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El Govern aprova el Programa d’intervenció integral 
contra la violència masclista  

 

 El Pla estableix les línies estratègiques i les actuacions per 
avançar en l’eradicació de la violència masclista fins al 2015   

 
El Govern ha aprovat el Programa d’intervenció integral contra la violència 
masclista. Aquest pla estableix les línies estratègiques i les principals 
actuacions per eradicar la violència masclista a Catalunya, tal i com estableix 
la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 
 
El Pla, que estarà vigent fins al 2015, incideix en tres línies estratègiques:  
 

 Sensibilització i prevenció. 

 Detecció, atenció i recuperació. 

 Estructures de coordinació. 
 
Sensibilització i prevenció 
 
En aquest l’àmbit l’objectiu és transformar la percepció de la ciutadania i 
propiciar canvis en l’imaginari social i cultural de dones i homes per tal que 
trenquin amb les estructures que legitimen i sustenten totes les formes de 
violència masclista.  
 
En aquest sentit, s’aposta per reforçar les accions de prevenció de relacions 
abusives de parelles adreçades a joves i adolescents; augmentar la 
sensibilització i la implicació de la ciutadania, així com la dels mitjans de 
comunicació i dels agents socials i econòmics; i garantir una educació 
d’infants i joves basada en l’acció coeducativa, valorant indistintament 
l’experiència, les aptituds i les aportacions de les dones i els homes en igualtat 
de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds 
discriminatòries.  
 
També es treballarà per desenvolupar accions de treball amb homes per 
canviar els models de gènere dominants i oferir models de masculinitat i 
feminitat més igualitaris.  
 
Entre les actuacions de sensibilització i prevenció previstes, hi ha programes 
com “Estimar no fa mal”, adreçat a joves i adolescents i a professionals que 
treballen amb el jovent; actuacions formatives de prevenció de la violència 
masclista; promoció de l’acció coeducadora en els centres educatius; accions 
de formació, informació, assessorament i altres mesures incentivadores d’una 
bona praxis en l’àmbit de l’empresa per lluitar contra l’assetjament sexual; i 
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conscienciació, sensibilització i prevenció de l’assetjament sexual en l’esport, 
entre d’altres.  
 
Detecció, atenció i recuperació 
 
En l’àmbit de la detecció, atenció i recuperació es treballa per tal de garantir 
l’accés i l’exercici dels drets a les dones, adolescents i infants que pateixen 
violència masclista, així com llurs filles i fills.  
 
Concretament, es promourà la detecció precoç de la violència masclista, 
millorant-ne la identificació per fer visibles tant les situacions consumades com 
les situacions de risc. S’aprofundirà en les metodologies d’atenció i en la 
capacitació dels professionals que treballen en aquests àmbits i es treballarà 
en la prevenció de la revictimització.  
 
També es continuaran desplegant i consolidant els serveis d’atenció i de 
recuperació de les dones i llurs fills i filles, com ara la línia Contra la Violència 
Masclista 900 900 120; els serveis d’atenció telefònica a infants i adolescents 
Infància Respon i el Servei d’ajuda als Infants i Adolescents 116111.  
 
D’altra banda, es consolidaran el servei d’intervenció en cas d’una situació de 
crisi greu; els serveis d’atenció i acolliment d’urgències; els serveis 
d’acolliment i recuperació i els serveis substitutoris de la llar; la xarxa de 
Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE); els programes específics per 
garantir el dret d'accés als serveis i els recursos de les dones que exerceixen 
la prostitució, tant per a la prevenció com per a l'eradicació de les diverses 
formes de violència masclista i el Programa d’Atenció psicològica i tractament 
de nenes i noies menors d’edat víctimes d’abusos sexuals, entre d’altres. Així 
mateix, es continuarà desenvolupant el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de violència masclista i domèstica del Departament d’Interior, i es 
treballarà en la prevenció de la revictimització.  
 
Finalment, es continuarà impulsant el Fons de Garantia de Pensions i 
Prestacions, que té com a objectiu minimitzar la vulnerabilitat i els riscos de 
situacions d’exclusió social quan s’ha produït impagament de pensions 
judicialment reconegudes.  
 
