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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 de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els 
oliverars monumentals
202-00023/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 54, 03.06.2020, DSPC-P 93

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 3 de juny de 2020, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió de Territori referent a la Proposició de llei de protecció 
d’oliveres monumentals (tram. 202-00023/12) i les esmenes reservades pels grups 
parlamentaris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
123 i 124 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de protecció, conservació i posada en valor de les oliveres i els 
oliverars monumentals 

Preàmbul

I
L’olivera, arbre mil·lenari de la saviesa i de la pau, és font de riquesa i aliment des 

de fa mil·lennis. La història de l’olivera té les arrels en el mateix origen de l’agricul-
tura, en les primeres civilitzacions de la Mediterrània.

Tots els pobles que han ocupat la Mediterrània han contribuït a desenvolupar un 
model d’agricultura que es caracteritza per la seva adaptació al territori i al seu cli-
ma, i que hom reconeix com l’agricultura mediterrània. Aquesta agricultura té un 
dels seus exponents en el conreu de l’olivera per a la producció d’oli, que és i ha estat 
un producte d’ús habitual en la dieta d’aquestes zones i una mercaderia principal en 
els intercanvis comercials de totes les èpoques.

A Catalunya, l’ús de l’oli ha format part de la cultura del país des de temps im-
memorials. No s’hi concep cap taula ni cap cuina sense un oli generós. A més, per 
llurs característiques ambientals i històriques, les plantacions d’oliveres han format 
part dels conreus i del paisatge dels pobles catalans.

Tots aquests fets han facilitat que en el medi natural, agrícola però també urbà 
hi hagi oliveres i oliverars monumentals. Aquesta riquesa paisatgística constitueix 
un patrimoni ambiental, agrari, cultural, social, històric i econòmic que és també 
patrimoni de Catalunya. Per tant, llur protecció i conservació tenen un interès pú-
blic evident.

Les oliveres monumentals que responen a aquestes característiques són deutores 
de l’esforç humà en llur cura i manteniment. Són monuments vius en desenvolupa-
ment i producció.

Molts d’aquests espais estan avui en perill per diverses causes. Dissortadament, 
en les darreres dècades els paisatges i els espais agraris catalans han patit processos 
de degradació i de banalització, tal com reconeix la Llei 8/2005, del 8 de juny, de 
protecció, gestió i ordenació del paisatge.

Per tal d’aturar i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni, s’han d’es-
tablir mecanismes i instruments de planificació que assegurin la gestió adequada de 
les oliveres monumentals i llur permanència en el lloc que les ha vistes arrelar-se, i 
se n’ha de prohibir explícitament l’extracció i la comercialització.
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El 2010 la Generalitat va aprovar el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre. 
En el capítol 13 («Paisatges d’atenció especial») hi ha un apartat dedicat al «Paisat-
ge d’atenció especial de les oliveres», en què es parla d’algunes oliveres singulars i 
monumentals. En concret, la primera de les accions que es proposa (acció 1.1.1) és 
impulsar ajudes fiscals i subvencions de l’Administració als propietaris i pagesos 
que amb llur activitat agrícola asseguren la pervivència del paisatge de l’olivera.

Aquesta llei no pretén regular de manera omnicomprensiva tots els elements que 
influeixen en la producció i la transformació del paisatge. Les legislacions sectorials 
han de regular l’impacte paisatgístic de les actuacions urbanístiques i de les produc-
tives. L’objecte d’aquesta llei es la protecció en llur medi actual de les oliveres i els 
oliverars monumentals.

Les oliveres monumentals són propietat tant de propietaris privats com de pro-
pietaris públics i la llei els ha de reconèixer el paper que han tingut en llur preserva-
ció, però també el que han de tenir en llur gestió futura.

II
Aquesta llei s’estructura en vint-i-quatre articles, agrupats en cinc capítols, dues 

disposicions addicionals i tres disposicions finals.
El capítol I estableix l’objecte de la Llei i les definicions. El capítol II crea la Co-

missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals. Tam-
bé estableix l’elaboració del Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals i el sistema 
de protecció d’aquests, que depèn dels departaments de la Generalitat competents 
en aquesta matèria.

El capítol III regula les accions de promoció i difusió de les oliveres i els olive-
rars monumentals.

El capítol IV regula les prohibicions, les exempcions i el règim sancionador que 
comporta l’incompliment de les obligacions que estableix aquesta llei. Així mateix, 
regula les actuacions de millorament de la terra i el cos competent per a exercir les 
funcions de control i vigilància.

Finalment, el capítol V regula el finançament per a garantir la protecció de les 
oliveres i els oliverars monumentals.

Les disposicions addicionals fan referència a l’establiment de reduccions en l’im-
post de successions i donacions, i al barem d’ajuts per al finançament de la protecció 
i gestió de les oliveres monumentals. D’altra banda, les disposicions finals establei-
xen el desplegament reglamentari, l’habilitació pressupostària i l’entrada en vigor.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta llei té per objecte: 
a) Regular i protegir les oliveres i els oliverars identificats com a monumentals 

per llurs condicions històriques i culturals, com a elements del paisatge i per llur 
contribució hidrogeològica al manteniment del territori.

b) Regular i protegir el conreu i el paisatge de l’olivera, els elements arquitectò-
nics genuïns vinculats a la història del conreu, la cultura i el paisatge del qual forma 
part, que, juntament amb el patrimoni rural de pedra seca, està considerat paisatge 
d’atenció especial.

c) Establir polítiques i mecanismes de conservació i protecció del paisatge i de 
l’activitat agrícola.

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta llei s’aplica a les oliveres i els oliverars que compleixen les condicions i 

els requisits que estableix aquesta mateixa llei, independentment de la naturalesa i 
la propietat del sòl on són plantats.
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Article 3. Definició d’olivera monumental
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Olivera monumental: olivera que té un perímetre de tronc igual o superior a 

350 centímetres mesurat a una altura de 130 centímetres del sòl, o que té una edat 
igual o superior a 350 anys. En el cas d’oliveres amb un tronc fragmentat, el períme-
tre és el total obtingut reconstruint la forma teòrica del tronc sencer.

b) Oliverar monumental: recinte agrícola d’oliveres que té una densitat mínima 
de 20 oliveres monumentals per hectàrea.

Capítol II. Protecció de les oliveres i els oliverars monumentals

Article 4. Catalogació de les oliveres i els oliverars monumentals i 
protecció dels elements patrimonials
1. Els propietaris poden demanar voluntàriament la catalogació de llurs oliveres 

com a monumentals a partir de 150 centímetres de perímetre, mesurat a una altura 
de 130 centímetres del sòl.

2. En els oliverars monumentals i en les finques on hi ha oliveres monumentals 
protegides, s’han de protegir el conjunt d’oliveres i tots els elements patrimonials 
lligats a l’activitat agrària tradicional i que donen singularitat als oliverars.

Article 5. Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals
1. Es crea la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars 

Monumentals, que depèn dels departaments competents, la composició i el funcio-
nament de la qual s’ha de regular per reglament.

2. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-
mentals té les funcions següents: 

a) Fer propostes i suggeriments sobre la metodologia, els paràmetres i els criteris 
d’identificació de les oliveres i els oliverars monumentals.

b) Validar els informes tramesos pels departaments competents.
c) Fer propostes i suggeriments sobre la inclusió de les oliveres i els oliverars 

monumentals en el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals.
d) Proposar formes integrades de protecció i millorament del patrimoni ambien-

tal relacionat amb les oliveres i els oliverars monumentals, especialment enfront de 
l’amenaça de plagues, els efectes del canvi climàtic i les altres amenaces que afecten 
el conreu de les oliveres.

e) Promoure programes d’intervenció i conservació de cada exemplar protegit i 
del seu entorn, que tinguin en compte l’accés del públic, les mesures d’estabilitat, 
les cures fitosanitàries, les accions de sanejament per al manteniment, les actua-
cions permeses al voltant de l’arbre, els rètols i les indicacions, i el manteniment de 
recursos genètics.

3. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-
mentals ha d’elaborar una guia de bones pràctiques de conreu en què s’especifiquin 
les operacions agrícoles més adequades per al manteniment i la producció de les 
oliveres monumentals, i n’ha de fer difusió.

Article 6. Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals
1. El procediment per a protegir les oliveres i els oliverars monumentals s’ha 

d’iniciar amb l’elaboració del Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals. 
Aquest cens ha de permetre de detectar i identificar sistemàticament cada olivera i 
oliverar monumental.

2. Els departaments competents per raó de la matèria han de regular per regla-
ment el Cens oficial d’oliveres i oliverars monumentals i el catàleg d’oliveres i olive-
rars monumentals que en resulti.



BOPC 625
16 de juny de 2020

1.01.01. Lleis 8

3. El Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals ha de contenir les informacions 
següents: 

a) La localització unívoca.
b) La propietat.
c) La varietat, les dimensions i el nombre d’arbres en cas que es tracti d’oliverars.
d) Les característiques físiques, monumentals, paisatgístiques, agràries, ambien-

tals, històriques i culturals.
e) Les imatges que permetin d’identificar l’aspecte global de l’exemplar.
f) Els elements del patrimoni rural vinculats a l’activitat agrària tradicional.
g) Informació de les oliveres monumentals i de les altres oliveres no monumen-

tals presents en l’oliverar, i també una descripció de la finca amb un inventari deta-
llat dels elements patrimonials lligats a l’activitat agrària tradicional.

4. Els departaments competents en aquesta matèria, d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1, han de declarar l’inici del Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals. 
Les associacions, les organitzacions i els ens locals poden assenyalar l’existència 
d’oliveres monumentals i d’oliveres que s’han de sotmetre a protecció i millorament.

5. Els departaments competents en aquesta matèria, després del registre sistemà-
tic i la notificació de les oliveres monumentals i d’haver escoltat l’opinió de la Co-
missió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, han 
d’elaborar i actualitzar el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals i han de deter-
minar els recursos financers destinats a protegir-los i millorar-los.

6. El Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals s’ha de publicar en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha de comunicar als òrgans interessats. 
Aquest catàleg ha de contenir les indicacions de localització unívoques necessàries 
per a identificar les propietats individuals. Els titulars de les oliveres i els oliverars 
monumentals, en el termini de trenta dies a comptar de la data de publicació del Ca-
tàleg en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, poden interposar un recurs 
contra la inclusió de les oliveres i els oliverars en el Catàleg.

7. Els departaments competents en aquesta matèria, després d’escoltar l’opinió de 
la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, 
han de decidir sobre les objeccions rebudes i han d’aprovar el Catàleg d’oliveres i 
oliverars monumentals definitiu. Aquest catàleg està subjecte a una nova publicació 
que s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 7. Restriccions paisatgístiques i acords amb els titulars d’oliveres 
i oliverars monumentals
1. Les oliveres i els oliverars monumentals se sotmeten automàticament a restric-

cions paisatgístiques quan s’assimilen com a patrimoni paisatgístic comú i com a tal 
han d’ésser identificats pels instruments de planificació municipal. Per a això, s’han 
de proporcionar les formes adequades de col·laboració interadministrativa.

2. S’ha d’atribuir un únic codi d’identificació a cada olivera monumental, encara 
que formi part d’un oliverar monumental.

3. El Govern de la Generalitat i els governs locals, dins de les competències res-
pectives, per a la protecció i el manteniment de les oliveres i els oliverars monumen-
tals i de llurs entorns, poden recórrer a acords amb llurs titulars.

Capítol III. Accions de promoció i difusió 

Article 8. Promoció dels productes derivats de les oliveres monumentals 
protegides
1. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monu-

mentals ha d’elaborar un pla d’actuació per a decidir les mesures de promoció dels 
productes derivats de les oliveres monumentals protegides. La Comissió també ha 
d’elaborar la informació adreçada a l’aprofitament turístic de les oliveres i els olive-
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rars monumentals, en col·laboració amb els ens locals, les altres administracions i 
les entitats privades.

2. Els departaments de la Generalitat competents en aquesta matèria han de pro-
mocionar els productes derivats de les oliveres monumentals protegides fent ús de 
fons propis i aliens. A sol·licitud d’associacions de propietaris i marques certificades 
d’oli d’oliva verge extra d’oliveres monumentals, s’han d’establir acords específics 
per a la participació en fires i esdeveniments i per a la promoció per mitjà de canals 
publicitaris.

Article 9. Protecció i promoció del paisatge d’oliveres
1. Els departaments competents per raó de la matèria han de promoure la imat-

ge del paisatge d’oliveres de Catalunya i, en particular, de les oliveres i els oliverars 
monumentals i de llurs productes, incloent-hi els que tenen fins turístics.

2. Tenint en compte les peculiaritats del paisatge històric, rural, social i ambien-
tal que caracteritzen el patrimoni de les oliveres monumentals, el departament com-
petent en matèria de turisme, juntament amb el departament competent en matèria 
de medi ambient i d’agricultura, consultant prèviament la Comissió Tècnica per a la 
Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, ha de promoure un projecte 
específic de desenvolupament turístic, que s’ha de posar en marxa en el termini d’un 
any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. El Govern, en el context de l’aplicació de la política agrícola de la Unió Eu-
ropea i de les successives modificacions i reformes, ha de promoure accions amb el 
ministeri competent en matèria d’agricultura relatives a la política agrícola i forestal 
de la mateixa Unió Europea i dirigides a dur a terme operacions col·lectives de man-
teniment de la producció d’oliveres i oliverars monumentals de gran valor històric, 
cultural i ambiental, o en risc d’abandonament.

4. Els principals destinataris dels recursos i els ajuts han d’ésser els titulars de 
les oliveres i els oliverars monumentals. S’han d’evitar al màxim els intermediaris.

5. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-
numentals ha de valorar la creació d’un espai de protecció a l’entorn de les olive-
res monumentals si considera que necessiten mesures de protecció específica. Amb 
aquesta finalitat, la Comissió pot crear espais de protecció amb restriccions pel que 
fa als canvis de conreu, que s’han d’equiparar a un oliverar monumental pel que fa 
als ajuts o subvencions.

Article 10. Coneixement de les oliveres monumentals i del llegat oliverer
1. El Govern, per mitjà del departament competent en matèria d’educació, medi 

ambient i agricultura, sens perjudici de la col·laboració d’altres departaments, ha de 
promoure el coneixement de les oliveres i els oliverars protegits, la conscienciació 
de la necessitat de conservar-los i la inclusió de l’arbrat monumental en circuits i 
currículums ecoeducatius.

2. El departament competent en matèria de cultura ha de vetllar pel llegat oli-
verer per mitjà de la creació d’un arxiu documental, bibliogràfic i audiovisual que 
guardi per a les generacions futures el coneixement d’aquest patrimoni i de la seva 
relació amb Catalunya.

Capítol IV. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oliverars 
monumentals i règim sancionador

Article 11. Prohibició d’actuacions contra les oliveres i els oliverars 
monumentals
1. No es poden dur a terme activitats que directament o indirectament puguin de-

teriorar, malmetre o afectar de qualsevol manera l’estat de les oliveres i els oliverars 
monumentals inclosos en el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals.
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2. A més de la prohibició que estableix l’apartat 1, es prohibeixen les actuacions 
següents: 

a) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que 
distorsionin l’estètica, llevat de cartells amb finalitat didàctica o divulgativa lliga-
da amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han d’ésser de 
mida reduïda per a minimitzar l’impacte visual.

b) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense 
l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Olive-
rars Monumentals.

c) Impedir l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament acre-
ditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb funcions 
de vigilància mediambiental.

Article 12. Exempcions
1. Per les oliveres i els oliverars monumentals inclosos en el Catàleg d’oliveres i 

oliverars monumentals, es poden concedir exempcions al compliment de les prohi-
bicions que estableix l’article 11 només per motius d’interès general.

2. Es poden concedir exempcions al compliment de les prohibicions que esta-
bleix l’article 11 als titulars que justifiquin una situació especial només després d’ob-
tenir el dictamen vinculant de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres 
i els Oliverars Monumentals, que ha d’avaluar les condicions que poden permetre 
l’eliminació de les oliveres monumentals, els propòsits d’aquesta eliminació, l’ab-
sència documentada de solucions alternatives i l’existència d’un projecte específic 
de replantació.

3. Les autoritzacions expedides d’acord amb aquest article són vàlides durant 
dos anys.

Article 13. Reposició d’oliveres monumentals
L’operació de replantació d’oliveres monumentals a què fa referència l’article 12 

és responsabilitat exclusiva de l’empresa constructora, que s’ha de sotmetre al con-
trol i la supervisió dels tècnics de la Generalitat. S’han de replantar tan a prop com 
sigui possible de la zona d’on s’han arrencat. L’empresa constructora ha de garantir 
les cures necessàries per a llur supervivència.

Article 14. Treballs de millorament de l’explotació
1. Amb la finalitat que les finques on hi ha les oliveres i els oliverars monumen-

tals es mantinguin en producció i que llurs titulars o propietaris puguin obtenir ren-
des per llur treball, s’autoritzen totes les actuacions de conservació i aprofitament 
habituals dels oliverars, tant a la finca com a les oliveres. Aquestes actuacions inclo-
uen les podes lleus i de fructificació, els tractaments fitosanitaris i la collita de les 
olives, i també les actuacions necessàries per a la producció de conreus associats, 
sempre que no posin en perill la supervivència de les oliveres protegides.

2. Si es vol fer una transformació en una finca amb oliveres monumentals per a 
fer-hi una nova plantació d’oliveres, amb el dictamen previ favorable de la Comissió 
Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Monumentals, s’ha d’au-
toritzar el reagrupament en la mateixa finca de les oliveres monumentals, que han 
de continuar tenint actuacions de conservació específiques i, si cal, diferents de la 
resta de la finca.

3. El reagrupament s’ha d’efectuar amb oliveres de varietats locals o de varietats 
establertes per la normativa de producció de la corresponent denominació d’origen 
protegida.

4. Es poden permetre, a les finques amb oliveres monumentals, l’execució de pe-
tites obres o actuacions de millorament al servei de l’activitat agrícola, sempre que 
aquestes no perjudiquin l’estat de conservació de les oliveres monumentals.
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Article 15. Transmissió d’oliveres monumentals
1. Es prohibeixen l’extracció, el transplantament i la tinença d’exemplars arren-

cats d’oliveres monumentals, el comerç i les transaccions amb les oliveres o els oli-
verars monumentals. Se n’exclou la venda o transacció lligada a la transferència de 
la propietat del terreny, sempre que exemplars d’oliveres monumentals romanguin 
al mateix lloc.

2. Les oliveres monumentals que es van arrencar i es van trasplantar fora de llur 
espai originari no es poden moure del jardí o espai al qual han estat trasplantades 
per a no causar-los més danys, i no s’han d’incloure en el Catàleg d’oliveres i olive-
rars monumentals, llevat dels exemplars que la Comissió Tècnica per a la Protecció 
de les Oliveres i els Oliverars Monumentals consideri adient d’incorporar.

3. Les empreses propietàries dels exemplars d’oliveres monumentals que són en 
vivers o centres de jardineria en espera d’ésser venuts i replantats han de fer, en el 
termini de trenta dies a comptar de l’aprovació d’aquesta llei, una declaració respon-
sable del nombre d’oliveres monumentals que tenen a les instal·lacions. Si no ho fan, 
se’ls han d’aplicar, amb la inspecció prèvia del Cos d’Agents Rurals, les sancions 
tipificades com a molt greus per aquesta llei. En el termini de dos anys, el Govern 
pot exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquests exemplars.

4. Les oliveres monumentals que són propietat de vivers o centres de jardineria 
i que romanen a les finques d’origen no es poden extreure en cap cas. El Govern ha 
d’exercir el dret de tempteig i retracte sobre aquestes oliveres i ha d’establir compen-
sacions per als vivers i centres de jardineria que les hagin adquirides, equivalents al 
preu que n’hagin pagat. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals ha de decidir sobre llur ubicació.

Article 16. Funcions de control i vigilància
Les funcions de control i vigilància del compliment d’aquesta llei estan delega-

des al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat. Les policies autonòmica i municipal i 
els altres cossos policials de manera coordinada també poden dur a terme activitats 
de control.

Article 17. Denúncies 
1. Les autoritats, els agents de l’autoritat i els agents auxiliars han de comunicar 

al departament competent en matèria de medi ambient i als ajuntaments totes les 
actuacions, accions o omissions que coneguin i que puguin constituir una infracció 
d’aquesta llei.

2. La vulneració per acció o omissió voluntària de les prescripcions d’aquesta 
llei té la consideració d’infracció administrativa i motiva, amb la instrucció prèvia 
de l’expedient administratiu pertinent, la imposició de sancions als responsables, tot 
això amb independència de les responsabilitats civils, penals o d’un altre ordre en 
què incorrin els infractors.

3. Si s’aprecia un fet que pot constituir un delicte o una falta, s’ha de comunicar 
a l’òrgan judicial competent i, mentre l’autoritat judicial conegui el cas, s’ha de sus-
pendre el procediment administratiu sancionador.

Article 18. Classificació d’infraccions 
1. Són infraccions administratives molt greus: 
a) Deteriorar o arrancar les oliveres o els oliverars protegits o causar la mort a les 

oliveres protegides, i també modificar físicament o químicament l’entorn de manera 
que es provoquin danys als exemplars d’oliveres.

b) Arrancar o trasplantar les oliveres o els oliverars protegits, i també tenir exem-
plars arrancats i comerciar o fer transaccions amb aquests.

2. Són infraccions administratives greus: 
a) Instal·lar plataformes, objectes o cartells que puguin danyar significativament 

les soques, les branques o les arrels de les oliveres i els oliverars monumentals.
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b) Instal·lar cartells o plafons publicitaris o altres estructures o elements que dis-
torsionin l’estètica de l’oliverar, llevat dels cartells amb finalitat didàctica o divul-
gativa lligada amb la conservació i promoció de les oliveres monumentals, que han 
d’ésser de mida reduïda.

c) Modificar significativament el paisatge agrari dels oliverars monumentals o 
malmetre elements patrimonials relacionats amb l’activitat agrària tradicional sense 
l’autorització de la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Olive-
rars Monumentals.

d) No permetre l’accés als tècnics i el personal de l’Administració degudament 
acreditats, als agents mediambientals i als membres de cossos de seguretat amb fun-
cions de vigilància mediambiental.

3. Són infraccions administratives lleus: 
a) Incomplir un precepte d’aquesta llei altre que els preceptes a què fan referèn-

cia els apartats 1 i 2.
b) Incomplir els preceptes dels reglaments que despleguin aquesta llei.
4. La Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els Oliverars Mo-

numentals ha d’autoritzar excepcionalment les actuacions que, per imperatiu legal 
relatiu a la reglamentació de sanitat vegetal, s’hagin de fer sobre les oliveres monu-
mentals protegides i que comportin cometre alguna infracció tipificada per aquest 
article.

Article 19. Prescripció de les infraccions 
1. Les infraccions lleus tipificades per aquesta llei prescriuen al cap d’un any, les 

greus al cap de dos anys i les molt greus al cap de tres anys.
2. El termini de prescripció de les infraccions es compta a partir del dia en què 

l’òrgan competent en té coneixement.
3. La iniciació amb coneixement de l’interessat del procediment sancionador in-

terromp el còmput del termini de prescripció.

Article 20. Sancions aplicables 
Per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta llei s’han d’aplicar les 

sancions següents: 
a) Multa de fins a 6.000 euros per infraccions lleus.
b) Multa de 6.001 a 24.000 euros per infraccions greus.
c) Multa de 24.001 a 48.000 euros per infraccions molt greus.

Article 21. Gradació de les sancions 
Per a la gradació de les sancions s’han de tenir en compte les circumstàncies se-

güents: 
a) La intencionalitat.
b) El dany efectivament causat a les oliveres i als oliverars monumentals prote-

gits.
c) La reincidència, entesa com la comissió en el termini d’un any de més d’una 

infracció de les tipificades per aquesta llei quan així s’hagi declarat per resolució 
ferma.

d) La situació de risc creada per a la supervivència de les oliveres i els oliverars 
monumentals protegits.

e) L’ànim de lucre i l’import del benefici esperat o obtingut.
f) L’exercici d’un càrrec o una funció que obliguen a fer complir els preceptes 

d’aquesta llei.
g) La col·laboració en l’aclariment dels fets i en la restitució del bé protegit.

Article 22. Indemnitzacions
L’infractor, amb independència de les sancions imposades, ha de pagar una in-

demnització pels danys i perjudicis que hagi causat a les oliveres o els oliverars amb 
motiu de la infracció d’aquesta llei o dels reglaments que la despleguen, i ha de tor-
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nar la situació alterada a l’estat originari. Totes aquestes obligacions de l’infractor 
s’entenen sens perjudici de l’obligació, si escau, d’indemnitzar el titular de les olive-
res i els oliverars danyats.

Article 23. Multes reiterades 
Amb independència de les multes que corresponguin en concepte de sanció, si 

l’infractor no adopta voluntàriament les mesures correctores en el termini fixat pel 
requeriment, l’òrgan competent pot acordar la imposició de multes reiterades per 
períodes no inferiors a un mes ni superiors a dos mesos. L’import d’aquestes multes 
no pot excedir en cada cas el 20% de l’import de la multa principal.

