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Dictamen  24•2009 
 

sobre el Projecte de decret de la Comissió Nacional 
per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista. 
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DICTAMEN 24/2009 sobre el Projecte de decret de la Comissió 
Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista. 
 
 
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social 
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la 
sessió extraordinària del dia 2 de novembre del 2009, aprova el següent 
 
 
DICTAMEN 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En data 13 d’octubre del 2009 va tenir entrada al Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès per la consellera d’Acció 
Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, en el qual sol·licitava 
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del 
Projecte de decret de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista. 
 
El Projecte de decret es va acompanyar d’una memòria explicativa i d’un 
informe econòmic. 
 
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir 
el dia 30 d’octubre i va elaborar la proposta de dictamen.  
 
 
II. CONTINGUT 
 
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de set articles, d’una disposició 
addicional, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final. 
 
En el preàmbul es posa de manifest que l’article 82.1 de la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista crea la 
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista, com un òrgan específic de coordinació institucional, d’impuls, de 
seguiment, de control i d’avaluació de les actuacions en l’abordatge de la 
violència masclista. Mitjançant aquest Decret es constitueix i desenvolupa 
l’esmentada Comissió. 
 
En l’article 1 es regula la constitució, l’adscripció i la naturalesa de la 
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclista. 
 
En l’article 2 s’estableix la finalitat de la Comissió i en l’article 3 se’n detallen 
les funcions. 
 
En l’article 4 es regula la composició de la Comissió i les facultats dels 
membres que en formen part. 
 
En l’article 5 es regula el funcionament de la Comissió i en l’article 6 
s’estableix el seu règim jurídic. 
 
En l’article 7 s’estableix les mesures per a la protecció de dades. 
 
La disposició addicional estableix que la constitució de la Comissió serà en 
un termini d’un mes a comptar des de la data d’entrada en vigor del Decret. 
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La disposició derogatòria deroga expressament el Decret 26/2001, pel qual 
es crea la Comissió permanent interdisciplinària contra la violència de 
gènere i també deroga el Decret 104/2001, de 17 d’abril, de modificació del 
Decret 26/2001, de 23 de gener. 
 
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma als quinze dies de 
la seva publicació al DOGC.  
 
 
III. OBSERVACIONS GENERALS 
 
Primera. El CTESC valora positivament la creació d’aquest òrgan de 
coordinació institucional i de participació ciutadana, que és un pas en el 
desenvolupament de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista.  
 
Segona. El CTESC considera també oportú l’adscripció d’aquesta Comissió 
a l’Institut Català de les Dones. 
 
Tercera. El CTESC considera que pel que fa a la composició de la Comissió 
hi ha una confusió i una determinació incorrecta en relació amb 
determinades vocalies. D’altra banda, el CTESC considera que l’elevat 
nombre de membres de la Comissió podria dificultar l’eficiència de les seves 
funcions.  
 
Quarta. El CTESC considera que els grups de treball haurien de tenir la 
facultat de convidar persones vinculades a l’objecte de l’anàlisi.  
 
Cinquena. El CTESC considera que, en relació amb altres col·lectius, els 
moviments socials de dones són poc representats en la composició de la 
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la Violència 
Masclista. 
 
Sisena. El CTESC considera que el Projecte de decret marca unes funcions 
que per complir-les eficaçment requereixen dedicació. Per la qual cosa es 
considera que la dedicació de les persones que formen part de les vocalies 
de la Comissió i els membres dels grups de treball han de ser compensades 
econòmicament. 
 
Setena. El CTESC considera que les funcions que s’atribueix a l’Institut 
Català de les Dones generen despeses, per la qual cosa es considera que 
aquesta qüestió s’hauria de fer constar en l’informe econòmic.  
 
Vuitena. Atès que aquest dictamen és preceptiu d’acord amb l’article 2.1 a) 
de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya, es considera que seria convenient que en el preàmbul es fes 
menció al present dictamen.  
 
 
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT 
 
1. El CTESC considera que en l’article 3.a) caldria afegir “Conèixer i...” al 

començament del paràgraf.  
 

2. El CTESC constata que l’article 4 del Projecte de decret, anomenat 
composició, regula altres qüestions a més de la composició, per aquest 
motiu es considera que s’hauria d’adequar el títol de l’article al seu 
contingut. 
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3. També, pel que fa al contingut de l’article 4.1 a), b) i c), el CTESC 
considera que s’hauria de desglossar en diferents apartats per 
diferenciar la composició de les funcions.  
 

