les tasques domèstiques i de 
cura de persones.

7è. Creïn i incrementin les prestacions i els serveis de 
proximitat necessaris per a afavorir l’exercici de les 
responsabilitats familiars, i també les prestacions per 
a l’atenció a la infància.

d) Actuar sobre les causes de la feminització de la po-
bresa i impulsar les mesures necessàries, en el marc de 
la legislació sobre renda garantida de ciutadania, per a 
eradicar la pobresa en dones grans.

Article 48. Polítiques de salut i serveis

1. Les administracions públiques de Catalunya compe-
tents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs com-
petències respectives, han de prendre les mesures ne-
cessàries per a:

a) Prevenir i tractar les malalties que afecten especial-
ment les dones.

b) Prevenir i tractar les malalties que tenen un impacte 
diferencial en les dones.

c) Garantir una detecció precoç de les situacions de 
violència masclista com a fenomen que afecta en gran 
mesura la salut de les dones.

2. Les administracions públiques de Catalunya compe-
tents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs com-
petències respectives, per a garantir de manera integral 
la salut afectiva, sexual i reproductiva, han de:

a) Incloure en les polítiques educatives, des de primà-
ria, la difusió de continguts relatius a la salut afecti-
va, sexual i reproductiva, amb una atenció especial als 
adolescents, joves i grups de població vulnerables.

b) Garantir la inclusió del consell reproductiu dins de 
la cartera de serveis de les unitats d’atenció a la salut 
sexual i reproductiva, i facilitar l’accés universal als 
mètodes contraceptius segurs, amb una atenció espe-
cial a les adolescents.

d) Potenciar l’apoderament de les dones en la presa de  
decisions respecte a l’anticoncepció i les mesures  
de prevenció de les malalties de transmissió sexual.

e) Afavorir l’autonomia de les dones en l’embaràs, el 
part i la lactància.

f) Garantir que les dones puguin rebre la prestació  
de la interrupció de l’embaràs, per mitjà dels centres de  
la xarxa sanitària de responsabilitat pública, segons la 
normativa vigent.

g) Tenir una cura especial de les dones que viuen soles 
i en precarietat econòmica.

h) Treballar perquè la cura de les persones en l’àmbit 
familiar sigui compartida per homes i dones, d’acord 
amb el que disposa l’article 47.c.1r.
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3. Les administracions públiques de Catalunya com-
petents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs compe-
tències respectives, han de prendre les mesures ade-
quades per a prevenir i detectar la mutilació genital 
femenina, i informar les dones afectades, incloses les 
menors d’edat, sobre la possibilitat, si s’escau, de rever-
tir o mitigar, per mitjà de mecanismes sanitaris d’in-
tervenció quirúrgica, els efectes de la mutilació prac-
ticada.

4. Les enquestes de salut han d’introduir com a va-
riables indicadors sensibles a la detecció de desigual-
tats de salut per raó de sexe i gènere i han de tenir en 
compte la diversitat de dones, tant en el diagnòstic, la 
prevenció i el tractament com en el tracte dispensat en 
els serveis.

5. Els instruments de planificació sanitària i els plans 
d’acció comunitària han d’incorporar la perspectiva de 
gènere en totes les fases, i també fomentar la partici-
pació dels diferents col·lectius de defensa dels drets de 
les dones.

6. La formació dels professionals de la salut ha de ga-
rantir que la pràctica clínica doni resposta a les neces-
sitats i les expectatives en salut pel que fa al sexe i al 
gènere, i ha d’incloure el coneixement de la fisiopato-
logia de les dones en els diferents sistemes orgànics i 
la formació per a detectar les situacions de violència 
masclista i les pràctiques de control sexual.

7. Les administracions públiques de Catalunya com-
petents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs 
compe tències respectives, han de garantir la infor-
mació destinada a les dones amb relació a la salut, i 
acompanyar-les en les diferents etapes vitals, amb la 
mínima medicalització possible en l’embaràs i el part.

Article 49. Recerca en ciències de la salut

1. Les administracions públiques de Catalunya compe-
tents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs competèn-
cies respectives, han de garantir que es facin investiga-
cions científiques sobre la morbiditat diferencial entre 
dones i homes, que tinguin en compte les diferències 
biomèdiques entre sexes, i també les diferències i els 
condicionaments socials, culturals i educacionals que 
afecten la salut, aplicant criteris i paràmetres no an-
drocèntrics.

2. Els protocols de treball i els dissenys de recerca han 
d’ésser sensibles a les diferències entre dones i homes, 
i incloure ambdós sexes en els paràmetres d’anàlisi a 
aquest efecte.

3. Les administracions públiques han de promoure 
investigacions sobre patologies que afecten especial-
ment les dones.

4. L’administració sanitària ha d’incorporar en els es-
tudis d’investigació i d’opinió sobre els serveis sanita-
ris, i també en les enquestes de salut, indicadors que 
permetin de conèixer les dades relatives a dones i ho-

mes, tant de manera desagregada per sexes com de 
manera global.

5. Les administracions públiques han de promoure 
que en tot tipus d’estudis de ciències de la salut s’inclo-
gui de manera transversal la salut de les dones.

Article 50. Apoderament de les dones  
del món rural

1. L’Administració de la Generalitat ha de posar en va-
lor la funció de les dones com a eix estratègic per al 
desenvolupament rural. En aquest sentit, ha de:

a) Vetllar per incorporar la perspectiva de gènere en 
les actuacions sobre desenvolupament rural.

b) Garantir la igualtat d’oportunitats i la plena partici-
pació de les dones, amb equitat i en tots els àmbits del 
món rural, molt especialment en els processos de pla-
nificació i execució de les polítiques públiques.

2. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar per 
la presa de decisions de les dones com a mesura per a  
lluitar contra la despoblació, l’escassa presència de 
dones i l’empobriment en l’àmbit rural i, en concret,  
ha de:

a) Potenciar el desenvolupament d’activitats que gene-
rin ocupació i afavoreixin la incorporació de les dones 
del món rural a l’àmbit laboral i contribueixin a evi-
tar-ne el despoblament.

b) Facilitar l’accés a la formació de les dones del món 
rural.

c) Contribuir a eliminar la bretxa digital de gènere i 
territorial amb mecanismes que facilitin i impulsin 
l’accés a les tecnologies de la informació i la comuni-
cació de les dones del món rural.

d) Vetllar per aconseguir la plena participació social 
de les dones del món rural, i també perquè participin 
plenament en els òrgans de direcció d’empreses i as-
sociacions.

e) Incentivar la cotitularitat de dones i homes a les ex-
plotacions agràries.

f) Promoure la representació paritària de dones i ho-
mes en els càrrecs de decisió de les organitzacions 
agràries.

3. Per a fer efectius els principis primer i sisè de l’arti-
cle 3, les polítiques agrícoles, ramaderes, agroalimen-
tàries, forestals i pesqueres han de:

a) Fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de 
les dones en aquests àmbits, reconèixer i fer visible 
llur contribució al manteniment de les explotacions fa-
miliars, i promoure les xarxes de proximitat i de ser-
veis socials per a atendre els infants, la gent gran i les 
persones dependents.
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b) Potenciar les iniciatives empresarials d’emprenedo-
res i les actuacions de desenvolupament agrari i pes-
quer promogudes per dones.

c) Facilitar la incorporació de dones joves als sectors 
agrícola, ramader, agroalimentari, forestal i pesquer.

Article 51. Cooperació al desenvolupament  
i foment de la pau

1. Les polítiques de cooperació al desenvolupament i 
de foment de la pau, els plans, els documents de plani-
ficació, seguiment i avaluació estratègics, els proces-
sos d’actuació i de diàleg polític i les relacions insti-
tucionals han d’incorporar la perspectiva integrada de 
gènere basada en els drets humans.

2. La política de cooperació al desenvolupament i fo-
ment de la pau de la Generalitat ha de fomentar canvis 
de coneixements, d’actituds i de pràctiques, estructu-
res i mecanismes en tots els àmbits amb la finalitat de 
transformar les relacions desiguals de poder i eradicar 
les desigualtats entre dones i homes, impulsant actua-
cions específiques i positives per a l’apoderament de 
les dones, que en potenciïn les capacitats i el prota-
gonisme en els processos de desenvolupament i de fo-
ment de la pau, amb l’objectiu de:

a) Fomentar el repartiment del poder polític i la par-
ticipació plena i igualitària en la presa de decisions a 
tots els nivells.

b) Enfortir l’apoderament individual o personal i col-
lectiu, en els àmbits econòmic, polític, social i cultu-
ral, per a assolir la igualtat efectiva de dones i homes 
tant en l’accés com en el control i l’ús dels recursos i 
els beneficis.

c) Garantir l’accés igualitari i el control sobre les opor-
tunitats del desenvolupament.

d) Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i 
l’exigibilitat d’aquests drets per part de les dones en 
condicions d’igualtat efectiva i de no-discriminació 
davant la llei i en la pràctica quotidiana.

e) Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels 
drets de les dones, que han de permetre transformar 
les estructures que perpetuen les desigualtats entre do-
nes i homes.

f) Fomentar la participació plena i el protagonisme de 
les dones en els processos de prevenció, transforma-
ció i resolució de conflictes violents i de construcció 
de la pau.

g) Impulsar l’educació per al desenvolupament i la 
sensibilització social amb relació a la igualtat de gè-
nere i l’apoderament de les dones des de la perspectiva 
coeducativa.

h) Fomentar la integració de la perspectiva de gènere 
en l’acció humanitària.

Article 52. Tràfic, explotació sexual  
i prostitució

1. El Govern ha de crear programes d’assessorament 
per a les dones que han estat víctimes de tràfic o ex-
plotació sexual i fer-ne un tractament integral amb els 
objectius següents:

a) Evitar que cap dona pugui ésser obligada a prosti-
tuir-se, ésser explotada sexualment o ésser víctima de 
tràfic sexual.

b) Reforçar la persecució del proxenetisme.

c) Crear les condicions necessàries per a eradicar l’ex-
plotació sexual infantil.

d) Afavorir la reinserció social de les dones víctimes 
de tràfic o explotació sexual.

2. El Govern ha de promoure el control dels anuncis 
de contactes en els mitjans de comunicació. Es con-
sideren il·lícits els missatges i els anuncis que promo-
guin la discriminació de les dones, la situació de do-
mini en l’àmbit sexual, conductes humiliants i les que, 
per l’expressió amb què es concreti l’anunci o per la 
imatge, afavoreixin aquest tipus d’abusos o de violèn-
cia masclista.

Secció cinquena. Medi ambient, urbanisme, 
habitatge i mobilitat

Article 53. Planificació de les polítiques de 
medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat

1. Per a fer efectius els principis a què fa referència 
l’article 3, les polítiques de medi ambient, urbanisme, 
habitatge i mobilitat han de:

a) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fa-
ses del disseny, la planificació, l’execució i l’avaluació 
urbanístics, per a posar en igualtat de condicions, en el 
disseny i en la configuració dels espais urbans, les ne-
cessitats i les prioritats derivades del treball de mercat 
i del domèstic i de cura de persones, i també per a col-
laborar a eliminar les desigualtats existents.

b) Promoure la participació ciutadana de les dones i de 
les associacions de defensa dels drets de les dones en 
els processos de disseny urbanístic, i fer-ne el corres-
ponent retorn.