Capítol V. Finançament de la protecció i la gestió de les oliveres i els 
oliverars monumentals

Article 24. Finançament de la protecció i la gestió de les oliveres i els 
oliverars monumentals 
1. Els pressupostos de la Generalitat han de destinar anualment una partida pres-

supostària suficient per a la protecció, la conservació, la posada en valor, la gestió, la 
producció i la promoció de les oliveres i els oliverars monumentals que estiguin en 
producció, les empreses que elaboren el certificat d’aquestes oliveres i llurs associa-
cions, i els ens locals de Catalunya que treballin amb la mateixa finalitat.

2. Els titulars d’explotacions agrícoles interessats en les oliveres i els oliverars 
monumentals i llurs associacions tenen prioritat en el finançament de la Generalitat 
de Catalunya i, si escau, de l’Estat i de la Unió Europea en els plans i programes 
que fomenten una producció sostenible, una millora de la qualitat del producte i el 
manteniment del paisatge rural.

Disposicions addicionals 

Primera. Reduccions en l’impost de successions i donacions
El departament competent en matèria de fiscalitat ha d’estudiar l’establiment 

de reduccions en l’impost de successions i donacions que beneficiïn els propietaris 
d’oliveres monumentals.

Segona. Barems dels ajuts per a la protecció i la gestió de les oliveres i 
els oliverars monumentals
El reglament que desplegui aquesta llei ha d’establir amb criteris tècnics els ba-

rems dels ajuts a què fa referència l’article 24. Aquest reglament ha d’ésser redactat 
per tècnics designats per la Comissió Tècnica per a la Protecció de les Oliveres i els 
Oliverars Monumentals o pel departament de la Generalitat que es cregui oportú.

Tercera. Igualtat efectiva de dones i homes 
Per a constituir-se els òrgans que deriven d’aquesta llei, s’ha de complir el que 

estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel 
que fa a la paritat mínima.

Disposició transitòria. Protecció directa i immediata de les oliveres i els 
oliverars monumentals
Mentre no s’aprovi definitivament el Catàleg d’oliveres i oliverars monumentals 

que estableix l’article 6, són aplicables de manera directa i immediata les normes 
de protecció que estableix aquesta llei per a les oliveres i els oliverars monumentals 
que s’ajusten a les definicions de l’article 3.
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Disposicions finals 

Primera. Desplegament reglamentari
El Govern ha d’aprovar les disposicions necessàries per a desplegar i aplicar 

aquesta llei.

Segona. Habilitació pressupostària
Els preceptes que comportin despeses amb càrrec als pressupostos de la Gene-

ralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 
corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2020
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; el president, Roger Torrent i Ramió
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes de 
l’elaboració d’un informe de fiscalització sobre les subvencions i els 
ajuts del Departament d’Educació corresponents als exercicis del 
2016 al 2019
253-00006/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics
253-00007/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a les subvencions atorgades per 
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya
253-00008/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a les subvencions rebudes per la 
Plataforma per la Llengua
253-00009/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a França
253-00010/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a Suïssa
253-00011/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern al Regne 
Unit
253-00012/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern als Estats 
Units d’Amèrica
253-00013/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a Itàlia
253-00014/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern davant la 
Unió Europea
253-00015/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu a la contractació administrativa del 
Departament d’Interior corresponent als exercicis del 2015 al 2019
253-00016/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització relatiu als sistemes i procediments establerts 
pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada corresponent 
als exercicis del 2015 al 2019
253-00017/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 14, tinguda el 
12.06.2020, DSPC-C 504.
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00006/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 66146; 66586; 66694 i 67073; 66716; 66907; 67077 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 04.06.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 66146)

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 
200-00006/12).

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

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

Igualment, la Llei [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a la lletra a de l’apartat 2 de l’article 2

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

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

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

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

4.1 Es reconeix el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació. Ningú no pot 
ser discriminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens 
ètnics o socials, sexe, religió, convicció o opinió, llengua, edat, discapacitat, orienta-
ció o identitat sexual, malaltia física o mental, o qualsevol altra condició o circums-
tància personal o social.
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Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article 4

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

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

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

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

g) Ordre de discriminar [...].

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

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

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

Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a la lletra i de l’article 5

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

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

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

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

10.1 Les administracions educatives han de garantir l’absència de qualsevol for-
ma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei i han de promou·
re la igualtat d’oportunitats, d’acord amb els principis rectors del sistema educatiu 
previstos a la legislació específica en matèria educativa.
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Esmena 11
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 10

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

Esmena 12
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.2 Ningú no pot ser [...].
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Esmena 17
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 22
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 15

[...] locals de pública concurrència.
15.3 Els establiment comercials tindran disponibles fulls de reclamació, i qual·

sevol altre document d’interès, en lectura fàcil per a qualsevol persona que així ho 
demani.
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Esmena 23
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 16

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, no racista, no an·
tisemita, no hispanòfob, no xenòfob i no homòfob, incloses les activitats de venda i 
publicitat que continguin.

Esmena 24
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 18

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discrimi-
nació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respectin 
el dret a la llibertat religiosa a persones individuals i comunitats sense cap mena 
de limitació a les seves manifestacions, que la necessària pel respecte de la llei i el 
manteniment de l’ordre públic.

Esmena 25
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 18

18.2 Les polítiques públiques que preveu l’apartat anterior han de garantir que 
la llibertat religiosa es puguin exercir a l’espai públic, respectant els principis de 
pluralisme i igualtat de condicions.

Esmena 26
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou apartat 3 de l’article 18

18.3 Les administracions públiques no podran finançar, directa o indirectament, 
aquells centres de culte en els que es promoguin valors contraris a la democràcia, la 
llibertat i, particularment, la igualtat.

Esmena 27
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 19

19.2 L’incompliment de les obligacions que preveu l’apartat anterior dóna lloc 
a responsabilitats administratives, sens perjudici del que estableixin altres normes.

Esmena 28
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 22

22.2 Les empreses i altres organitzacions poden assumir la realització d’accions 
de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, laborals, 
assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’igualtat 
de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el seu en-
torn social, i tenen el dret a ésser assessorats per l’administració en el seu projecte 
i desenvolupament.
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Esmena 29
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article 23

23.1 El Pla català per a la igualtat de tracte i la no-discriminació és el document 
que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures per pre-
venir, eliminar i corregir tota forma de discriminació per raó de les causes que es-
tableix aquesta Llei.

Esmena 30
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició a l’apartat 3 de l’article 23

23.3 El Pla català per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària: 

a) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat 
de tracte i no-discriminació.

e) Les mesures adreçades a la presència, la participació i la intervenció de les 
persones de les minories i els col·lectius afectats per tal de garantir la seva igual 
llibertat.

Esmena 31
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 1 de l’article 25

25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legis-
lació específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions 
públiques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o 
estadístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igual-
tat de tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les 
causes, l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó 
de les causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, 
s’ha de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les 
dades segregades per sexe i edats, a més d’altres dades com discapacitat, orientació 
sexual, edat, origen, i creences religioses.

Esmena 32
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 26

26.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució 
dels contractes que subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat 
de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació, d’acord amb el que estableix 
la legislació de contractes del sector públic. En especial reforçarà aquelles accions 
que tinguin per subjecte aquells col·lectius que requereixen una especial protecció, 
com ho són les persones amb discapacitat o trastorn mental.
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Esmena 33
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’article 27

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, han de preveure en les seves activitats formatives i processos selectius, 
l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant en els progra-
mes de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública com en la formació conti-
nuada del personal al seu servei.

Esmena 34
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació a l’apartat 1 de l’article 28

28.1 El Govern ha de crear mitjançant Decret un òrgan per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació. Aquest òrgan estarà format per persones expertes en legislació 
sobre la matèria objecte d’aquesta llei amb experiència prèvia a l’àmbit jurídic i de 
la mediació. Restarà adscrit al departament de la Generalitat competent per raó de 
la matèria, encarregat de protegir i promoure la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació de les persones per raó de les causes i en els àmbits que preveu aquesta Llei.

Esmena 35
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 2 de l’article 28

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència, expertesa i autonomia.

Esmena 36
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 29 bis

Article 29 bis. Coordinació amb les entitats
El departament competent en matèria d’igualtat i no·discriminació es coordina·

rà amb les entitats més representatives afectades per aquesta llei de forma anual per 
tal de fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta.

Esmena 37
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la Disposició Addicional Segona

L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació es constituirà en el ter·
mini de 4 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. A partir d’aquest moment 
assumirà la potestat sancionadora que li atorga l’article 28 i les funcions de l’article 
39 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bise-
xuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfò-
bia. La discriminació múltiple s’ha d’aplicar atenent conjuntament els supòsits que 
preveuen la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, i la present Llei.

Esmenes al preàmbul del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació

Esmena 38
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió i addició del paràgraf primer del preàmbul

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó del lloc de naixement 
o nacionalitat, religió o conviccions, opinió política, llengua o idioma, capacitat, 
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discapacitat, malaltia, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per altra 
condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, i de 
qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’homofò-
bia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les 
persones.

Esmena 39
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf sisè bis

[...] i la dignitat de les persones.
Tanmateix, l’article 42.7 de l’Estatut assenyala que cal garantir el reconeixement 

de les persones gitanes per vetllar per la seva dignitat de tracte i a no ser discrimi-
nades.

Cal tenir present [...].

Palau del Parlament, 27 de maig de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 66586)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 118 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Pro-
jecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00006/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del primer paràgraf de l’exposició de motius 

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de naixement i lloc 
de naixement; opinió, opinió política o opinió d’una altra índole; raça, color de pell, 
ètnia, antigitanisme, religió; llengua i idioma, origen nacional o social, nacionalitat, 
nació a la que pertany; pertinença a una minoria nacional; posició econòmica i/o 
posició social, aporofòbia, fortuna, serofòbia, sexe, orientació i identitat sexual, ex·
pressió de gènere; ascendència; edat; discapacitat; malaltia que pateix; o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social. Alhora, pretén promoure l’eradica·
ció de qualsevol discriminació i/o altres formes d’actuació i d’expressió que atemp·
tin contra la igualtat i la dignitat de les persones, en relació als àmbits que recull la 
llei, anomenats en el paràgraf anterior.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou paràgraf a l’exposició de motius 

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convicci-
ons, capacitat, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, sexe o orientació sexual o per 
altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, 
i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, de la xenofòbia, de l’ho-
mofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de 
les persones.

El dret a la igualtat de tracte i no·discriminació, ha de regir·se per les normes i 
resolucions internacionals i europees següents: la Resolució del Parlament Europeo, 
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de 4 de febrer de 2014, sobre la fulla de ruta de la UE contra la homofòbia i la dis·
criminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere (2013/2183(INI)); les 
Resolucions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI, per 
les sigles en anglès), inclosa la seva Recomanació 13 sobre Antigitanisme i discri·
minació contra la Comunitat Gitana, així com la seva Recomanació 2 sobre Or·
ganismes d’Igualtat per a Combatre el Racisme i la Intolerància; la Convenció in·
ternacional per a l’Eliminació de la Discriminació Racial de Nacions Unides, així 
com la Recomanació General XXVII relativa a la Discriminació dels Romanies; la 
Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 
per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el recolzament i la protec·
ció de les víctimes de delictes; l’Article 2 del Tractat de la Unió Europea, en el qual 
s’estableix « la Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, 
llibertat, democràcia, igualtat, Estat de Dret i respecte dels drets humans, inclosos 
els drets de les persones pertanyents a minories. Aquests valors són comuns als Es·
tats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la tolerància, la justícia, 
la solidaritat i la igualtat entre les dones i els homes i el Conveni Europeu de Drets 
Humans, entre altres.

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Accés, oferta i subministrament de béns i serveis al públic, tant en l’esfera pri·
vada com en els serveis públics de l’Administració.
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Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra o bis a l’apartat 2 de l’article 2 

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

o) Cultura
o) bis Seguretat Pública i Privada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servat a la Carta Fonamental de Drets Humans, així com a la Recomanació Gene·
ral nº15, relativa a la lluita contra el discurs d’odi i memoràndum explicatiu, de la 
Comissió Europea contra el racisme i la intolerància (ECRI). Ningú no pot ser dis·
criminat per raó de naixement, nacionalitat o manca de nacionalitat, orígens ètnics 
o socials, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat 
sexual, aporofòbia, malaltia física o mental, situació administrativa de les persones, 
laboral o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en els àmbits 
que preveu aquesta llei.
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Esmena 10
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un incís a l’apartat 2 de l’article 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquesta Llei.

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

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

com a conseqüència [...] demanda o recurs. Resten exclosos els supòsits que puguin 
ser constitutius d’il·lícit penal.»
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Esmena 16
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra i de l’article 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Esmena 20
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 6

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

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

b) Fomentar la implantació progressiva d’indicadors d’igualtat que tinguin en 
compte la realitat de les persones en el sector públic i el sector privat i d’un distintiu 
per a reconèixer les empreses que destaquin per l’aplicació de polítiques d’igualtat 
i no·discriminació.
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c) Assegurar la cooperació interadministrativa per vetllar per la formació espe·
cialitzada i deguda capacitació dels professionals en matèria d’igualtat de tracte i 
no discriminació

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

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

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

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

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

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

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

La representació legal dels treballadors i les treballadores vetllarà per al com·
pliment del dret a la igualtat de tracte i no discriminació a l’empresa per raó de les 
causes previstes a aquesta Llei i, en particular, en matèria de mesures d’acció posi·
tiva i de la consecució dels seus objectius.

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

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

ria educativa.
Les autoritats educatives han de garantir l’accés i la permanència en el sistema 

educatiu en condicions d’igualtat, amb independència de la titularitat dels centres 
que els imparteixen, a través de: 

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

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

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

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

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

positives, accions indirectes, accions compensatòries i d’altres accions educatives, 
que s’escaiguin.
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Esmena 25
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 3 de l’article 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nes individuals per raó d’alguna de les causes establertes en aquesta Llei, no podran 
acollir·se a qualsevol forma de finançament públic.

Esmena 29
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 10

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

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

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

c) El principi de coeducació s’ha d’incorporar als plans d’acció tutorial i als 
plans i reglaments de convivència dels centres educatius.
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Esmena 30
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 10

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 33
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 1 de l’article 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 38
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 11

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

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

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

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

municipals per a la inscripció a l’empadronament no comporten una discriminació 
de les persones migrants en situació administrativa irregular.
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Esmena 40
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 11

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

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

Esmena 41
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

han de garantir que les polítiques d’habitatge respectin el dret a la igualtat de tracte 
i previnguin la discriminació per qualsevol de les causes que preveu la present Llei.
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Alhora, han de tenir en compte, en la seva elaboració, les necessitats dels grups 
amb més dificultats per a l’accés a l’habitatge per raó de les causes que preveu 
aquesta Llei, en especial la situació de les persones sense llar, ja que la seva si·
tuació de discriminació està directament vinculada, entre altres coses, a la manca 
d’habitatge.

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

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

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

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

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

4. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de garantir el dret a l’habitatge, a l’aigua, llum i gas, respectant el principi de 
la igualtat de tracte i la no discriminació per qualsevol de les causes que preveu la 
present llei. S’ha de prendre mesures per a evitar l’exclusió de la gent gran i la gen·
trificació, i eliminar tots els requisits discriminatòries en l’accés a l’habitatge social 
i a les ajudes per a cobrir les despeses energètiques, entre altres, les exigències de 
demostrar un període de residència a Catalunya imposada només sobre les perso·
nes immigrades.

5. Les administracions públiques han de vetllar perquè els plans per l’eradicació 
del barraquisme o dels assentaments informals compleixen amb les garanties inter·
nacionals contra els desallotjaments forçosos i no provoquen un impacte despropor·
cionat en alguns grups o minories.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

competències, promouran l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de comu-
nicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’igualtat 
de tracte i no-discriminació, incloses les activitats de venda i publicitat que contin-
guin, i en especial, han de promoure la promoció de l’ús del llenguatge no sexista, 
no racista, classista, no antisemita, no xenòfob i no lgtbfòbic que eliminin de les se·
ves programacions, llenguatges, expressions i manifestacions racistes, xenòfobes i 
altres de contingut discriminatori, així com l’establiment de quotes paritàries i l’aug·
ment de la representativitat de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Esmena 48
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou aparat 4 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.4 Les administracions públiques desenvoluparan protocols d’actuació en cas 

d’incompliment d’aquesta llei pel que fa al tracte de continguts i informacions per 
part dels mitjans públics.

Esmena 49
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 5 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.5 Tots els mitjans de comunicació garantiran la cobertura informativa de la 

discapacitat d’una forma inclusiva, eradicant terminologia que ja no s’utilitza (mi·
nusvàlid, invàlid, incapaç...), percebuda de manera pejorativa.

Esmena 50
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un apartat 6 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.6 Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 

proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal de reforçar la protecció civil i ad·



BOPC 625
16 de juny de 2020

3.01.01. Projectes de llei 37 

ministrativa contra els discursos d’odi que sorgeixin en aquests mitjans, i continuïn 
centrats en la investigació penal del discurs d’incitació a l’odi a internet.

Esmena 51
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 7 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.7 Els mitjans de comunicació social i societat de la informació hauran de 

tenir un codi autoregulació: lliure de perjudicis no discriminatoris i Lliure d’Es·
tereotips.

Esmena 52
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 8 a l’article 16

Article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la informació
16.8 Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 

proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal d’evitar la promoció del consum de 
pornografia i/o prostitució.

Esmena 53
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 1 de l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.1 [...] a adoptar mesures preventives, adoptar mesures per invertir la càrrega 

de la prova en denúncies per igualtat de tracte i no discriminació; quan una perso·
na que es consideri perjudicada per la no aplicació del principi d’igualtat de tracte 
presenti fets que permetin presumir l’existència de discriminació directa o indirec·
ta, correspongui a la part demandada demostrar que no hi ha hagut vulneració del 
principi d’igualtat de tracte i a articular [...].

Esmena 54
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 2, de l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
19.2 [...] responsabilitats administratives, així com, en el seu cas, penals, i a les 

civils pels danys i perjudicis que es puguin derivar.

Esmena 55
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 19

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació
Inversió de la càrrega de la prova.
D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels procedi·

ments administratius, quan la part actora o la part interessada al·leguin discrimi·
nació per raó dels motius recollits en la present llei i n’aportin indicis fonamentats, 
correspon a la part demandada, o a qui s’imputi la situació discriminatòria, l’apor·
tació d’una justificació objectiva i raonable, suficientment provada, de les mesures 
adoptades i de llur proporcionalitat.

Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discriminació pels 
motius recollits en la present llei poden ésser provats per qualsevol prova admesa en 
dret, sens perjudici dels procediments que es tramitin i de les mesures adoptades a 
l’empara de les normes d’organització, convivència o disciplina de les institucions i 
dels serveis públics. També es poden tenir en compte proves estadístiques i tests de 
situació. S’han d’establir per reglament les condicions i garanties aplicables.
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L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot sol·licitar 
informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

Esmena 56
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació a l’article 20

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte comporta la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels negocis 
jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la legislació 
aplicable.

Esmena 57
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’article 20 

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels ne-
gocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la legis-
lació aplicable. Els funcionaris i les administracions publiques, per fer valer el deure 
d’intervenció, tenen el deure de fer saber a les forces de seguretat, quan es produeixi 
algun tipus de discriminació.

Esmena 58
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 20 bis

Article 20 bis. Atribució de responsabilitat patrimonial
La persona que causi discriminació per algun dels motius previstos en aquesta 

llei respondrà del dany causat. Acreditada la discriminació es presumirà l’existència 
de dany moral, que es valorarà atenent a les circumstàncies del cas i a la gravetat de 
la lesió efectivament produïda, pel qual es tindrà en compte, en el seu cas, la difusió 
o audiència del mitjà que s’hagi produït.

Seran igualment responsables del dany causat les persones ocupacionals o pres·
tadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produeixi en 
el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions previstes 
a l’apartat 1, de l’article 19.

Esmena 59
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 20 ter

Article 20 ter. Tutela judicial del dret a la igualtat de tracte i no discriminació
La tutela judicial front les vulneracions del dret a la igualtat de tracte i no discri·

minació comprendrà l’adopció de totes les mesures necessàries per posar fi a la dis·
criminació de la qual es tracti i, en particular, les adreçades al cessament immediat 
de la discriminació, podent acordar l’adopció de mesures cautelars, la prevenció de 
violacions imminents o ulteriors, la indemnització dels danys i perjudicis causats i el 
restabliment de la persona perjudicada en el ple exercici del seu dret.
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Esmena 60
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 20 quater

Article 20 quater. Legitimació per a la defensa del dret a la igualtat de tracte i 
no discriminació

Sens perjudici de la legitimació individual de las persones afectades, els sindi·
cats, els partits polítics, les associacions professionals de treballadors autònoms, les 
organitzacions de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions consti·
tuïdes legalment que tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets 
humans estaran legitimades per a defensar els drets i interessos de les persones afi·
liades i associades en processos judicials civils, contenciós·administratius i socials, 
sempre que comptin amb la seva autorització expressa.

Esmena 61
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 20 quinquies

Article 20 quinquies. Regles relatives a la càrrega de la prova
Quan la part actora o la part interessada al·legui discriminació i aporti indicis 

fundats sobre la seva existència, correspondrà a la part demandada o a qui s’im·
puti la situació discriminatòria l’aportació d’una justificació objectiva i recomana·
ble, suficientment provada, de les mesures adoptades i la seva proporcionalitat. Als 
efectes del que disposa el paràgraf primer, l’òrgan judicial o administratiu, d’ofici o 
a instància de part, podrà recavar informe dels organismes públics competents en 
matèria d’igualtat.

Esmena 62
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació al títol de l’article 21

Article 21. Actuació administrativa contra la discriminació.

Esmena 63
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis Actuació de les Forces i Cossos de Seguretat i de l’Administració 
de Justícia

21 bis 1 Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judi·
cials especialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs 
amb la intenció de fomentar el diàleg i la cooperació regular i sostenible amb els 
grups vulnerables

21 bis 2 Aquests també tindran l’obligació de protegir a les víctimes de la discri·
minació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels seus 
drets i l’accés a la justícia. També tindran que prosseguir i intensificar les seves ac·
tivitats a fi d’establir d’un sistema per al registre i la vigilància d’incidents racistes, 
lgtbfòbics i transofòbics, així com vetllar pel seu bon funcionament davant dels tri·
bunals.

21 bis 3 Respecte a l’actuació d’aquests cossos, estaran prohibits comportaments 
com ara l’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de la per·
sona, el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualsevol 
altra categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat i en 
general en l’activitat de vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat, així com el 
tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió.

21 bis 4 Les Administracions Públiques catalanes tindran l’obligació d’establir pro·
grames de sensibilització i formació sobre el dret a la igualtat de tracte i no discrimi·
nació en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de les Forces i Cossos de Seguretat
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21 bis 5 Les Administracions Públiques catalanes hauran d’adoptar mesures en 
aquest àmbit amb l’objectiu de reflectir la diversitat en les seves societats.

Esmena 64
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a l’apartat 2 de l’article 22

Article 22. Promoció del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació
22.2 [...] en el seu entorn social. En tot cas, s’informarà a la representació dels 

treballadors i de les treballadores de les accions adoptades.

Esmena 65
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat, el 4, a l’article 23

23.4 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no·discriminació preveurà els 
criteris d’accessibilitat necessaris per tal que tothom en pugui fer ús en igualtat de 
condicions dels equipaments competència de la Generalitat de Catalunya.

Esmena 66
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 24

Article 24. Col·laboració entre institucions públiques
24.3 La Generalitat de Catalunya disposarà de la col·laboració d’especialistes 

coneixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de discrimina·
ció per tal d’assessorar·se de totes les actuacions que es duguin a terme.

Esmena 67
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 

específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, els poders públics han 
d’introduir [...].

Esmena 68
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.2 bis L’estadística judicial recollirà dades específiques sobre els assumptes re·

gistrats per infraccions relatives a tracte discriminatori i crearà amb aquestes dades 
una base de dades de denunciants.

Esmena 69
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 25

Article 25. Estadístiques i estudis
25.4 Els cossos dels Mossos d’Esquadra i policies locals hauran de realitzar for·

mació especifica en matèria d’igualtat de tracte i no·discriminació.

Esmena 70
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 2 de l’article 26

Article 26. Subvencions públiques i contractació
26.2 [...] contractes que subscriguin, han d’establir condicions especials [...].
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Esmena 71
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 26

26.3 La Generalitat promourà la inclusió i cohesió social de les persones en risc 
d’exclusió mitjançant la incorporació de clausulat social i igualitari a la contracta·
ció pública

Esmena 72
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 27

Article 27. Formació
1. Els poders públics, en l’àmbit de les seves competències respectives, preveu·

ran en les seves activitats formatives l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la 
no-discriminació, tant en els programes de les proves selectives d’accés a l’ocupació 
pública com en la formació continuada del personal al seu servei. La sensibilització 
en la formació haurà de ser obligatòria i ha d’estimular la formació per tal de poder 
donar puntuació.

Esmena 73
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 2 a l’article 27

Article 27. Formació
2. Es prestarà particular atenció a la formació de la magistratura, Forces i Cos·

sos de Seguretat, docents, professionals de la salut i autoritats locals.

Esmena 74
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del títol de l’article 28

Article 28. Creació i funcions.