4. Pel que fa a l’article 4.1.c), el CTESC considera que caldria eliminar “en 
tot el que calgui”.  

 
5. El CTESC considera que en els apartats d) 2 i d) 3 de l’article 4.1 es 

produeix una indeterminació respecte al nombre de membres que han 
de formar part de la Comissió, atès que no queda clar si hi ha una 
persona representant de cadascuna de les unitats orgàniques o de 
cadascun dels programes específics de cada departament o bé n’hi ha 
una en representació de totes les unitats orgàniques i una altra en 
representació de tots els programes específics. 

 
6. El CTESC constata que manca precisió en l’article 4.1.d) 4, ja que no 

queda clar si la potestat de formar part de la Comissió Nacional queda 
dins la discrecionalitat de la Comissió o de les entitats que poden, o no, 
ser membres.  
 

7. El CTESC considera que s’hauria de modificar l’article 4.1 d) 4 en 
relació amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials 
més representatives i que hauria de quedar clar que tenen dret a formar 
part de la Comissió una persona per cadascuna de les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives.  
 
Es proposa la redacció següent: 
 
“-Organitzacions sindicals més representatives de l’àmbit de Catalunya. 
-Organitzacions empresarials més representatives de l’àmbit de 
Catalunya.”  
 

8. En relació amb l’observació anterior, el CTESC manifesta que els 
membres de les organitzacions sindicals i empresarials més 
representatives han de ser designats per les mateixes organitzacions i 
no pel CTESC, ja que, si no, es desvirtua la seva autonomia.  
 

9. En l’article 4.1 d) 4, el CTESC considera que les organitzacions 
sindicals representatives de l’àmbit de l’ensenyament i la salut no 
haurien de formar part de la Comissió, atès que es considera que ja 
estan suficientment representades per les organitzacions sindicals més 
representatives.  

 
10. El CTESC proposa eliminar de la redacció de l’article 5.4 els límits 

mínims  i màxims de les vocalies per formar part dels grups de treball.  
 
11. El CTESC considera que la Comissió Nacional per a una intervenció 

coordinada contra la violència masclista s’hauria de dotar d’un 
reglament intern de funcionament, on, entre d’altres qüestions, es 
regulessin els criteris per poder formar part dels grups de treball i la 
composició d’aquests.  
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V. CONCLUSIONS 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte 
de decret de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra 
la violència masclista i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les 
recomanacions formulades en el present dictamen. 
 
 
Barcelona, 2 de novembre del 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El president     La secretària executiva 
Josep Maria Rañé i Blasco   Teresita Itoiz i Cruells 
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Decret XXX/2009, de xx de xxxxx, de la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista 

L’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’apartat 3 de l’article 41 estableix com a principi rector 
de l’activitat dels poders públics de Catalunya la necessitat de garantir que s’afrontin de manera 
integral totes les formes de violència contra les dones. 

En compliment d’aquest manament, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, neix amb l’objecte d’eradicar aquesta violència i remoure les 
estructures socials i els estereotips culturals que la perpetuen, amb la finalitat que es reconegui 
i es garanteixi plenament el dret inalienable de totes les dones a desenvolupar la pròpia vida 
sense cap de les formes i àmbits en què aquesta violència es pot manifestar. 

L’apartat 1 de l’article 82 del referit text legal crea la Comissió Nacional per a una Intervenció 
Coordinada contra la Violència Masclista, com un òrgan específic de coordinació institucional, 
d’impuls, seguiment, control i avaluació de les actuacions en l’abordatge de la violència 
masclista.  

Amb caràcter previ, mitjançant el Decret 26/2001, de 23 de gener fou creada la Comissió 
Permanent Interdisciplinària contra la Violència de Gènere, obeint al manament del Parlament 
de Catalunya manifestat en la Moció 15/VI. 

Posteriorment, pel Decret 104/2001, de 17 d’abril, fou modificat parcialment aquell decret als 
efectes de modificar-ne la composició de la Comissió per tal d’incloure representants de tots els 
departaments que integren el Govern així com incorporar en els treballs de la Comissió 
representants de les associacions que treballen en la lluita contra la violència de gènere. 

L’apartat 2 de l’article 82 de la Llei 5/2008 estableix que s’han d’establir per reglament la 
composició, el funcionament, les competències i la coordinació de la Comissió amb altres 
òrgans.  En conseqüència, amb la finalitat de desenvolupar la dita Llei resulta necessari definir-
ne el seu règim jurídic per aconseguir una adient complicitat entre la societat civil, les 
institucions i el Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de coordinar i afavorir les 
polítiques d’abordatge integral contra la violència masclista. A més, això obeeix al manament 
del Parlament de Catalunya que en la Resolució 243/VI de l’any 2000 reconeix la necessitat de 
propiciar el treball conjunt entre les organitzacions socials i totes les administracions per tal de 
promoure els valors de respecte i igualtat. 