2. Les administracions públiques de Catalunya, per a 
complir les mesures a què fa referència l’apartat 1, han 
de garantir:

a) La formació en perspectiva de gènere del personal 
tècnic i polític que es dedica a la planificació urbanís-
tica i en els àmbits de la mobilitat, l’habitatge i el medi 
ambient.

b) La planificació en els àmbits de medi ambient, ur-
banisme, habitatge i mobilitat basada en estudis amb 
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estadístiques segregades per sexe, que permetin de de-
tectar les desigualtats mesurables.

c) Els estudis d’impacte de gènere i les mesures cor-
rectores pertinents per a minimitzar els impactes di-
ferencials en tota actuació urbanística, d’habitatge, de 
mobilitat o de medi ambient.

d) L’aplicació d’una política urbanística que tendei-
xi a crear ciutats compactes, mixtes i pròximes, que 
mantinguin la relació amb la natura, on es redueixi la 
presència i la prioritat del vehicle privat i s’introduei-
xin mesures per a millorar i densificar les àrees mo-
nofuncionals residencials. En aquest sentit, la política 
urbanística ha de preveure la descentralització de ser-
veis, de manera que la construcció d’infraestructures i 
l’ordenació del sòl donin resposta a les necessitats de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, dis-
minuint els temps de desplaçament i garantint l’acces-
sibilitat dels serveis en igualtat d’oportunitats.

e) Equipaments públics amb instal·lacions que facili-
tin els usos i cobreixin les necessitats de tothom. En 
aquest sentit, i en la mesura que sigui possible, cal ha-
bilitar zones per a l’atenció d’infants, especialment per 
a disposar de canviadors de bolquers, accessibles tant 
per a homes com per a dones.

f) L’elaboració de programes actius i dotats de recur-
sos suficients per a la promoció de l’accés a l’habitatge 
de col·lectius en risc d’exclusió social, amb una atenció 
especial a les famílies monoparentals.

g) La creació de mecanismes per a promoure que, en 
cas d’arrendament d’habitatges, quan sigui per a pa-
relles o famílies, els contractes es facin a nom de tots 
dos membres de la parella.

h) En la concessió d’ajuts públics per a rehabilitació 
o reformes d’habitatges, la inclusió com a beneficiaris 
de tots dos membres de la parella, sempre que així ho 
vulguin els interessats.

i) Una planificació de la mobilitat que doni prioritat 
als temps dels desplaçaments i que tingui en compte 
l’accessibilitat en els itineraris quotidians relacionats 
amb l’organització de la vida personal, associativa, fa-
miliar, domèstica i laboral.

Secció sisena. Justícia i seguretat

Article 54. Justícia

1. Els serveis i els centres d’execució penal han d’in-
corporar la perspectiva de gènere en els programes 
de tractament, rehabilitació i inserció sociolaboral de 
persones internes, i en aquest sentit:

a) Els centres d’execució penal han de tenir programes 
de tractament específics per als diferents col·lectius de 
dones, amb una atenció especial a dones joves, emba-
rassades i mares, i també transsexuals, d’acord amb 

el que estableix aquesta llei. Aquests programes han 
d’ésser aplicats per equips d’intervenció professional 
qualificada, han de tenir en compte l’habilitació d’es-
pais adaptats a les necessitats de les dones internes i 
fomentar-ne la reinserció amb criteris no sexistes.

b) Els serveis i els centres d’execució penal han de 
desenvolupar programes formatius destinats a homes 
i dones interns amb l’objectiu de sensibilitzar-los sobre 
la igualtat de dones i homes i capacitar-los per a actuar 
en societat en termes d’igualtat efectiva.

c) Els centres d’execució penal han de reforçar l’aten-
ció mèdica i psicològica amb perspectiva de gènere i 
també l’educació sexual i reproductiva.

d) L’Administració de la Generalitat ha de vetllar per-
què les activitats orientades a la inserció laboral en els 
centres d’execució penal no perpetuïn els rols de gè-
nere.

2. L’Administració de la Generalitat ha de garantir 
els mitjans humans i materials necessaris, i també la 
formació necessària del personal, en l’àmbit judicial 
i penitenciari, per a la prevenció de totes les mani-
festacions de violència masclista i la protecció de les 
víctimes, i també generar serveis i assegurar el tracta-
ment integral de les internes que l’han patida.

3. Amb relació a la prevenció de la violència masclista 
i la protecció de les víctimes a què fa referència l’apar-
tat 2, els programes de treball dels serveis i els centres 
d’execució penal han de tenir en compte la intervenció 
i el tractament especialitzat de les persones que com-
pleixen condemna per haver comès delictes relacionats 
amb la violència masclista, i incloure tallers d’autoes-
tima per a dones que n’han estat víctimes.

4. L’Administració de la Generalitat ha d’oferir forma-
ció específica en gènere, igualtat i drets de les dones a 
tots els professionals que treballen en centres peniten-
ciaris i judicials i, específicament:

a) Als equips d’assessorament tècnic penal, formats 
per professionals de la psicologia i del treball social 
especialitzats en l’àmbit judicial, concretament en la 
realització d’anàlisis pericials psicològiques, socials i 
psicosocials.

b) Als cossos penitenciaris, amb l’objectiu d’evitar 
l’estigmatització de les internes i l’exercici de micro-
masclismes contra les dones.

c) Als cossos judicials, amb l’objectiu d’evitar la per-
petuació d’actituds i l’estigmatització de les dones que 
delinqueixen.

5. L’Administració de la Generalitat, per mitjà del Pla 
director d’equipaments penitenciaris, ha d’incorporar 
la perspectiva de gènere en la planificació de les instal-
lacions, els equipaments i els proveïments dels centres 
penitenciaris. En aquest sentit, ha de vetllar perquè:
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a) En els centres penitenciaris les dones tinguin les 
mateixes garanties i qualitat en els serveis i les infra-
estructures que els homes.

b) Els centres d’execució penal facilitin l’accés a les 
activitats esportives a dones i homes en igualtat de 
condicions.

c) Es garanteixin els drets de les dones embarassades 
en els centres penitenciaris i disposin de les condi-
cions necessàries per a criar-hi i educar-hi els fills.

6. L’Administració de la Generalitat ha de promoure el 
treball comunitari i familiar per a eradicar l’estigma-
tització que pateixen les dones que delinqueixen.

Article 55. Seguretat

1. Per a fer efectius els principis primer i sisè de l’ar-
ticle 3, el departament competent en matèria de segu-
retat ha de:

a) Tenir en compte la diferent percepció de la seguretat 
de dones i homes i incloure la perspectiva de gènere en 
les enquestes de victimització, en l’anàlisi de la realitat 
de la seguretat a Catalunya, en les diagnosis de segu-
retat dels espais públics, i també en la definició de les 
polítiques i en l’adopció de mesures de prevenció i de 
protecció relacionades amb l’autonomia personal i l’ús 
dels espais, tant públics com privats.

b) Establir les mesures necessàries per a eradicar la 
violència masclista a nivell comunitari.

c) Promoure el treball amb els homes perquè no exer-
ceixin cap tipus de violència masclista.

2. El departament competent en matèria d’urbanisme 
ha de:

a) Promoure un model de seguretat que incorpori la 
perspectiva de les dones en el planejament urbanístic. 
Amb aquesta finalitat el planejament ha de vincular el 
disseny urbà i la violència masclista, per a evitar en-
torns i elements que puguin provocar situacions d’in-
seguretat per a les dones.

b) Eradicar la percepció d’inseguretat en els espais pú-
blics, per mitjà de mesures que en garanteixin a la vi-
sibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de re-
correguts, i que els dotin d’usos i activitats diversos, 
intergeneracionals i que fomentin la presència de gent 
diversa.

Secció setena. Estadístiques i estudis

Article 56. Adequació d’estadístiques i estudis

Les administracions públiques de Catalunya, per a ga-
rantir la integració efectiva de la transversalitat en la 
perspectiva de gènere, han de:

a) Incloure sistemàticament la variable del sexe en to-
tes les estadístiques, enquestes i recollida de dades que 
duguin a terme.

b) Establir nous indicadors estadístics que permetin 
de conèixer millor les diferències en els rols socials, 
les necessitats, les condicions, els valors i les aspiraci-
ons de dones i homes en cada situació, circumstància 
i estadi de la vida, i incloure aquests indicadors en les 
operacions estadístiques.

c) Dissenyar mecanismes i introduir indicadors esta-
dístics per a millorar el coneixement de la incidència 
d’altres variables que siguin generadores de discrimi-
nacions múltiples en els diferents àmbits d’intervenció.

d) Explotar les dades de què es disposa amb l’objectiu 
de conèixer les situacions, les condicions, les aspiraci-
ons i les necessitats de dones i homes en els diferents 
àmbits d’intervenció.

e) Revisar i, si escau, adequar les definicions estadís-
tiques existents per a contribuir al reconeixement i la 
valoració del treball de les dones i evitar l’estereotipa-
ció negativa de determinats col·lectius.

Capítol V. Mesures per a garantir  
el compliment de la Llei

Secció primera. Defensa de la igualtat de dones 
i homes

Article 57. El Síndic de Greuges

1. El Síndic de Greuges, d’acord amb les atribucions 
que li assignen l’Estatut d’autonomia i la Llei 24/2009, 
del 23 de desembre, és l’òrgan encarregat de la de-
fensa dels drets i les llibertats en matèria de no-dis-
criminació per raó de gènere que puguin haver estat 
vulnerats per l’actuació d’institucions o persones, tant 
publiques com privades, i, especialment, exerceix les 
funcions següents:

a) Practicar investigacions, tant d’ofici com a instància 
de part, per a aclarir possibles situacions de discrimi-
nació directa o indirecta per raó de sexe.

b) Facilitar vies de negociació i fer recomanacions a 
persones físiques i jurídiques amb la finalitat de cor-
regir situacions o pràctiques discriminatòries per raó 
de sexe, i fer un seguiment del compliment d’aquestes 
recomanacions.

c) Fer l’assessorament i l’assistència a la ciutadania da-
vant de possibles situacions de discriminació per raó 
de sexe.

e) Vetllar pel compliment i l’aplicació efectiva d’aques-
ta llei i assumir la tutela del dret fonamental a la igual-
tat efectiva de dones i homes.

f) Analitzar i avaluar el grau de compliment d’aques-
ta llei.
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g) Estudiar la legislació i la jurisprudència antidiscri-
minatòries i elaborar propostes de nova legislació o de 
reforma legislativa.

2. El Govern ha de proposar un conveni de col-
laboració a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i al 
Síndic de Greuges, en el termini de sis mesos a comp-
tar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Secció segona. Estadística i recerca per a 
assolir la igualtat efectiva de dones i homes

Article 58. Observatori de la Igualtat  
de Gènere

1. Es crea l’Observatori de la Igualtat de Gènere ads-
crit a l’Institut Català de les Dones, com a òrgan asses-
sor del Govern i garant del compliment d’aquesta llei 
quant al treball de dades i estadística i la recerca sobre 
les desigualtats entre dones i homes.

