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Novetats destacades

S’afegeixen

S’inclouen

Les definicions de diligència deguda,
consentiment sexual, interseccionalitat,
i s’ha modificat el redactat de la resta

Les dones, nenes i
adolescents
transgènere

Noves formes de violència masclista

Impedir o dificultar l’accés a
una informació veraç,
necessària per a la presa de
decisions autònomes i
informades en relació a la
salut sexual i reproductiva.

Nous àmbits
de les violències
masclistes

Actes de violència masclista
i misogínia en
línia comesos, instigats,
amplificats o agreujats, en
part o totalment, amb l’ús
de tecnologies de la
informació i de la
comunicació
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Consisteix en la violència
física o psicològica, les
represàlies, les humiliacions
i la persecució exercides
contra les persones que
donen suport a les víctimes
de violència masclista

Violència
vicària
Consisteix en qualsevol
tipus de violència exercida
contra els fills i filles amb la
finalitat de provocar dany
psicològic a la mare.

Àmbit digital

VM a les xarxes de comunicació digitals, enteses com a
nova àgora d’interacció, participació i governança per
mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació

Àmbit de la
vida política

La violència masclista que es produeix en
espais de la vida pública i política

Àmbit institucional

Accions i omissions de les autoritats, el personal públic
i els agents de qualsevol organisme o institució pública
que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar o impedir
l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets
que reconeix aquesta llei

Àmbit educatiu

Canvis dins de l’

Violència de
segon ordre

Violència
digital

Violència
obstètrica

Àmbit
sòcio-comunitari

Qualsevol tipus de violència que es produeix en l’entorn
educatiu entre els membres de la comunitat educativa

S’han afegit: els feminicidis, les agressions per
raó de gènere i les vexacions, entre d’altres
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Modificació del redactat de les finalitats i
principis orientadors

Recerca en violències masclistes
- Recerca en violència masclista digital

Compliment de la diligència deguda, garantir la
igualtat d’oportunitats, avaluar cada dos anys la
xarxa d’atenció i recuperació integral, assegurar
la formació especialitzada, entre d’altres novetats

Àmbit educatiu
Coeducació
Per a combatre la violència masclista és
essencial incorporar la coeducació i
l'educació afectivosexual fent un
abordatge explícit, transversal, rigorós i
sistemàtic de la perspectiva de gènere
des de l’educació infantil fins a, com a
mínim, la finalització de l’educació
obligatòria
Formació del professorat
S’ha de garantir la formació amb
perspectiva de gènere del professorat
des de l’inici del seu procés formatiu i
s’ha de fer extensiva a tots els membres
de la comunitat educativa.

Partits polítics
Pla d’igualtat intern i
Protocol per a la prevenció,
detecció i actuació davant la
violència masclista.
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- Recerca i debat públic sobre la violència
masclista en la vida política

Formació a professionals
S’amplia l’obligació de formació al
personal dels cossos de seguretat, de
l’Institut de Medicina legal i Ciències
Forenses de Catalunya, de tots els
serveis de la Secretaria de Mesures
Penals, Reinserció i Atenció a la
Víctima, i als metges forenses que han
de formar part de les Unitats de
Valoració Forense Integral.
També es recull l’obligació de totes les
administracions i institucions polítiques
d’impartir formació obligatòria en
matèria d’igualtat de gènere i violència
masclista a llur personal i a les
persones que ocupen càrrecs d’elecció
pública o de designació.

Forces i cossos de seguretat
Avaluació de risc de la PG-ME ha
de ser individualitzada i adaptada
al tipus VM.
Garantir d’assistència lletrada
des del moment inicial de la
denuncia en comissaria.
Creació d’instrument d’avaluació
de riscos que inclogui les filles i
els fills de la dona.
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Àmbit de l’ensenyament
universitari
Revisió de continguts, docència,
protocols de prevenció i atenció a
l’assetjament sexual i per raó de
sexe, gratuïtat de les matrícules
per a víctimes de VM en l’àmbit
de la parella i per canvis
d’universitat a les estudiants
acreditades i llurs filles i fills, entre
d’altres.

Atenció a les persones menors
El Govern ha de presentar, en el
termini de nou mesos, un
projecte de llei per a adaptar
l’ordenament jurídic a la
necessària garantia d’atenció als
fills i filles de dones víctimes de
violència masclista i les menors
entre 14 i 16 anys.

Conveni amb plataformes
intermediàries d’Internet
Per a l’abordatge de les violències
digitals

Obligacions de les administracions
L’Institut Català de les Dones ha de fer públic, cada 31 de desembre i 30 de juny, el
nombre de dones que són víctimes de violència masclista i que haurien d’accedir al
servei de recuperació i reparació. Aquestes dades s’han d’utilitzar per a calcular el
mínim import de la partida pressupostària, consignada a Llei de Pressupostos de la
Generalitat per a finançar l’atenció, recuperació i reparació a les dones que han patit
violència masclista.
Pel que fa a les violències institucionals, la responsabilitat per les actuacions de les
administracions competents comprèn, a més de llur responsabilitat patrimonial, la
responsabilitat disciplinària del personal actuant, sia funcionarial o laboral.
Les administracions públiques han d’elaborar un model d'atenció que tingui com a
finalitat establir el marc de llur actuació per a garantir que no es duu a terme la
victimització secundària de les dones.
Les administracions públiques de Catalunya han d’efectuar anualment avaluacions de
victimització de les dones i de llurs fills i filles inclosos en els circuits d’abordatge de la
violència masclista, incloent-hi els processos judicials. El resultat d’aquestes
avaluacions s’ha d’exposar al Parlament de Catalunya i s’ha de publicar perquè sigui
conegut per la societat civil. Així mateix, s’ha de comunicar al Consell General del
Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i el Ministeri de Justícia si les avaluacions
afecten llurs àmbits de competència.

3