Esmena 75
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 28

Article 28. Creació i funcions
28.1 El Govern crearà mitjançant Decret (en el termini de 6 mesos), un òrgan [...] 

que preveu aquesta Llei, tant en el sector públic com en el privat.
28.2 [...] l’apartat anterior actuarà amb plena [...].
28.3 [...]
28.4 La regulació mitjançant decret dotarà l’òrgan [...].

Esmena 76
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 29

Article 29. Funcions
L’òrgan [...] no-discriminació tindrà les funcions següents: 
[...]
c bis) Exercir accions judicials en defensa dels drets derivats de la igualtat de 

tracte i la no discriminació, d’acord amb la normativa vigent.
[...]
i) [...] estudis sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació. Així com, reco·

pilarà dades desagregades sobre la situació de les minories ètniques, religioses 
i persones migrants en l’accés a drets com l’habitatge, l’educació, l’ocupació i la 
salut.

[...]
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j bis) Aprovar l’informe de les seves activitats, que remetrà al Parlament de Ca·
talunya i al Síndic de Greuges.

[...].

Esmena 77
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou article 29 bis

Article 29 bis. Relació amb el Síndic de Greuges
1. L’òrgan per a la igualtat de tracte i la no·discriminació exercirà les seves fun·

cions sense perjudici de les competències del Síndic de Greuges.
2. L’Autoritat de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no·discriminació celebrarà 

convenis de col·laboració amb el Síndic de Greuges per a establir els mecanismes de 
cooperació que es considerin oportuns.

Esmena 78
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 32. Nova redacció

Article 32. Sancions
Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 

amb la graduació que s’efectuï: 
a) Infraccions lleus entre 300 i 10.000 €
b) Infraccions greus entre 10.000 i 40.000 €
c) Infraccions molt greus entre 40.000 i 500.000 €.

Esmena 79
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 33

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.1 [...]. En tot cas, les sancions s’aplicaran en el seu grau mínim, mitjà o màxim 

d’acord amb [...].
33.2 [...].

Esmena 80
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 33

Article 33. Criteris de graduació de les sancions
33.3 Si la infracció es comet per funcionari públic en l’exercici del seu càrrec la 

sanció s’aplicarà en el seu grau màxim.

Esmena 81
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’apartat 1 de l’article 34

Article 34. Sancions accessòries i substitució de sancions
34.1 Quan les infraccions siguin molt greus l’òrgan que resolgui l’expedient san·

cionador, mitjançant resolució motivada, podrà imposar com a sanció accessòria, 
a més de la multa que sigui procedent, la supressió, cancel·lació o suspensió total o 
parcial d’ajuts o subvencions que la persona sancionada tingués reconeguts o ha·
gués sol·licitat per un període de cinc anys, com a màxim.
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Esmena 82
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 35

Article 35. Prescripció de les infraccions i de les sancions
35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-

uen a l’any; les qualificades de greus, als tres anys, i les qualificades de molt greus, 
als quatre anys.

35.2 Les sancions imposades prescriuen a l’any si són lleus, al cap de quatre anys 
si són greus i al cap de cinc anys si són molt greus.

Esmena 83
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de l’article 36

Article 36. Autoritats competents i procediment sancionador
36.1 [...]
36.2 [...] sis mesos, i la resolució senyalarà el termini per al seu compliment sense 

que pugui ser inferior a quinze ni superior a trenta dies.
36.3 [...] perquè desaparegui la situació de discriminació creada.
[...]
Si de la instrucció del procediment sancionador [...] en el procediment de respon-

sabilitat patrimonial que ha d’instruir·se per determinar [...].

Esmena 84
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una disposició addicional primera bis

Disposició addicional primera bis. Constitució de l’òrgan per a la igualtat de 
tracte i la no·discriminació

1. En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 
procedirà a la designació del titular de l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no·dis·
criminació.

2. En el termini de sis mesos, el Govern aprovarà el Decret de creació de l’òrgan 
previst al Títol IV d’aquesta Llei.»

Esmena 85
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta
Les Administracions públiques catalanes vetllaran per al compliment de les Re·

comanacions de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI).

Esmena 86
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova disposició transitòria quarta

Disposició transitòria quarta. Competència en procediments sancionadors per a 
garantir els drets de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradicar 
la discriminació per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 
llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona·
dor correspon a la persona titular de la secretaria general del departament compe·
tent en matèria de no·discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.
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Esmena 87
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la disposició derogatòria única

Disposició derogatòria única 
Es deroga l’article 38 de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la 
bifòbia i la transfòbia. Així mateix, resten derogades les disposicions de rang igual 
o inferior contràries al que disposa aquesta Llei.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-

Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM REG. 66694 I 67073)

Reg. 66694

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00006/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al primer paràgraf del preàmbul

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convic-
cions, capacitat, discapacitat diversitat funcional, edat, origen racial, color de pell, 
ètnia, pertinença a una minoria nacional, llengua i idioma, de naixement i lloc de 
naixement, opinió política o opinió d’una altra índole, sexe, orientació i identitat 
sexual, expressió de gènere, situació administrativa, origen social o nacional, ma·
laltia que pateix, o per altra condició o circumstància social, econòmica o personal. 
Alhora, pretén promoure l’eradicació del racisme, i de qualsevol forma de perse-
cució per motius sexistes, misògins, religiosos, de la xenofòbia, de l’aporofòbia, de 
l’homofòbia, anormalofòbia, de la lesbofòbia, de la transfòbia, de la bifòbia, de la 
intersexofòbia, de capacitisme i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones, en relació als àmbits que recull la llei, anome·
nants en el paràgraf anterior.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al segon paràgraf del preàmbul

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definici-
ons fonamentals del dret a la protecció efectiva de la dignitat de la persona, a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bàsiques que permetin asso-
lir una protecció real i efectiva de la ciutadania front a tota forma i acte d’intole·
rància i discriminació, per tal que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats 
fonamentals sense discriminació, amb independència de qualsevol circumstància 
personal o social. Es pretén, a més, garantir la convivència i la cohesió social, mit-
jançant el reconeixement de la dignitat de la persona i el lliure desenvolupament 
de la personalitat.
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Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al quart paràgraf del preàmbul

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Esta-
tut, la Constitució, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Declara-
ció universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets hu-
mans i de les llibertats fonamentals, i els seus Protocols, la Decisió marc 20081913 
I JAI del Consell de 28 de novembre de 2008, relativa a la lluita contra determina·
des formes i manifestacions de racisme i xenofòbia mitjançant el Dret Penal, la Di·
rectiva 2012129 I UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 
per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de 
les víctimes de delictes, els articles 2.1 i 26 del Pacte Internacional dels Drets Eco·
nòmics, Socials i Culturals, així com tots els altres tractats i convenis internacionals 
subscrits per Espanya que garanteixen els drets i les llibertats fonamentals.

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició al paràgraf setè del preàmbul

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la Di-
rectiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi d’i-
gualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; la 
Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre l’apli-
cació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en 
temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de novembre, 
referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el mercat labo-
ral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el principi d’igualtat 
de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu subministrament, 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de Juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de juliol de 2008, 
per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones independentment 
de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, la Directiva 
2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012 per la 
qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el recolzament i la protecció de 
les víctimes de delictes; i les resolucions en la matèria, com Resolució del Parlament 
Europeu, de 4 de febrer de 2014, sobre la fulla de ruta de la UE contra la homofòbia 
i la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de gènere, resolucions 
de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància. Així com, la Convenció 
Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de 
13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i el Pacte 
Internacional deis Drets Econòmics, Socials i Culturals, Convenció sobre la Elimina·
ció de tota forma de Discriminació contra la Dona, Convenció internacional per a 
l’Eliminació de la Discriminació Racial de Nacions Unides. També el compliment de 
la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Es·
tadística i de la Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, por la que se 
dicten instruccions tècniques a als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al paràgraf novè del preàmbul

Aquesta Llei té un caràcter integral, atès que abasta tot tipus de discriminació i 
intolerància i es projecta en els diferents àmbits de la vida i la convivència, sens per-
judici de regulacions sectorials més específiques on aquesta Llei té caràcter supletori.

Fascicle segon
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Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició al paràgraf primer de l’article 1

Aquesta Llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació, en desenvolupament dels articles 4, 15.2, 18, 19, 21.1, 22.1 23.1, 24.1, 29.1, 
30, 40.8 i 41, 52 i 53.1 de l’Estatut d’autonomia, i en desenvolupament dels Tractats 
Internacionals, i en particular de l’article 26 del Pacte Internacional de Drets Civils 
i Polítics, l’article 14 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Lli·
bertats fonamentals; i l’article 12 del Protocol d’aquest conveni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q) Pàgines web i xarxes socials.

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

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

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

s) L’Administració de Justícia.

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

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

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

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

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

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

2. Les professionals de les administracions públiques de Catalunya, si tenen co·
neixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació 
o violència recollides en els àmbits que preveu aquesta llei, tenen el deure de comu·
nicar·ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

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

Aquestes mesures han de ser objectives, raonables i proporcionades en relació 
amb els mitjans per desplegar·la i els objectius que persegueix.
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Esmena 18
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 4

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

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

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

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

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

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

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

L’acció positiva o diferència de tracte serà admesa i promoguda quan així vingui 
autoritzat per norma amb rang de llei, o quan resultin de decisions generals de les 
administracions públiques destinades a protegir els grups de població necessitats 
d’accions específiques per millorar les seves condicions de vida o afavorir la seva 
inclusió social, incorporació a la feina o a diferents béns i serveis essencials.
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Esmena 22
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 4 bis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I els següents tipus de discriminació: 

Esmena 24
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra a de l’article 5

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

Esmena 25
GP de Catalunya en Comú Podem

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

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

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

c) Discriminació per associació: situació en què una persona és objecte de dis-
criminació, ja sigui real o suposada, com a conseqüència de la seva relació amb una 
persona o un grup per raó de les causes que preveu l’article 4.1. aquesta llei.
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Esmena 27
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra d de l’article 5

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

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

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

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

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

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

Esmena 29
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra e bis a l’article 5

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

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

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

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

j) Victimització secundària: maltractament addicional exercit contra persones 
que es troben en alguns dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia i 
intolerància com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les interven-
cions dutes a terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres 
agents implicats.
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Esmena 32
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a la lletra k de l’article 5

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

Esmena 33
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra l a l’article 5

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

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

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

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

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

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

o) Estigmatització: atribució de qualitats negatives i despectives sobre un col·
lectiu de persones, les quals passen a ser considerades i tractades amb prejudicis.
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Esmena 37
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra p a l’article 5

p) Represàlies: qualsevol tracte advers o efecte negatiu que es produeixi en una 
persona o en un grup de persones, com a conseqüència de la presentació, de queixa, 
reclamació, denúncia, demanda o recurs, de qualsevol tipus, destinats a impedir la 
seva discriminació i a exigir el compliment efectiu del principi d’igualtat de tracte 
entre dones i homes.

Esmena 38
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 5 bis

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

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

5 bis.2. Als efectes del que estableix l’apartat 1, el Govern ha d’elaborar un pro·
tocol específic d’actuació en el termini de 6 mesos després d’aprovada la llei.

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

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

Esmena 40
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 7 que resta redactat de la següent manera

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

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

Les administracions públiques catalanes han de garantir que l’accés a les dife-
rents formes de participació cívica i social i l’ús dels mitjans es produeix en condi-
cions d’igualtat i equitat assegurant, vetllant i fomentant els principis d’igualtat de 
tracte i no discriminació sense que es produeixin situacions discriminatòries per 
qualsevol de les causes que preveu la Llei i fomentant la tolerància.
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Esmena 42
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 10

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

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

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

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

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

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

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

1 bis. Les administracions educatives, les universitàries i els centres educatius, 
independentment de la seva titularitat, que excloguin l’ingrés en els mateixos a grups 
o persones individuals per raó d’alguna de les causes establertes en aquesta Llei, no 
podran acollir·se a qualsevol forma de finançament públic.

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

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

Esmena 45
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 10

2 bis. Les administracions educatives han de garantir el dret a una escola inclu·
siva, evitant la segregació escolar, i de qualitat per a tothom, independentment de 
les seves capacitats o limitacions, del seu origen, gènere, orientació sexual o cir·
cumstàncies personals i econòmiques previstes en aquesta llei.
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Esmena 46
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Les administracions públiques i les entitats privades sanitàries, en l’àmbit de 
les seves competències, garanteixen, vetllen i fomenten els principis d’igualtat de 
tracte i no discriminació i l’absència de qualsevol forma de discriminació i fet d’in·
tolerància en l’accés als establiments, béns, serveis i en les prestacions sanitàries per 
raó de qualsevol de les causes que preveu aquesta Llei.
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Esmena 51
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició i supressió a l’apartat 2 de l’article 11

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

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

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

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

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

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

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

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

7. L’administració sanitària ha d’assegurar que no es produeixin discriminacions 
per raó de sexe o gènere en l’atenció sanitària, tant en la prescripció de tractaments, 
medicaments o temps d’espera, establint els mecanismes de monitorització i control, 
introduint la perspectiva de gènere en els protocols, especialment en les indicacions 
de priorització dels casos, i establint actuacions per a tal efecte.

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

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

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

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

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

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

En particular, les Administracions i òrgans competents prendran les mesures 
necessàries per donar ple compliment als tractats internacionals específics per a 
aquests grups humans.

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

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

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

Esmena 60
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un apartat 2 de l’article 14

2. Les autoritats competents en matèria d’habitatge i ordenació urbana han 
d’evitar en els plans d’habitatge públic la concentració de persones o grups afectats 
per algunes de les causes de discriminació recollides en la present llei. Així mateix 
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les administracions públiques impulsaran polítiques integrals d’inclusió i implemen·
tar les mesures necessàries per l’eradicació dels nuclis d’infravivenda.

Esmena 61
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 68
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 2 de l’article 16

2. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans de 
comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, ni discriminatori al·
ludint a l’origen ètnic, racial o nacional, i incloses les activitats de venda i publicitat 
que continguin, i en especial, han de promoure l’ús del llenguatge no sexista, inclu·
siu, no classista ni racista, així com l’establiment de quotes paritàries i l’augment de 
la representativitat de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Així mateix, promouran l’adopció d’acords amb les empreses de IT que millorin 
l’efectivitat en la prevenció i eliminació de continguts que atemptin contra el dret a 
la igualtat en aquest àmbit.

Esmena 69
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 3 de l’article 16

3. Les administracions públiques desenvoluparan i promouran activitats d’infor-
mació i campanyes de conscienciació per la promoció de la igualtat de tracte i la no 
discriminació en els termes d’aquesta llei, així com informació sobre els col·lectius 
als que es refereix aquesta llei. També han d’iniciar investigacions, impartir forma·
ció i incitar a la reflexió als professionals dels mitjans de comunicació sobre les di·
ferents formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi i enfortir l’autoregulació en 
aquest àmbit.

Esmena 70
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 4 de l’article 16

4. El Consell Audiovisual de Catalunya, amb relació als mitjans de comunicació: 
1. Vetllar perquè el codi deontològic dels mitjans de comunicació no vulneri els 

principis d’aquesta Llei.
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2. Establir recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 
imatges amb relació als àmbits que recull la present Llei.

3. Garantir perquè els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que 
s’hi emeti sigui respectuosa amb tots els àmbits que recull la present Llei.

4. Vetllar perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la diver·
sitat pel que les diferents categories recollides en la present Llei.

5. Fer un seguiment de les informacions que ofereixin un tractament contrari 
al les causes previstes en aquesta llei i fer·ne un recull periòdic. L’informe que en 
resulti s’ha de lliurar al Síndic de Greuges, al Parlament de Catalunya i a l’òrgan 
coordinador.

Tenir en compte que quan els mitjans de comunicació són privats es pot tramitar 
una queixa al Consell d’Informació de Catalunya, vehiculada amb el Codi Ètic del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Esmena 71
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 5 de l’article 16

5. Les administracions públiques desenvoluparan protocols d’actuació en cas 
d’incompliment d’aquesta llei pel que fa al tracte de continguts i informacions per 
part dels mitjans públics.

Esmena 72
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 6 a l’article 16

6. Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 
proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal de reforçar la protecció civil i ad·
ministrativa contra els discursos d’odi que sorgeixin en aquests mitjans, i continuïn 
centrats en la investigació penal del discurs d’incitació a l’odi a internet.

Sense interferir en la independència dels mitjans de comunicació, les autoritats 
han de promoure i sensibilitzar sobre l’existència de codis ètics i d’òrgans autoregu·
ladors pels mitjans de comunicació. Les autoritats també han d’incidir en les com·
petències que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de tractar i fer front als pos·
sibles casos de discursos d’incitació a l’odi.

Esmena 73
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’article 17

Article 17. Cultura i esport
Les administracions públiques catalanes han de garantir, en l’accés i el gaudir de 

la cultura les cultures, l’absència de qualsevol forma de discriminació i intolerància 
per raó de les causes que preveu aquesta Llei.

Les entitats i programes culturals públics promouran la creació i difusió de con·
tinguts que contribueixin a la presa de consciència sobre la discriminació en totes 
les seves formes i expressions.

Esmena 74
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 18. El paràgraf únic passa a ser apartat 1 
d’aquest article

1. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la dis-
criminació i intolerància per motius religiosos i han de garantir que les polítiques 
públiques respectin el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei, 
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prestant especial atenció a garantir l’establiment de centres de culte i l’ús de peces i 
símbols culturals i religiosos en els espais públics.

Esmena 75
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 2 de l’article 18 

2. Caldrà vetllar de manera especial i identificar mesures per la no discriminació 
en l’ús del vel de les persones musulmanes en especial en els espais educatius i en 
l’àmbit laboral, entre altres.

Esmena 76
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 18 bis

18 bis. Administració de Justícia.
En les actuacions que es duguin a terme per part de l’administració de justícia, 

en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya o, quan sigui 
el cas, de les administracions locals, s’han de respectar el dret a la igualtat de tracte 
i evitar tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta llei.

Esmena 77
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 18 ter

18 ter. De les forces i cossos de seguretat
En les seves actuacions, la policia de la Generalitat. Mossos d’Esquadra i les po·

licies locals, així com la seguretat privada, de Catalunya han de respectar el dret a 
la igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació o abús per raó de les causes 
que preveu la llei.

Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judicials espe·
cialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs en l’àmbit 
local, regional i nacional, amb la intenció de fomentar el diàleg i la cooperació re·
gular i sostenible amb els grups vulnerables.

Obligació general dels funcionaris encarregats d’aplicar la llei, d’abstenir·se de 
discriminar en l’exercici de les seves funcions i de protegir a les víctimes de la dis·
criminació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels 
seus drets i el seu accés a la justícia. Queden prohibits, entre d’altres, els següents 
comportaments: 

– L’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de l’individu, 
el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualsevol altra 
categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat i en gene·
ral en l’activitat de vigilància de les Forces i Cossos de Seguretat.

– El tracte discriminatori en els procediments de detenció, deportació i expulsió.
Les autoritats encarregades del compliment de la llei han de prosseguir i inten·

sificar les seves activitats a fi d’establir i vetllar pel bon funcionament d’un sistema 
per al registre i la vigilància d’incidents racistes, homofòbics i transfòbics i el grau 
en què aquests incidents són tractats davant els tribunals com el què són.

Les administracions públiques han d’establir programes de sensibilització i for·
mació sobre el dret a la igualtat de tracte i no discriminació en l’àmbit de l’adminis·
tració de justícia i de les Forces i Cossos de Seguretat. Així com adoptar en aquest 
àmbit mesures que tinguin per objectiu reflectir la diversitat en les seves societats.



BOPC 625
16 de juny de 2020

3.01.01. Projectes de llei 61 

Esmena 78
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 18 quater

Article 18 quater. Autoritats públiques
Les autoritats públiques catalanes han de garantir que els responsables polítics 

i els representants públics de tots els nivells no difonguin discursos o imatges dis·
criminatòries contra individus o minories per les raons que preveu la Llei i d’acord 
amb el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (PIDESC) i la Convenció per a 
l’Eliminació de la Discriminació Racial.

Esmena 79
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 19

1. La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instruments 
suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular mesures 
adequades per al cessament de les situacions discriminatòries i accions d’intolerància.

Esmena 80
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’article 20

La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria de protecció 
de la dignitat de la persona i d’igualtat de tracte pot comportar la nul·litat de les dis-
posicions, els actes o les clàusules dels negocis jurídics i pot donar lloc a responsa-
bilitats d’acord amb el que estableix la legislació aplicable.

Esmena 81
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 20 bis

Article 20 bis. Reconeixement de responsabilitat patrimonial
20 bis.1. La persona que causi discriminació per algun dels motius que preveu 

l’apartat primer de l’article dos d’aquesta Llei ha de respondre del dany causat. 
Acreditada la discriminació es presumeix l’existència de dany moral, que es valora·
rà atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de la lesió efectivament produïda, 
per al que es tindrà en compte, si escau, la difusió o audiència del mitjà a través del 
que s’hagi produït.

20 bis.2. També són responsables del dany causat les persones ocupadores o 
prestadores de béns i serveis quan la discriminació, inclòs l’assetjament, es produ·
eixi en el seu àmbit d’organització o direcció i no hagin complert les obligacions 
previstes en aquesta llei.

20 bis.3. La resolució de l’expedient sancionador haurà de resoldre de forma ex·
pressa sobre la forma en què la persona responsable de la discriminació repararà el 
dany causat a la persona afectada per la discriminació.

Esmena 82
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió a l’apartat 1 de l’article 21

1. Sens perjudici del que disposa l’article 29.1.d, quan una autoritat pública, amb 
ocasió de l’exercici de les seves competències, tingui coneixement d’un supòsit de 
discriminació dels que preveu aquesta Llei, si és competent, ha d’incoar el proce-
diment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures neces-
sàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes i 
proporcionades per eliminar-lo, o, en cas de no ser-ho, comunicar aquests fets de 
forma immediata a l’Administració competent, d’acord amb el que estableixen les 
lleis administratives.
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Esmena 83
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 2 de l’article 21

2. Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sindi-
cats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions de 
consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment que 
tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans i compleixin 
els requisits que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’in-
teressat en els procediments administratius en què l’Administració hagi de pronun-
ciar-se en relació amb una situació de discriminació i intolerància que preveu aques-
ta Llei, sempre que comptin amb l’autorització de la persona o persones afectades. 
No és necessària aquesta autorització quan les persones afectades siguin una plurali-
tat indeterminada o de difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin 
afectats també puguin participar en el procediment.

Esmena 84
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 3 de l’article 21

3. Els requisits que han de reunir les entitats a què es refereix l’apartat anterior 
són: 

a) Que s’hagin constituït legalment almenys dos anys un any abans de la inici-
ació del procediment corresponent, llevat que exercitin les accions administratives 
o judicials en defensa dels membres que la integren o a les persones que la repre·
senten.

b) Que, segons els seus estatuts, desenvolupin la seva activitat en el territori ca-
talà.

Esmena 85
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 21

4. Personació de l’Administració de la Generalitat i de les entitats locals en pro·
cessos penals

L’Administració de la Generalitat i les entitats locals poden personar·se en els 
procediments penals per fets delictius motivats per l’odi o la discriminació en la for·
ma i les condicions establertes per la legislació processal.

La personació de les entitats públiques s’ha d’exercir amb el consentiment de la 
víctima, sempre que això sigui possible.

Esmena 86
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou article 21 bis

Article 21 bis. Inversió de la càrrega de la prova.
21 bis.1. D’acord amb el que estableixen les lleis processals i reguladores dels 

procediments administratius, quan la part actora o l’interessat al·leguin discrimina·
ció i n’aportin indicis fonamentats, correspon a la part demandada, o a qui s’imputi 
la situació discriminatòria, l’aportació d’una justificació objectiva i raonable, sufi·
cientment provada, de les mesures adoptades i de llur proporcionalitat.

21 bis.2. Els fets o els indicis pels quals es pot presumir l’existència de discrimi·
nació poden ésser provats per qualsevol prova admesa en dret, sens perjudici dels 
procediments que es tramitin i de les mesures adoptades a l’empara de les normes 
d’organització, convivència o disciplina de les institucions i dels serveis públics. 
També es poden tenir en compte proves estadístiques i tests de situació. S’han d’es·
tablir per reglament les condicions i garanties aplicables.
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21 bis.3. L’òrgan administratiu o sancionador, d’ofici o a instància de part, pot 
sol·licitar informes o dictàmens als òrgans competents en matèria d’igualtat.

Esmena 87
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’article 22

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat a la igualtat de 
tracte i la no·discriminació, els poders públics han d’adoptar mesures d’acció positi-
va per raó de les causes que estableix aquesta Llei i han d’impulsar polítiques de fo-
ment de la igualtat de tracte en les relacions entre particulars i d’assoliment d’acords 
dels diferents sectors socials o econòmics en la matèria.

2. Les empreses i altres organitzacions poden han d’assumir la realització d’ac-
cions de responsabilitat social consistents en mesures econòmiques, comercials, la-
borals, assistencials o d’una altra naturalesa, destinades a promoure condicions d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació en el si de les empreses i organitzacions o en el 
seu entorn social.

Esmena 88
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 1 de l’article 23

1. El Pla nacional, dotat de pressupost per al seu desenvolupament, per a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació és el document que determina els eixos, les línies 
estratègiques, els objectius, i les mesures per prevenir, eliminar eradicar i corregir 
tota forma de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.