Estructures de coordinació 
 
El Programa d’intervenció integral contra la violència masclista garantirà les 
estructures de coordinació necessàries per a una intervenció integral, 
unificada i de qualitat. En aquest sentit, es continuarà desplegant i consolidant 
els protocols i circuits d’intervenció sectorials i/o territorials necessaris en 
l’abordatge integral de la violència masclista, especialment del Protocol Marc 
(PM) per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, com a 
model unificat d’intervenció a Catalunya. 
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Cal afegir que el procés d’elaboració del Programa d’intervenció integral 
contra la violència masclista ha estat molt participatiu, ja que ha comptat amb 
la implicació de tots els departaments i unitats directament relacionades amb 
l’abordatge de la violència masclista, així com d’altres institucions implicades 
en aquesta temàtica.  
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El Govern aprova el seu primer Pla de Protecció 
Internacional a Catalunya amb l’objectiu d’ajudar els 
estrangers perseguits als seus països d’origen  

 

 El Pla estableix els principis, les mesures i les línies de 
finançament per ajudar les persones estrangeres o apàtrides que 
són perseguides als seus països d’origen o de residència habitual 
per diversos motius  

 

 Catalunya té un ampli bagatge en aquest àmbit com a poble que va 
patir l’exili després de la Guerra Civil o amb l’acollida de persones 
refugiades dels Balcans i Kosovo els anys noranta  

 

El Govern ha aprovat el Pla de Protecció Internacional a Catalunya, un nou 
instrument que estableix els principis, les mesures i les línies de finançament 
per acollir i protegir les persones amb temors fundats de ser perseguides als 
seus països d’origen o de residència habitual per motius de raça, religió, 
nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un grup social, gènere o 
orientació sexual. 
 
Entre d’altres accions, el Pla inclou l’impuls de propostes de millora del règim 
jurídic d’aquest col·lectiu, actuacions de formació i informació, l’acollida o la 
participació coordinada en reassentaments i en supòsits d’afluència massiva 
de persones desplaçades.  
 
Les mesures s’adrecen a dos grups de persones. D’una banda, les persones 
perseguides i, de l’altra, el conjunt de la societat catalana per conscienciar-la 
sobre la necessitat d’incidir políticament i social davant els conflictes 
internacionals que provoquen les diverses formes de persecució. El Pla 
identifica fins a nou col·lectius de persones perseguides:  
 

 sol·licitants d’asil 

 menors no acompanyats perseguits 

 víctimes de tràfic de persones  

 membres de desplaçaments massius 

 persones torturades 

 defensors de drets humans 

 escriptors perseguits 

 desplaçats per reassentaments 

 apàtrides 
 
La iniciativa, impulsada pel Departament de Benestar Social i Família, respon 
també a un deure històric de Catalunya amb la comunitat internacional pels 

http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/05Plansactuacio/enllasos/Pla_Proteccio_Internacional_Catalunya.pdf
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milers de catalans que van patir l’exili després de la Guerra Civil a països com 
França, Mèxic, Argentina, Xile o Itàlia. Una obligació moral i d’obertura 
democràtica que passa per copsar els problemes socials i les crisis 
humanitàries que s’esdevenen al món i per contribuir a donar-hi resposta des 
de la solidaritat i la reacció pràctica.  
 
La protecció internacional engloba el dret d’asil, el refugi, la protecció 
subsidiària, el reassentament i la protecció temporal; tant de les persones de 
nacionalitat estrangera com de les apàtrides. Es tracta d’una realitat amb 
incidència a Catalunya amb diverses iniciatives promogudes al llarg dels 
darrers anys per part de la Generalitat, alguns ajuntaments i determinades 
entitats.  
 
La Generalitat va col·laborar el 1995 en l’acollida de persones refugiades de 
Bòsnia durant la Guerrra dels Balcans i el 1999, en l’acollida de refugiats 
kosovars. També ha aportat ajut financer a les organitzacions més actives del 
sector i ha col·laborat amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR).  
 
