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CEDAW: LA CONVENCIÓ SOBRE L’ 
ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE 

DISCRIMINACIÓ CONTRA LES DONES



És un instrument universal que es refereix específicament als drets de les dones.
Adoptada per les Nacions Unides el 1979, va entrar en vigor el 1981.
Ratificat per 187 països. Espanya es ratifica el 1984 i la va publicar al BOE el
21.04.1984 i el Protocol el 2001.

Promou un model d’ “igualtat substantiva” que comprèn igualtat d'oportunitats,
igualtat d'accés a les oportunitats i igualtat de resultat. Per a això els Estats
han de pro-moure mesures d’ “Acció afirmatives” temporals, si és el cas.
Prohibeix la discriminació en totes les esferes, pública o privada, de la vida.

Obliga als Estats a respectar, protegir i garantir els drets de les dones. Amplia
la responsabilitat estatal a actes que cometen persones privades, empreses o
institucions no estatals.

La ratificació d'una convenció com aquesta suposa que els Estats han
d'incorporar-la en el dret constitucional nacional, al mateix temps que atorga a
la comunitat internacional el dret a demanar comptes sobre la mateixa.

En l'actualitat ha estat ratificada per 188 dels 193 Estats membres de Nacions
Unides

CEDAW: La Convenció sobre l’ Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra 

les DONES



MÉS QUE UNA PARAULA..

Declaració és una sèrie de normes i principis que els Estats creen i es 
comprometen a complir a l'intern de les seves nacions. Els Estats que les signen no 
s'obliguen a complir. Si no ho fan, se'ls dóna una “sanció moral”, és a dir que se'ls 
crida l'atenció. (Exemple: la Declaració Americana dels Drets i Deures de l'Home, 
1948).

Convenció és una sèrie d'acords dels Estats amb normes i principis que els 
obliguen a garantir el seu compliment (Exemple: Convenció Americana sobre Drets 
Humans).

Un Pacte és un annex de noves normes d'una Convenció (Exemple: el Protocol de 
San Salvador). Implica procediments per a l’ exigibilitat dels drets humans i 
empara els drets de les víctimes de debò, justícia, reparació i garanties de no 
repetició.

Un pacte o una convenció no pren efecte fins a la seva ratificació. Recordem que 
no és suficient que els Estats signin el pacte, o la convenció, cada Estat es 
compromet fins que ratifiqui l'acord. Ratificar vol dir que el legislatiu ho incorpora 
en el dret constitucional nacional. Al mateix temps dóna a la comunitat 
internacional (els altres països que van signar) el dret a demanar-li comptes si no 
compleix.



QUÈ ES EL PROTOCOL FACULTATIU DE 
LA CEDAW? 

Un instrument jurídic vinculant que estableix els mínims d'exigibilitat i va 
equiparar la CEDAW amb altres instruments internacionals de DDHHs
(1999). Encara que com en d’altres instruments, els Estats poden 
expressar reserves. 

Per “assegurar a la dona el gaudi ple i en condicions d'igualtat de tots 
els drets humans i totes les llibertats fonamentals… i d'adoptar mesures 
eficaces per evitar les violacions d'aquests drets i aquestes llibertats… 
per tots els mitjans apropiats i sense dilacions i a la determinació dels 
Estats a adoptar mesures efectives… subratllen la importància del 
Protocol com un mitjà per promoure la implementació de la Convenció” 
(Preàmbul del Protocol).



QUÈ ES EL PROTOCOL FACULTATIU 
DE LA CEDAW? 

El Protocol estableix procediments per a les
comunicacions, les recerques i les queixes individuals.
Permet a persones o associacions elevar al Comitè
CEDAW denúncies per violació de la Convenció, quan
no trobin al seu país tutela judicial o administrativa
ràpida i efectiva, i al Comitè obrir d'ofici un
procediment de recerca per violació greu o sistemàtica
de la Convenció.



PROTOCOL FACULTATIU
ARTICULAT CEDAW

L'Article 1 defineix la discriminació contra la dona com “tota distinció, 
exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per 
resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per 
la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la 
igualtat de l'home i la dona, dels drets humans i les llibertats 
fonamentals en les esferes política, econòmica, social, cultural i civil o 
en qualsevol altra esfera”.



PROTOCOL FACULTATIU
ARTICULAT CEDAW

Mesures de política pública (art.2)

el ple desenvolupament i avançament de la dona (art. 3)

la igualtat de facto entre homes i dones (art. 4)

la modificació de patrons socioculturals de conducta d'homes i dones (art. 5)

la supressió de totes les formes de tracta i explotació en la prostitució de les 
dones (art. 6)

l'eliminació de la discriminació contra la dona en la vida política i pública del país 
(art. 7)

la promoció de la participació de la dona en l'esfera internacional (art. 8)

la no discriminació quant a la nacionalitat (art. 9)

igualtat de drets en l'àmbit de l'educació (art. 10)



PROTOCOL FACULTATIU
ARTICULAT CEDAW

en l'ocupació (art. 11)

en l'atenció mèdica (art. 12)

en les prestacions econòmiques i socials (art.13)

en les condicions de la dona rural (art. 14)

en la igualtat davant la llei 8art.15)

en tots els assumptes relacionats amb el matrimoni i les relacions familiars
(art. 16)

en la promoció de la dona al món rural (art. 14), entre d’altres.