Esmena 89
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 que resta redactat de la següent 
manera

3. Planificació estratègica per a la igualtat de tracte i la no·discriminació.
S’ha d’elaborar un diagnòstic previ, exhaustiu, real i actualitzat de la situació del 

racisme, la xenofòbia i altres formes connexes de discriminació a Catalunya. Aquest 
diagnòstic ha de servir per justificar les prioritats, les accions, els objectius i les lí·
nies d’actuació del Pla nacional.

El Pla nacional per la igualtat de tracte i la no·discriminació ha de incorporar 
com a mínim: 

– Mesures per abordar la discriminació en la prestació de serveis públics, en el 
funcionament del sistema de justícia penal i en l’accés al treball, l’habitatge, la salut 
i l’educació i demes àmbits previstos en aquesta llei.

– Mesures per promoure una major integració dels grups discriminats en la vida 
pública, els òrgans polítics representatius i les administracions estatals, autonòmi·
ques i locals.

– Tenir com a objectiu reforçar la legislació antidiscriminatòria i millorar l’accés 
a la presentació de recursos efectius.

– Abordar les causes bàsiques del racisme, la discriminació i la intolerància. In·
cloure mesures per reforçar el gaudi dels drets culturals i els drets de les minories.

El Pla nacional es desenvoluparà des d’una perspectiva de gènere. Tanmateix, 
haurà d’incloure obligatòriament objectius mesurables, indicadors de compliment i 
mecanismes de vigilància, així com la necessitat d’abordar les recomanacions for·
mulades pels organismes internacionals.



BOPC 625
16 de juny de 2020

3.01.01. Projectes de llei 64

Esmena 90
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 3 a l’article 24

3. La Generalitat de Catalunya disposarà de la col·laboració d’especialistes co·
neixedors de les evidències científiques internacionals en matèria de discriminació 
per tal d’assessorar·se de totes les actuacions que es duguin a terme.

Esmena 91
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 4 a l’article 24

4. Les administracions públiques promouran la creació d’espais per assegurar la 
participació de la societat civil.

Esmena 92
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 25

1. A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 
específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats, i tipologia de discapacitat, si s’escau, i altres transver·
salitats recollides en aquesta llei com discapacitat, orientació sexual, edat, origen i 
creences religioses

A efectes de tenir indicadors, es prendrà com a referència les Observacions i Re·
comanacions dels Comitès especialitzats de Nacions Unides i en particular l’Obser·
vació General 31 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Racial, sobre la 
prevenció de la discriminació racial en l’administració de justícia i el funcionament 
de la justícia penal.

Esmena 93
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 2 de l’article 25

2. El Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals han de recopilar les dades 
sobre el component discriminatori i de naturalesa d’intolerància de les denúncies 
cursades i les han de processar en els sistemes estadístics de seguretat correspo-
nents.

Esmena 94
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 4 l’article 25

4. En el termini dels dos anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’òr·
gan competent que coordini les polítiques antidiscriminatòries ha d’avaluar l’impac·
te social d’aquesta llei i fer pública aquesta avaluació.

Tanmateix, l’òrgan competent ha de recopilar dades que permetin identificar els 
patrons de discriminació en les Forces i Cossos de Seguretat, i en particular l’ús de 
perfils racials en labors d’investigació i vigilància policials.
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Esmena 95
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 5 l’article 25

5. L’òrgan responsable ha d’elaborar, encarregar, i publicar periòdicament, es·
tadístiques i estudis qualitatius relatius especialment a: 

Agressions i discriminacions contra les persones destinatàries de discriminaci·
ons del que són objecte la present llei 

– Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i denúncies penals presentades 
per delictes en els àmbits de les discriminacions del que són objecte la present llei 

– Resolucions administratives i sentències judicials, i el sentit d’aquestes, rela·
cionades amb l’objecte d’aquesta llei, en particular les que poden provar l’existència 
de discriminacions indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques 
antidiscriminatòries.

Esmena 96
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou apartat 6 l’article 25

6. L’òrgan competent responsable pot proposar l’establiment d’acords i conve·
nis amb altres administracions i institucions públiques i organitzacions per a donar 
compliment al punt 25.5.

Esmena 97
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 26

2. Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 
respectives, a través dels seus òrgans de contractació i en relació amb l’execució dels 
contractes que subscriguin, poden han d’establir condicions especials amb la finali-
tat de promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació i rebuig de la intolerància, 
d’acord amb el que estableix la legislació de contractes del sector públic.

Esmena 98
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 27 que resta redactat de la següent manera

1. Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i 
sensibilització adequada de la igualtat de tracte i la no·discriminació en els àmbits 
previstos per aquesta llei als/les professionals que fan tasques de prevenció, detec·
ció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, món la·
boral, els serveis socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport i el lleure i la 
comunicació.

2. S’ha d’impulsar la formació del personal, tant funcionari com laboral, no 
transferit d’altres administracions públiques per mitjà de convenis de col·laboració 
o altres instruments. Dubtes sobre l’obligatorietat de les accions formatives.

Esmena 99
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del títol del títol IV

Títol IV. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no discriminació

Esmena 100
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 28

Article 28. Creació, naturalesa i règim jurídic de l’Oficina
1. Es crea l’Oficina per a la igualtat de tracte y la no·discriminació, entitat de 

dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compli·
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ment dels seus fins, amb plena autonomia orgànica i funcional i s’adscriu al Parla·
ment de Catalunya. L’Oficina amb independència de les administracions públiques 
en el exercici de les seves funcions.

2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació, en exercici de les seves 
funcions, actua de conformitat amb el que disposa aquesta llei, les disposicions que 
la despleguen i la legislació que regula el règim jurídic de les administracions públi·
ques i el procediment administratiu.

3. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació es relaciona amb el Go·
vern per mitjà de l’òrgan responsable de coordinar les polítiques d’igualtat de tracte 
i no·discriminació que estableix l’article 29 quater»

Esmena 101
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de l’article 29

Article 29. Finalitat de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació.
L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació té l’objectiu de garantir, 

millorar i promoure el dret de totes les persones a no ser objecte de discriminació 
així com implementar la present llei en allò que li correspongui d’acord amb les se·
ves competències.» 

Esmena 102
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 bis

Article 29 bis Funcions generals de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·dis·
criminació.

1. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació té les següents funcions: 
a) Atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir dis·

criminació o violència per raó de les causes que estableix l’article 4. 1 de aquesta 
llei amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades a 
les seves necessitats.

b) Avaluar les polítiques per a la igualtat de tracte i no·discriminació de la Ge·
neralitat.

c) Assegurar, en l’àmbit de les seves competències, el compliment i l’observança 
del que disposa la present llei així com la normativa antidiscriminatòria a favor de 
totes les persones. Així com proposar els mètodes de control, monitorització i ren·
dició de comptes en cadascuna de les causes i àmbits, així com formular propostes 
per modificar·la.

d) Assessorar el Parlament, el Govern i altres administracions públiques en les 
seves polítiques i actuacions respecte el dret a la igualtat de tracte i la no·discrimi·
nació de totes les persones.

e) Donar suport i assessorament a associacions, organitzacions, iniciatives, cam·
panyes i activitats que ho requereixin en relació al dret a la igualtat de tracte i la 
no·discriminació de totes les persones.

f) Promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada sobre la igualtat de tracte i 
la no·discriminació.

g) Difondre i fomentar l’educació i la sensibilització de la ciutadania en la cultu·
ra de respecte a la diferència i a la no·discriminació.

h) Actuar com a vigilant de l’estat dels drets de totes les persones a Catalunya 
així com elaborar i publicar estadístiques d’acord amb allò establert a la garantia 
estadística.

i) Establir relacions amb ens similars d’altres administracions o d’institucions 
internacionals.
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j) Investigar i identificar, d’ofici o a instància de tercers, l’existència d’àrees de 
la vida social i econòmica on es produeixen situacions sistèmiques de discriminació 
així com també respecte de discriminacions puntuals d’especial gravetat.

k) Exercir accions judicials en defensa del dret a la igualtat i la no·discriminació.
l) Només quan sigui possible i sempre amb el consentiment d’ambdues parts, es·

tablir mediació o conciliació entre aquestes.
m) Col·laborar amb el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, els poders 

públics així com institucions internacionals en la defensa de la igualtat i del dret a la 
no discriminació de totes les persones. També podrà establir relacions de col·labora·
ció amb les universitats i altres centres docents i de recerca i amb el teixit associatiu 
i institucions de la societat civil.

n) Emetre informe preceptiu no vinculant sobre projectes de disposicions de ca·
ràcter general que afectin de forma especial el dret a la igualtat i la no discriminació 
de totes les persones.

o) Aprovar i remetre anualment l’informe de les seves activitats al Parlament, al 
Govern i al Síndic de Greuges.

p) Adoptar les mesures necessàries per investigar les circumstàncies en què van 
tenir lloc les presumptes discriminacions així com les mesures adients i proporcio·
nades per a la seva prevenció i eliminació.

q) Incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves competències, els corresponents pro·
cediments sancionadors per les infraccions tipificades en la present Llei. Es podran 
adoptar també mesures provisionals per assegurar l’eficàcia de la resolució que es 
pugui dictar.

r) O qualsevol altra competència que li siguin assignades per les lleis o regla·
ments.

2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació ha de disposar d’un 
servei d’atenció adreçat a persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de 
patir discriminació o violència, capaç d’atendre per qualsevol mitjà tots els casos de 
consulta, assessorament o denúncia de qualsevol tipus de discriminació o d’agres·
sió en aquest àmbit així com informació sobre tutela antidiscriminatòria nacional o 
internacional amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coor·
dinades a les seves necessitats.

3. L’Oficina per a la igualtat i no discriminació, per mitjà d’un conveni pot coor·
dinar així com executar les actuacions i polítiques antidiscriminatòries que el Go·
vern li encomani.

4. L’Oficina per a la a la igualtat i no·discriminació, en exercici de les seves fun·
cions, ha de mantenir relacions regulars de coordinació i cooperació amb els depar·
taments corresponents que afectin el dret a la igualtat i la no discriminació de les 
persones, així com amb el Síndic de Greuges, els òrgans judicials i Fiscalia.

Esmena 103
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 ter

Article 29 ter. Els òrgans de l’Oficina per a la igualtat i no·discriminació
L’Oficina per a la igualtat i no·discriminació s’estructura en els òrgans següents: 
a) El Director o directora.
b) La Secretaria.

Esmena 104
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 quater

Article 29 quater. El director o directora
1. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discrimina·

ció dirigeix la institució i n’exerceix la representació.
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2. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discrimi·
nació actua amb subjecció a l’ordenament jurídic, amb plena independència i ob·
jectivitat i sense subjecció a cap altre mandat imperatiu ni instrucció, i se sotmet al 
règim d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs de la Generalitat. El director o 
directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació no pot estar afi·
liat a cap partit polític, sindicat ni associació empresarial.

3. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discrimina·
ció és elegit pel Parlament a proposta de la Mesa, entre els ciutadans majors d’edat 
que gaudeixen del ple ús de llurs drets civils i polítics i compleixen les condicions 
d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per a exercir el càrrec. Els elegits 
han de tenir veïnatge administratiu a Catalunya.

4. Per a nomenar el director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte 
i no·discriminació, ha de comparèixer davant la comissió parlamentària correspo·
nent per a ésser avaluat amb relació a les condicions requerides per al càrrec.

5. El candidat o candidata, després de la compareixença a què fa referència 
l’apartat 4, és elegit director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no·discriminació pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no 
obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a una segona votació, en la mateixa ses·
sió del Ple, en què requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres 
de la cambra per a ésser elegit.

6. El director o directora de l’Oficina és elegit per un període no renovable de sis 
anys i cessa per les causes següents: 

a) Per expiració del termini del mandat.
b) A petició pròpia.
c) Per separació, acordada pel Ple del Parlament per majoria absoluta, per in·

compliment greu de les seves obligacions, incompatibilitat, incapacitat sobrevingu·
da per a l’exercici de les seves funcions declarada per sentència ferma o condemna 
ferma per delicte dolós.

7. El director o directora de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discrimina·
ció ha de presentar anualment un informe sobre la seva actuació i la situació del 
dret a la igualtat i la no discriminació a Catalunya, incloent·hi les propostes i les 
observacions que calguin per a millorar les polítiques antidiscriminatòries de la Ge·
neralitat de Catalunya. L’informe anual haurà d’ésser publicat i lliurat al Parlament 
per mitjà de la comissió parlamentària corresponent, al Govern a través de l’òrgan 
coordinador de les polítiques d’igualtat i no·discriminació competent, així com al 
Síndic de Greuges i Fiscalia.

Esmena 105
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 quinquies

Article 29 quinquies. La Secretaria
1. La Secretaria depèn del director o directora de l’Oficina per a la igualtat de 

tracte i no·discriminació i es configura com a l’òrgan de suport material, adminis·
tratiu, tècnic i també d’assessorament jurídic de l’Oficina.

2. Les funcions de la Secretaria són: 
a) Tenir cura del Registre.
b) Preparar, d’acord amb les instruccions rebudes, l’avantprojecte de pressupost, 

la memòria d’activitats i el programa anual d’actuacions.
c) Dur a terme la gestió pressupostària, financera, comptable i patrimonial de 

l’Oficina i també la gestió dels mitjans personals i materials que s’hi adscriuen.
d) Custodiar i instruir els expedients en les diferents fases de tramitació, efectuar 

les notificacions i fer qualssevol altres actuacions de caràcter administratiu que es 
derivin del procediment.
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e) Acordar la impugnació davant la jurisdicció competent de les normes i els ac·
tes subjectes al dret administratiu de les administracions públiques que consideri 
que atempten contra el dret a la igualtat de tracte i no·discriminació.

f) Les funcions que li delegui el director o directora de l’Oficina i també les que 
es derivin d’aquesta llei i de les normes de desplegament.

Esmena 106
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 sexies

Article 29 sexies. Col·laboració amb altres administracions i institucions
1. El Govern, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han de prestar la 

col·laboració i l’auxili necessaris a l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discri·
minació, si així ho exigeix el compliment de les seves funcions i l’execució dels seus 
acords, sens perjudici de l’obtenció de l’autorització judicial quan calgui per a exe·
cutar aquestes resolucions.

2. Dins l’àmbit de les seves competències, l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no·discriminació pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres ad·
ministracions i institucions públiques com privades i participar en els organismes 
corresponents tant internacionals com supranacionals.

Esmena 107
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 septies

Article 29 septies. Règim jurídic dels actes dictats pels òrgans de l’Oficina per a 
la igualtat de tracte i no·discriminació

1. En exercici de les funcions que impliquin l’exercici de potestats públiques, 
l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació es regeix pel que disposa la 
normativa reguladora del procediment administratiu aplicable a l’àmbit de la Gene·
ralitat. Els actes dictats, en exercici d’aquestes funcions, pel Director o Directora i 
pels altres òrgans de l’Oficina exhaureixen la via administrativa i són impugnables 
per la via contenciosa administrativa, sens perjudici de la interposició de recurs po·
testatiu de reposició previ al recurs contenciós administratiu.

2. Pel que fa a l’exercici de les funcions que no impliquin l’exercici de potestats 
públiques es regeix per aquesta llei, per la legislació vigent en matèria de règim ju·
rídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la 
normativa catalana sobre procediment administratiu. Els actes dictats pels òrgans 
de l’Oficina, en l’exercici d’aquestes funcions, són susceptibles dels recursos esta·
blerts en cada procediment.

3. El règim de responsabilitat patrimonial de l’Oficina, els funcionaris i el perso·
nal adscrit és l’establert amb caràcter general per a l’Administració de la Genera·
litat. La resolució en aquest àmbit correspon al Director o Directora, en els termes 
establerts per la normativa reguladora del règim jurídic de les administracions pú·
bliques i del procediment administratiu comú.

Esmena 108
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 octies

Article 29 octies. El personal
1. El Personal al servei de l’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació 

és el personal funcionari i laboral necessari per al bon funcionament de l’Oficina.
2. Els llocs de treball que comporten l’exercici de potestats públiques són reser·

vats a personal funcionari i, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració 
d’autoritat pública.
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3. Són aplicables al personal al servei de l’Oficina per a la igualtat de tracte i 
no·discriminació la normativa reguladora de la funció pública de l’Administració de 
la Generalitat i el seu règim d’incompatibilitats.

4. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació ha de seleccionar el seu 
propi personal amb subjecció als principis de publicitat, mèrit i capacitat.

5. El personal que presti el servei d’atenció a què fa referència l’article 29 bis.2 
ha de tenir coneixements relacionats amb els drets humans, l’estudi de gènere i la 
diversitat afectiva i sexual i l’Atenció personalitzada.

Esmena 109
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 29 nonies

Article 29 nonies. Recursos econòmics
1. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació per al seu funciona·

ment, disposa dels recursos econòmics següents: 
a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generali·

tat.
b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.
c) Les contraprestacions que es poguessin derivar dels convenis signats per l’Ofi·

cina.
d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions de 

l’Oficina.
e) L ‘import de les sancions imposades en l’exercici de les seves funcions.
f) Tot altre recurs que legalment li correspongui.
2. L’Oficina per a la igualtat de tracte i no·discriminació ha d’elaborar i aprovar 

amb caràcter anual el corresponent avantprojecte de pressupost de funcionament, 
el qual ha d’ésser tramès al Govern perquè sigui integrat, amb la deguda singularit·
zació, en els pressupostos generals de la Generalitat.

3. El control econòmic i financer de l’Oficina s’ha d’exercir de conformitat amb 
la Llei de finances públiques de la Generalitat.

Esmena 110
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 1 de l’article 30

Article 30. Objecte i àmbit d’aplicació
1. El present títol té per objecte establir el règim d’infraccions i sancions, en les 

que puguin incórrer persones físiques com jurídiques de l’àmbit privat com públic, 
que garanteixen les condicions bàsiques en matèria d’igualtat de tracte i no-discri-
minació, en defecte de normativa específica d’aplicació preferent.

Esmena 111
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 3 de l’article 30

3. En els supòsits en què les infraccions puguin ser constitutives d’il·lícit pe·
nal, l’Administració ho ha de posar en coneixement de l’òrgan judicial competent 
o el Ministeri Fiscal i s’ha d’abstenir de seguir el procediment sancionador mentre 
l’autoritat judicial no dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, 
o mentre el Ministeri Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o prosseguir 
actuacions. En aquests casos, però, es podran concedir mesures cautelars per part 
de l’Administració, destinades a evitar un major perjudici, durant la tramitació ju·
dicial.



BOPC 625
16 de juny de 2020

3.01.01. Projectes de llei 71 

Esmena 112
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició a l’apartat 4 de l’article 30

4. Els danys s’han de valorar atenent les circumstàncies del cas i la gravetat de 
la lesió efectivament produïda, així com, si escau, la difusió o audiència del mitjà 
a través del qual s’hagi produït. Cal parlar de reparació en termes amplis de drets 
humans i no només en relació a una possible indemnització, però tenint en compte 
que hi ha dificultat per especificar més, perquè cada cas és únic.

Esmena 113
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de les lletres a, b, c, d a l’apartat 2 de l’article 31

a) Utilitzar o emetre expressions vexatòries, injurioses i calumnioses i amena·
çadores en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als 
delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’Article 4 de la Llei, en la prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques o en xarxes socials.

b) No facilitar la tasca o negar·se parcialment a col·laborar amb l’acció inves·
tigadora dels serveis d’inspecció de l’administració catalana en el compliment dels 
mandats establerts en la present Llei.

c) Amenaçar o realitzar qualsevol coacció, injúria o vexació injusta de caràcter 
lleu en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als delic·
tes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la Llei.

d) Causar danys a béns mobles o immobles en supòsits de discriminació, actes 
d’intolerància i conductes d’odi per raó de les causes que preveu l’Article 4 de la 
Llei.

Esmena 114
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de les lletres e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r a l’apartat 3 de l’article 
31

e) La reiteració en la utilització o emissió d’expressions vexatòries, injurioses i 
calumnioses en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives 
als delictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei, en les prestació 
de serveis públics, en qualsevol mitjà de comunicació, en discursos o intervencions 
públiques, o a les xarxes socials.

f) La realització d’actes o la imposició de disposicions o clàusules en els negocis 
jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4 de la llei.

g) Impedir o obstaculitzar la realització de qualsevol tràmit administratiu o l’ac·
cés a un servei públic o establiment, per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

h) Realitzar actes que impliquin aïllament, rebuig o menyspreu públic i notori de 
persones per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

i) Usar, en peritatges que després s’usaran administrativament o judicialment, 
teories o valoracions que impliquin prejudicis corresponents a qualsevol de les si·
tuacions previstes a la llei.

j) Usar la malaltia mental quan la persona no ha estat declarada incapaç, per 
limitar els drets de la persona.

k) La implantació, l’impuls o l’acceptació de pràctiques laborals discriminatòri·
es, que vulneren la dignitat de la persona, la igualtat de tracte i promoguin la dis·
criminació i intolerància.

l) L’elaboració, utilització o difusió en Centres educatius de llibres de text i I o 
materials didàctics que presentin a les persones com superiors o inferiors en digni·
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tat humana en funció de la seva orientació sexual i identitat o expressió de gènere, 
o que incitin a la violència per aquest motiu.

m) L’obstrucció o negativa absoluta a l’actuació dels serveis d’inspecció de l’ad·
ministració catalana.

n) Colpejar o maltractar d’obra a una altra persona sense causar·li lesió, vexa·
tòries en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes relatives als de·
lictes d’odi per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei.

o) Reiteració en el dany a béns mobles o immobles d’una altra persona, quan no 
constitueixi delicte, en supòsits de discriminació, actes d’intolerància i conductes re·
latives als delictes d’odi per raó de les causes previstes a l’article 4. de la llei.

p) La denegació per professional o empresari de prestacions a què es tingui dret, 
quan la denegació estigui motivada per raó de les causes previstes en l’art. 4 de la 
llei.

q) La denegació de l’accés als béns i serveis disponibles per al públic i l’oferta 
dels mateixos, inclòs l’habitatge, quan la denegació estigui motivada per raó de les 
causes previstes en l’art. 4 de la llei.

r) La no retirada immediata per part del prestador d’un servei de la societat de la 
informació, d’expressions vexatòries o d’incitació a la violència per raó de les cau·
ses previstes en l’article 4 de la llei.

Esmena 115
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició de les lletres e, f, g, h, i a l’apartat 4 de l’article 31

e) Adoptar comportaments agressius o constitutius d’assetjament, realitzats per 
raó de les causes previstes en l’art. 4 de la llei que tingui el propòsit o produeixi 
l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat, creant un entorn intimidatori, degradant 
o ofensiu per a aquesta.

f) Qualsevol represàlia o tracte advers que rebi una persona com a conseqüència 
d’haver presentat la mateixa una queixa, reclamació, denúncia, demanda o recurs 
de qualsevol tipus, destinat a la protecció de la seva dignitat de la persona i la igual·
tat de tracte per discriminació, actes d’intolerància i conductes associades d’odi.

g) Acomiadar un treballador per raó de les causes previstes en l’art. 4.de la llei, 
d’acord amb la legislació laboral.

h) Convocar espectacles públics o activitats recreatives que alberguen o tinguin 
com a objecte la vulneració de la dignitat de la persona i la igualtat de tracte per 
fets de discriminació, actes d’intolerància · i conductes relatives als delictes d’odi.

i) Demanar dades de caràcter personal en els processos de selecció o establir 
condicions, mitjançant la publicitat, difusió o per qualsevol altre mitjà, que consti·
tueixin discriminacions per a l’accés a l’ocupació per raó de les causes previstes en 
l’art. 4 de la llei.

Esmena 116
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra a de l’article 32

Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades amb multes d’acord 
amb la graduació que s’efectuï: 

a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 5.000 €. d’una 
quantia equivalent a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Ca-
talunya, corresponent a un període de fins a tres mesos.
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Esmena 117
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a l’apartat b) de l’article 32

b) Les infraccions greus se sancionen amb multa de 5.001 € fins a 20.000 € d’una 
quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set mesos

Esmena 118
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la lletra c) de l’article 32

c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 20.001 € fins a 
50.000 € d’una quantia equivalent a l’import de renda de suficiència de Catalunya 
corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu mesos. En tots els casos 
en que sigui necessari, es procedirà al decomís dels materials en els que es sustenti 
la situació de discriminació sancionada.

Esmena 119
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una lletra d a l’article 32

d) En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai públic, plataforma vir·
tual, etc. la persona responsable o el grup hauran de realitzar una manifestació pú·
blica a través dels mateixos canals emprats, per tal de reparar el dany a la dignitat 
de la persona agreujada. Les infraccions que estableix aquesta Llei són sancionades 
amb multes d’acord amb la graduació de s’efectuï.

Esmena 120
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 3 a l’article 34

3. L’administració pública actuant en matèria sancionadora ha de destinar els 
ingressos derivats de la imposició de les sancions que estableix aquesta llei a actua·
cions relacionades amb garantir el dret a la igualtat de tracte i la no·discriminació 
en l’àmbit de la seva competència.

Esmena 121
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un punt 4 a l’article 36

4. De forma preferent l’òrgan procurà iniciar processos de mediació, i de forma 
alternativa i subsidiària iniciar sancionadors.