El dret d’asil, tot i ser una competència exclusiva de l’Estat, permet a la 
Generalitat intervenir mitjançant les seves competències pròpies i sectorials. 
La mateixa legislació estatal preveu que les comunitats autònomes puguin 
gestionar els serveis i els programes específicament destinats a les persones 
sol·licitants d’asil. Compartir responsabilitats en la gestió de la protecció 
internacional, entre els diversos nivells de l’Administració, és una necessitat 
reconeguda al mateix Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
 
El Pla de Protecció Internacional a Catalunya s’inspira en un document de 
bases previ fruit d’un grup de treball de la Taula de Ciutadania i Immigració, 
l’òrgan col·legiat de la Generalitat que canalitza la participació de la societat 
en les polítiques públiques de gestió del fet migratori. En aquest grup hi van 
participar ACCEM; Creu Roja; l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al 
Refugiat; la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat; l’Associació Catalana per 
a la Integració d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants; EXIL; 
l’Institut de Drets Humans de Catalunya; el PEN Català; Iniciatives Solidàries; 
SICAR cat; l’Ajuntament de Barcelona, i la Direcció General per la Immigració 
del Departament de Benestar Social i Família.  
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El Govern aprova la incorporació de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’Institut Ramon Llull 
 

 Es modifiquen els estatuts d’aquest organisme, que també 
formalitzen la desvinculació de la Comunitat de les Illes Balears 
del consorci 

 
El Govern ha aprovat la modificació dels estatuts de l’Institut Ramon Llull, amb 
la incorporació de l’Ajuntament de Barcelona al consorci i la desvinculació de 
la Comunitat de les Illes Balears. D’aquesta manera, l’Institut Ramon Llull es 
converteix en un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, a la qual 
resta adscrit, i l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En els propers dies, l’Ajuntament de Barcelona aprovarà en ple la seva 
incorporació a l’Institut Ramon Llull per tal que es faci efectiva.  
 
L’Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la 
llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions. Per al 
compliment dels seus objectius, l’Institut Ramon Llull donarà suport a les 
polítiques de relacions exteriors en l’àmbit cultural de les institucions 
consorciades i contribuirà a l’enfortiment de les marques Cultura Catalana, 
Catalunya i Barcelona des de la perspectiva cultural. 
 
Les tasques que desenvolupa l’Institut Ramon Llull són les següents: 
 

a) Promoure la projecció exterior de la cultura catalana en totes les seves 
modalitats, gèneres i expressions. 
 

b) Promoure la difusió i el coneixement de la llengua catalana a l’exterior, 
així com el seu ensenyament a les universitats i altres centres d’estudi. 
 

c) Promoure la difusió a l’exterior de la creació literària en llengua 
catalana, a través del foment i el suport a la traducció a altres llengües i 
de les accions de projecció exterior. 
 

d) Afavorir la internacionalització de la creació i la producció cultural 
catalanes mitjançant estratègies de presència exterior. 
 

e) Donar suport a través de l’acció cultural a les estratègies de relacions 
exteriors de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 
 

f) Promoure els intercanvis culturals amb altres països.  
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g) Promoure la cooperació cultural i l’exportació d’expertesa en matèria de 
cultura a altres països i territoris, i coordinar-ne les estratègies amb 
altres institucions i entitats catalanes dedicades a la cooperació.  
 

h) Coordinar les institucions i entitats catalanes amb presència i 
reconeixement en organismes culturals internacionals per tal d’elaborar 
estratègies conjuntes. 
 

i) Promoure i coordinar xarxes de persones i entitats amb projecció 
internacional per compartir objectius de promoció de la cultura catalana. 
 

j) Col·laborar amb institucions d’altres territoris de l’àmbit lingüístic per dur 
a terme actuacions de projecció conjunta de la llengua, la cultura i el 
patrimoni compartits. 
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El Govern sol·licita al Consell de Garanties 
Estatutàries un dictamen sobre la llei de l’Estat que 
reforma l’Administració local 
 

 El Govern estima que la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local vulnera competències de la Generalitat en 
diverses matèries, entre les quals, l’organització territorial, el 
règim local i la funció pública 

 
El Govern ha aprovat l’acord per sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries 
que emeti dictamen sobre la conformitat amb la Constitució espanyola i 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de diversos preceptes de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL). Aquest dictamen té caràcter preceptiu previ a la posterior 
interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat per part del Govern davant del 
Tribunal Constitucional. 
 
El Govern considera que la LRSAL suscita dubtes fonamentats de 
constitucionalitat, no s’ajusta a les disposicions sobre Govern local de l’Estatut 
d’Autonomia, no respecta la suficiència financera de la Generalitat i no 
compleix amb els principis de lleialtat institucional. Així doncs, l’esmentada Llei 
vulnera les competències de la Generalitat en matèria d’organització territorial; 
d’organització de l’Administració de la Generalitat; de règim local; de règim 
jurídic de les administracions públiques catalanes i de funció pública. 
 