2. L’Observatori de la Igualtat de Gènere pot propo-
sar al Govern estratègies per a corregir situacions de 
desigualtat de les dones a Catalunya.

3. Els estudis de l’Observatori de la Igualtat de Gènere 
han de prioritzar les àrees de la violència de gènere, la 
situació laboral i la imatge pública de les dones.

4. Les funcions, la composició, el funcionament i les 
diferents àrees d’intervenció de l’Observatori de la 
Igualtat de Gènere s’han d’establir per reglament, en 
el procediment d’elaboració del qual han de participar 
les entitats de defensa dels drets de les dones.

Secció tercera. Règim sancionador

Article 59. Infraccions

1. Les infraccions administratives en matèria d’igual-
tat de dones i homes es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) Negar-se a col·laborar amb els serveis d’inspecció de 
la Generalitat.

b) No facilitar la tasca en l’acció investigadora dels 
serveis d’inspecció de la Generalitat.

3. Són infraccions greus:

a) Obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció de la 
Generalitat o negar-se totalment a col·laborar-hi.

b) Fer actes o imposar clàusules en els negocis jurí-
dics que constitueixin o causin discriminació per raó 
de sexe.

c) No aprovar els plans d’igualtat en els centres i les 
empreses que estan obligats a fer-ho per disposició le-

gal, un cop hagin estat requerits per aquest motiu per 
l’autoritat laboral.

d) Reincidir en la comissió de dues o més infraccions 
lleus.

4. Són infraccions molt greus:

a) Exercir qualsevol comportament, de naturalesa 
sexual o no, en funció del sexe d’una persona, que 
atempti intencionadament contra la seva dignitat i li 
creï un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.

b) Exercir qualsevol tracte desfavorable a les dones re-
lacionat amb l’embaràs o la maternitat.

c) Exercir qualsevol represàlia o tracte advers contra 
una persona com a conseqüència d’haver presentat una 
queixa, una reclamació, una denúncia, una demanda o 
un recurs de qualsevol tipus dirigit a impedir-ne la dis-
criminació o a exigir el compliment efectiu del princi-
pi d’igualtat de tracte de dones i homes.

d) Reincidir en la comissió de dues o més infraccions 
greus.

Article 60. Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa 
d’una quantia equivalent a l’import mensual de l’in-
dicador de renda de suficiència de Catalunya, corres-
ponent 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 advertèn-
cia escrita.

2. Per la comissió d’infraccions greus s’imposa una o 
més de les sancions següents:

a) Una multa per una quantia equivalent a l’import de 
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya cor-
responent a un període d’entre tres mesos i un dia i set 
mesos.

b) La prohibició de rebre ajuts o subvencions públics 
per un període d’un any.

c) La prohibició de contractar amb l’Administració de 
la Generalitat, els organismes autònoms i els ens pú-
blics que en depenen per un període d’un any.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus s’imposa 
una o més de les sancions següents:

a) Una multa per 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.

b) La prohibició de rebre ajuts o subvencions per un 
període de dos anys. En cas de reincidència o reitera-
ció, la prohibició pot ésser per un màxim de cinc anys.

c) La prohibició de contractar amb l’Administració de 
la Generalitat, els organismes autònoms i els ens pú-
blics que en depenen per un període d’entre un any i 
un dia i tres anys.
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4. Per a concretar les sancions que escaigui d’imposar 
i, si escau, per a graduar la quantia de les multes i la 
durada de les sancions temporals, les autoritats com-
petents han de mantenir la proporció adequada entre 
la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció 
o 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 següents:

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’in-
fractor.

b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a 
persones o béns i la situació de risc creada o mantin-
guda.

c) La reincidència o la reiteració.

d) La discriminació múltiple i la victimització secun-
dària.

e) La transcendència econòmica i social de la infracció.

f) L’incompliment reiterat dels advertiments o reco-
manacions previs de la Inspecció de Serveis Socials.

g) El caràcter permanent o transitori de la situació de 
risc creada per la infracció.

h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes 
infringides, en qualsevol moment del procediment ad-
ministratiu sancionador, si encara no s’ha dictat una 
resolució.

5. L’objectiu de la sanció ha d’ésser la prevenció, la dis-
suasió, la reparació i la correcció dels perjudicis que 
hagi causat o pugui causar la discriminació.

Article 61. Responsables

1. Són responsables de les infraccions tipificades per 
aquesta llei les persones físiques o jurídiques, públi-
ques o privades, que, per acció o omissió, incorren en 
els supòsits d’infracció establerts per aquesta secció.

2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diver-
sos responsables i no sigui possible determinar el grau 
de participació de cadascun en la comissió de la in-
fracció.

Article 62. Competència i procediment

1. La competència per a incoar els expedients admi-
nistratius del règim sancionador d’aquesta llei i la im-
posició de les sancions correspon a la persona titular 
de la secretaria general del departament competent en 
matèria d’igualtat de dones i homes.

2. Els òrgans competents per a iniciar, instruir i re-
soldre els expedients sancionadors han d’aplicar la 
normativa de procediment sancionador aplicable als 
àmbits de competència de l’Administració de la Ge-
neralitat, d’acord amb els principis de legalitat, com-

petència, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat, pro-
porcionalitat, prescripció i prohibició de doble sanció.

3. Si l’òrgan competent, durant la fase d’instrucció, 
considera que la potestat sancionadora amb relació a 
la presumpta conducta infractora correspon a una al-
tra administració pública, ha de posar aquest fet en el 
seu coneixement i li ha de trametre l’expedient corres-
ponent.

Article 63. 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 divuit mesos.

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 64. Concurrència amb l’ordre 
jurisdiccional penal

1. No es poden sancionar els fets que ja hagin estat 
sancionats penalment o administrativament, en els su-
pòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fo-
nament.

2. En els casos en què l’òrgan administratiu consideri 
que les infraccions poden ésser constitutives de delic-
te o falta, 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 sen-
tència ferma o resolució que posi fi al procediment, o 
fins que el Ministeri Fiscal no comuniqui la improce-
dència d’iniciar o de continuar les actuacions. En els 
casos en què no s’estimi l’existència de delicte o falta 
penal, l’òrgan administratiu ha de continuar el proce-
diment sancionador i considerar provats els fets que ho 
hagin estat en seu judicial.

Disposicions addicionals

Primera. Avaluació de l’impacte social  
de la Llei

El Govern, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, 
en el termini de cinc anys a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta llei, ha de dur a terme una avaluació de 
l’impacte social de la Llei, amb la participació de tots 
els sectors implicats i dels òrgans consultius que s’hi 
estableixen. L’informe s’ha de trametre al Parlament 
de Catalunya.

Segona. Inclusió de clàusules d’igualtat  
en contractes i subvencions

En el termini de sis mesos a comptar des de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, el Govern ha d’elaborar i apro-
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var, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, 
una norma sobre la inclusió de clàusules relacionades 
amb la igualtat de dones i homes en contractes i sub-
vencions en l’àmbit d’actuació de l’Administració de la 
Generalitat.

Tercera. Comissió Interdepartamental  
per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

1. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones passa a denominar-se 
Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes.

2. Totes les referències a la Comissió Interdeparta-
mental per a la Igualtat d’Oportunitats per a les Dones 
en la normativa vigent s’entenen fetes a la Comissió 
Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones 
i Homes.

Quarta. Òrgans responsables de l’aplicació  
de la transversalitat

El Govern, mitjançant decret, en el termini d’un any a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’atri-
buir a un òrgan dels diferents departaments de la Ge-
neralitat, organismes autònoms i organismes públics 
vinculats o dependents de l’Administració de la Gene-
ralitat la responsabilitat de l’aplicació de la transversa-
litat de la perspectiva de gènere en la planificació, la 
gestió i l’avaluació de les seves polítiques, i establir-ne 
les funcions d’acord amb l’article 8.2.

Cinquena. Revisió de les denominacions 
d’institucions i òrgans públics

En el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, s’han de revisar i modificar, si escau, les 
denominacions de les institucions i els òrgans depen-
dents de les administracions públiques de Catalunya 
per a garantir que respectin els principis de llenguatge 
no sexista ni androcèntric.

Sisena. Pla per a la igualtat de gènere  
en el sistema educatiu

1. El Govern, a proposta del departament competent 
en matèria d’educació i en el termini de dos anys a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’apro-
var i presentar al Parlament el Pla per a la igualtat de 
gènere en el sistema educatiu, a què fa referència la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

2. El Pla per a la igualtat de gènere en el sistema edu-
catiu ha d’incloure mesures específiques per a la igual-
tat de gènere en els diversos àmbits educatius, i també 
les mesures de prevenció de la violència de gènere i 
de discriminació positiva que siguin necessàries per 
a la consecució dels seus objectius. Aquestes mesures 
s’han de referir tant als continguts i mètodes d’ense-
nyament com a les activitats escolars i de lleure, i tam-

bé a la composició dels organismes escolars de caràc-
ter representatiu.

Setena. Usos lingüístics

El Govern ha d’emprendre, amb l’assessorament de 
l’Institut d’Estudis Catalans, si escau, les accions ne-
cessàries perquè s’estudiï l’aplicació d’usos lingüístics 
que permetin fer visibles les dones, que històricament 
no han estat tingudes en compte.

Disposicions transitòries

Primera. Representació paritària en òrgans 
col·legiats

1. En la primera renovació dels òrgans col·legiats de 
les administracions que es renoven periòdicament i 
de manera predeterminada que es dugui a terme pos-
teriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei, cal ate-
nir-se al principi de representació equilibrada. En la 
renovació immediatament següent, la paritat s’ha de 
complir en els termes que estableix aquesta llei.

2. En els òrgans col·legiats formats per membres desig-
nats per l’Administració, per membres nats o designats 
en representació d’organismes, entitats o col·lectius re-
presentatius de determinats interessos o per membres 
escollits per llur qualitat personal o professional, la 
paritat s’exigeix per als membres designats per l’Ad-
ministració i per als membres designats per cadascun 
dels organismes, entitats i col·lectius.

3. Els titulars dels òrgans de direcció dels poders pú-
blics han de tenir una composició equilibrada, que ha 
d’ésser paritària en el termini de cinc anys a comptar 
de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Accions sobre els usos del temps

El Govern, en el termini d’un any a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei, ha d’incorporar en el text 
d’aquesta llei, especialment en tot allò que actualitzi i 
concreti l’article 46, sobre usos del temps, les conclu-
sions de la comissió parlamentària que correspongui.

Disposició derogatòria

1. Es deroga la disposició transitòria setena de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

2. Es deroga l’article 26 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

3. Es deroguen totes les normes de rang igual o infe-
rior que s’oposin al que disposa aquesta llei o que la 
contradiguin.
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Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 11/1989

1. S’afegeix un nou apartat, el 3, a l’article 1 de la Llei 
11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català 
de la Dona, amb el text següent:

«3. Per a facilitar i reforçar el paper de garant del com-
pliment de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes 
i de l’aplicació de la seva transversalitat, l’Institut Ca-
talà de les Dones resta adscrit al Departament de la 
Presidència de la Generalitat.»