En tot el cas el procediment sancionador en qualsevol administració no exclou 
els processos restauratius previstos per aquesta llei.

Esmena 122
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un article 37

Article 37. De la víctima en el procediment sancionador
Es reconeix a la persona afectada per les infraccions establertes en el present 

Tito, en el marc del procediment sancionador, els següents drets: 
– Que li sigui comunicada la incoació del procediment sancionador amb infor·

mació clara del seu dret a obtenir una indemnització o reparació del dany causat 
per la conducta constitutiva de la infracció així com de la resta de drets que té com 
a víctima en el procediment administratiu sancionador.

– Que se li doni trasllat de les al·legacions del presumpte infractor.
– Accedir al procediment sancionador i obtenir còpia de tot l’expedient.
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– A ser present per si mateixa o a través de representant en les proves que es 
practiquin en la fase de prova.

– A gaudir d’un tràmit d’audiència per poder fer al·legacions i proposar prova.
– A obtenir una resolució expressa sobre la forma en que es produirà la repara·

ció del dany causat tret que hi hagi renunciat de forma expressa.

Esmena 123
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un títol VI

Títol VI. Mesures de suport per a la protecció de la dignitat de la persona i de la 
igualtat de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància

Capítol I. Centre de Memòria, Observatori i Comissió
Article 37. Centre de documentació i memòria històrica contra la Intolerància, la 

discriminació i els delictes d’odi
1. Es crea el Centre de Documentació i de Memòria Històrica a Catalunya de 

lluita contra Intolerància, la discriminació i ets actes associats d’odi de Catalunya 
que albergarà arxius, registres i documents, incloent documents audiovisuals, de les 
entitats que lluiten contra aquestes xacres socials, polítiques i culturals. Aquests fons 
documentals dipositats al Centre de Documentació i de Memòria Històrica seran de 
lliure accés per a la ciutadania.

2. El Centre de Documentació i Memòria Històrica a Catalunya de lluita contra 
la Intolerància, la discriminació i els actes associats d’odi impulsarà i fomentarà 
activitats divulgatives i d’investigació i igualment podrà editar materials relacionats 
amb aquesta Memòria Històrica, i pot acordar amb les administracions la edició de 
llibres específics relacionats amb aquesta Llei i establir contractes, d’acord amb el 
que estableix la normativa europea i bàsica estatal de contractació pública amb les 
organitzacions socials domiciliades a Catalunya i altres subjectes.

Article 38. Observatori de la discriminació, la intolerància i els delictes d’odi
1. Es crea l’Observatori de la discriminació i la intolerància i els delictes que
dependrà de la Conselleria competent en matèria de polítiques socials.
2. L’Observatori proporcionarà anàlisi, informacions objectives i comparables 

sobre els fets esdevinguts en l’àmbit territorial de Catalunya que puguin suposar 
una forma de discriminació, intolerància o conductes associades d’odi per raó de 
les causes previstes en la llei, per tal de proposar l’adopció de mesures i accions es·
pecífiques.

3. L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat i la seva composició i fun·
cions es determinaran mitjançant decret, garantint la presència d’experts en· ma·
tèria de delictes d’odi, discriminació i intolerància i la participació de la Comissió 
esmentada en l’article anterior.

Article 39. Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat 
de tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància 

1. Es crea la de la dignitat de la persona i de la igualtat de tracte enfront de tota 
forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya com un espai de partici·
pació ciutadana i com a òrgan consultiu de les administracions que incideixen en 
aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens 
que la legislació estableixi.

2. A la Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat de 
tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya tin·
dran representació les entitats socials especialitzades, les associacions de víctimes 
i aquelles que treballin principalment contra els delictes d’odi, la discriminació i la 
intolerància, així com a persones i professionals que hagin destacat pel seu treball i 
experiència en aquest àmbit.

3. La Comissió per a protecció de la dignitat de la persona i de la igualtat ·de 
tracte enfront de tota forma i acte de discriminació i intolerància a Catalunya s’ads·
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criu Conselleria competent en matèria de polítiques socials i podrà rebre informació 
sobre l’aplicació del que estableix per aquesta Llei i formular propostes de millora 
en l’actuació dels serveis públics de les administracions madrilenyes i de la resta 
d’àmbit que són objecte de la present Llei i informar sobre projectes normatius i no 
normatius.

Capítol II. Suport a les víctimes de la discriminació, d’intolerància i de conduc·
tes d’odi

Article 40. Protocol d’atenció a les víctimes
1. La Conselleria competent en matèria de polítiques socials ha d’aprovar un 

protocol específic d’atenció a les víctimes de la discriminació, actes d’intolerància i 
conductes relatives als delictes d’odi. Aquest protocol, sense perjudici del que esta·
bleix la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la Víctima, contemplarà una aten·
ció especialitzada i multidisciplinar. Les oficines judicials i especialment les oficines 
especialitzades en delictes d’odi prestaran una especial cura a les víctimes.

2. La protecció davant de qualsevol violació dels drets emparats per aquesta llei 
comprendrà si és el cas, l’adopció de les mesures necessàries per al cessament im·
mediat en la conducta d’intolerància i discriminació, adopció de mesures cautelars, 
prevenció de violacions imminents o ulteriors, indemnització de danys i perjudicis i 
restabliment ple de la persona perjudicada en el ple exercici dels seus drets. Així ma·
teix, seguint el sentit de l’Estatut de la Víctima, es crea la figura de l’acompanyant, 
per assistir a la denúncia a la víctima per delicte d’odi.

Article 41. Mesures específiques de suport a les víctimes
1. L’administració catalana prestarà una atenció integral real i efectiva a les víc·

times d’accions discriminatòries, d’intolerància i d’odi per qualsevol de les causes 
que preveu la llei.

2. Aquesta atenció comprendrà l’assessorament, l’assistència, especialment la 
sanitària, i les mesures socials tendents a facilitar la seva recuperació integral.

3. L’administració catalana posarà en marxa un punt d’informació per a realit·
zar una atenció integral i multidisciplinar a les víctimes de discriminació i intole·
rància per qualsevol de les causes previstes en la llei, i pot establir contractes, de 
conformitat amb el que disposa la normativa europea i bàsica estatal en matèria de 
contractació pública amb entitats socials especialitzades per a l’atenció a les vícti·
mes i altres subjectes.

4. En l’atenció a les víctimes es donarà un tractament específic quan les agres·
sions o accions que incitin a l’odi s’hagin realitzat utilitzant les noves tecnologies o 
a través de les xarxes socials.

5. Els professionals que realitzen tasques de prevenció, detecció, atenció, assis·
tència i recuperació en els àmbits de la salut, l’educació, el món laboral, els serveis 
socials, la justícia i els cossos de seguretat, l’esport, el lleure, i la comunicació, si 
tenen coneixement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de dis·
criminació o violència per intolerància o presumpte delicte d’odi, tenen el deure de 
comunicar·ho als cossos i forces de seguretat i l’òrgan competent.

Article 42. Campanyes i Suport a les organitzacions de víctimes i a les entitats 
especialitzades en l’assistència de víctimes

1. L’administració catalana realitzarà campanyes de sensibilització i divulgació 
contra les agressions i delictes d’odi promovent la denúncia de les mateixes i ga·
rantirà assistència a les víctimes en aquells encara que no s’interposi denúncia, bé 
directament o mitjançant contracte, segons el que estableix Ja normativa europea i 
estatal bàsica de contractació pública, amb ong especialitzades o altres subjectes.

2. L’administració catalana dissenyarà i posarà en marxa en els centres escolars, 
integrat en el Pla de Convivència dels centres docents, un protocol específ ic per a 
l’alerta, identificació, assistència i protecció en el cas d’assetjament escolar en rela·
ció a les actituds de discriminació, d’intolerància i conductes d’odi per qualsevol de 
les causes que s’esmenten en els articles d’aquesta llei.
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3. La Conselleria competent dissenyarà i posarà en marxa de ·forma periòdica 
campanyes de sensibilització i prevenció, comptant amb l’Observatori, la Comissió 
contra la discriminació i intolerància .i les organitzacions especialitzades en aques·
ta matèria, en la defensa dels drets i persones en relació amb els comportaments de 
racisme, xenofòbia, antisemitisme, islamofòbia, cristianofòbia, LGTBifòbia, gitan·
ofòbia, misogínia i sexisme, odi a les persones sense llar, per la seva condició socio·
econòmica, pel seu origen territorial, nacional o ètnic, per la seva llengua, identitat 
cultural, conviccions religioses i ideologia, per la seva opinió política o d’una altra 
índole, per la seva edat, professió, identitat i raó de gènere pel seu aspecte físic, co·
lor de pell, característiques genètiques, per discapacitat intel·lectual o física, malal·
tia, estat serològic o altres factors de significació de les diferents manifestacions de 
la condició humana, reals o suposats, així com aquelles que siguin reconegudes en 
els instruments internacionals.

4. L’Administració desenvoluparà polítiques actives de suport i visibilització dels 
col·lectius i organitzacions legalment constituïdes que realitzin activitats en defensa 
de les víctimes enfront de la discriminació, la intolerància i els delictes d’odi.

Esmena 124
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un nou paràgraf al final de la disposició addicional primera

El procediment sancionador de la llei es desenvoluparà mitjançant un reglament 
que haurà d’estar desenvolupat en el termini de sis mesos a partir de l’aprovació de 
la llei.

Esmena 125
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional quarta

Quarta. Règim especial de Barcelona
1. Les disposicions d’aquesta Llei són d’aplicació al municipi de Barcelona sense 

perjudici del seu règim especial.
2. D’acord amb l’article 129 e) de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, per la qual 

s’aprova la Carta Municipal de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona disposa de 
potestat sancionadora amb relació als comportaments xenòfobs, racistes i sexistes, 
i, en conseqüència, és competent per regular aquestes conductes infractores i incoar, 
tramitar i sancionar·les en el marc dels procediments sancionadors corresponents.

3. En el cas que, en l’exercici de les seves competències, l’Ajuntament de Barcelo·
na tingui coneixement d’un supòsit de discriminació dels que preveu aquesta Llei, ha 
d’incoar el procediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les 
mesures necessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures 
oportunes i proporcionades per eliminar·lo i sancionar·lo.

4. L’Ajuntament de Barcelona també pot exercir, en el marc de les seves compe·
tències, la potestat sancionadora prevista a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

5. L’exercici de la potestat sancionadora per part de l’Ajuntament de Barcelona 
es desenvoluparà en coordinació amb l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no·dis·
criminació

Esmena 126
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova disposició addicional cinquena

Cinquena. En el termini d’un any s’adoptarà una nova legislació sobre el canvi 
de nom i el reconeixement del sexe de les persones transgèneres, basant·se en reco·
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manacions internacionals com la Resolució 2018 (2015) de l’Assemblea Parlamen·
tària del Consell d’Europa.

Esmena 127
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una disposició transitòria quarta

Quarta. Competència en procediments sancionadors per a garantir els drets de 
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a eradicar la discriminació 
per raó de discapacitat.

Mentre no s’aprovi el decret de creació de l’òrgan previst al Títol IV d’aquesta 
Llei, la competència per a incoar els expedients administratius del règim sanciona·
dor correspon a la persona titular de la secretaria general del departament compe·
tent en matèria de no·discriminació de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.

Esmena 128
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió i addició a la disposició final primera

El Govern i els departaments de la Generalitat, d’acord amb el que preveu la pre-
sent Llei, i en l’àmbit de les respectives competències, poden han de dictar les nor-
mes reglamentàries necessàries per al desplegament i l’execució d’aquesta Llei en el 
termini màxim de 6 mesos des de la provació de la present llei.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

Reg. 67073

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament del Parla-
ment, presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00006/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís al final del paràgraf vuitè del preàmbul

«[...] dirigeix als poders públics. A més, per tal d’assegurar la protecció de les 
persones que hagin estat víctimes per fets delictius motivats per l’odi o la discrimi·
nació, d’acord igualment amb l’article 40 de l’Estatut, es reconeix a la Generalitat 
de Catalunya i a les entitats locals la possibilitat de personar·se en els procediments 
penals en la forma i les condicions establertes per la legislació processal, sempre 
que es compti amb el consentiment de la víctima, quan això sigui possible».

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 66716)

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 118 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a l’articulat del Projecte de 
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-00006/12).

Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol de la llei 

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i contra totes les formes d’odi i discri·
minació

Esmena 2
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del preàmbul 

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació és un instrument per 
a respondre a les incitacions i manifestacions de l’odi, que són l’expressió de la in·
tolerància i del rebuig a les persones pel fet de ser diferents.

La Llei Integral contra totes les formes d’odi i discriminació s’articula en base 
al concepte d’incitació a l’odi definit per la Comissió Europea Contra el Racisme i 
la Intolerància (ECRI) del Consell d’Europa, en la seva recomanació R (97) 20 del 
Comitè de Ministres defineix la incitació a l’odi com totes les formes d’expressió que 
propaguen, inciten, promouen i justifiquen l’odi racial, la xenofòbia, l’antisemitisme 
i altres formes d’odi basades en la intolerància, entre d’altres, la intolerància ex·
pressada per l’etnocentrisme, la discriminació i l’hostilitat contra les minories, i les 
persones d’orígens, contextos culturals i ètnics diversos.

La normativa internacional és prolífera en les manifestacions contra la incitació 
a l’odi i contra la discriminació. En són exemple la Declaració Universal dels Drets 
Humans adoptada per les Nacions Unides; el Pacte Internacional pels Drets Socials 
Econòmics i Culturals de les Nacions Unides; i el Pacte Internacional pels Drets Ci·
vils i Polítics de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

En el marc europeu el Conveni de Roma marca un punt de garantia clara, mit·
jançant la prohibició de discriminació continguda en el seu article 14 i la juris·
prudència que el desenvolupa. Aquesta llei també és transposició de la Directiva 
Comunitària 2000/78/CE, que és una aposta per una política activa contra les dis·
criminacions; i de la Decisió Marc 2008/913/JAI que es refereix directament a la 
lluita activa contra manifestacions de racisme i xenofòbia.

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

L’objecte de la llei és garantir la dignitat humana, la no·discriminació, i la igual·
tat entre totes les persones com a pilars fonamentals d’una societat justa i democrà·
tica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sense llar.

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

Participació política, cívica i social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.1 Les administracions públiques sanitàries, en l’àmbit de les seves competèn-
cies, i les entitats privades en l’àmbit sanitari estan obligades a garantireixen l’ab-
sència de qualsevol forma de discriminació en l’accés als serveis i en les prestacions 
sanitàries per raó de qualsevol de les causes que preveu aquesta Llei i donant com·
pliment a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d’universalització de l’assistència sanitària.
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Esmena 14
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 11.2 a l’article 11. Sanitat

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

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

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

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

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

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

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

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

13.2. La gestió i la provisió dels serveis d’atenció a la infància, l’adolescència, 
la joventut, les persones amb discapacitat i les persones seran únicament públiques 
com forma de garantir igualtat grans amb l’objectiu de garantir que no es pro·
dueixin situacions de discriminació previstes en la present Llei.
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Esmena 19
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 3 a l’article 13. Atenció a la infància, l’adolescència, la 
joventut, les persones amb discapacitat i les persones grans

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

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

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

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

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

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

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

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

14.5. És obligació de l’administració pública desplegar totes les mesures necessà·
ries, a través de la promoció de plans i programes, per garantir la igualtat de trac·
te en l’accés, atribució, disponibilitat, qualitat i gaudi de l’habitatge i especialment 
d’aquelles persones més vulnerables, com les minories ètniques, les persones sense 
llar, les persones amb discapacitat, les migrants i les dones víctimes de violència de 
gènere en totes les seves formes.

Esmena 24
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 6 a l’article 14. Habitatge

14.6. Queden prohibits els desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer 
sense garantir d’una alternativa residencial o un reallotjament digne, els desnona·
ments en data oberta tal i com estableix el Decret llei de mesures urgents per millo·
rar l’accés a l’habitatge, també resten prohibits els desnonaments extrajudicials a 
través d’empreses privades.
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Esmena 25
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 7 a l’article 14. Habitatge

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

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

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

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

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

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

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

Esmena 27
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 4 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.4. Les autoritats catalanes han d’utilitzar els seus poders reguladors amb els 
proveïdors d’Internet i de xarxes socials per tal de reforçar la protecció civil i ad·
ministrativa contra els discursos d’odi que sorgeixin en aquests mitjans, i continuïn 
centrats en la investigació penal del discurs d’incitació a l’odi a internet.

Esmena 28
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 5 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.5. Sense interferir en la independència dels mitjans de comunicació, les au·
toritats han de promoure i sensibilitzar sobre l’existència de codis ètics i d’òrgans 
autoreguladors pels mitjans de comunicació. Les autoritats també han d’incidir en 
les competències que tenen els mitjans de comunicació a l’hora de tractar i fer front 
als possibles casos de discursos d’incitació a l’odi.

Esmena 29
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 6 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.6. Les autoritats catalanes han d’iniciar investigacions, impartir formació i 
incitar a la reflexió als professionals dels mitjans de comunicació sobre les diferents 
formes d’evitar els discursos d’incitació a l’odi i enfortir l’autoregulació en aquest 
àmbit.
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Esmena 30
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 7 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.7. L’administració pública a través dels òrgans competents han de garantir lar 
representativitat i referencialista de les persones i col·lectius víctimes de la discrimi·
nació descrits en l’article 5.

Esmena 31
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 8 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.8. El Consell Audiovisual de Catalunya, amb relació als mitjans de comuni·
cació: 

1. Vetllarà perquè el codi deontològic dels mitjans de comunicació no vulneri els 
principis d’aquesta llei.

2. Establirà recomanacions sobre els usos lingüístics i el tractament i l’ús de les 
imatges amb relació als àmbits que recull la present Llei.

3. Vetllarà perquè els continguts dels mitjans de comunicació i la publicitat que 
s’hi emeti sigui respectuosa amb tots els àmbits que recull la present Llei.

4. Vetllarà perquè els mitjans de comunicació mostrin en la programació la di·
versitat pel que les diferents categories recollides en la present Llei.

5. Farà un seguiment de les informacions que ofereixin un tractament contrari al 
les causes previstes en aquesta llei semestralment i serà presentat a la comissió de 
control dels mitjans audiovisuals.

Esmena 32
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un punt 9 a l’article 16. Mitjans de comunicació social i societat de la 
informació

16.9. No s’atorgaran ni llicències ni permisos per fer publicitat fixa o mòbil (au·
tobusos) a organitzacions que difonguin missatges que vulnerin els drets de les do·
nes, lesbianes i transsexuals a decidir sobre el propi cos i/o a lluitar pels seus drets 
i contra la violència masclista així com la prohibició de publicitat de tota forma de 
discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.

Esmena 33
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 18. Llibertat religiosa

Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències, 
han de desenvolupar accions per a la igualtat de tracte i la prevenció de la discri-
minació per motius religiosos i han de garantir que les polítiques públiques respec-
tin el dret a la llibertat religiosa en els termes que estableix la Llei com assegurar 
l’establiment de centres de culte i l’ús de peces i símbols culturals i religiosos en els 
espais públics.

Esmena 34
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’article 19

Article 19. Administració de Justícia, cossos i forces de seguretat i Autoritats Pú·
bliques

19.1. Els serveis policials i les fiscalies encarregades dels procediments judicials 
especialitzats en els delictes d’odi han d’institucionalitzar i intensificar marcs en 



BOPC 625
16 de juny de 2020

3.01.01. Projectes de llei 86

l’àmbit local, regional i nacional, amb la intenció de fomentar el diàleg i la coope·
ració regular i sostenible amb els grups vulnerables.

19.2. L’obligació general dels funcionaris de l’administració de justícia, especial·
ment dels serveis penitenciaris, encarregats d’aplicar la llei, d’abstenir·se de discri·
minar en l’exercici de les seves funcions.

19.3. L’establiment, entre d’altres, dels següents comportaments prohibits: 
19.4. L’ús il·legítim de criteris racials, basats, de facto, en l’aspecte físic de l’in·

dividu, el seu color, faccions facials, pertinença a un grup racial o ètnic, o qualse·
vol altra categoria en les detencions, interrogatoris, escorcolls, controls d’identitat 
i en general en l’activitat de vigilància de les forces i cossos de Seguretat inclosa, 
especialment l’activitat de vigilància dels centres penitenciaris i els Centres d’inter·
nament d’Estrangers.

19.5. L’obligació dels encarregats d’aplicar la llei de protegir a les víctimes de la 
discriminació, assegurant la investigació de les seves denúncies, la informació dels 
seus drets i el seu accés a la justícia.

19.6. Les autoritats encarregades del compliment de la llei han de prosseguir i 
intensificar les seves activitats a fi d’establir i vetllar pel bon funcionament d’un sis·
tema per al registre i la vigilància d’incidents racistes, homofòbics i transfòbics i el 
grau en què aquests incidents són tractats davant els tribunals com el què són.

19.7. L’obligació de les administracions públiques d’establir programes de sensi·
bilització i formació sobre el dret a la igualtat de tracte i no·discriminació en l’àmbit 
de l’administració de justícia i de les forces i cossos de seguretat.

19.8. La necessitat que les administracions públiques d’adoptar en aquest àmbit 
mesures que tinguin per objectiu reflectir la diversitat en les seves societats.

Esmena 35
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un títol III

Títol III. Tutela en l’àmbit del treball concreta en relació a la discriminació de 
gènere i a la igualtat entre homes i dones

Article 20. Prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe 
a les empreses

20.1. Les empreses han d’adoptar mesures específiques, negociades amb la repre·
sentació legal dels treballadors, per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe, i també promoure condicions de treball que evitin aquests tipus 
d’assetjament.

20.2. Les empreses han d’arbitrar procediments específics per a donar resposta 
a les denúncies o les reclamacions que pugui formular qui hagi estat objecte d’as·
setjament.

20.3. Els representants dels treballadors han de contribuir activament a la pre·
venció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe sensibilitzant els 
treballadors i informant la direcció de l’empresa dels comportaments detectats que 
puguin propiciar·lo.

20.4. L’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball tenen la 
consideració de discriminació directa per raó de sexe, sens perjudici de la tipifica·
ció com a delicte.

Article 21. Plans d’igualtat a les empreses
21.1. Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’opor·

tunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destina·
des a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Aquestes 
mesures s’han de negociar i, si s’escau, acordar amb els representants legals dels 
treballadors en la forma que determini la legislació vigent. En aquest sentit, han 
d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat: 
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a) Les empreses amb més de dos·cents cinquanta treballadors, d’acord amb el 
que estableix l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.

b) Les empreses el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi, en els termes 
que s’hi hagin establert.

c) Les empreses que hi estiguin obligades perquè l’autoritat laboral així ho hagi 
acordat en un procés sancionador.

21.2. Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’elaboració i la implanta·
ció de plans d’igualtat a les empreses no incloses en l’apartat 1.

21.3. Els plans d’igualtat han d’incloure actuacions de racionalització d’horaris 
que facilitin la conciliació de les responsabilitats professionals amb la vida personal 
i familiar dels treballadors i treballadores.

21.4. Les empreses de menys de dos·cents cinquanta treballadors poden elaborar 
i implantar plans d’igualtat amb la consulta prèvia als representants dels treballa·
dors.

21.5. El Registre Públic de Plans d’Igualtat, adscrit al departament competent en 
matèria laboral, és l’instrument per a l’exercici de les funcions a què fa referència 
l’article 20 En aquest registre s’hi han d’inscriure tant els plans d’igualtat de les em·
preses que estan obligades a tenir·los d’acord amb el que estableix l’apartat 1 com 
els plans de les empreses que els elaborin voluntàriament.

Article 22. Responsable sindical d’igualtat
22.1. Els sindicats amb presència als centres de treball, per mitjà dels òrgans 

de representació corresponents, han d’adjudicar a un delegat sindical la funció de 
vetllar específicament per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de la ne·
gociació col·lectiva.

22.2. Les funcions del responsable sindical d’igualtat, que té l’obligació de for·
mar·se en matèria d’igualtat d’oportunitats per a dones i homes, són: 

a) Col·laborar amb el professional d’igualtat de dones i homes de l’empresa per 
a promoure·hi la igualtat d’oportunitats.

b) Assessorar l’empresa i les persones que treballen al centre de treball en ma·
tèria d’igualtat.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere en totes les àrees i els nivells 
d’intervenció del seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el seu àmbit funcional.
22.3. Per a dur a terme les funcions a què fa referència l’apartat 21.2, les orga·

nitzacions sindicals han de designar un responsable sindical d’igualtat que tingui la 
titulació específica en matèria d’igualtat i gènere. Si el delegat sindical no disposa 
d’aquesta titulació, s’ha de garantir que adquireixi la formació específica.

22.4. L’Administració pública ha de facilitar programes de suport a la formació 
sindical per a la negociació col·lectiva amb perspectiva de gènere.

Article 23. Presència de dones i homes en la negociació col·lectiva
23.1. Les organitzacions empresarials i sindicals, i també els òrgans de represen·

tació del personal a l’empresa, han de promoure una representació paritària en la 
negociació col·lectiva mitjançant mesures d’acció positiva.

23.2. L’Administració pública competent per al control de la legalitat dels conve·
nis col·lectius ha de requerir a les empreses el full estadístic de convenis amb les da·
des significatives sobre la presència de dones en la comissió negociadora i en l’àmbit 
d’aplicació dels convenis i acords col·lectius.