Segons el Govern, els articles i disposicions de la norma estatal que podrien 
incórrer en inconstitucionalitat per infracció dels preceptes constitucionals i 
estatutaris que s’acaben de relacionar es poden agrupar en tres àmbits: 
 

- Règim de competències. 
- Racionalització de l’organització local (en relació amb la fusió de 

municipis i amb la supressió de la personalitat jurídica de les entitats 
locals inframunicipals o descentralitzades). 

- Membres de les corporacions locals i funcionaris locals amb habilitació 
estatal. 

 
El Govern sosté en la seva sol·licitud que la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local no ha estat enfocada per l’Executiu 
central des d’una perspectiva global per donar resposta a les exigències de 
racionalització de l’estructura organitzativa local, sinó com una reforma del 
règim local amb l’objectiu limitat de reduir la despesa pública i aconseguir 
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels municipis. 
 
Cal afegir que el Govern de la Generalitat ha impulsat una llei de governs 
locals fruit del consens amb les entitats municipalistes, basada en els principis 
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d’autonomia local, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, 
subsidiarietat i racionalitat. Aquesta llei de governs locals, actualment en tràmit 
parlamentari, és la llei de desenvolupament estatutari de la competència 
exclusiva en matèria de règim local, per la qual cosa l’aplicació de la Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local a Catalunya haurà, en tot 
cas, de respectar el sistema institucional propi i el desenvolupament normatiu 
català en aquesta matèria. 
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El Govern demana un informe al Consell de Garanties 
Estatutàries sobre la Llei del sector elèctric perquè 
entén que envaeix competències de la Generalitat 

 

 Segons el Govern, la Llei no deixa marge per al desenvolupament 
de les competències assumides a través de l’Estatut d’autonomia 
en matèria d’energia i de consum 
 

El Govern ha aprovat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un 
dictamen previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat sobre 
determinats preceptes de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector 
elèctric.  
 
El Govern considera que la nova norma, a l’atribuir-se el caràcter bàsic en tots 
els preceptes, no respecta les bases establertes pel Tribunal Constitucional i 
excedeix la competència estatal, ja que no deixa marge per al 
desenvolupament normatiu que pot aprovar la Generalitat en aplicació de les 
competències assumides, mitjançant l’article 133 de l’Estatut, en matèria 
d’energia, i també en matèria de consum, establertes en l’article 123 de 
l’Estatut.  
 
Per això, el dictamen haurà de valorar els articles 3.13 a), 9, 15, 16.4, 17.6, 
33.5, 40, 43.5, 46, 51 i 52, així com la disposició final segona. El Govern 
estima que aquests preceptes pràcticament buiden de contingut la 
competència de la Generalitat en matèria de regulació del sector elèctric.  
 
Aquests articles fan referència a la competència per autoritzar instal·lacions de 
generació superiors a 50 MW o instal·lacions de transport primari peninsular i 
escomeses de tensió igual o superior a 380 kV; l’autoconsum; la gravació 
d’activitats o instal·lacions relacionades amb el sector elèctric; la resolució de 
discrepàncies sobre conflictes de connexió a la xarxa; l’activitat de les 
empreses distribuïdores; la resolució de les reclamacions per part dels 
usuaris; l’activitat de les empreses comercialitzadores; la regulació de la 
qualitat del servei elèctric i els supòsits de suspensió del subministrament. 
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El Govern designa la vicepresidenta Joana Ortega per 
presidir la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
 
 

 El Govern adaptarà la composició de les comissions bilaterals 
d’Infraestructures, d'Afers Econòmics i Fiscals, i de 
Transferències Estat-Generalitat a la composició actual del 
Parlament i la nova estructura dels departaments de la Generalitat 

 
El Govern ha acordat designar la vicepresidenta del Govern i titular del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, 
presidenta de la representació de la Generalitat de Catalunya en la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat. La vicepresidenta rellevarà Josep Antoni Duran 
Lleida en aquest càrrec. 
 
L'article 183 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix la creació de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat com a marc general i permanent de 
relació entre els governs de la Generalitat i de l'Estat als efectes de la 
participació i la col•laboració de la Generalitat en l'exercici de les 
competències que afecten l'autonomia de Catalunya, com també de 
l'intercanvi d'informació i l'establiment, quan escaigui, de mecanismes de 
col•laboració en les respectives polítiques públiques i els assumptes d'interès 
comú. 
 