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

«Correspon a l’Institut Català de les Dones:

»a) Garantir, en col·laboració amb els departaments 
afectats, la prestació de serveis específics a favor de 
les dones.

»b) Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot 
tipus a les dones, mitjançant l’establiment de convenis 
amb entitats públiques i privades.

»c) Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis de 
recerca sobre matèries relacionades amb la problemà-
tica actual de les dones a Catalunya.

»d) Dissenyar, coordinar i impulsar l’elaboració del Pla 
estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern 
de la Generalitat, i també fer-ne el seguiment i l’ava-
luació.

»e) Impulsar l’elaboració dels plans de polítiques d’i-
gualtat de gènere de les administracions locals.

»f) Elaborar, amb la col·laboració dels diferents de-
partaments implicats, l’informe anual d’execució de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere a l’Adminis-
tració de la Generalitat.

»g) Elaborar i emetre els informes d’impacte de gène-
re i, en tot cas, els informes a què fan referència els ar-
ticles 36.3.b i 37.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
i l’article 64.3.d de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

»h) Elaborar els programes d’intervenció integral con-
tra la violència masclista del Govern amb la periodi-
citat que estableix l’article 84 de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.

»i) Elaborar els protocols per a una intervenció coordi-
nada contra la violència masclista d’acord amb el que 
estableix l’article 85 de la Llei 5/2008.

»j) Promoure i liderar la recerca en matèria de vio-
lència masclista i establir els acords de col·laboració 

necessaris en l’àmbit universitari i especialitzat per a 
dur-la a terme.

»k) Dissenyar, impulsar i coordinar les polítiques con-
tra la violència masclista.

»l) Divulgar les activitats, els serveis i les tasques duts 
a terme per l’Institut o per les associacions i les enti-
tats col·laboradores, mitjançant l’organització de fires, 
congressos o per qualsevol altre mitjà.

»m) Potenciar la participació de les dones en les decisi-
ons i les mesures que les afecten, i fomentar l’associa-
cionisme per a la defensa de llurs interessos.

»n) Recopilar informació i documentació sobre la si-
tuació actual de les dones a Catalunya.

»o) Vetllar pel compliment dels convenis i els acords 
internacionals en tot allò que afecta la promoció de les 
dones, i fer-ne possible la participació en els fòrums 
internacionals on se’n tracti la problemàtica.

»p) Vetllar perquè les disposicions per a l’assoliment 
de la igualtat efectiva de dones i homes de l’ordena-
ment jurídic s’adeqüin a les característiques concretes 
de cada territori, a fi de corregir desequilibris i impul-
sar les mesures més adequades a les necessitats dels 
diversos entorns que configuren la població de Catalu-
nya i la seva distribució territorial.

»q) Dur a terme l’assistència tècnica especialitzada a 
les administracions públiques catalanes per a incorpo-
rar la dimensió de gènere en el desenvolupament de les 
polítiques públiques.

»r) Promoure els espais de diàleg i cooperació institu-
cionals i, concretament, promoure la cooperació inter-
institucional amb les diverses administracions locals 
per mitjà d’espais de diàleg amb representants terri-
torials, amb l’objectiu de sumar recursos i aconseguir 
més impacte de les polítiques d’igualtat de gènere, i 
promoure la cooperació interinstitucional amb les uni-
versitats catalanes per mitjà d’espais per a compartir 
i crear coneixement en matèria de perspectiva de gè-
nere.

»s) Fer l’avaluació prèvia dels fets per a la personació 
de l’Administració de la Generalitat en processos pe-
nals de violència masclista d’una rellevància especial.

»t) Atorgar i revocar, si escau, el distintiu català d’excel-
lència empresarial en matèria d’igualtat efectiva de do-
nes i homes en el treball.

»u) Assumir les altres competències que li siguin en-
comanades pel Govern o li siguin assignades per les 
lleis.»

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

«1. L’Institut Català de les Dones es regeix pels òrgans 
següents:
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»a) La Direcció Executiva.

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

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

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

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

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

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

«Article 4 bis

»1. Corresponen a la Comissió Interdepartamental per 
a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes les funcions 
següents:

»a) Coordinar l’actuació dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat en matèria de polítiques d’i-
gualtat de gènere.

»b) Establir criteris i marcar pautes per a la interven-
ció operativa en aquesta matèria d’acord amb aques-
ta llei.

»c) Aprovar l’informe anual d’execució de la transver-
salitat de la perspectiva de gènere a l’Administració de 
la Generalitat.

»d) Establir anualment les prioritats del Govern en po-
lítiques d’igualtat de gènere.

»e) Impulsar i coordinar els programes operatius sec-
torials.

»f) Resoldre les qüestions tècniques que elevi la Co-
missió Tècnica Interdepartamental de la Igualtat Efec-
tiva de Dones i Homes.

»g) Complir-ne qualsevol altra que tingui atribuïda per 
reglament.

»2. La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes duu a terme les tasques de 
suport tècnic per mitjà de la Comissió Tècnica Inter-
departamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Ho-
mes.»

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

«Article 4 ter

»1. El Govern ha de constituir per decret, integrada en 
la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efec-
tiva de Dones i Homes, la Comissió Tècnica Interde-
partamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes 

com a interlocutora tècnica de suport tècnic i opera-
tiu, acompanyament i canalització de les polítiques 
d’igualtat de gènere dels departaments de l’Adminis-
tració de la Generalitat i de la resta d’institucions amb 
què es relaciona.

»2. El règim de funcionament, les competències i la 
composició de la Comissió Tècnica Interdepartamen-
tal de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes s’han 
d’establir per reglament.»

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

«Article 4 quater

»1. La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista és l’òrgan de co-
ordinació institucional de l’Institut Català de les Do-
nes en matèria de violència masclista.

»2. Corresponen a la Comissió Nacional per a una In-
tervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
les funcions d’impuls, seguiment, control i avalua-
ció de les actuacions de l’Administració en el tracta-
ment de la violència masclista, sens perjudici de les 
competències dels departaments de la Generalitat en 
aquest sentit.»

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

«Article 4 quinquies

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segona. Autorització per a refondre  
la Llei 11/1989

S’autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any a 
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, refongui 
en un text únic la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de cre-
ació de l’Institut Català de la Dona.

Tercera. Modificació de la Llei 5/2008

Es modifica l’article 82 de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que resta redactat de la manera següent:

«1. Es crea la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista, dependent 
de l’Institut Català de les Dones, com a òrgan especí-
fic de coordinació i assessorament institucionals en el 
compromís de fer efectiu el dret de no-discriminació 
de les dones.

»2. Les funcions de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
són impulsar, seguir, controlar i avaluar les actuacions 
en l’abordatge de la violència masclista, sens perjudici 
de les competències d’impuls, seguiment i control dels 
departaments de la Generalitat.

»3. S’han d’establir per reglament la composició, el 
funcionament i les competències de la Comissió Na-
cional per a una Intervenció Coordinada contra la Vio-
lència Masclista, i també la coordinació de la Comis-
sió amb altres òrgans.»

Quarta. Afectacions pressupostàries

1. Els preceptes que eventualment comportin despeses 
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produei-
xen efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de 

pressupostos de la Generalitat corresponent a l’exerci-
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

2. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i 
de les administracions locals catalanes han de consig-
nar els recursos necessaris per a garantir els objectius 
d’aquesta llei.

3. El contracte programa entre els ens locals i la Ge-
neralitat de Catalunya ha d’establir els objectius i les 
responsabilitats de finançament de les competències 
pròpies o delegades que els atribueix aquesta llei.

Cinquena. Desplegament

El Govern, en l’àmbit de les seves competències, ha 
d’aprovar en el termini de dos anys a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei les disposicions reglamen-
tàries que siguin necessàries per a aplicar-la i desple-
gar-la.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2015

El secretari segon La presidenta
Pere Calvó i Roca Núria de Gispert i Català

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1076/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la guerra de Síria
Tram. 250-01584/10

Adopció
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió 28, 26.06.2015, DSPC-C 759

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració, en la sessió tinguda el 26 de juny de 2015, 
ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la 
guerra de Síria (tram. 250-01584/10), presentada pel 
Marta Pascal i Capdevila, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Jordi Solé i Ferrando, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialista, 
Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i 
José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions oportunes davant del Go-
vern de l’Estat per a:
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a) Promoure que la comunitat internacional empren-
gui les accions necessàries per a protegir la població 
civil i per a prevenir que es cometin més crims de dret 
internacional, inclosos crims de guerra i de lesa hu-
manitat.

b) Instar el Consell de Seguretat de les Nacions Unides 
a remetre la situació de Síria al Tribunal Penal Inter-
nacional i ordenar la congelació d’actius del president 
Bashar Al-Assad i els seus col·laboradors propers.

c) Promoure que es posi fi immediatament a les trans-
ferències d’armes al Govern sirià, que s’impedeixi el 
flux d’armes i qualsevol altre tipus de suport militar a 
grups armats a Síria que es cregui que han dut a ter-
me greus violacions de drets humans o del dret inter-
nacional humanitari i que s’imposi immediatament un 
embargament global d’armes a les forces de l’Estat Is-
làmic a qualsevol país en què es trobin.

d) Incrementar el suport tècnic i financer al Pla de res-
posta regional per a Síria de les Nacions Unides.

e) Oferir una resposta d’acord amb els més de tres mi-
lions i mig de refugiats per mitjà de la posada en fun-
cionament del Programa de reassentament, de manera 
que s’incrementi el compromís adoptat pel Govern de 
l’Estat d’oferir cent trenta places durant el 2014 a ofe-
rir-ne unes vuit mil, que es calcula que seria la res-
posta adequada que l’Estat podria donar el 2016, amb 
prioritat per a dones i nenes en situació de risc, per-
sones amb necessitats mèdiques o amb discapacitats i 
altres persones amb necessitats especials de protecció.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dis-
posar d’un nombre significatiu de places de reassenta-
ment per a refugiats sirians a Catalunya i dels recursos 
suficients per a desenvolupar i executar els programes 
d’integració que calguin.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2015

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Lorena Vicioso Adria Jordi Solé i Ferrando

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i docu-
ments
Tram. 200-00046/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 636)

En el BOPC 636, a la pàg. 3, hi manca el certificat pre-
sentat pel Govern corresponent al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’ar-
xius i documents (reg. 120998), el qual es reprodueix 
a continuació:

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: 

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodu-
eix a continuació: 