Article 24. Incorporació de la perspectiva de gènere en els expedients de regula·
ció d’ocupació

24.1. L’Administració de la Generalitat ha de vetllar pel respecte del dret a la 
igualtat i a la no·discriminació per raó de sexe en els expedients de regulació d’ocu·
pació.
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24.2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar un pla d’acompanya·
ment social en els expedients de regulació d’ocupació han d’incorporar la perspec·
tiva i l’impacte de gènere en totes les mesures que l’integrin.

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

24.4. La Inspecció de Treball, en els casos d’acomiadament col·lectiu, ha de veri·
ficar que no es doni cap fet discriminatori per raó de sexe i ha d’elaborar un informe 
preceptiu, que en deixi constància.

Article 25. Prevenció de riscos laborals a l’empresa
25.1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals és obli·

gació de les empreses tenir en compte, en la valoració dels riscos laborals i en 
l’adopció de mesures preventives, la diferent exposició als factors de risc de dones 
i homes, i prestar una atenció especial als factors de risc per a la fertilitat i per a 
l’embaràs i la lactància.

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

Esmena 36
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un títol IV 

Títol IV. Tutela en la jurisdicció penal
Article 26. Dret a la protecció efectiva
26.1. Les persones que es troben en risc o en situació de violència per motius de 

discriminació segons el que preveu l’article 5 tenen dret a rebre de forma immediata 
de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva.

26.2. En aquest marc les persones afectades tenen dret a rebre tota la informació 
jurídica relacionada amb la situació d’aquest tipus de violència i/o discriminació 
així com el dret a l’assistència jurídica gratuïta.

Article 27. Tipificació penal de la incitació a l’odi
El Parlament garantirà que el Codi Penal vigent inclogui la incriminació de 

conductes que incitin a la violència o l’odi adreçats contra un grup de persones o 
un membre d’aquest grup definit en relació als motius de discriminació previstos en 
l’article 5.

Esmena 37
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 de l’article 19. Mesures de protecció enfront de la 
discriminació

19.1 La protecció enfront de la discriminació obliga a aplicar mètodes o instru-
ments suficients per a la seva detecció, a adoptar mesures preventives i a articular 
mesures adequades per al cessament de les situacions discriminatòries com: 

a) L’avaluació anual de la legislació per part dels poders executiu i legislatiu i 
evitar que les lleis comportin discriminació directa o indirecta.

b) L’avaluació de tots els convenis, contractes, concerts privats, subvencions o 
altres vincles entre l’administració i empreses o entitats privades per garantir que la 
seva activitat no comporta discriminació directa o indirecta.

Esmena 38
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició i supressió del punt 1 de l’article 23. Planificació estratègica per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació

23.1 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i contra totes les formes d’odi i dis·
criminació i la no-discriminació és el document que determina els eixos, les línies 
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estratègiques, els objectius i les mesures per prevenir, eliminar i corregir tota forma 
de discriminació per raó de les causes que estableix aquesta Llei.

Esmena 39
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició i supressió al punt 2 de l’article 23. Planificació estratègica per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació

23.2 El Pla nacional té caràcter quadriennal i correspon a l’Òrgan per a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació al departament competent per raó de la matèria 
la preparació, el seguiment i l’avaluació, i s’ha de garantir la participació de les or-
ganitzacions representatives dels interessos socials afectats en cada una d’aquestes 
fases. També es garantirà la descentralització en la seva elaboració i les diversitat ter-
ritorials del país. L’aprovació del Pla nacional correspon al Parlament de Catalunya 
Govern de la Generalitat.

Esmena 40
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició i supressió al punt 3 de l’article 23. Planificació estratègica per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària: 

a) Una diagnosi exhaustiva, municipal, actualitzatza i comparada de la situació 
del racisme, la islamofòbia, la xenofòbia i altres formes connexes de discriminació 
a Catalunya.

Aquesta diagnosi ha de servir per justificar les prioritats, les accions, els objec·
tius i les línies d’actuació del Pla nacional.

b) Els principis bàsics d’actuació en matèria de no-discriminació.
c) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-

nació.
d) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 

pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.

e) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació i formació en igualtat
de tracte i no-discriminació.
f) Mesures per abordar la discriminació en la prestació de serveis públics, en el 

funcionament del sistema de justícia penal i en l’accés al treball, l’habitatge, la sa·
lut i l’educació.

g) Mesures per promoure una plena incorporació dels grups discriminats en la 
vida pública, els òrgans polítics representatius.

h) Tenir com a objectiu reforçar la legislació antidiscriminatòria i millorar l’ac·
cés a la presentació de recursos efectius.

i) Abordar les causes bàsiques del racisme, la discriminació i la intolerància. In·
cloure mesures per reforçar el gaudi dels drets culturals i els drets de les minories.

j) Perspectiva de gènere i intereseccional.
k) Inclourà obligatòriament fites mesurables, indicadors de compliment i meca·

nismes de vigilància i control, així com la necessitat d’abordar les recomanacions 
formulades pels organismes internacionals.

l) El pressupost previst per a dur a terme les actuacions previstes.

Fascicle tercer
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Esmena 41
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 4 a l’article 23. Planificació estratègica per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació

23.4. L’equip redactor de la Òrgan per a la igualtat de tracte i la no·discrimina·
ció que encapçalin la redacció del Pla haurà de garantir el compliment de la Llei 
17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la paritat mínima. Sense 
el compliment de la paritat no es podran iniciar els treballs d’anàlisi i elaboració 
del pla.

Esmena 42
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 de l’article 25. Estadístiques i estudis

25.1 A fi de fer efectives les disposicions que contenen aquesta Llei i la legislació 
específica en matèria d’igualtat de tracte i no-discriminació, les institucions públi-
ques catalanes han d’introduir en l’elaboració dels seus estudis, memòries o esta-
dístiques, sempre que es refereixin o afectin aspectes relacionats amb la igualtat de 
tracte, els indicadors i els procediments que permetin el coneixement de les causes, 
l’extensió, l’evolució, la naturalesa i els efectes de la discriminació per raó de les 
causes que preveu aquesta Llei. En aquests estudis, memòries o estadístiques, s’ha 
de tenir en compte sempre la perspectiva de gènere i s’ha de disposar de les dades 
segregades per sexe i edats. La Comissió de No·Discriminació serà l’encarregada 
d’elaborar la normativa de rang menor per a l’elaboració d’aquests estudis. Per l’es·
tabliment d’indicadors de discriminació Es prendrà com a referència les Observaci·
ons i Recomanacions dels Comitès especialitzats de Nacions Unides i en particular 
l’Observació General 31 del Comitè per l’Eliminació de la Discriminació Racial, 
sobre la prevenció de la discriminació racial en l’administració de justícia i el fun·
cionament de la justícia penal.

Esmena 43
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4 de l’article 25. Estadístiques i estudis

25.2 El Cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals i la resta els cossos de se·
guretat que operin a Catalunya han de recopilar les dades sobre el component dis-
criminatori de les denúncies cursades i les han de processar en els sistemes estadís-
tics de seguretat corresponents. Aquestes dades seran facilitades mensualment a la 
Comissió de No·Discriminació.

Esmena 44
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 4 de l’article 25. Estadístiques i estudis

25.4. L’administració pública recopilarà dades que permetin identificar els pa·
trons de discriminació de tots els Cossos de Seguretat que operen a Catalunya, i en 
particular l’ús de perfils racials en les tasques d’investigació i vigilància policials.

Esmena 45
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació de l’article 27. Formació

27. Formació, sensibilització i deure d’intervenció
27.1. Les administracions públiques de Catalunya han de garantir la formació i 

la sensibilització adequada dels professionals dels àmbits de la salut, l’educació, el 
món laboral, els serveis socials, la justícia, els cossos de seguretat, l’esport, el lleu·
re i la comunicació en l’àmbit d’aquesta llei. Aquests professionals si tenen conei·
xement d’una situació de risc o tenen una sospita fonamentada de discriminació o 
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violència per algun dels motius continguts en aquesta llei, tenen el deure de comuni·
car·ho als cossos i forces de seguretat i a l’òrgan competent.

27.2. S’impulsarà la formació amb especial atenció a la magistratura, als treba·
lladors dels centres penitenciaris i als cossos i forces de seguretat.

Esmena 46
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 1 de l’article 28. Objecte i naturalesa

28.1 El Govern Parlament de Catalunya ha de crear mitjançant Decret d’aprovar 
un òrgan per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, adscrit al departament de 
la Generalitat competent per raó de la matèria, encarregat de protegir i promoure la 
igualtat de tracte i la no-discriminació de les persones per raó de les causes i en els 
àmbits que preveu aquesta Llei.

Esmena 47
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 2 de l’article 28. Objecte i naturalesa

28.2 En l’exercici de les funcions establertes a l’article següent, l’òrgan previst a 
l’apartat anterior ha d’actuar amb plena independència i autonomia. També disposa·
rà del pressupost suficient per a poder desenvolupar les funcions descrites.

Esmena 48
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició del punt 5 de l’article 28. Objecte i naturalesa

28.5. L’actual oficina de oficina de drets civils i polítics quedarà subjecte a l’Òr·
gan per a la igualtat de tracte i la no·discriminació.

Esmena 49
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat a de l’article 29. Funcions

a) Donar suport a les persones que hagin pogut sofrir discriminació per raó de 
les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la tramitació de les seves 
queixes o reclamacions i garantir el dret a la reparació de les víctimes de discrimi·
nació.

Esmena 50
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’apartat i de l’article 29. Funcions

i) Elaborar, en coordinació amb els òrgans competents en matèria estadística, 
informes estadístics de caràcter periòdic i promoure estudis sobre la igualtat de 
tracte i la no-discriminació. Recopilarà dades desagregades sobre la situació de les 
minories ètniques, religioses i persones migrants en l’accés a drets com l’habitatge, 
l’educació, l’ocupació i la salut.

Esmena 51
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’apartat l a l’article 29. Funcions

l) Recollir i publicar dades estadístiques sobre el número i la naturalesa dels in·
cidents racistes i discriminatoris, tant en mans de particulars, com de les Forces i 
Cossos de Seguretat.
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Esmena 52
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de l’apartat m a l’article 29. Funcions

m) Liderar l’elaboració de la planificació estratègica per a la igualtat de tracte i 
la no·discriminació que després debatrà i votarà el Parlament de Catalunya.

Esmena 53
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació del títol V

Títol V. Règim d’Infraccions i sancions en l’àmbit administratiu
Article 30. Concepte d’infracció 
Són infraccions administratives en l’àmbit de la lluita contra la discriminació i 

les conductes d’odi les accions o omissions tipificades per aquesta llei sempre que 
no constitueixin delicte.

Article 31. Concurrència amb l’ordre jurisdiccional penal
No es poden sancionar els fets que ja hagin estat sancionats penalment o admi·

nistrativament, en els supòsits en què s’apreciï identitat de subjecte, fets i fonament.
En el cas en què l’òrgan administratiu consideri que les infraccions poden ésser 

constitutives de delicte, ho ha de comunicar al Ministeri Fiscal o a l’òrgan judicial 
competent i suspendre el procediment sancionador fins que l’autoritat judicial no 
dicti sentència ferma o resolució que posi fi al procediment, o fins que el Ministeri 
Fiscal no comuniqui la improcedència d’iniciar o de continuar les actuacions.

Article 32. Infraccions
1. Les infraccions poden ésser lleus, greus o molt greus d’acord amb el que esta·

bleix aquesta llei, sempre que no siguin constitutives de delicte.
2. Les infraccions no poden ésser objecte de sanció sense instrucció prèvia de 

l’expedient pertinent, d’acord amb el procediment administratiu.
3. Són infraccions lleus: 
L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de 

pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu contingut o per les circums·
tàncies en les quals s’emetin, s’entonin, s’exhibeixin o s’utilitzin d’alguna forma in·
citin, fomentin o ajudin a la realització de comportaments discriminatoris descrits 
en l’article 2.

Les declaracions, gestos o insults proferits en l’espai públic que suposin un tracte 
vexatori per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

L’emissió d’expressions, l’entonació de càntics, sons o consignes i l’exhibició de 
pancartes, símbols, emblemes o llegendes que continguin missatges vexatoris o inti·
midatoris per a qualsevol persona per algun dels motius descrits en l’article 2.

4. Són infraccions greus: 
La realització d’actes en què, públicament, una persona física o jurídica emeti 

declaracions o transmeti informacions mitjançant les quals una persona o un grup 
de persones sigui amenaçada, insultada o vexada per algun dels motius descrits en 
l’article 2.

La realització de conductes descrites com a infraccions lleus de forma reiterada.
5. Són infraccions molt greus: 
Les actuacions que suposin assetjament entenent com a tal qualsevol conducta 

no desitjada relacionada amb els motius descrits en l’article 2 que tinguin com a ob·
jectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un entorn intimidatori, 
humiliant o ofensiu.

La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics 
a les persones i grups que promoguin els comportaments descrits en l’article 2.

La convocatòria d’espectacles públics, activitats recreatives, manifestacions i ac·
tes polítics que tinguin com a objecte la incitació a l’odi, la violència o la discrimi·
nació d’acord amb alguns dels motius descrits en l’article 2.
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Article 33. Sancions
1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent a 

l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període d’entre set dies i tres mesos. Si no hi ha reiteració, l’òrgan competent 
per a imposar la sanció pot substituir aquesta sanció per una advertència escrita.

2. Per la comissió d’infraccions greus es pot imposar una de les sancions se·
güents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de su·
ficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre tres mesos i un dia i set 
mesos.

b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període d’un any, com 
a màxim.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga·
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’un any, com a màxim.

3. Per la comissió d’infraccions molt greus es pot imposar una de les sancions 
següents, o més d’una: 

a) Multa per una quantia equivalent a l’import de l’indicador de renda de su·
ficiència de Catalunya corresponent a un període d’entre set mesos i un dia i deu 
mesos.

b) Prohibició de rebre ajuts o subvencions públics per un període de dos anys, 
com a màxim. En cas de reincidència o reiteració, la prohibició pot ésser per un mà·
xim de cinc anys.

c) Prohibició de contractar amb l’Administració de la Generalitat, els seus orga·
nismes autònoms i els seus ens públics per un període d’entre un any i un dia i tres 
anys.

4. Per a concretar les sancions que sigui procedent d’imposar i, si s’escau, per a 
graduar la quantia de les multes i la durada de les sancions temporals, les autoritats 
competents han de mantenir la proporció adequada entre la gravetat del fet consti·
tutiu de la infracció i la sanció, o les sancions, aplicades a la lesió ocasionada, al 
nombre de persones afectades, a l’entitat del dret afectat i a la naturalesa del deure 
afectat segons la legislació vigent. S’han de considerar especialment els criteris se·
güents: 

a) El grau de culpabilitat i la intencionalitat de l’infractor.
b) Els perjudicis físics, morals i materials causats a persones o béns i la situació 

de risc creada o mantinguda.
c) La reincidència o la reiteració.
d) La discriminació múltiple i la victimització secundària.
e) La transcendència econòmica i social de la infracció.
f) L’incompliment reiterat dels advertiments o recomanacions previs.
g) El caràcter permanent o transitori de la situació de risc creada per la in·

fracció.
h) El compliment per iniciativa pròpia de les normes infringides, en qualsevol 

moment del procediment administratiu sancionador, si encara no s’ha dictat reso·
lució.

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

Article 34 Responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei les persones 

físiques o jurídiques públiques o privades, que, per acció o omissió, incorren en els 
supòsits d’infracció establerts per aquest capítol.

2. La responsabilitat és solidària quan hi hagi diversos responsables i no si·
gui possible determinar el grau de participació de cadascun en la comissió de la 
infracció.
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Article 35. Prescripció
1. Les infraccions tipificades de lleus per aquesta llei prescriuen al cap de sis 

mesos; les tipificades de greus, al cap de dotze mesos; i les tipificades de molt greus, 
al cap de dos anys.

2. Les sancions imposades a l’empara d’aquesta llei prescriuen al cap de tres 
mesos si són lleus, al cap de sis mesos si són greus i al cap de dotze mesos si són 
molt greus.

Article 36. Competència
1. La competència per incoar els expedients administratius del règim sanciona·

dor d’aquesta llei i la imposició de les sancions correspon a la Comissió de No·dis·
criminació.

2. Qualsevol persona podrà instar la incoació d’expedients sancionadors per les 
infraccions contingudes en aquesta llei. La persona denunciant, física o jurídica, 
tindrà la condició de part en el procediment i li seran notificades totes les resolu·
cions dictades en el mateix. No és necessari acreditar la condició de perjudicada de 
la persona denunciant per a poder formular la denúncia, es reconeix com a legítima 
l’acció popular i ciutadana que confereix la condició de part amb plenitud.

Esmena 54
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de la disposició addicional primera

Disposició addicional primera
En els trenta dies posteriors a la seva aprovació el Govern desenvoluparà regla·

mentàriament totes les disposicions necessàries per a fer efectiva aquesta llei.

Esmena 55
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de la disposició addicional segona

Disposició addicional segona
Aquesta llei regula un àmbit molt més ampli que el previst en la llei 11/2014 d’a·

quest Parlament en defensa dels drets LGTBI. Per això i d’acord amb el principi de 
llei especial, en cas que ambdós textos legals entressin en contradicció, sempre que 
es tracti de drets LGTBI prevaldrà allò disposat per la llei 11/2014 per sobre de les 
previsions generals en matèria antidiscriminatòria de la present llei.

Esmena 56
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de la disposició addicional tercera

Disposició addicional tercera
Els òrgans que es derivin de la present norma no es podran constituir fins donar 

compliment a la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes pel que fa a la pa·
ritat mínima.

Esmena 57
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de la disposició addicional quarta

Disposició addicional quarta
En el termini de 90 dies després de l’aprovació de la present llei caldrà suspendre 

totes les subvencions a qualsevol entitat, organització, col·lectiu religiós que negui el 
dret a les dones a decidir sobre el propi cos, negui l’existència de la violència mas·
clista o defensi postures de retallada de drets contra les dones.
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Esmena 58
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició de la disposició addicional final

Disposició addicional final
En el termini de 30 dies després de l’aprovació de la present llei caldrà revisar i 

suspendre el protocol PRODERAI.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2020
Natàlia Sànchez Dipp, diputada; Carles Riera Albert, representant, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, EL GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 66907)

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 200-00006/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó de religió o convic-
cions, capacitat, discapacitat, edat, fenotip, sentit de pertinença a grup ètnic, sexe 
o orientació sexual o per altra condició social o personal. Alhora, pretén promoure 
l’eradicació del racisme, i de qualsevol forma de persecució per motius religiosos, 
de la xenofòbia, de l’homofòbia, i de qualsevol altra expressió que atempti contra la 
igualtat i la dignitat de les persones.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició al preàmbul (1r paràgraf)

La Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació té com a objectiu fer efec-
tiu el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació per raó d’origen o procedèn-
cia, religió o conviccions o ideologia, classe social, llengua, capacitat, discapacitat, 
diversitat funcional, edat, origen racial, cultural, nacional o ètnic, sexe, identitat 
de gènere o expressió de gènere o orientació sexual, situació administrativa, situa·
ció econòmica, malaltia o per altra condició social o personal. Alhora, pretén pro-
moure l’eradicació del racisme, de l’antigitanisme, de l’arabofòbia i de qualsevol 
forma de persecució per motius religiosos o de creences, com l’antisemitisme, la 
islamofòbia o l’anticristianisme, de la xenofòbia, de LGTBIfòbia, del sexisme, l’ex·
clusió social, aporafòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat 
i la dignitat de les persones.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i modificació

Es tracta d’establir una regulació comuna i integral que inclogui les definicions 
fonamentals del dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, i les garanties bà-
siques que permetin assolir una protecció real i efectiva de la ciutadania, per tal 
que puguin gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals sense discrimina-
ció, amb independència de qualsevol circumstància personal, social o professional. 
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Es pretén, a més, garantir la convivència i la cohesió social, mitjançant el reconei-
xement de la dignitat de la persona, el dret a ser mirada d’igual a igual i el lliure 
desenvolupament de la personalitat.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al preàmbul (4t paràgraf)

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix el mandat als poders 
públics de promoure el ple exercici de les llibertats i els drets que reconeixen l’Es-
tatut, la Constitució, la Unió Europea, la Declaració universal de drets humans, el 
Conveni europeu per a la protecció dels drets humans, la Carta de Drets fonamen-
tals de la UE (capítol III) i de les llibertats fonamentals, així com tots els altres 
tractats i convenis internacionals subscrits per Espanya que garanteixen els drets i 
les llibertats fonamentals.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou paràgraf al preàmbul (6è bis paràgraf)

En aquest sentit, cal esmentar expressament, per la seva Importància en la lluita 
contra la discriminació, l’article 2.1 i 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics, la Convenció per a l’Eliminació de totes les formes de Discriminació con·
tra les Dones (CEDAW) i 11* Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes 
les Formes de Discriminació Racial (CERD). I, en l’àmbit europeu, is especialment 
transcendent fer menció als protocols del consell d’Europa, a la Jurisprudència del 
Tribunal Europeu de Drets Humans en la Interpretació de l’article 14 del Conveni 
Europeu per la Protecció del Drets Humans i Llibertats Fonamentals, del Consell 
d’Europa, abans esmentat. Tots ells, Juntament amb la Declaració Universal de 
Drets Humana, constitueixen font interpretativa d’aquesta Llei.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

Cal tenir present igualment les directives europees en aquesta matèria, com la 
Directiva 2000/43/CE del Consell, de 29 de juny, referent a l’aplicació del principi 
d’igualtat de tracte de les persones amb independència del seu origen racial o ètnic; 
la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 5 de juliol, sobre 
l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i do-
nes en temes de treball i ocupació, la Directiva 2000/78/CE del Consell, de 27 de 
novembre, referent a l’establiment d’un marc general per a la igualtat de tracte en el 
mercat laboral, la Directiva 2004/113 CE del Consell de Govern, que aplica el prin-
cipi d’igualtat de tractament entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i al seu 
subministrament, la Directiva 2006/54 CE del Parlament Europeu i el Consell, de 
5 de Juliol, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte 
entre homes i dones en temes de treball i ocupació, la Directiva del Consell de 2 de 
juliol de 2008, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de tracte entre les persones 
independentment de la seva religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació se-
xual. Així com, la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006, el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i 
Culturals, i la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació 

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

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

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició i modificació

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

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

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

De tot el punt 2 de l’article 2.

Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

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

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

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

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

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

Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

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

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

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

Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

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

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

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

Igualment, en supòsits de discriminació múltiple les mesures d’acció positiva pre·
vistes a l’article 5 k) d’aquesta Llei, s’han de fer des de la perspectiva de la inter·
seccionalitat, és a dir, han d’atendre a la concurrència de les diferents causes de 
discriminació.

Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

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

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

5.g) Ordre de discriminar i la inducció o la recomanació de discriminar així com 
qualsevol altra conducta similar: qualsevol instrucció duta a terme per una autori-
tat, òrgan o superior jeràrquic que impliqui la discriminació per qualsevol causa que 
preveu aquesta Llei.
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Esmena 18
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.2 Les administracions educatives han de garantir l’atenció a l’alumnat que, 
per raó d’alguna de les causes que expressa aquesta Llei o perquè es troben en situa-
ció desfavorable a causa de discapacitat, raons socioeconòmiques, culturals o d’al-
guna altra índole, presentin necessitats específiques de protecció, recolzament i de 
suport educatiu o percentatges més elevats d’absentisme o abandonament escolar o 
d’impossibilitat econòmica de realitzar activitats.
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Esmena 23
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició 

10.3 En el contingut de la formació inicial i permanent del professorat, i en les 
competències curriculars de totes les etapes educatives, s’ha d’atorgar una atenció 
especial al dret d’igualtat de tracte i no-discriminació, així com a la resta de princi·
pis de l’escola inclusiva recollits a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb 
accions formatives específiques.

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

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

Esmena 25
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou subapartat

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

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

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

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

12.2 Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, les polítiques i actuacions 
de serveis socials s’han de basar en la igualtat, la inclusió, la solidaritat, la justícia 
social i l’atenció centrada en la persona, han de facilitar l’accés a les mesures ne·
cessàries per a les persones que es troben en risc d’exclusió social i han de procurar 
l’atenció prioritària de les persones en situació de vulnerabilitat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.4 Els titulars dels establiments i espais oberts al públic i els organitzadors 
d’espectacles i activitats recreatives estan obligats a impedir·hi l’accés o a expul·
sar·ne les persones següents, amb l’auxili, si cal, de la força pública: 

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

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

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

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

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

Esmena 33
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

16.2 Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves respecti-
ves competències, han de promoure l’adopció d’acords d’autoregulació dels mitjans 
de comunicació social que contribueixin al compliment de la legislació en matèria 
d’igualtat de tracte i no-discriminació, i el llenguatge no sexista, i erradicar termi·
nologia pejorativa, incloses les activitats de venda i publicitat que continguin, i en 
especial, han de promoure la promoció de l’ús del llenguatge no sexista, classista ni 
racista, així com l’establiment de quotes paritàries i l’augment de la representativitat 
de tots els col·lectius compresos en aquesta llei.