Finalment, el Decret estableix una entrada en vigor de 15 dies, inferior a l’ordinària, per 
visualitzar el seriós i decidit compromís dels poders públics catalans en la posada en marxa de 
les actuacions que, de manera integral i coordinada i tenint en compte la gravetat del problema, 
assoleixin la prevenció i eradicació de la violència masclista. 

En virtut de tot això, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i de conformitat amb el 
que preveu la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera d’Acció Social i Ciutadania, 
d’acord amb el Govern, 

Decreto: 

Article 1 

Constitució, adscripció i naturalesa 
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1.1  Es constitueix la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista creada per l’article 82.1 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, amb la composició, les funcions i el règim jurídic que es regulen 
mitjançant aquest Decret. 

1.2 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
s’adscriu a l’Institut Català de les Dones, el qual li dóna suport tècnic i li presta els mitjans 
personals i materials necessaris per a l’execució de les seves funcions. 

1.3 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista es 
constitueix com un òrgan específic de coordinació institucional i de participació ciutadana de la 
Generalitat de Catalunya.   

Article 2  

Finalitat 

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista té per 
finalitat impulsar, efectuar el seguiment i avaluar les actuacions en l’abordatge de la violència 
masclista que duen a terme els departaments de la Generalitat, així com fomentar la 
participació i col·laboració d’aquests amb les entitats i òrgans de la societat civil que treballen 
en aquest àmbit. 

Article 3 

Funcions 

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista ha de 
desenvolupar les funcions següents: 

a) Coordinar les actuacions dels diferents departaments de la Generalitat amb els 
organismes relacionats amb la violència masclista, sens perjudici de les competències 
específiques que hi tenen atribuïdes en aquesta matèria, i d’aquests organismes amb 
les institucions que tinguin objectius relacionats específicament amb la violència 
masclista. 

b) Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre les distintes 
administracions públiques, les organitzacions socials, els agents econòmics i socials, els 
grups de dones i les persones professionals dels diferents àmbits com a elements 
necessaris per a millorar la prevenció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació 
de violència masclista. 

c) Vetllar pel compliment de les actuacions en matèria d’abordatge de la violència 
masclista. 

d) Avaluar les accions que s’estan duent a terme a Catalunya front la violència masclista. 
e) Formular propostes i recomanacions d’actuació als poders públics catalans per avançar 

en la prevenció de la violència masclista i en la identificació de les necessitats derivades 
dels diferents col·lectius. 

f) Proposar actuacions d’intervenció amb els diferents col·lectius dins dels seus àmbits de 
treball en matèria de violència masclista. 

g) Informar sobre projectes i pràctiques a posar en marxa, referents a la violència 
masclista. 

h) Deliberar sobre totes aquelles qüestions relacionades amb la violència masclista que li 
siguin sotmeses a iniciativa de l’òrgan convocant. 

Article 4 

Composició  
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4.1 La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista està 
integrada per: 

a) Una presidència honorífica exercida pel president o presidenta de la Generalitat, i una 
presidència exercida per la persona titular del departament competent en matèria de 
polítiques de dones, a la que correspon convocar les sessions, fixar l’ordre del dia i 
ordenar les deliberacions i els debats.  La presidència pot delegar les seves funcions en 
la vicepresidència. 

b) Una vicepresidència exercida per la presidenta o el president de l’Institut Català de les 
Dones, a la que correspon col·laborar i assistir a la presidència i substituir-la en casos 
d’absència.  

c) La persona titular de l’adjunta a la presidència de l’Institut Català de les Dones o 
persona en qui delegui, actua com a vocal i li correspon donar suport a la 
vicepresidència en tot el que calgui. 

d) Les vocalies, exercides per les persones membres següents: 

d.1 Una persona designada per cadascun dels departaments de la Generalitat amb rang 
de director o directora general, en representació, i a proposta de la persona titular de 
cadascun dels departaments. 

d.2 Una persona designada per les unitats orgàniques competents en matèria d’infància 
i adolescència, polítiques familiars, immigració, afers religiosos, joventut, esport, i les 
altres unitats que determini el Govern.   

d.3 Una persona representant dels programes específics de cada departament en 
matèria d’abordatge de la violència masclista. 

d.4 Poden formar part una persona designada per cadascuna de les entitats i òrgans 
següents: 

-    Els presidents o presidentes de les meses institucionals dels Circuits Territorials. 

-  Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 

-  Delegació del Govern a Catalunya. 

-    Fiscalia Superior de Catalunya. 

-  Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

-  Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

-  Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 

-  Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya. 

-  Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. 

-  Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 

-   Col·legi de Pedagogs de Catalunya. 

-  Col·legi de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. 

-  Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. 
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-  Associació Catalana de Llevadores. 

-  Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya. 