«A proposta del conseller de Cultura, s’aprova l’Avant-
projecte de llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents, i s’autoritza l’es-
mentat conseller perquè el presenti al Parlament. Se 
sol·licita que es tramiti en lectura única.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 14 de juliol de 2015.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya
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4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
el Fons europeu d’inversions estratègiques
Tram. 354-00402/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
del GP SOC (reg. 107122).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 15.07.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre les conseqüències de les resolucions ju-
dicials que anul·len l’acord d’adjudicació del 
contracte de gestió del servei d’abastiment 
d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00430/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP C’s (reg. 119836).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 15.07.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la sentència del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya relativa a l’adjudicació del con-
tracte de gestió del servei de subministra-
ment d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat
Tram. 354-00434/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: GP ICV-EUiA (reg. 
119877).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost, 15.07.2015.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
d’Hisenda i presidenta de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè doni 
compte de les actuacions de l’Agència Tribu-
tària de Catalunya en la lluita contra el frau 
fiscal
Tram. 356-00975/10

Sol·licitud

Presentació: GP ICV-EUiA (reg. 101946).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.07.2015.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Patrimoni de la Generalitat davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre el trasllat de dependèn-
cies de la Generalitat a la Zona Franca
Tram. 356-01252/10

Sol·licitud

Presentació: Marc Vidal i Pou, juntament amb un altre 
diputat del GP ICV-EUiA (reg. 119585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.07.2015.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el procés 
de privatització i d’adjudicació de l’empresa 
pública Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00170/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 36 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
15.07.2015, DSPC-C 780.
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Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la decisió 
del Tribunal Suprem d’anul·lar l’adjudicació 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
repercussió d’aquesta decisió en les finan-
ces públiques de la Generalitat
Tram. 355-00171/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 36 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
15.07.2015, DSPC-C 780.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb els conse-
llers d’Economia i Coneixement i de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés d’adjudicació 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00220/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 36 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
15.07.2015, DSPC-C 780.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la Tresore-
ria de la Generalitat de Catalunya
Tram. 355-00226/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 36 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, tinguda el 
15.07.2015, DSPC-C 780.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Alba Garcia Sánchez, se-
cretària de la Dona i Cohesió Social de Co-
missions Obreres de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a ex-
plicar l’Informe sobre l’evolució de les des-
igualtats socials a Catalunya, elaborat pel 
Centre d’Estudis i Recerca Sindicals
Tram. 357-00787/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C  
779.

Compareixença de Ramon Codina davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre la iniciativa internacional Mobile 
Maritime Hub 2009-2050
Tram. 357-01293/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 43 de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C  
779.

4.75. DICTÀMENS DEL CONSELL DE 
GARANTIES ESTATUTÀRIES

Proposició de llei de modificació de l’article 6 
del text refós de la Llei de protecció dels ani-
mals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Dictamen del Consell de Garanties Estatutà-
ries
Reg. 121061 / Coneixement: Presidència 

del Parlament, 17.07.2015

A la presidenta del Parlament

Senyora,

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 2/2009, de 12 de 
febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, us tra-
meto, adjunta, còpia certificada del Dictamen 11/2015, 
d’aquest Consell, emès el 16 de juliol de 2015, sobre la 
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Proposició de llei de modificació de l’article 6 del Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008.

Atenatment,

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Joan Egea Fernàndez
President

Dictamen 11/2015, de 16 de juliol, sobre la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008

El Consell de Garanties Estatutàries, amb l’assistèn-
cia del president Joan Egea Fernàndez, del vicepresi-
dent Pere Jover Presa, dels consellers Eliseo Aja, Marc 
Carrillo i Jaume Vernet Llobet, del conseller secreta-
ri Àlex Bas Vilafranca, i dels consellers Francesc de 
Paula Caminal Badia, Joan Ridao Martín i Carles Jau-
me Fernández, ha acordat emetre el següent

Dictamen

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del 
Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, sobre la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(BOPC 606, de 19 de juny de 2015).

Antecedents

1. El dia 26 de juny de 2015 va tenir entrada al Consell 
de Garanties Estatutàries (Reg. núm. 4835) un escrit de  
la presidenta del Parlament de Catalunya en què es co-
municava al Consell la Resolució de la presidència del 
Parlament, del mateix dia, en la qual, segons el que 
preveuen els articles 16.1.b i 23.b de la Llei 2/2009, de 
12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, es 
va admetre a tràmit la sol·licitud de dictamen presenta-
da el dia 26 de juny de 2015 per una desena part dels 
diputats del Parlament, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, sobre l’adequació a l’Estatut i 
a la Constitució de la Proposició de llei de modificació 
de l’article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, i d’una 
manera especial del seu article únic.

2. El Consell de Garanties Estatutàries, en la sessió 
del dia 1 de juliol de 2015, després d’examinar la le-
gitimació i el contingut de la sol·licitud, la va admetre 
a tràmit i es va declarar competent per emetre el dic-
tamen corresponent, d’acord amb els articles 23 a 25 
de la seva Llei reguladora. Se’n va designar ponent el 
conseller senyor Marc Carrillo.

3. En la mateixa sessió, en aplicació de l’article 25, 
apartats 4 i 5, de la Llei 2/2009, va acordar adreçar-se 
als sol·licitants, al Parlament, a tots els grups parlamen-
taris i també al Govern, a fi de sol·licitar-los la informa-
ció i la documentació complementàries de què dispo-
sessin amb relació a la norma sotmesa a dictamen.

4. Finalment, després de les corresponents sessions de 
deliberació, es va fixar com a data per a la votació i per 
a l’aprovació del Dictamen el dia 16 de juliol de 2015.

Fonaments jurídics

Primer. L’objecte del Dictamen

Com hem indicat en els antecedents, s’ha sol·licitat el 
parer d’aquest Consell sobre la Proposició de llei de mo-
dificació de l’article 6 del Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 
(en endavant, Proposició de llei), que està en tràmit al 
Parlament de Catalunya.

En aquest primer fonament jurídic, precisarem l’objec-
te del Dictamen, exposant breument el contingut i la 
finalitat de la Proposició de llei i el context normatiu 
en què s’insereix, indicarem el precepte sobre el qual 
es demana dictamen i els motius en què es fonamenta 
la sol·licitud i, finalment, assenyalarem l’estructura que 
adoptarà el Dictamen per respondre-hi.

1. La Proposició de llei consta d’un únic article, una 
disposició derogatòria i dues de finals. Segons el seu 
preàmbul, «[s]eguint una trajectòria legislativa en la 
direcció d’augmentar la protecció dels animals a Ca-
talunya, és desig de la societat catalana de prohibir els 
espectacles de circ amb actuacions d’animals», ma-
nifestació genèrica que s’ha mantingut durant el trà-
mit parlamentari de la iniciativa, tot i que, en la part 
dispositiva, la prohibició finalment ha restat acotada 
específicament als animals que pertanyen a la fauna 
salvatge. La voluntat d’incloure aquesta prohibició la 
justifica, el mateix preàmbul, per les condicions de vi-
da d’aquests animals, destacant-ne específicament la 
privació de llibertat i els mètodes violents d’ensinistra-
ment a què són sotmesos. D’altra banda, al preàmbul 
també s’afirma que la utilització d’animals als circs fa 
incrementar el tràfic il·legal d’animals i la caça furtiva 
d’espècies protegides, és una font de perill per a les 
persones i transmet als infants un missatge educatiu 
contrari al respecte envers els éssers vius. Tot això, es 
conclou, quan avui existeix una altra mena de circs 
que ofereixen espectacles originals i extraordinaris 
sense necessitat d’exhibir animals.

L’article únic de la Proposició de llei addiciona una no-
va lletra, la g, a l’apartat 1 de l’article 6 del Text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008, de 15 d’abril (en endavant, Text re-
fós). Aquest apartat comença: «Es prohibeix l’ús d’ani-
mals en baralles i en espectacles o d’altres activitats si 
els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de 
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burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir 
la sensibilitat de les persones que els contemplen, com 
ara els següents», i continua amb una enumeració de 
sis activitats a les quals s’aplica aquesta interdicció:

«a) Baralles de gossos.

b) Baralles de galls.

c) Matances públiques d’animals.

d) Atraccions firals giratòries amb animals vius lligats 
i altres d’assimilables.

e) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.

f) Les corrides de toros i els espectacles amb toros que 
incloguin la mort de l’animal i l’aplicació de les sorts 
de la pica, de les banderilles i de l’estoc, i també els 
espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin 
lloc dins o fora de les places de toros, llevat de les fes-
tes amb toros o bous a què es refereix l’apartat 2.»

A aquest llistat, com hem dit, s’afegeix la lletra g, amb 
el contingut següent: «Els espectacles de circ amb ani-
mals que pertanyen a la fauna salvatge».

La disposició derogatòria de la Proposició de llei ex-
plicita la regla general, present en el nostre ordena-
ment, de derogació de les normes d’igual o inferior 
rang en cas que el seu contingut sigui contradictori 
amb la que s’aprova.

La disposició final primera imposa al Govern la crea-
ció, en un termini de tres mesos, de l’Observatori d’ava-
luació de l’ús d’animals en circs, integrat per experts 
i representants dels diferents col·lectius implicats, per 
tal de avaluar, abans que es compleixin dos anys des 
de l’entrada en vigor d’aquesta disposició, si les condi-
cions en què s’utilitzen els animals al circ, en els casos 
què no és prohibit per aquesta llei, són incompatibles 
amb el benestar d’alguna espècie, circumstància en la 
qual el Govern haurà de prohibir-ne l’ús mitjançant un 
reglament.

I, en darrer lloc, la disposició final segona estableix 
que la Llei entrarà en vigor al cap de dos anys de la se-
va publicació en el DOGC, llevat de la disposició final 
primera, que ho farà l’endemà d’aquesta publicació.

2. La utilització d’animals en els espectacles de circ cal 
emmarcar-la en el context de la legislació reguladora 
dels animals i dels espectacles. La regulació d’aquests 
últims apareix encapçalada per la Llei 11/2009, de  
6 de juliol, de regulació administrativa dels especta-
cles públics i les activitats recreatives, encara que tam-
bé hem de tenir present que, com estableix l’article 
27.1 de la recent Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, 
de protecció de la seguretat ciutadana, «[l]’Estat pot 
dictar normes de seguretat pública per als edificis i les 
instal·lacions en què se celebrin espectacles i activitats 
recreatives».

Quant als animals, la regulació general de la seva pro-
tecció en el nostre ordenament va aparèixer amb la 

Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, 
i està continguda actualment en el Text refós que re-
sulta modificat per la Proposició de llei. També és re-
llevant als efectes d’aquest Dictamen l’Ordre del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 28 de 
novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis 
zoològics de Catalunya, que complementa el Text re-
fós pel que fa a les condicions en què han de viure els 
animals salvatges als circs.

Per la seva banda, les Corts Generals van aprovar la 
Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels ani-
mals, en la seva explotació, transport, experimentació 
i sacrifici, i, mitjançant la recent Llei orgànica 1/2015, 
de 30 de març, per la qual es modifica la Llei orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, han de-
tallat molt el tipus penal de maltractament d’animals 
contingut en el seu article 337.