Esmena 34
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

Article 18 bis. Justícia i ordre públic
En les actuacions que es duguin a terme per part de l’administració de Justícia, 

en l’àmbit de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, o, quan sigui 
el cas, de les entitats locals, s’han de respectar el dret a la Igualtat de tracte I evitar 
tota forma de discriminació per raó de les causes que preveu aquesta Llei.

Els cossos i forces de seguretat públics i privats han de respectar el dret a la 
igualtat de tracte i evitar tota forma de discriminació per raó de les causes que pre·
veu aquesta llei.

Esmena 35
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

Article 19. Mesures de protecció enfront de la discriminació

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

Article 20. Efectes de la contravenció de les normes que preveu aquesta Llei
La contravenció de les normes que aquesta Llei preveu en matèria d’igualtat de 

tracte pot comportar la nul·litat de les disposicions, els actes o les clàusules dels 
negocis jurídics i pot donar lloc a responsabilitats d’acord amb el que estableix la 
legislació aplicable, i d’actuació en el règim econòmic patrimonial, en el dany i res·
ponsabilitat patrimonial si la discriminació suposa dany.

Esmena 37
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

21.2 Sens perjudici de la legitimació individual de la persona afectada, els sin-
dicats, les associacions professionals de treballadors autònoms, les organitzacions 
de consumidors i usuaris i les associacions i organitzacions constituïdes legalment 
que tinguin entre els seus fins la defensa i la promoció dels drets humans o dels col·
lectius i drets a què fa menció l’article 4.1 d’aquesta llei i compleixin els requisits 
que indica l’apartat 3 d’aquest article, poden tenir la consideració d’interessat en els 
procediments administratius en què l’Administració hagi de pronunciar-se en rela-
ció amb una situació de discriminació que preveu aquesta Llei, sempre que comp-
tin amb l’autorització de la persona o persones afectades. No és necessària aquesta 
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autorització quan les persones afectades siguin una pluralitat indeterminada o de 
difícil determinació, sens perjudici que els que es considerin afectats també puguin 
participar en el procediment.

Esmena 38
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou apartat a l’article 21

21.4 Els responsables polítics i els representants públics de tots els nivells no di·
fondran discursos o imatges discriminatòries.

Esmena 39
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

D’addició d’un nou article
Article 21 bis. Personació de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals en 

processos penals
L’Administració de la Generalitat i els ens locals poden personar·se en els pro·

cediments penals per fets delictius motivats per l’odi o la discriminació en la forma 
i les condicions establertes per la legislació processal.

La personació de les entitats públiques s’ha d’exercir sempre amb el consenti·
ment de la víctima.

Esmena 40
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

22.1 Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat de tracte i la 
no·discriminació, els poders públics, l’Administració de Justícia, els cossos i forces 
de seguretat públics i privats i les autoritats públiques han d’adoptar mesures d’acció 
positiva per raó de les causes que estableix aquesta Llei i han d’impulsar polítiques 
de foment de la igualtat de tracte en les relacions entre particulars i d’assoliment 
d’acords dels diferents sectors socials o econòmics en la matèria.

Esmena 41
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

22.2 Les administracions públiques catalanes promouran que empreses i altres 
organitzacions portin a terme accions de responsabilitat social consistents en mesu-
res econòmiques, comercials, laborals, assistencials o d’una altra naturalesa, desti-
nades a promoure condicions d’igualtat de tracte i no-discriminació en el si de les 
empreses i organitzacions o en el seu entorn social.

Esmena 42
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

23.3 El Pla nacional per a la igualtat de tracte i la no-discriminació incorpora de 
forma prioritària: 

a) Els principis bàsics d’actuació i un diagnòstic de la situació en matèria de 
no-discriminació.

b) Les mesures dirigides a prevenir, eliminar i corregir tota forma de discrimi-
nació.

c) Les mesures d’atenció especial a les discriminacions múltiples que per la seva 
pròpia naturalesa suposen un atac més greu al dret a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació.
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d) Les mesures dirigides a la informació, conscienciació, sensibilització i forma-
ció en igualtat de tracte i no-discriminació.

Esmena 43
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

Article 27. Formació
Les administracions públiques catalanes, en l’àmbit de les seves competències 

respectives, han de preveure la formació obligatòria, inicial i continuada, i especia·
litzada per a l’estudi i l’aplicació de la igualtat de tracte i la no-discriminació, tant 
en els programes de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública com en la for-
mació continuada del personal al seu servei.

Esmena 44
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

29.a) Donar suport i assessorament jurídic a les persones que hagin pogut sofrir 
discriminació per raó de les causes que estableix l’article 4.1 d’aquesta Llei per a la 
tramitació de les seves queixes o reclamacions.

Esmena 45
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

29.e) Promoure l’adopció de codis de bones pràctiques, plans d’igualtat i de no 
discriminació i protocols interns d’intervenció en casos de discriminació en matèria 
de lluita contra la discriminació.

Esmena 46
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

31.2 Tenen la consideració d’infraccions lleus: 
a. Les conductes que incorrin en irregularitats formals per la inobservança del 

que estableix aquesta Llei i la seva normativa de desplegament, sempre que no ge-
nerin o continguin un efecte discriminatori, ni estiguin motivades en una raó discri-
minatòria en els termes que preveu aquesta Llei.

b. Emetre intencionadament expressions vexatòries o insults contra la persona, 
grup al que pertany o llur família que comporti discriminació d’acord amb el que 
regula l’article 4.1.

Esmena 47
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

31.3 Tenen la consideració d’infraccions greus: 
a) Els actes o les omissions que constitueixin una discriminació, directa o in-

directa, per associació o per error, així com els que constitueixin inducció, ordre o 
instrucció de discriminar una persona per raó de les causes que preveu l’article 4.1, 
en relació amb una altra persona que es trobi en situació anàloga o comparable.

b) Qualsevol conducta de represàlia en els termes d’aquesta Llei.
c) L’incompliment d’un requeriment administratiu específic, que no constituei-

xi una exigència formal, formulat per l’òrgan administratiu al qual correspongui 
l’exercici de les competències necessàries per donar compliment a les previsions 
d’aquesta Llei.
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c) La comissió d’una tercera infracció lleu o més, sempre que en el termini de 
l’any anterior el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
lleus mitjançant resolució administrativa ferma.

d) Eslògans, anuncis publicitaris, missatges públics o declaracions públiques 
per qualsevol mitjà que comportin una discriminació envers a una persona o al 
grup al que pertany d’acord amb el que regula l’article 4.1.

e) Emetre intencionadament expressions vexatòries o insults contra la persona, 
grup al que pertany o llur família que comporti discriminació d’acord amb el que 
regula l’article 4.1 a través de mitjans de comunicació o xarxes socials.

f) Malmetre bens mobles o immobles propietat de la persona, grup al que per-
tany o llur família per causa provocada per discriminació d’acord amb el que re-
gula l’article 4.1.

g) Malmetre el mobiliari públic amb pintades insults, expressions vexatòries o 
símbols que provoquin el rebuig o menyspreu envers la diversitat de els persones 
protegides en aquesta Llei.

h) Difusió de material o llibres amb contingut discriminatori en la via pública 
o dins d’un edifici.

i) Comercialització de productes basats en estereotips de causes discriminatòri-
es regulades a l’article 4.1.

j) Difusió de material discriminatori en universitats o centres educatius o a tra-
vés de xarxes socials o a través de mitjans de comunicació.

k) Exhibició a la via pública de missatges, pancartes o símbols de caràcter dis-
criminatori, convocatòries o anuncis d’espectacles públics de contingut discrimi-
natori.

Esmena 48
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

31.4 Tenen la consideració d’infraccions molt greus: 
a) Els actes o les omissions que constitueixin discriminació múltiple.
b) Les conductes d’assetjament discriminatori que regula l’article 5.f).
c) La pressió greu exercida sobre l’autoritat, un agent d’aquesta, el personal fun-

cionari o un empleat públic, en l’exercici de les potestats administratives per a l’exe-
cució de les mesures que preveuen la present Llei i les normes del seu desplegament.

d) La comissió d’una tercera infracció greu o més, sempre que en el termini dels 
dos anys anteriors el presumpte infractor ja hagi estat sancionat per dues infraccions 
greus mitjançant resolució administrativa ferma.

e) Impedir o posar obstacles a una persona a accedir a un lloc de treball, sempre 
que reuneixi els requisits exigits per accedir·hi, motivat per qualsevol raó discrimi·
natòria regulada a l’article 4.1.

f) Impedir a una persona de manera intencionada la realització d’un tràmit o 
l’accés a un servei públic o establiment obert al públic per qualsevol raó discrimi·
natòria de les regulades a l’article 4.1.

g) L’omissió del deure d’intervenció per part de les persones que tinguin aquest 
deure.

Esmena 49
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

32.a) Les infraccions lleus se sancionen amb una multa d’una quantia equivalent 
a l’import mensual de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, corresponent 
a un període de fins a set mesos.
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Esmena 50
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

32.b) Les infraccions greus se sancionen amb multa d’una quantia equivalent a 
l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un pe-
ríode d’entre set i divuit mesos.

Esmena 51
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

32.c) Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa d’una quantia equi-
valent a l’import de renda de suficiència de Catalunya corresponent a un període 
d’entre divuit i trenta·sis mesos.

Esmena 52
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou apartat a l’article 32

32.d) En cas que la discriminació s’hagi produït en un espai o mitjans i serveis 
públics o plataforma virtual, la persona responsable o el grup hauran de realitzar 
una manifestació pública a través dels mateixos canals emprats, per tal de reparar 
el dany a la dignitat de la persona agreujada.

Esmena 53
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

33.1 a) La intencionalitat de la persona física, jurídica o institució infractora.

Esmena 54
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

35.1 Les infraccions a què es refereix aquesta Llei qualificades de lleus prescri-
uen als dotze mesos; les qualificades de greus, als vint·i·quatre mesos, i les qualifi-
cades de molt greus, als trenta·sis mesos.

Esmena 55
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

35.2 Les sancions imposades prescriuen als sis mesos si són lleus, al cap de dotze 
mesos si són greus i al cap de divuit mesos si són molt greus.

Esmena 56
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’una disposició addicional

Disposició addicional quarta. Potestat sancionadora dels ens locals
1. Les disposicions d’aquesta Llei són d’aplicació als ens locals de Catalunya. 

En aquells municipis en els quals s’hagin regulat de manera especial els supòsits 
discriminatoris establerts en aquesta llei mantindran la seva potestat sancionado·
ra, sempre que aquesta regulació sigui conforme als paràmetres que s’estableixen 
en aquesta llei.

2. En el cas que, en l’exercici de les seves competències, els ens locals tinguin 
coneixement d’un supòsit de discriminació dels que preveu aquesta Llei, ha d’incoar 
el procediment administratiu corresponent, en el qual es poden acordar les mesures 
necessàries per investigar les circumstàncies del cas i adoptar les mesures oportunes 
i proporcionades per eliminar·lo i sancionar·lo.
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3. L’exercici de la potestat sancionadora per part dels ens locals de Catalunya 
serà coordinada per l’òrgan per a la igualtat de tracte i la no·discriminació.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 67077)

A la Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 
118 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas al articu-
lado del Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 200-
00006/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De supresión y modificación en párrafo 1 del preámbulo de la ley 

La Ley para la igualdad de trato y la no discriminación tiene como objetivo ha-
cer efectivo establecer y regular los principios, las medidas y los procedimientos 
para garantizar el derecho a la igualdad de trato y el respecto a la dignidad de las 
personas y la protección sobre cualquier forma de discriminación, acto y conduc·
ta de intolerancia que se pueda dar dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, por razón de religión o convicciones, capacidad, discapa-
cidad, edad, origen racial o étnico, sexo, identidad u orientación sexual o por otra 
condición social o personal. Al mismo tiempo pretende promover la erradicación 
del racismo, y de cualquier forma de persecución por motivos religiosos, de perse-
cución por motivos religiosos, de la xenofobia de la homofobia y de cualquier otra 
expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las personas, en relación a 
los ámbitos que recoge la ley.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo párrafo 2 del preámbulo de la ley 

Al mismo tiempo se debe considerar que la dignidad inherente a toda persona 
humana, la libertad y la igualdad entre los seres humanos son principios básicos 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención 
Europea de los derechos humanos, en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía, reafirmando el compromiso de la Comunidad Autónoma de Cataluña 
con la erradicación total e incondicional de toda forma de discriminación e intole·
rancia, y la convicción que estas actitudes representan la negación de valores uni·
versales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana, y de 
los principios consagra·dos en la Carta de las Naciones Unidas y del Tratado de la 
Unión Europea.

Enmienda 3
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo párrafo 3 del preámbulo de la ley 

Se pueden establecer diferencias de trato por alguna de las razones recogidas y 
mencionadas cuando así venga autorizado por norma con rango de ley, o cuando 
resulten de decisiones generales de las administraciones públicas des·tinadas a pro·
teger a grupos por su especial situación de vulnerabilidad, o por necesidades de ac·
ciones específicas se deben mejorar sus condiciones de vida o favorecer su inclusión 
social, incorporación al trabajo o a diferentes bienes y servicios esenciales.
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Enmienda 4
GP de Ciutadans
De adición en el párrafo 6 del preámbulo de la ley 

La Ley regula el ejercicio del derecho de las personas, físicas o jurídicas, públi-
cas o privadas, a la no-discriminación y a la igualdad de trato, fija los principios que 
tienen que regir la actuación de los poderes públicos en este ámbito y establece una 
relación de medidas destinadas a prevenir, eliminar y corregir las formas de discri-
minación en los sectores públicos y privados, de acuerdo con las competencias que 
la Generalitat que tiene reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y de 
la Constitución Española.

Enmienda 5
GP de Ciutadans
De adición en el párrafo 7 del preámbulo de la ley 

Concretamente, el artículo 15.2 del Estatuto reconoce el derecho de todas las 
personas a vivir libres de todo tipo de discriminación, y los artículos 18 y 19, el de-
recho de las personas grandes y las mujeres a no ser discriminadas en concordancia 
con el artículo 14 de la Constitución Española recogido como derecho fundamental.

Enmienda 6
GP de Ciutadans
De adición en el párrafo 8 del preámbulo de la ley 

A la vez, el artículo 40.8 del Estatuto señala, entre los principios rectores del ám-
bito de protección a las personas y a las familias, la promoción de la igual-dad de 
todas las personas con independencia del origen, la nacionalidad, el sexo, la raza, la 
religión, la condición social o la orientación sexual, así como la adopción de medi-
das para la erradicación del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia, de la homo-
fobia, y de cualquier otra expresión que atente contra la igualdad y la dignidad de las 
personas, en concordancia con el artículo 14 de la Constitución Española recogido 
como derecho fundamental.

Enmienda 7
GP de Ciutadans
De adición en el párrafo 9 del preámbulo de la ley 

La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce la igualdad ante la ley, 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley 
Fundamental establece que corresponde a los poderes públicos promover las con·
diciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, 
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su par·
ticipación en la vida política, cultural y social, así como el artículo 10 de la Cons·
titución, de los derechos y deberes fundamentales, que establece la dignidad de la 
persona como fundamento del orden político y de la paz social. En congruencia 
con estos preceptos la Constitución Española, en su artículo 49, refiriéndose a las 
personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la atención 
especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de sus derechos.

Enmienda 8
GP de Ciutadans
De adición en el párrafo 10 del preámbulo de la ley 

También se tendrá presente la ley orgánica 3/2007 del 22 de marzo para la igual·
dad efectiva entre hombres y mujeres española, la ley de igualdad catalana 17/2015, 
el código penal o la ley de extranjería (arte. 23 referido a los actos discriminatorios) 
así como las normativas europeas relativas a esta cuestión como la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE con·
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tra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad 
de género (2013/2183(INI)), la Convención internacional para la Eliminación de la 
Discriminación Racial de Naciones Unidas, así como la Recomendación General 
XXVII relativa a la Discriminación de los Romaníes, la directiva 2012/29 UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por la cual se estable·
cen normas mínimas sobre los derechos, el espaldarazo y la protección de las vícti·
mas de delitos, el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, en el cual se establece 
« la Unión se fundamenta en los valores de respecto de la dignidad humana, liber·
tad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respecto de los derechos y huma·
nos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías y al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos junto Resoluciones de la Comisión Europea contra 
el Racismo y la Intolerancia como son el artículo 21 de la Carta de Derechos Fun·
damentales de la Unión Europea, y el artículo 15 de la ECRI.

Enmienda 9
GP de Ciutadans
De supresión y adición en el párrafo 11 del preámbulo de la ley 

Hay que tener presente igualmente las directivas europeas en esta materia, como 
la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, en lo referente a la aplicación 
del principio de igualdad de trato de las personas con independencia de su origen 
racial o étnico; la Directiva 2006/54 CE del Parlamento Euro-peo y el Consejo, de 
5 de julio, sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igual-
dad de trato entre hombres y mujeres en temas de tra-bajo y ocupación, la Directi-
va 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre, en lo referente al establecimiento 
de un marco general para la igualdad de tra-to en el mercado laboral, la Directiva 
2004/113 CE del Consejo de Gobierno, que aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y a su suministro, la Directi-
va 2006/54 CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 5 de Julio, sobre la aplica-
ción del principio de igual-dad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en temas de trabajo y ocupación, la Directiva del Consejo de 2 de julio 
de 2008, por la cual se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas 
independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual. Así como, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derec-
hos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo tanto, mediante esta iniciativa normativa el legislador autonómico regula 
el ejercicio de un derecho de carácter estatutario que opera dentro de su ámbito ter-
ritorial y genera auténticos derechos subjetivos, a la vez que cumple con un mandato 
que el Estatuto de Catalunya y la Constitución Española dirige a los poderes públi·
cos y al conjunto de las administraciones públicas.

Enmienda 10
GP de Ciutadans
De supresión y modificación en el párrafo 12 del preámbulo de la ley 

Así, con esta Ley se pretende crear un instrumento normativo eficaz contra todo 
tipo de discriminación que pueda sufrir cualquier persona y en cualquier ámbito, 
que combine las medidas preventivas, sancionadoras, y reparadoras para la regula·
ción de la actividad de acuerdo con el derecho de igualdad y la no discriminación.
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Enmienda 11
GP de Ciutadans
De supresión y adición en el artículo 1. Objeto 

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

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

Enmienda12
GP de Ciutadans
De supresión y adición en el apartado 1 del artículo 2. Ámbito de aplicación 
personal y material

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

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

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

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

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

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

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

social o económico
n) Cooperativas y economía social.
ñ) Cultura.
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p) Cualquier otro ámbito que sea competencia de la Generalitat de Catalunya y 
al conjunto de administraciones públicas en relación con la materia, de acuerdo con 
el Estatuto de Autonomía, y al resto del ordenamiento jurídico.

Enmienda 14
GP de Ciutadans
De adición del apartado 1 del artículo 4 

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

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

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

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

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

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

A los efectos de esta Ley, se entiende por discriminación cualquier distinción, 
exclusión, restricción o preferencia a cualquier ámbito público o privado que tenga 
como efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de 
igualdad, de uno o mes derechos humanos o libertades fundamentales.

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

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

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

b) Discriminación indirecta: situación en qué una disposición, un criterio, una 
interpretación o una práctica aparentemente neutras pueden ocasionar a una perso-
na o varias una desventaja particular respecto a otra por razón de las causas que se 
prevén en el artículo 4.1
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Enmienda 20
GP de Ciutadans
De adición en el apartado c del artículo 5

c) Discriminación por asociación: situación en que una persona o el grupo al 
cuál se le asocia o integra, es objeto de discriminación como consecuencia de su 
relación con otra persona, ya sea real o supuesta o un grupo por razón de las causas 
que prevé el artículo 4.1.

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

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

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

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

Enmienda 23
GP de Ciutadans
De adición en el apartado h del artículo 5 

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

Enmienda 24
GP de Ciutadans
De adición y modificación en el apartado i del artículo 5 

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

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

Los ajustes razonables, en relación con la accesibilidad física por las discapa·
cidades motrices se aplican a cualquier tipo de discapacidad que requiera la adap·
tación de los programas elementos y/o personal de apoyo ante otras situaciones de 
discapacidad. La carencia de provisión de este apoyo por parte de la administración 
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en la calidad y cantidad que permita el acceso a los recursos en igualdad de con·
diciones que el resto de la ciudadanía se considerará una situación de desigualdad 
por carencia de ajustes razonables.

Enmienda 25
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado l del artículo 4 

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

Enmienda 26
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado m del artículo 4 

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

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

Enmienda 27
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado n del artículo 4 

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

eva o justifique la no igualdad o la discriminación.

Enmienda 28
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado o del artículo 4 

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

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

Enmienda 29
GP de Ciutadans
De modificación del artículo 6

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

existencia y efectividad de políticas efectivas de prevención, detección y denuncia de 
situaciones de discriminación en el ámbito de las relaciones laborales.
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Enmienda 30
GP de Ciutadans
De adición y modificación del artículo 7

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

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

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

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

Enmienda 31
GP de Ciutadans
De supresión y adición del artículo 8

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

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

Enmienda 32
GP de Ciutadans
De modificación de un nuevo subapartado y apartado 1 en el artículo 9

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

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

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

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

9.1 b) La administración en ningún caso podrá discriminar a ningún ciudadano 
o entidad o entidades culturales que solicite una subvención pública en función de 
las dos lenguas oficiales que utilice o utilicen.

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

Redes y organizaciones profesionales, culturales, deportivas, de educación en el 
ocio o de interés social, económico, o de participación política.
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9.1 c) En el desarrollo de cualquier actividad deportiva, formal y no formal se 
respetarán el derecho a la igualdad de trato y el respecto a la dignidad intrínseca de 
la persona, evitando toda forma de discriminación acto o conducta de intolerancia 
segundo lo dispuesto a la Ley 19/2007 de julio contra la violencia el racismo y la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte.

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

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

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

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

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

9.1 e) Las administraciones públicas no propondrán actos que fomenten actos de 
discriminación y deberán evitar los mismos por razón ideológica y política.

Enmienda 37
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo subapartado f de un nuevo apartado 1 en el artículo 9

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

9.1 f) La administración pública retirará cualquier pensión pública que se otor·
gue a una persona que haya ejercido un cargo político anterior y que realice mani·
festaciones y discursos que atenten contra el derecho de igualdad y no discrimina·
ción recogidos en esta Ley.

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

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

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

Enmienda 39
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 2 del artículo 9 

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

a las diferentes formas de participación cívica y social se producen en condiciones 
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de igualdad y equidad sin que se produzcan situación discriminatoria por cualquier 
causa que prevé esta la ley de acuerdo con la normativa autonómica y estatal.

Enmienda 40
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo subapartado a de un nuevo apartado 2 en el artículo 9

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

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

Enmienda 41
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo subapartado b de un nuevo apartado 2 en el artículo 9

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

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

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

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

Enmienda 42
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo subapartado c de un nuevo apartado 2 en el artículo 9

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

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

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

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

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

Igualmente, referente a las personas que deban aprender y examinarse de los di·
ferentes cursos de aprendizaje de ambas lenguas, las administraciones deberán dis·
poner de todas las garantías y medios necesarios para conseguir el nivel necesario 
en ambas lenguas oficiales.
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Enmienda 44
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 5 del artículo 10

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

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

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

10.6 Los centros educativos tendrán que disponer de los recursos, humanos y 
materiales, así como la formación adecuada del profesorado y del personal no do·
cente, necesario para garantizar la igualdad y no discriminación, la igualdad real y 
efectiva, del conjunto de la ciudadanía.

Enmienda 46
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 7 del artículo 10 

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

Enmienda 47
GP de Ciutadans

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

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

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

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

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

La administración autonómica garantizará que no existan ningún tipo de dis·
criminación de los ciudadanos respecto a la accesibilidad en los tratamientos y 
pruebas diagnósticas en función del área geográfica de la comunidad autónoma de 
Cataluña en la que residan, estén empadronados o tengan asignado su Equipo de 
atención Primaria de referencia.
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Nadie puede ser excluido de un tratamiento sanitario por la concurrencia de 
una discapacidad, edad o enfermedades preexistentes o intercurrentes, excepto que 
razones médicas así lo justifiquen, siendo competencia de la administración garan·
tizar el acceso a los tratamientos eficaces para todas las personas sea cual sea su 
diagnóstico en cumplimiento de la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad.

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

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

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

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

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

Enmienda 51
GP de Ciutadans
De adición en el artículo artículo 13 

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

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

Enmienda 52
GP de Ciutadans
De adición un nuevo apartado 4 del artículo 16

Medios de comunicación social y sociedad de la información
16.4 La administración autonómica el ámbito de sus competencias promoverá la 

retirada de contenidos discriminatorios ante los proveedores de internet e interpon·
drá las acciones judiciales oportunas ante las autoridades competentes.
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Enmienda 53
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 5 del artículo 16

16.5 Sin interferir en la independencia de los medios de comunicación, las auto·
ridades tienen que promover y sensibilizar sobre la existencia de códigos éticos y de 
órganos autor reguladores para los medios de comunicación.

Enmienda 54
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 6 del artículo 16

16.6 Las administraciones de la comunidad autónoma de Cataluña garantizarán 
el acceso a la información a todos los ciudadanos sin ejercer ninguna discrimina·
ción en función de su lengua, velando por la igualdad y la no discriminación.