-  Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 

-  Consell Nacional de Dones de Catalunya. 

-  Consell de la Gent Gran de Catalunya. 

-  Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

-   Consell Interuniversitari de Catalunya. 

-  Taula de Ciutadania i Immigració. 

-  Federació de Municipis de Catalunya. 

-  Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

- Diputacions provincials.  

-  Organitzacions sindicals més representatives en el Consell de Treball, Econòmic i 
Social de Catalunya, a proposta del mateix Consell. 

-  Organitzacions sindicals representatives en l’àmbit de l’Ensenyament a Catalunya. 

-  Organitzacions sindicals representatives en l’àmbit de la Salut. 

- Organitzacions empresarials més representatives en el Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya, a proposta del mateix Consell. 

- Consell de Relacions Laborals. 

e) Una secretaria, exercida per una persona al servei de l’Institut Català de les Dones 
designada per la persona que exerceix la presidència de l’òrgan col·legiat, a proposta  de 
la seva vicepresidència, a la que correspon les funcions pròpies que recull la legislació 
vigent sobre òrgans col·legiats.  La secretària o el secretari de la Comissió Nacional té 
veu però no vot. 

4.2 Les persones designades vocals tenen les facultats següents: 

a) Participar en les deliberacions i debats, i efectuar propostes i recomanacions, 

b) Exercir el dret de vot, formular vot particular, 

c) Obtenir la informació necessària per complir amb les seves funcions, 

d) Sol·licitar a la vicepresidència la presencia a les sessions de la Comissió de persones que 
pels seus coneixement, la responsabilitat que desenvolupen o per altres motius, poden realitzar 
aportacions d’interès, 

e) Proposar a la presidència la introducció de punts de l’ordre del dia en la següent 
convocatòria, 
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f) Les altres facultats inherents a la seva condició de vocals necessàries per al correcte 
compliment de llurs funcions. 

4.3 L’assistència a les reunions de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista no és retribuïda ni genera dret a la percepció d’indemnitzacions.  

4.4 Les entitats o òrgans administratius que ocupin una vocalia han de designar, juntament 
amb la persona que les representi, una persona suplent d’aquesta per al cas de vacant, 
absència o malaltia. 

4.5 Amb l’objectiu d’assolir la paritat entre els sexes, la composició i posterior renovació de les 
persones membres de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista ha de respondre a criteris de participació equilibrada de dones i homes. 

Article 5 

Funcionament 

5.1. La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista 
funciona en Plenari i pot crear grups de treball per raó de la matèria i del territori.  

5.2. El Plenari l’integren la presidència, la vicepresidència, les vocalies i la secretaria, i exerceix 
les funcions previstes a l’article 3. 

5.3 El Plenari celebra dues reunions ordinàries cada any.  També celebra les sessions 
extraordinàries que convoqui la presidència. 

5.4 Els grups de treball són creats pel Plenari, tenen caràcter temporal i en formen part les 
vocalies que manifestin la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de 5 persones i un 
màxim de 12, per tal de garantir-ne l’operativitat.  

5. 5. Les funcions dels grups de treball són les que li atribueix el Plenari. Els grups de treball 
són coordinats per la vicepresidència, a qui correspon convocar les sessions, fixar l’ordre del 
dia i ordenar les deliberacions i els debats.  

5.6 Les conclusions dels grups de treball s’informaran al Plenari de la Comissió Nacional per a 
una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, mitjançant la vicepresidència. 

Article 6  

Règim Jurídic 

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista es regeix 
per les disposicions d’aquest Decret i, en tots els casos, pel que s’estableix en la normativa 
vigent en matèria d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
concretament pel que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’administració de la Generalitat de Catalunya.  

Article 7 

Protecció de dades 

La tramesa d’informació a les vocalies de la Comissió prevista a l’article 4.2.c), ha de complir 
les garanties de la legislació en matèria de protecció de dades.   
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També s’ha de donar compliment d’aquesta garantia en tots els tractaments de dades 
personals que es puguin derivar de la realització de les funcions de la Comissió Nacional per a 
una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista.  

Disposició addicional 

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista s’ha de 
constituir dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquest 
Decret. 

Disposició derogatòria 

Es deroga el Decret 26/2001, de 23 de gener, pel qual es crea la Comissió Permanent 
Interdisciplinària contra la Violència de Gènere i el Decret 104/2001, de 17 d’abril, de 
modificació del Decret 26/2001, de 23 de gener. 

Disposició final 

Aquest Decret entra en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

 

Barcelona, xxx de xxx de 2009 

 

José Montilla i Aguilera 

President de la Generalitat de Catalunya 

 

Carme Capdevila i Palau 

Consellera d’Acció Social i Ciutadania 

 

 

 

 

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 

 