Tant la legislació catalana com l’estatal han estat dicta-
des per adaptar-se a la normativa comunitària i inter-
nacional sobre la qüestió, on cal destacar en l’actuali-
tat l’article 13 del Tractat de funcionament de la Unió 
Europea, que imposa tenir plenament en compte les 
exigències en matèria de benestar dels animals com a 
éssers sensibles i, en el tema que ens ocupa, el Regla-
ment (CE) 1739/2005 de la Comissió, de 21 d’octubre 
de 2005, pel qual s’estableixen els requisits zoosanita-
ris per al desplaçament d’animals de circ entre estats 
membres.

Finalment, i en allò que es refereix precisament a l’ob-
jecte d’aquest Dictamen, convé assenyalar que diverses 
ordenances de municipis catalans (com ara l’Ordenan-
ça sobre la protecció, la tinença i la venda d’animals de 
Barcelona, de 25 de juliol de 2014, en els seus art. 10.h 
i 51.3.m; l’Ordenança municipal sobre la protecció, la  
tinença i la venda d’animals de Lleida, de 23 de febrer de  
2007, en els art. 5.l i 36.2.g; l’Ordenança reguladora  
de la tinença d’animals de Santa Coloma de Gramenet, de  
27 de setembre de 2010, als art. 4.24 i 81.5, o l’Ordenan-
ça municipal sobre la tinença d’animals de Vilanova i la  
Geltrú, de 4 de maig de 2015, a l’art. 48) han prohibit  
la presència d’animals salvatges o de qualsevol tipus en 
els circs o bé la seva utilització en els espectacles.

3. Aquest Dictamen se sol·licita sobre l’adequació a 
l’Estatut i a la Constitució de la Proposició de llei i, 
d’una manera especial, del seu article únic, ja que, com 
a conseqüència de la prohibició que inclou, aquesta 
Proposició, segons els diputats que signen la petició, 
«és contrària al lliure accés a la cultura, i vulnera la 
llibertat d’empresa».

Els dubtes plantejats pels peticionaris seran resolts en 
el següent fonament jurídic, en el qual, atès que la sol-
licitud no planteja cap controvèrsia competencial, exa-
minarem en primer lloc la incidència del precepte dic-
taminat sobre el lliure accés a la cultura i, segonament, 
sobre la llibertat d’empresa.
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Segon. L’examen de constitucionalitat i d’estatutarietat 
de l’article únic de la Proposició de llei pel que fa al 
dret d’accés a la cultura i la llibertat d’empresa

Com ha estat descrit al fonament jurídic anterior, el 
precepte que hem d’examinar és l’article únic de la 
Proposició de llei, pel qual s’addiciona la lletra g a 
l’apartat 1 de l’article 6 del Text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals, que estableix un nou supòsit de 
prohibició d’activitats i que ara es concreta en: «Els es-
pectacles de circ amb animals que pertanyen a la fau-
na salvatge».

1. Els motius formulats pels diputats sol·licitants se 
centren a considerar que l’article únic de la Proposició 
de llei és contrari al lliure accés a la cultura i vulne-
ra la llibertat d’empresa. D’acord amb el que s’ha dit 
abans, en aquest apartat exposarem, en primer lloc, els 
arguments que hi donen suport i el cànon d’interpre-
tació aplicable pel que fa a la cultura com a principi 
rector i també com a dret reconegut per l’Estatut, i a 
continuació escatirem els dubtes de constitucionalitat i 
d’estatutarietat plantejats.

A) En relació amb la vulneració del lliure accés a la 
cultura, els sol·licitants manifesten que la cultura «es-
tà recollida a la Constitució de 1978 com una neces-
sitat de la vida social» i invoquen l’article 44 del text 
constitucional, així com l’article 22.1 EAC, que «pro-
clama com un dret dels ciutadans l’accés en igualtat de 
condicions a la cultura», i el principi rector de l’article 
44.5 EAC que, afirmen, «imposa als poders públics 
dur a terme les accions necessàries per facilitar el dret 
dels ciutadans a accedir-hi en igualtat».

De forma més específica, respecte dels espectacles cir-
censes, sostenen que «són elements de la nostra cultu-
ra» que no es poden «obviar ni posar en dubte». En 
aquest sentit fan esment a la Resolució del Parlament 
Europeu sobre els nous desafiaments del circ com a 
element de la cultura d’Europa [2004/2266 (INI)], ai-
xí com també al Pla general del circ del Govern espa-
nyol, promogut pel Ministeri de Cultura a través de 
l’Institut Nacional d’Arts Escèniques i de la Música, 
que posa en relleu la importància del circ en els dar-
rers segles i dissenya uns objectius estratègics per al 
període 2012-2015.

Finalment, conclouen que la prohibició dels espec-
tacles de circ amb animals que pertanyen a la fauna 
salvatge «restringeix de manera clara l’accés a una 
manifestació cultural com és el circ» i que, «[c]ontrà-
riament a promoure i tutelar l’accés al circ i als seus 
espectacles amb animals com a una part de la nostra 
cultura», el que fa la Proposició de llei «és dificultar 
als catalans l’accés en igualtat als espectacles de circ 
amb animals», raons per les quals el seu article únic 
és contrari a l’article 44 de la Constitució i als articles 
22.1 i 44.5 de l’Estatut.

B) Pel que fa al cànon d’interpretació aplicable, cen-
trarem l’atenció en el principi rector de l’article 44 CE, 
relatiu a la promoció de l’accés a la cultura; l’article 
22.1 EAC, que reconeix el dret a accedir a la cultura en 
condicions d’igualtat, i l’article 44.5 EAC, que, per la 
seva banda, reconeix el principi rector referit a l’acti-
vitat de foment dels poders públics per facilitar l’accés 
a la cultura.

En la seva condició de principi rector de la política so-
cial i econòmica (art. 44 CE), la cultura és un mandat 
adreçat als poders públics a fi que possibilitin l’exer-
cici del dret d’accés a la cultura, però sense possibili-
tat d’exigir aquest dret davant els tribunals. En aquest 
sentit, la jurisprudència constitucional ha interpretat 
que «los principios reconocidos en el Capítulo Terce-
ro del Título I, aunque deben orientar la acción de los 
poderes públicos, no generan por sí mismos derechos 
judicialmente actuables» (per totes, la STC 36/1991, 
de 14 de febrer, FJ 5).

En una línia interpretativa similar, la nostra doctri-
na respecte dels principis rectors de la política social 
i econòmica del capítol III del títol I de la Constitu-
ció ha assenyalat que aquests preceptes «fan referèn-
cia als drets socials, però malgrat la seva rellevància 
en la conformació de l’Estat social (art. 1.1 CE) o, fins 
i tot, la denominació formal que adopten [...], no gau-
deixen de la naturalesa de drets subjectius públics en 
el mateix sentit constitucional que altres drets cons-
titucionals. Així, l’article 53.3 CE, quan estableix el 
seu règim de garanties, tot i que els atribueix protecció 
jurisdiccional, remet la seva concreció a allò que dis-
posin les lleis que els desenvolupin» (DCGE 6/2012, 
d’1 de juny, FJ 3.1).

Per la seva banda, l’Estatut reconeix la cultura com un 
principi rector (art. 44.5 EAC), en un sentit semblant 
al previst per la Constitució, però també com un dret 
(art. 22.1 EAC). En aquest darrer cas, tal com vàrem 
dictaminar, la cultura «es concep com una prescripció 
normativa que ha de permetre el fet que «totes les per-
sones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat a la 
cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creati-
ves individuals i col·lectives» (art. 22.1 EAC)» (DCGE 
12/2010, FJ 4).

Cal fer avinent, però, que, quant al dret a la cultura 
integrat dins els drets estatutaris, el Tribunal ha asse-
nyalat respecte d’aquests últims que «no son derechos 
subjetivos sino mandatos a los poderes públicos (STC 
247/2007, FJ 13 a 15) [que] operan técnicamente como 
pautas (prescriptivas o directivas, según los casos) pa-
ra el ejercicio de las competencias autonómicas» (STC 
31/2010, de 28 de juny, FJ 16).

C) Arribats, doncs, a aquest punt, i un cop fixat el parà-
metre d’interpretació sobre cultura derivat de la juris-
prudència constitucional i de la nostra doctrina consul-
tiva, estem en disposició de donar resposta als motius 
al·legats pels diputats sol·licitants sobre aquesta qüestió. 
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Ens correspon, per tant, determinar si la nova prohibi-
ció que introdueix la Proposició de llei del Parlament 
de Catalunya, consistent en impedir els espectacles de 
circ amb animals que pertanyen a la fauna salvatge, 
suposa una vulneració de l’article 44 CE i dels articles 
22.1 i 44.5 EAC, en la mesura que, segons la sol·licitud, 
pot restringir l’accés en igualtat a la cultura.

En la seva petició de dictamen, els diputats afirmen 
que el circ i els espectacles circenses són elements 
de la nostra cultura i, com a suport a aquesta valora-
ció, invoquen la Resolució del Parlament Europeu so-
bre els nous desafiaments del circ com a element de 
la cultura d’Europa [2004/2266 (INI)]. I, en efecte, en 
aquesta Resolució el Parlament, en l’exercici de la seva 
funció d’impuls polític, reconeix la dimensió cultural 
de l’espectacle del circ, a partir de la qual:

«1. Pide a la Comisión que introduzca medidas con-
cretas para lograr el reconocimiento del circo como 
elemento de la cultura de Europa.

2. Insta a los estados miembros que aún no lo hayan 
hecho a que reconozcan el circo como un elemento de 
la cultura de Europa».

Ara bé, aquesta Resolució, per la seva naturalesa jurí-
dica no comporta, òbviament, cap innovació de l’orde-
nament jurídic europeu, ja que el Parlament es limita a 
traslladar un acord parlamentari adreçat a la Comissió 
Europea i als estats membres de la Unió, amb els ob-
jectius de polítiques públiques que s’acaben d’exposar 
sobre el circ.

A més, cal precisar que, més enllà d’aquesta referèn-
cia general al caràcter cultural del circ, i d’afirmar en 
el considerant F que el circ clàssic, incloent-hi la pre-
sentació d’animals, forma part de la cultura europea, 
la Resolució en cap moment estableix que aquesta fa-
ceta de l’espectacle del circ hagi necessàriament d’in-
cloure els animals que pertanyen a la fauna salvatge. 
De fet, el seu objecte és ben diferent, ja que queda ex-
clusivament destinat a la petició a la Comissió Euro-
pea perquè: primer, prengui mesures sobre l’educació 
escolar dels infants en les comunitats que, com és el 
cas dels professionals dedicats a l’espectacle del circ, 
són itinerants (apts. 3 a 8); en segon lloc, encarregui 
l’elaboració de normes sobre les estructures temporals 
d’aquest espectacle a l’objecte de preservar la seva se-
guretat (apts. 9 i 10) i, finalment, prepari una norma-
tiva europea sobre els sistemes de concessió de visats 
i permisos de treball per als artistes itinerants (apts. 
11 i 12).