Enmienda 55
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 7 del artículo 16

16.7 Las administraciones de la comunidad autónoma de Cataluña garantizarán 
que los medios de comunicación públicos se manifiestan contrarios a los discursos 
de odio, las desigualdades de trato y las discriminaciones en función de algunos de 
los puntos mencionados en el artículo 4.1 de esta ley.

Enmienda 56
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 8 del artículo 16

16.8 Especialmente las administraciones de la comunidad autónoma de Cata·
luña garantizarán la ausencia de discriminación en función de su ideología opinión, 
creencias y/u opiniones políticas a los medios de comunicación públicos con equi·
dad en el número de representantes de cada una de estas tendencias entre los par·
ticipantes a sus programas y proporcionalidad de los mismos con la representación 
de la población.

Enmienda 57
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 1 del artículo 17

Cultura 
17.1 La administración pública catalana deben garantizar la efectividad de los 

derechos de igualdad y no discriminación a todos los ciudadanos y entidades que 
soliciten una subvención pública por la utilización de las dos lenguas oficiales.

Enmienda 58
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 2 del artículo 17 

Cultura 
17.2 La administración pública catalana no incitarán actividades o actos festi·

vos, culturales o de otra índole que supongan una discriminación y de no igualdad 
por razón ideológica y política.

Enmienda 59
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 3 del artículo 17

17.3 Los conjuntos de las administraciones públicas velarán para que los even·
tos lúdico·festivos, culturales, fiestas y actos públicos sean inclusivos y no discrimen 
por razón ideològica.
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Enmienda 60
GP de Ciutadans
De adición de un subapartado a del artículo 19.2 

19.2 El incumplimiento de las obligaciones que prevé el apartado anterior da lu-
gar a responsabilidades administrativas

a) La persona que cause discriminación por alguno de los motivos que prevé el 
apartado primero del artículo dos de esta Ley tiene que responder del daño cau·
sado. Acreditada la discriminación se presume la existencia de daño moral, que se 
valorará atendiendo las circunstancias del caso y la gravedad de la lesión efectiva·
mente producida, para el que se tendrá en cuenta, si procede, la difusión o audien·
cia del medio a través del que se haya producido.

Enmienda 61
GP de Ciutadans
De adición de un subapartado b del artículo 19.2 

b) También son responsables del daño causado las persones empleadoras o pres·
tamistas de bienes y servicios, la administración pública cuando la discriminación, 
incluido el acoso, se produzca en su ámbito de organización o dirección y no hayan 
cumplido las obligaciones previstas en esta ley.

Enmienda 62
GP de Ciutadans
De modificación y adición del artículo 20

20. La contravención de las normas que esta Ley prevé en materia de igualdad 
de trato comportará puede comportar la nulidad de las disposiciones, los actos o las 
cláusulas de los negocios jurídicos y puede dar lugar a responsabilidades de acuerdo 
con el que establece la legislación aplicable.

Enmienda 63
GP de Ciutadans
De modificación y adición del apartado 3 del artículo 21

21.3 Los requisitos que tienen que reunir las entidades a que se refiere el aparta-
do anterior son: 

a) Que se hayan constituido legalmente al menos dos años un año antes de la ini-
ciación del procedimiento correspondiente, salvo que ejerciten las acciones admi-
nistrativas o judiciales en defensa de los miembros que la integran o a las personas 
que la representan.

Enmienda 64
GP de Ciutadans
De supresión del subapartado b del artículo 21.3

21.b) Que, según sus estatutos, desarrollen su la actividad en el territorio catalán.

Enmienda 65
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartdo 4 del articulo 21. Derecho a la protección 
efectiva 

4. Las personas que se encuentran en riesgo o en situación de violencia por mo·
tivos de discriminación según el que prevé el artículo 2 tienen derecho a recibir de 
forma inmediata de las administraciones públicas de Cataluña una protección inte·
gral, real y efectiva.

I. En este marco las personas afectadas tienen derecho a recibir toda la informa·
ción jurídica relacionada con la situación de este tipo de violencia y/o discrimina·
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ción, así como el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con los requisitos previs·
tos en la normativa que regula este último derecho.

II. la administración dará una atención real y efectiva a las víctimas incluyen·do 
además del asesoramiento, la asistencia sanitaria y todas las medidas y sobre todo 
las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación integral.

III. Asimismo la administración pública catalana debe colaborar con el conjunto 
de administraciones de justicia para formalizar convenios que permitan mejorar los 
canales de información, denuncia a las víctimas y a la población en general.

Enmienda 66
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 5 del articulo 21 

21.5 Deber de intervención a cualquier profesional que detecte un supuesto que 
esté regulado 

1. Los profesional o trabajador privado o público si tienen conocimiento de una 
situación de riesgo o tienen una sospecha fundamentada de discriminación o violen·
cia por razón de la religión o convicciones, capacidad, discapacidad, edad, origen 
racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género o por otra 
condición social o personal, tienen el deber de comunicarlo a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad y al órgano competente.

2. A los efectos del que establece el apartado 1, se tiene que elaborar un proto·
colo específico de actuación que regule la información y el procedimiento para de·
tectar las acciones y omisiones que vayan en contra de los derechos de no discrimi·
nación e igualdad.

Enmienda 67
GP de Ciutadans
De adición apartado 4 del artículo 22

22.4 La Comunidad Autónoma de Cataluña llevará a cabo forma periódica cam·
pañas de sensibilización dirigidas a promover en la sociedad la igualdad de trato y 
respeto a la igual dignidad de la persona, contra los actos de intolerancia y discri·
minación.

Enmienda 68
GP de Ciutadans
De modificación y adición del aparatado 1 del artículo 23

23.1 El Plan autonómico para la igualdad de trato y la no·discriminación se lo 
documento instrumento principal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cata·
luña que determina los ejes, las líneas estratégicas, los objetivos y las medidas para 
prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de las causas 
que establece esta Ley y para ejecutar y coordinar las políticas y objetivos estable·
cidos en la misma así como por fomentar el respeto y el reconocimiento a la plura·
lidad y las diferentes manifestaciones de la condición humana.

Enmienda 69
GP de Ciutadans
De modificación y adición del aparatado 2 del artículo 23

23.2 El Plan autonómico tiene carácter cuatrienal y corresponde al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, competente en políticas sociales y por razón 
de la materia la preparación, el seguimiento y la evaluación, y se tiene que garan-
tizar la participación de las organizaciones representativas de los intereses sociales 
afectados en cada una de estas fases. La aprobación del Plan nacional corresponde 
en el Gobierno de la Generalitat. A la finalización del cuatrienio el departamento 
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competente tendrá que hacer una evaluación de las actividades llevadas a cabo y los 
criterios de actuación y medidas que contenga la estrategia.

Enmienda 70
GP de Ciutadans
De modificación y adición del apartado 3 del artículo 23

23.3 El Pla autonómico per a la igualdad de trato i la no-discriminación incorpo-
ra de forma prioritaria una avaluación estratégica inicial per establecer la situación 
actual en Catalunya y establecer las prioridades de actuación: 

a) Los principios básicos de actuación en materia de no-discriminación.
b) Las medidas dirigidas a prevenir, eliminar y corregir toda forma de discri-

mi-nación.
c) Las medidas de atención especial a las discriminaciones múltiples que por su 

propia naturaleza suponen un ataque más grave al derecho a la igualdad de trato y 
la no-discriminación.

d) Las medidas dirigidas a la sensibilización, información, concienciación y for-
mación en igualdad de trato y no-discriminación.

e) Programas específicos en cada uno de los ámbitos mencionados en esta Ley.
f) un apartado dedicado a la recopilación de datos sobre las infracciones que se 

produzcan contra la igualdad de trato, ya sean administrativas o de carácter penal 
y las sanciones impuestas por la comisión de infracciones.

Enmienda 71
GP de Ciutadans
De modificación del apartado 1 del articulo 24

24. La Generalitat de Catalunya y el conjunto de administraciones autonómicas 
y estatales tiene que el deber de cooperar entre sí para mejorar la protección y la 
coordinación en la protección de los derechos de igualdad de trato y no discrimi·
nación.

Enmienda 72
GP de Ciutadans
De adición del apartado 1 del artículo 25 

25.1 A fin de hacer efectivas las disposiciones que contienen esta Ley y la le-
gislación específica en materia de igualdad de trato y no-discriminación, las insti-
tuciones públicas catalanas tienen que introducir en la elaboración de sus estudios, 
memorias o estadísticas, siempre que se refieran o afecten aspectos relacionados 
con la igualdad de trato, los indicadores y los procedimientos que permitan el co-
nocimiento de las causas, la extensión, la evolución, la naturaleza y los efectos de la 
discriminación por razón de las causas que prevé esta Ley. En estos estudios, me-
morias o estadísticas, se tiene que tener en cuenta siempre la perspectiva de género 
y se tiene que disponer de los datos segregados por sexo y edades, así como otras 
transversalidades.

Enmienda 73
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 4 del artículo 25 

25.4 Los órganos responsables tendrán que elaborar y publicar periódicamente 
las estadísticas y estudios cualitativos relativos en el número de agresiones contra 
las personas destinatarias de discriminación de la presente ley, las denuncias pre·
sentados en virtud de esta ley tanto en el ámbito de la administración a través de las 
resoluciones administrativas y sentencias judiciales.
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Enmienda 74
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 5 en el artículo 25 

Garantía estadística 
1. La obtención de datos estadísticos oficiales para la elaboración de políticas 

públicas antidiscriminatorias que afecten directamente a los derechos de igualad y 
no discriminación, se tiene que llevar a cabo en el marco de la legislación catalana 
en materia estadística, especialmente en cuanto a la regulación del secreto estadísti·
co, en los términos establecidos por la normativa catalana de estadística vigente, la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y el resto 
de normativa aplicable.

2. El órgano responsable de coordinar en materia de derecho de igualdad y no 
discriminación deberá elaborar y publicar periódicamente estadísticas y estudios 
cualitativos relativos a: 

a) Agresiones y discriminaciones que afecten a los derechos de esta Ley.
b) Denuncias presentadas en virtud de esta ley y denuncias penales presenta·

das por delitos en el ámbito de la discriminación y la no igualdad.
c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, y el sentido de éstas, re·

lacionadas con el objeto de esta ley, en particular las que pueden probar la exis·
tencia de discriminaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas 
públicas antidiscriminatorias.

3. La administración pública catalana coordinará las políticas que se desarro·
llen sobre los derechos recogidos en esta ley igualdad y no discriminación además 
de proponer el establecimiento de acuerdos y convenios con el conjunto de adminis·
traciones e instituciones públicas del resto del Estado.

Enmienda 75
GP de Ciutadans
De supresión en el apartado 1 del artículo 26 

26.1 Las administraciones públicas catalanas, en el ejercicio de sus competenci-
as, podrán tienen que determinar los ámbitos en que las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones tengan que incluir la valoración de actuaciones para la 
consecución efectiva de la igualdad de trato y la no-discriminación por parte de las 
entidades solicitantes.

Enmienda 76
GP de Ciutadans
De supresión del apartado 2 del artículo 26

26.2 Las administraciones públicas catalanas, en el ámbito de sus competencias 
respectivas, a través de sus órganos de contratación y en relación con la ejecución 
de los contratos que subscriban, podrán tienen que establecer condiciones especiales 
con el fin de promover la igualdad de trato y la no-discriminación, de acuerdo con 
el que establece la legislación de contratos del sector público.

Enmienda 77
GP de Ciutadans
De adición de un nuevo apartado 3 del artículo 26

26.3 En ningún caso las administraciones públicas catalanas podrán establecer 
ningún tipo de contrato u otorgar ninguna subvención a entidades que no respeten 
las condiciones de esta ley y en ningún caso establecerán contratos o subvenciones 
a ninguna entidad que promuevan desigualdades por algunos de los motivos menci·
onados en el preámbulo y el título primero de esta Ley.
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Enmienda 78
GP de Ciutadans
De modificación y adición párrafo segundo del artículo 27

Artículo 27. Formación
Las administraciones públicas catalanas, en el ámbito de sus competencias res-

pectivas, tienen que prever en sus actividades formativas el estudio y la aplicación 
de la igualdad de trato y la no-discriminación, la prevención de actas y conductas 
de intolerancia tanto en los programas de las pruebas selectivas de acceso a la ocu-
pación pública como en la formación continuada del personal a su servicio.

Dado que el derecho a la igualdad de trato y no discriminación se considera uno 
valor superior a nuestro ordenamiento jurídico la formación en este ámbito será 
obligatoria por todos los trabajadores de la administración pública y todo lo funci·
onariado considerándose dentro de la carrera profesional.

Enmienda 79
GP de Ciutadans
De supresión y modificacón del apartado 1 del artículo 28 

28.1 El cumplimiento del texto normativo se habilitará através de una nueva fun·
ción para regular la normativa de esta ley sobre políticas de igualdad de trato y de 
no discriminación, del cuál será el encargado el Departament competente que de·
signe el Govern de la Generalitat.

En el cumplimiento de sus funciones se dará especial audiencia a los represen·
tantes de organizaciones y entidades más representativas en materia de salvaguar·
dar de los derechos recogidos en esta ley.

Enmienda 80
GP de Ciutadans
De supresión del apartado 2 del artículo 28 

Enmienda 81
GP de Ciutadans
De supresión del apartado 3 del artículo 28 

Enmienda 82
GP de Ciutadans
De supresión del apartado 4 del artículo 28 

Enmienda 83
GP de Ciutadans
De modificación del articulo 29 

a) La Comunidad Autónoma de Cataluña, dentro del ámbito de sus competencias 
se obliga a poner en marcha los mecanismos necesarios para realizar una atención 
integral y multidisciplinar a las víctimas de discriminación y conductas de intole·
rancia por cualquier de las causas previstas a esta Ley.

b) El órgano autonómico competente para regular la materia la igualdad de trato 
y no discriminación deberá que definir un protocolo de atención a las víctimas por 
cualquier de las causas previstas dentro de esta ley en el periodo de un año.

Enmienda 84
GP de Ciutadans
De supresión del articulo 30 

Enmienda 85
GP de Ciutadans
De supresión del artículo 31 
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Enmienda 86
GP de Ciutadans
De supresión del artículo 32 

Enmienda 87
GP de Ciutadans
De supresión del artículo 33

Enmienda 88
GP de Ciutadans
De supresión del artículo 34

Enmienda 89
GP de Ciutadans
De supresión del artículo 35

Enmienda 90
GP de Ciutadans
De supresión del artículo 36

Palacio del Parlamento, 2 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputada, 

GP Cs

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68480).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 18.06.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la idoneïtat de la designació de l’interventor general de la 
Generalitat
354-00242/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 
11.06.2020, DSPC-C 502.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la sol·licitud als Mossos d’Esquadra de dades personals de 
persones vinculades a casos de corrupció
354-00244/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 
11.06.2020, DSPC-C 502.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre el nomenament de l’interventor general de la Generalitat
354-00247/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 
11.06.2020, DSPC-C 502.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la llicència de casino a l’empresa Hard Rock
354-00283/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 22, tinguda el 11.06.2020, DSPC-C 502.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i 
la Consellera de Salut sobre la gestió pressupostària de la despesa 
extraordinària de salut que ha comportat la crisi de la Covid-19
354-00289/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, 
en la sessió 22, tinguda el 11.06.2020, DSPC-C 502.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies 
sobre la seva gestió per a evitar el tancament de les plantes de 
Nissan a Catalunya
354-00302/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Pol Gibert Horcas, del GP PSC-Units (reg. 66570).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Treball, Afers Socials i Famílies, 04.06.2020.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de l’interventor general de la Generalitat 
davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la 
idoneïtat de la seva designació
356-00701/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 
11.06.2020, DSPC-C 502.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Eternam Serveis 
Funeraris i de l’Associació Esfune davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè informi sobre el funcionament dels serveis funeraris
356-00712/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Economia i 
Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 11.06.2020, DSPC-C 502.
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Sol·licitud de compareixença de Jordi Giró Castanyer, president de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, i d’Albert Torrents 
Miguez, responsable de Salut, Participació i Associacionisme de 
la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, davant la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informin sobre 
un nou model participatiu amb relació als recursos residencials per a 
gent gran
356-00761/12

SOL·LICITUD

Presentació: Raúl Moreno Montaña, del GP PSC-Units (reg. 65812).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.06.2020.

Sol·licitud de compareixença d’Andrew Funk, president de 
l’Associació Homeless Entrepreneur, davant la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies perquè informi sobre l’afectació en les 
persones sense llar de la crisi sanitària social i econòmica provocada 
per la Covid-19
356-00762/12

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 65863).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 
04.06.2020.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la 
llicència de casino a l’empresa Hard Rock
355-00171/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 
11.06.2020, DSPC-C 502.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i la 
consellera de Salut sobre la gestió pressupostària de la despesa 
sanitària extraordinària que ha comportat la crisi de la Covid-19
355-00172/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 22, tinguda el 
11.06.2020, DSPC-C 502.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació d’Eternam Serveis Funeraris i de 
l’Associació Esfune davant la Comissió d’Economia i Hisenda per a 
informar sobre el funcionament dels serveis funeraris
357-00731/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Economia i Hisenda en la sessió 22, tinguda el 11.06.2020, 
DSPC-C 502.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria per a proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc 
de treball de cap del Departament d’Assessorament Lingüístic del 
Parlament de Catalunya
500-00023/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 16.06.2020

Secretaria General
Acord de la Mesa del Parlament, de 16 de juny de 2020, de convocatòria per a 

proveir, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball de cap del Departament 
d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya.

El lloc de treball de cap del Departament d’Assessorament Lingüístic restarà va-
cant per jubilació de la seva actual titular els propers dies i, d’acord amb la proposta 
del secretari general, cal proveir-lo de manera urgent i, per tant, els terminis de la 
convocatòria es redueixen a la meitat.

De conformitat amb la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari 
del Parlament de Catalunya i la descripció de funcions del lloc de treball que s’ha 
de proveir, inclosa en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 330, de 13 de 
febrer de 2011.

Atès el que disposen els articles 1.2, 59, 63, i 64 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, i vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen 
els Estatuts amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament, fent 
ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament.

Acorda: 
1. Convocar el lloc de treball de cap del Departament d’Assessorament lingüístic 

del Parlament de Catalunya, del Cos de Lingüistes (grup A, subgrup A1, nivell 17), 
per a proveir-lo definitivament pel sistema de lliure designació, d’acord amb les ba-
ses que figuren en l’annex.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-

des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
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Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 16 de juny de 2020
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Annex 1. Bases
1. Lloc de treball
Es convoca el lloc de treball de cap del Departament d’Assessorament Lingüís-

tic del Parlament de Catalunya, del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya 
(grup A, subgrup A1, nivell 17), per a proveir-lo definitivament pel sistema de lliure 
designació.

2. Contingut funcional
Les funcions del lloc de treball objecte de provisió consisteixen a dirigir, plani-

ficar i coordinar les tasques que acompleix el Departament d’Assessorament Lin-
güístic en virtut del Reglament del Parlament i dels Estatuts del règim i el govern 
interiors, dirigir el personal tècnic i administratiu que hi és adscrit i, en general, dur 
a terme les altres tasques executives que li corresponguin en matèria d’assessora-
ment lingüístic, sota la dependència orgànica i funcional de la Secretaria General.

3. Requisits de participació
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera del 

Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya que compleixi els requisits i les con-
dicions que estableixen aquesta convocatòria i la normativa vigent, d’acord amb els 
punts següents: 

3.1.1 El personal funcionari a què fa referència la base 3.1 es pot trobar, respecte 
al Parlament de Catalunya, en qualsevol de les situacions administratives que pre-
veu la normativa.

3.1.2. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en suspensió d’ocupació, els que han estat traslladats de llocs de treball ni els 
que han estat destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expe-
dient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3. No poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que estan en 
una situació altra que la de servei actiu, si no hi han romàs el temps mínim exigit 
per a reingressar al servei actiu.

3.2. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què finalitza el 
termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 i s’han de continuar 
complint fins a la data de la presa de possessió.

4. Sol·licituds i documentació
4.1. Els aspirants que compleixin les condicions de la base 3 i vulguin prendre 

part en aquesta convocatòria han de presentar al Registre del Parlament, en el termi-
ni de set dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, la documentació següent: 

a) La sol·licitud de participació, que ha d’anar adreçada a la Direcció de Govern 
Interior - Departament de Recursos Humans i s’ha de formalitzar segons el model 
normalitzat que està a disposició de les persones interessades al Departament de Re-
cursos Humans i que també es pot obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum amb les dades professionals, degudament acreditades, que tin-
guin relació amb el lloc de treball convocat, amb un màxim de 5 pàgines.
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4.2. Les certificacions de dades que no constin en l’expedient personal s’han 
d’expedir referides a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Ofi·
cial del Parlament de Catalunya.

5. Criteris professionals
5.1 S’han de tenir en compte com a criteris professionals: 
a) l’experiència professional i carrera professional en el Parlament de Catalunya, 

especialment en llocs de responsabilitat; 
b) la capacitat pel que fa a: 
– la visió estratègica i la planificació, 
– el compromís amb l’organització, des del punt de vista de tenir una bona capa-

citat per adaptar-se als diferents usuaris que requereixen revisions lingüístiques i de 
mostrar una actitud proactiva i de servei,

– les habilitats de lideratge i gestió d’equips, 
– la flexibilitat i gestió del canvi, especialment per adaptar-se a noves formes de 

prestació del servei públic, com és el teletreball.
– la millora professional i l’adaptació contínua.
c) la idoneïtat dels candidats per a ocupar el lloc de treball convocat, d’acord amb 

la descripció del lloc.
5.2. Les dades professionals de les persones participants s’han de referir a la data 

de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata·
lunya.

6. Sistemes d’acreditació
Els participants han d’acreditar documentalment les dades professionals que al-

leguin dins el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1, sens 
perjudici que se’ls pugui demanar els aclariments o les justificacions que calguin 
per a verificar-les.

7. Informe previ al nomenament 
7.1. El secretari general ha d’emetre un informe previ al nomenament, amb rela-

ció al candidat o candidata que es consideri més adequat, tenint en compte criteris 
de mèrit i capacitat discrecionalment apreciats. Amb aquesta finalitat, es poden uti-
litzar els mitjans d’acreditació que es considerin necessaris.

7.2. El secretari general pot proposar que es declari deserta la provisió del lloc, 
malgrat que hi hagi candidats que compleixin els requisits mínims exigits, si cap 
d’ells no és considerat adequat per al lloc de treball.

8. Resolució de la convocatòria 
8.1. Aquesta convocatòria s’ha de resoldre en el termini de quinze dies naturals 

a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, 
llevat que s’acordi de prorrogar el termini per causes motivades.

8.2. Les actuacions d’aquest procés que requereixin la notificació als aspirants 
s’han de fer públiques, amb caràcter general, al tauler d’anuncis i a la intranet del 
Parlament.

8.3. La Mesa, davant l’informe previ i preceptiu del secretari general, ha de re-
soldre aquesta convocatòria mitjançant l’acord de nomenament corresponent. La re-
solució de la convocatòria amb l’acord de nomenament s’ha de publicar en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya.

9. Règim d’impugnacions
Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució de la con-

vocatòria, que posen fi a la via administrativa, les persones interessades poden in-
terposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de la publicació o la notificació, o directament un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
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el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, de 
conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la juris-
dicció contenciosa administrativa.

10. Renúncies a les destinacions adjudicades
10.1. Els candidats que no obtinguin destinació en aquesta convocatòria es man-

tindran en el lloc que ocupen actualment o en la situació administrativa que corres-
pongui.

10.2. La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s’hagi obtingut una 
altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública efectuada en el ma-
teix període de temps, o per incapacitat sobrevinguda, per haver passat a una situa-
ció altra que la de servei actiu o per causes excepcionals, degudament justificades i 
apreciades per l’òrgan convocant.

10.3. La sol·licitud de renúncia a la destinació s’ha de formular, per escrit i amb 
indicació del motiu, davant l’òrgan convocant, i s’ha de presentar en el moment en 
què es doni la causa que la motiva i, en tot cas, abans dels terminis de cessament i 
presa de possessió.

11. Compatibilitat
11.1. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 

reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment 
que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa.

11.2. No obstant el que estableix la base 11.1, si el nou lloc pot ésser declarat 
compatible en el termini de deu dies a comptar del començament del termini de 
presa de possessió, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat. Aquest termini 
s’entén prorrogat fins que no es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

12. Terminis de formalització del cessament i la presa de possessió
12.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de tre-

ball anterior.
12.2. Als efectes de facilitar i coordinar la gestió dels diversos centres gestors 

i permetre la cobertura completa dels serveis públics, els cessaments i les preses 
de possessió del funcionari o funcionària destinat mitjançant aquesta convocatòria 
s’han d’efectuar de la manera següent: 

12.2.1. El funcionari o funcionària cessa en el lloc de treball que ocupi l’endemà 
de la publicació de la resolució de la convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla·
ment de Catalunya.

12.2.2. La presa de possessió a la nova destinació s’efectua l’endemà del cessa-
ment.

12.2.3. Si la resolució de la convocatòria comporta el reingrés al servei actiu, la 
presa de possessió s’efectua el segon dia hàbil següent a la data de publicació del 
nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

12.2.4. Tant els terminis de presa de possessió com de cessament poden ésser 
prorrogats en els casos que estableix la normativa vigent.
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