La composició actual del Parlament de Catalunya, els canvis que s’han produït 
en l’estructura dels departaments de la Generalitat i l’experiència assolida, 
recomanen adaptar la composició de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat i 
la designació de les persones que assisteixen a les reunions prèvies de la 
representació de la Generalitat. 
 
Per això, a proposta de la vicepresidenta, el Govern nomenarà com a 
representants de la Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral 
Generalitat-Estat les persones titulars dels òrgans següents: 
 
•    El conseller o consellera de la Presidència 
•    El conseller o consellera d'Economia i Coneixement 
•    El delegat o delegada del Govern de la Generalitat a Madrid 
•    El secretari o secretària general de Governació i Relacions Institucionals 
 
Així mateix, s’ha acordat que la persona titular del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals designarà un representant més de la 
Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral per, en funció dels temes a 
tractar. 
  
Comissió Bilateral d’Infraestructures 
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D’altra banda, el Govern també nomenarà els representants de la Generalitat 
a la Comissió Bilateral d’Infraestructures, a la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i a la Comissió Mixta de Transferències 
Estat-Generalitat. 
 
A proposta de la vicepresidenta, el Govern nomenarà els representants de la 
Generalitat de Catalunya a la Comissió Bilateral d’Infraestructures, que seran 
les persones titulars del òrgans següents:  
 
•    El conseller o consellera d’Economia i Coneixement 
•    El conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat 
•    El secretari o secretària general de Governació i Relacions Institucionals 
•    El president o presidenta de la Federació de Municipis de CatalunyaEl 
president o presidenta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
 
La Comissió Bilateral d’Infraestructures té la finalitat de fer complir la 
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, que estableix que la inversió de 
l’Estat en infraestructures s’ha d’equiparar a la participació relativa del 
producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de 
l’Estat per a un període de set anys. 
 
Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals 
 
Pel que fa a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat 
de Catalunya, a proposta de la vicepresidenta, el Govern nomenarà com a 
representants de la Generalitat les persones titulars dels següents òrgans: 
 
•    El conseller o consellera d’Economia i Coneixement 
•    El secretari o secretària general de la Presidència 
•    El secretari o secretària general de Governació i Relacions Institucionals 
•    El secretari o secretària general d’Economia i Coneixement 
•    El secretari o secretària d’Hisenda 
•    El director o directora de l’Agència Tributària de Catalunya 
 
A aquesta Comissió li correspon la concreció, l’aplicació, l’actualització i el 
seguiment del sistema de finançament i també la canalització del conjunt de 
relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat. 
  
Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat 
 
La Comissió Mixta de Transferències Administració de l’Estat-Generalitat de 
Catalunya és un òrgan de composició paritària integrat per representants del 
Govern de l’Estat i del Govern de la Generalitat. La representació de la 
Generalitat a la Comissió Mixta de Transferències està integrada per vocals 
nomenats pel Govern a proposta dels diferents grups polítics amb 
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representació al Parlament de Catalunya, per representants del Govern i per 
representants d’institucions civils del país.  
 
La tasca més important de la Comissió Mixta és, segons mandat estatutari, 
l’elaboració i l’aprovació dels acords de traspàs de serveis i mitjans de 
l’Administració de l’Estat necessaris per a l’exercici de les competències de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
A proposta de la vicepresidenta, seguint el sistema d’Hondt, el Govern 
nomenarà els representants de la Generalitat de Catalunya en la Comissió 
Mixta de Transferències Estat-Generalitat. També formaran part de la 
representació catalana les persones que el Govern consideri convenient que 
hi assisteixin per raó del càrrec que ocupin. 
 
Les funcions de secretaria de la representació de la Generalitat de Catalunya 
a les quatre comissions són exercides pel director o directora de l’Oficina per 
al Desenvolupament de l’Autogovern, d’acord amb el Decret 184/2013, de 25 
de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals. 
 
Abans de cada reunió del Ple de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, de la 
Comissió Bilateral d’Infraestructures i de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics 
i Fiscals, el Govern s’adreçarà als grups parlamentaris perquè cadascun d’ells, 
si ho consideren convenient, designin la persona que els representarà a les 
reunions prèvies que celebri la representació de la Generalitat. 