En conseqüència, aquesta Resolució de 2004 del Par-
lament Europeu no permet donar suport a les preten-
sions expressades pels diputats sol·licitants. Més con-
cretament, no constitueix un referent que els permeti 
disposar de suport normatiu sobre aquest assumpte.  
I, per idèntiques raons, tampoc pot servir el Pla gene-
ral del circ del Govern espanyol, promogut pel Minis-
teri de Cultura a través de l’Institut Nacional d’Arts 

Escèniques i de la Música, que es limita a dissenyar de 
forma prolífica els objectius estratègics per al període 
2012-2015.

Com hem exposat anteriorment, el segon argument ex-
posat per la sol·licitud sosté que «[l]a prohibició dels 
espectacles de circ amb animals que pertanyen a la 
fauna salvatge [...] restringeix de manera clara l’accés 
a una manifestació cultural com és el circ», i tot se-
guit afegeix que la dita prohibició «el que fa és difi-
cultar als catalans l’accés en igualtat als espectacles 
de circ amb animals». Sembla, doncs, evident, que, 
d’acord amb aquesta posició, els diputats consideren 
que la presència d’animals procedents de la fauna sal-
vatge és part integrant de l’espectacle cultural del circ, 
i que la seva absència per la prohibició establerta per la 
Proposició de llei en si mateixa constitueix una restric-
ció constitucionalment i estatutàriament inadmissible 
a l’accés a la cultura.

A banda del debat cultural que pugui existir sobre 
aquest particular, resta fora de cap dubte que el Con-
sell no ha de construir el seu raonament prenent com 
a única referència determinades concepcions culturals 
sobre l’espectacle del circ, sinó que com ja vàrem in-
terpretar en l’àmbit del debat cultural en un cas an-
terior, el nostre raonament «haurà d’anar a la recerca 
d’elements jurídics més objectius i tangibles» (DCGE 
12/2010, FJ 4), que ens permetin determinar si la pro-
hibició introduïda per la Proposició de llei de l’ús dels 
animals de la fauna salvatge en el circ és una restricció 
del dret d’accés a la cultura com argumenta l’escrit de 
la petició de dictamen.

D’acord amb això, convé subratllar que la modificació 
continguda per l’article únic de la Proposició de llei 
és una manifestació de la competència exclusiva de la 
Generalitat sobre espectacles públics (art. 141.3 EAC), 
amb la finalitat de protegir els animals ensinistrats que 
pertanyen a la fauna salvatge a través, també, de la se-
va competència exclusiva sobre protecció d’animals 
(art. 116.1.d EAC); una voluntat aquesta que queda a 
bastament expressada en el seu preàmbul.

Segons l’Estatut, la competència exclusiva sobre es-
pectacles públics «inclou, en tot cas, l’ordenació del 
sector» (art. 141.3 EAC) i, segons la nostra pròpia doc-
trina, això significa «l’atribució al titular de la capaci-
tat per determinar el regim jurídic de la matèria com-
petencial relativa als espectacles públics i activitats 
recreatives. De tal manera que la Generalitat disposa 
de plena capacitat normativa per actuar sobre aquest 
àmbit material específic» (DCGE 12/2010, FJ 3).

Per consegüent, la Generalitat, pot introduir prescrip-
cions normatives adreçades a la salvaguarda de drets 
i béns jurídics susceptibles de protecció, la qual cosa 
comporta la possibilitat d’exercir la seva potestat nor-
mativa. En el cas de la Proposició de llei objecte del 
Dictamen, el bé jurídic a tutelar és, principalment, la 
protecció dels animals (art. 116.1.d EAC), però tam-



17 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 651

4.75. INFORMACIó 41

poc no se n’han d’excloure d’altres, com es desprèn del 
contingut del mateix preàmbul. Per exemple, la segu-
retat de les persones en l’espectacle del circ, davant la 
possibilitat que els animals de la fauna salvatge puguin 
protagonitzar «reaccions violentes [que] poden arribar 
a causar greus riscos per a les persones en cas d’acci-
dent, com ja ha succeït en nombroses ocasions», o la 
salvaguarda dels infants (art. 40.3 EAC), a fi d’aconse-
guir «una educació basada en valors que incloguin el 
respecte envers els éssers vius».

Atès que la sol·licitud posa un especial relleu en la vul-
neració d’allò que els diputats denominen –indistin-
tament– el dret d’accés en igualtat de condicions a la 
cultura i als espectacles de circ amb animals, cal re-
tenir el sentit del cànon que pel que fa a aquest tema 
ens ofereix la jurisprudència constitucional sobre el 
principi rector consistent en la promoció i la tutela de 
l’accés a la cultura (art. 44 CE). Així, amb relació als 
principis rectors de la política social i econòmica en-
tre els quals es troba la cultura, el Tribunal afirma que 
«aunque deben orientar la acción de los poderes públi-
cos, no generan por sí mismos derechos judicialmente 
actuables» (STC 36/1991, FJ 5).

Per tant, correspon al legislador concretar prima facie 
el contingut d’aquest principi rector, sense que abans 
es pugui exigir davant els tribunals una determinada 
concepció o modalitat cultural, en aquest cas de l’es-
pectacle del circ amb animals procedents de la fauna 
salvatge. En aquest sentit, el legislador català, a partir 
de la seva concepció del circ com a activitat cultural 
i en l’exercici de les seves competències sobre espec-
tacles públics i protecció d’animals, ha establert una 
prohibició d’aquest específic número circense, desti-
nada a la salvaguarda d’un bé jurídic protegit per l’Es-
tatut (art. 116.1.d EAC), i que es concreta en la de-
fensa de la integritat física i psíquica d’aquesta mena 
d’animals, enfront dels maltractaments de què poden 
ser víctimes. Una protecció que respon a una creixent 
sensibilitat social per la protecció dels animals que es 
manifesta en l’actual legislació administrativa i fins i 
tot penal.

A l’últim, hem de tornar a fer esment al plantejament 
sostingut pels diputats sol·licitants, segons el qual la 
prohibició de l’article únic de la Proposició de llei su-
posa una restricció de l’accés a la manifestació cultural 
del circ. Més enllà de precisar que el que impedeix la 
prohibició no és l’espectacle del circ sinó una activitat 
o número específic, convé recordar que la cultura no 
és un dret que contingui un bé jurídic absolut o incon-
dicionat; hi ha altres béns que poden delimitar la seva 
protecció. En aquest sentit, la incondicionada invoca-
ció que els diputats sol·licitants fan a la cultura contin-
guda al principi rector (art. 44 CE) i al dret i principi 
estatutari (art. 22.1 i 44.5 EAC), atribuint-li un contin-
gut omnímode i genèric, fa abstracció o, àdhuc, deixa 
de banda la potestat de la Generalitat per tutelar altres 
béns jurídics de contingut cultural, com és el cas que 

ara ens ocupa. Perquè, d’acord amb el seu preàmbul, 
resulta del tot evident que la Proposició de llei els vol 
protegir a través d’una nova regulació de les atraccions 
prohibides en l’espectacle públic del circ, amb la fina-
litat de salvaguardar la integritat dels animals proce-
dents de la fauna salvatge.

En conseqüència, i d’acord amb l’argumentació expo-
sada, la nova prohibició introduïda en l’article únic de 
la Proposició de llei no vulnera l’article 44 CE ni els 
articles 22.1 i 44.5 EAC, relatius tots ells a l’accés a la 
cultura.

2. Seguidament, en aquest segon apartat exposarem el 
motius que han estat al·legats pels diputats sol·licitants 
i el marc constitucional aplicable que ens ha de servir, 
finalment, per examinar la incidència que l’article únic 
de la Proposició de llei pugui presentar sobre la lliber-
tat d’empresa.

A) Pel que fa a aquesta qüestió, la sol·licitud manifesta 
que el circ i els espectacles circenses tenen un vessant 
econòmic i empresarial emparat per l’article 38 CE, 
que reconeix aquest dret. A partir d’aquest primer ar-
gument, considera que la citada prohibició d’una ac-
tivitat com els espectacles de circ amb animals que 
pertanyen a la fauna salvatge «coarta i impedeix la lli-
bertat empresarial per a dur a terme la pròpia activitat 
econòmica i representa una restricció no justificada a 
la llibertat d’empresa».

En aquest sentit, de manera més concreta, els diputats 
sol·licitants sostenen que «la llibertat d’empresa, en el 
marc d’una economia de mercat, significa el reconei-
xement als particulars d’una llibertat de decisió no no-
més per a crear-ne empreses i, per tant, actuar en el 
mercat sinó també per a establir els propis objectius 
de l’empresa»; així mateix, afirmen que «l’article 38 
CE implica el dret a iniciar i sostenir l’activitat empre-
sarial i fer-ho en lliure competència, el que implica la 
defensa dels empresaris contra pràctiques [...] atempta-
tòries d’aquesta llibertat».

Segons el criteri expressat en la sol·licitud, resulta 
«obvi que la llibertat d’empresa no impedeix la in-
tervenció administrativa», però precisen, invocant 
les STC 83/1984, de 24 de juliol, i 37/1987, de 26 de 
març, que aquesta llibertat també «impedeix aquelles 
limitacions que fan impracticable la dita llibertat, la 
dificulten més enllà del que és raonable o la despullen 
de la necessària protecció». Per tant, consideren que 
la nova prohibició que incorpora la Proposició de llei 
«és una restricció a la llibertat d’empresa clarament 
inadmissible constitucionalment». I ho és perquè les 
raons adduïdes en el seu preàmbul no troben «recol-
zament en un dret fonamental ni en un interès general 
en el sentit de l’art. 128 CE». Així mateix, segons la 
seva argumentació, no és suficient invocar la protec-
ció i el benestar dels animals procedents de la fauna 
salvatge.
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Per altra banda, consideren que la restricció de la lli-
bertat d’empresa «no seria constitucionalment admis-
sible, ja que tot i que la Generalitat té la competència 
exclusiva sobre la protecció animal (art. 116.1.d EAC), 
aquesta competència no és un títol constitucional sufi-
cient per a restringir un dret reconegut i garantit per la 
Constitució».

Els diputats sol·licitants sostenen que malgrat que el 
Tribunal Constitucional mateix ha precisat que els 
drets «no són garanties absolutes, les restriccions a 
què puguin quedar sotmesos són tolerables sempre 
que siguin proporcionals, de manera que, per adequa-
des, contribueixin a la consecució del fi constitucio-
nalment legítim que persegueixin». D’acord amb això, 
afirmen que la prohibició d’una «activitat empresarial 
legítima com la del cas, sota arguments de protecció 
i benestar dels animals [...] és desproporcionada per-
què tampoc reuneix els requisits del judici de constitu-
cionalitat exigible per a les restriccions de la llibertat 
d’empresa».

Finalment, respecte de la manca de proporcionalitat de 
la prohibició establerta per la Proposició de llei, conclo-
uen que «objectivament hi ha altres alternatives menys 
lesives a la llibertat protegida constitucionalment si el 
que realment es persegueix [...] és la protecció i benes-
tar dels animals». Per tant, sostenen, la Proposició de 
llei és contrària a l’article 38 de la Constitució.

B) Passem ara a exposar les línies bàsiques del cànon 
d’interpretació que haurem d’aplicar sobre això. Ai-
xí, cal subratllar que la llibertat d’empresa és un dret 
reconegut per la Constitució (art. 38), amb relació al 
qual la llei haurà de respectar el seu contingut essen-
cial (art. 53.1). En el marc de l’economia de mercat, 
que és «el marco obligado de la libertad de empresa» 
(STC 225/1993, de 8 de juliol, FJ 3.B), aquesta lliber-
tat reconeix als particulars la llibertat de decisió no 
solament per crear empreses i, per tant, per actuar en 
el mercat, sinó també per establir els propis objectius 
de l’empresa i dirigir i planificar la seva activitat quant 
als seus recursos i a les condicions del mercat (STC 
225/1993, FJ 3.B i 112/2006, FJ 8).

La configuració constitucional del dret reconegut a 
l’article 38 comporta que una part del seu contingut 
resulti indisponible per al legislador. D’acord amb la 
jurisprudència constitucional, la llibertat d’empresa 
«viene a establecer los límites dentro de los que ne-
cesariamente han de moverse los poderes constituidos 
al adoptar las medidas que incidan sobre el sistema 
económico de nuestra sociedad (STC 109/2003, de 5 
de junio, FJ 15)» (STC 53/2014, de 10 d’abril, FJ 7).

D’acord amb aquesta mateixa resolució jurisprudenci-
al, certament, la llibertat d’empresa no és un dret ab-
solut ni incondicionat i per tant resta sotmesa a límits 
que es deriven de «la regulación que, de las distintas 
actividades empresariales en concreto, puedan esta-
blecer los poderes públicos, limitaciones que han de 

venir establecidas por la ley, respetando, en todo caso, 
el contenido esencial del derecho» (STC 18/2011, de  
3 de marzo, FJ 15) i, també, dels límits que estableixen 
«las reglas que disciplinen, proporcionada y razonaa-
blemente, el mercado (entre otras SSTC 127/1994, de 
5 de mayo, FJ 6 [...] o 112/2006, de 5 de abril, FJ 8)» 
(STC 53/2014, de 10 d’abril, FJ 7).

Així mateix, i seguint la nostra pròpia doctrina con-
sultiva, entre els mecanismes jurídics a través dels 
quals es poden articular els límits a la llibertat d’em-
presa, es poden considerar: «les regulacions que obli-
guen una persona a desenvolupar una determinada 
activitat o que li impedeixen dur-la a terme; el sot-
metiment de l’activitat empresarial a l’obtenció d’un 
permís, llicència, autorització o concessió; l’establi-
ment de condicions en què es pot adquirir o comer-
cialitzar un producte o servei» (DCGE 8/2010, de 14 
de juny, FJ 4).

C) Fixat, doncs, en síntesi, el paràmetre jurispruden-
cial i de la nostra doctrina consultiva aplicable, pas-
sem seguidament a examinar els motius en què es fo-
namenta la sol·licitud, que arriba a la conclusió que la 
prohibició introduïda per l’article únic de la Proposició 
de llei és contrària a l’article 38 CE.

La primera consideració que exposen els diputats sol-
licitants, certament, no admet desacord. Els especta-
cles de circ amb animals són una activitat econòmica 
i empresarial emparada per l’article 38 CE. El circ 
és una espectacle d’arrels històriques que és consi-
derat un dels més antics del món. Al llarg del temps 
ha experimentat una evolució en les seves diverses 
manifestacions. A l’actualitat, les modalitats d’aquest 
espectacle són diverses i de contingut plural. En tot 
cas, en allò que és d’interès directe per a aquest Dic-
tamen, el circ, siguin quins siguin els espectacles que 
ofereixi, és una activitat que té caràcter econòmic i 
s’organitza a través de formes empresarials. Aquest 
no és un tema que hagi de suscitar controvèrsia ju-
rídica.

La qüestió, però, és ben diferent. A la sol·licitud de dic-
tamen, els diputats manifesten que l’especifica prohi-
bició del circ amb animals que pertanyen a la fauna 
salvatge és una restricció no justificada de la llibertat 
d’empresa. Com hem tingut oportunitat d’exposar an-
teriorment, per donar suport a aquesta posició –a tall 
de resum– invoquen la jurisprudència constitucional 
sobre la llibertat d’empresa (STC 83/1984 i 37/1987) i, 
tot i que no neguen la possibilitat d’intervenció admi-
nistrativa sobre aquesta llibertat, afirmen que les raons 
adduïdes en el preàmbul de la Proposició de llei no 
troben suport en un dret fonamental ni en l’interès ge-
neral «en el sentit de l’article 128 CE». Conclouen ar-
gumentant que la restricció no respecta el principi de 
proporcionalitat.

Doncs bé, per donar resposta a aquests motius que 
fonamenten els dubtes de constitucionalitat de la sol-
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licitud, hem de partir d’una regla essencial dels drets 
i les llibertats a la qual hem fet referència en fixar el 
cànon interpretatiu del dret de l’article 38 CE, segons 
el qual la llibertat d’empresa, com la resta de drets i 
llibertats, no és un dret absolut i, en conseqüència, està 
sotmès a límits, entre el quals sempre caldrà tenir en 
compte la concurrència d’altres drets i interessos legí-
tims susceptibles de tutela constitucional.

De la mateixa manera que hem bastit la nostra argu-
mentació respecte de la incidència de la Proposició 
de llei sobre el principi rector relatiu a la cultura, ara 
també hem de reiterar que l’impediment dels espec-
tacles circenses amb animals procedents de la fauna 
salvatge respon a la finalitat de protegir aquests ani-
mals. Per una altra banda, és una restricció que s’inse-
reix en l’exercici de les competències de la Generali-
tat tant sobre espectacles públics ex article 141.3 EAC 
com també sobre protecció dels animals ex article 
116.1.d EAC, mitjançant les quals el Parlament orde-
na l’activitat del circ a través de la introducció d’una 
nova prohibició a la legislació vigent sobre protecció 
dels animals.

En el mateix sentit, cal reiterar, com assenyala la juris-
prudència constitucional, que les mesures restrictives 
de la llibertat d’empresa han de ser justificades per la 
realització d’interessos generals, és a dir, han d’estar 
adreçades a l’assoliment d’una finalitat legítima (STC 
112/2006, FJ 8), en aquest cas la protecció dels ani-
mals. I, per aquesta raó, el legislador podrà establir 
condicions específiques per a la realització de l’activi-
tat empresarial del circ.

Per tant, no es pot sostenir, com ho fa la sol·licitud, que 
la Proposició de llei impedeix l’activitat empresarial. 
És evident que l’espectacle circense no està en cap cas 
impedit, ja que específicament només ho està aquella 
especialitat que fa ús dels animals que pertanyen a la 
fauna salvatge.

Els diputats sol·licitants manifesten també que la pro-
hibició establerta per la Proposició de llei no troba 
suport en un dret fonamental ni en un interès gene-
ral «en el sentit de l’article 128 CE». Sobre la prime-
ra part d’aquest argument cal argüir que, com és obvi, 
els animals no són titulars de drets fonamentals, però 
sí que són objecte de salvaguarda específica per part 
dels poders públics a través, com ja hem reiterat, de 
la prescripció estatutària en l’exercici de competències 
exclusives en matèria d’espectacles públics (art. 141.3 
EAC) i de protecció dels animals (art. 116.1.d EAC).  
A més –cal subratllar– d’una creixent atenció doctrinal 
sobre el seu estatus jurídic. Pel que fa a la segona, rela-
tiva a l’article 128 CE, pel qual s’estableix que «[t]ota 
la riquesa del país en les seves diverses formes, i sigui 
quina sigui la seva titularitat, resta subordinada a l’in-
terès general», és palès que presenta una molt llunyana 
relació amb l’objecte del Dictamen.

A l’últim, respecte al caràcter desproporcionat de la 
mesura prohibitiva, la sol·licitud afirma que «hi ha al-
tres alternatives, menys lesives a la llibertat protegi-
da constitucionalment si el que realment es persegueix 
amb la Proposició de llei és la protecció i benestar dels 
animals». Tanmateix, no s’aporten dades de quines po-
den ser aquestes mesures menys restrictives que pu-
guin permetre introduir un terme objectiu de compa-
ració.

En tot cas, d’acord amb les regles interpretatives esta-
blertes per la jurisprudència constitucional, perquè una 
regulació pública de l’activitat empresarial privada si-
gui legítima no basta que sigui adequada i necessària; 
cal també que els fins perseguits pels poders públics 
amb aquesta regulació tinguin un valor constitucional 
suficient per justificar-ne la intromissió (STC 22/1981, 
de 2 de juliol, FJ 9, i 66/1991, de 22 de març, FJ 2).

En aquest sentit, interpretem que la mesura que pre-
veu la Proposició de llei supera el judici d’adequació. 
En primer lloc, perquè respon a una finalitat legítima 
constitucionalment i estatutàriament com és la protec-
ció dels animals, concretament en relació amb aquells 
que pertanyen a la fauna salvatge, alhora que també 
s’orienta a transmetre a la ciutadania i especialment als 
infants un missatge educatiu basat en el valor del res-
pecte envers els éssers vius. Així mateix, l’assoliment 
d’aquest objectiu s’instrumenta mitjançant una norma 
idònia i necessària, i al mateix temps proporcionada 
per a l’assoliment del seu resultat. El seu caràcter de 
necessària deriva del fet que no sembla possible, se-
gons ha pogut copsar aquest Consell, articular una me-
sura alternativa distinta a la prohibició que permeti ob-
tenir un ús substancialment diferent o que condueixi a 
la supressió efectiva d’aquest tipus d’animals en els es-
mentats espectacles públics. I, finalment, la seva pro-
porcionalitat resta acreditada en la mesura que la res-
tricció prescrita per la norma, que no entrarà en vigor 
immediatament sinó dos anys després de la publicació 
de la llei, únicament afecta una petita part del ventall 
ampli i ric de les activitats que integren el sector cultu-
ral i econòmic del circ, amb un resultat que, per contra, 
genera el benefici col·lectiu d’aconseguir la protecció i 
l’afavoriment dels precitats béns estatutaris.

En conseqüència, i d’acord amb l’argumentació expo-
sada, la nova prohibició introduïda en l’article únic de 
la Proposició de llei no vulnera la llibertat d’empresa 
ex article 38 CE.

Atesos els raonaments continguts en els fonaments ju-
rídics precedents, formulem la següent

Conclusió

Única. L’article únic de la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del Text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, 
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que afegeix la lletra g a l’article 6.1 de l’esmentat Text 
refós, no és contrari a la Constitució ni a l’Estatut.

Adoptada per unanimitat.

Aquest és el nostre Dictamen, que pronunciem, eme-
tem i signem al Palau Centelles en la data indicada a 
l’encapçalament.

Àlex Bas Vilafranca, conseller secretari del Consell 
de Garanties Estatutàries,

Certifico que el present exemplar és còpia autèntica 
de l’original, el qual és a l’arxiu al meu càrrec.

Barcelona, 16 de juliol de 2015

Vist i plau
El president
Joan Egea Fernàndez
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