CEDAW I EL CAS D’ÁNGELA GONZÁLEZ

A principis del mes d'agost de 2014, Women’s Link donava a conèixer la fallada del 
Comitè de Nacions Unides per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW) 
en el cas d'Ángela González, dona víctima de violència de gènere, i la seva filla 
Andrea. En el seu dictamen, diu la nota, el Comitè explica de manera contundent que la 
negligència dels agents estatals va donar lloc a la mort de la filla d'Ángela pel 
maltractador i condemna a l'Estat per no protegir-les a ella i la seva filla, no castigar al 
maltractador i no investigar ni indemnitzar a l’Ángela pels danys causats.

Aquesta fallada és solament un exemple de la utilitat de la CEDAW com a instrument 
viable, vàlid i legítim per recòrrer en cas en que la justícia d'un Estat membre actuï amb 
negligència contra els drets de les dones. L'advocada Gemma Fernández Rodríguez de 
Lievana, en un article recent destaca:

En el seu dictamen, el Comitè li formula recomanacions a l'Estat, que inclouen una 
reparació adequada a l’Ángela i investigar de forma exhaustiva i imparcial les 
estructures i pràctiques estatals per determinar les fallades que van ocasionar la falta 
de protecció.

A nivell estructural, el Comitè estableix dues mesures molt interessants i amb gran 
potencial per al context espanyol. La primera, la necessitat que es tinguin en compte els 
antecedents de violència domèstica a l'hora de determinar els drets de visita, de 
manera que s'asseguri que aquests no posen en perill la seguretat de les dones ni la 
dels seus fills i filles. I la segona, l'obligatorietat de la formació per a jutges i jutgesses i 
personal administratiu competent sobre l'aplicació del marc legal en matèria de lluita 
contra la violència domèstica que inclogui formació sobre els estereotips de gènere.



EL COMITÉ CEDAW: MONITORATGE

Cada 4 anys el Comitè CEDAW avalua l'aplicació de la Convenció a cada 
país, sobre la base de l'Informe Governamental sobre les mesures adoptades 
per fer efectives les disposicions de la Convenció i el seu resultat, i als “Informes 
Ombra” d'ONG, que solen ser més crítics.

El Comitè CEDAW està constituït per 23 expertes independents, i després 
d'analitzar els informes fa observacions al país examinat perquè prengui noves 
mesures.



ELS INFORMES DEL 2008-2013 ESPANYA

Els informes-país poden ser per tant de dos tipus: el que elabora el 
govern de cada Estat, que en el cas d’Espanya comprèn el període
2008-2013 i fou presentat davant les Nacions Unides el setembre de 
2013 i amb retard.

I l’informe de la societat civil, anomenat Informe Ombra. L’Informe
Ombra és un procés promogut per la societat civil per informar al 
Comité de la CEDAW, de manera independent, sobre el compliment
de la CEDAW a l’Estat en el període determinat. 



CEDAW: LA CONVENCIÓ SOBRE L’ 
ELIMINACIÓ DE TOTES LES FORMES DE 

DISCRIMINACIÓ CONTRA LES DONES



Principals fites del procés

Elaboració consensuada 
Informe ombra -
Presentació

Feb ‘13 – Sep ‘14

Difusió de l’Informe ombra
(premsa- adhesions)

Participació a la pre-sessió

Sep 14 -Nov ‘2014

Presentació informe i 
experiència

Elaboració informe sobre 
respostes del gobierno –
Participació sessió

Pre Sessió

UN Ginebra

• Treball  preparatori de la 61 
sessió del Comité (Gobierno
+ Societat Civil)

• Elaboració de la llista de 
qüestions a l’Estat Espanyol 

Sessió 61 

UN – Ginebra

• Examen de l’Estat(“Diáleg
constructiu”)

• Audiència Organitzacions 
Societat Civil / Trobades 
informals

Nov ‘14

Jul ‘15

Informe Observacions

Finals

Nov 14 – Jul ‘15
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Informe Estado Español (Sep ‘13)

Resposta qüestions Estat Espanyol 

Seguiment Jul ’17

Proper examen Jul ’19



“La Igualtat desmantellada”

http://www.rednosotrasenelmundo.org/IMG/pdf/InformeSombra_Actualizado_23Sep__2014.pdf


“La Igualtat desmantellada”

Article 3: Els Estats membre prendran en totes les esferes, i en particular en les esferes política, social, 

econòmica i cultural, totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per assegurar el ple 

desenvolupament i avançament de la dona, amb l'objecte de garantir-li l'exercici i el gaudi dels drets 

humans i les llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb l'home.

1. Inexistència d'estructures d'intervenció sobre totes les formes de 

violència de gènere/reducció i desequilibri territorial dels serveis 

d'atenció integral.

2. Absència de mesures especials per evitar la discriminació de dones en 

sectors especialment desprotegits.

3. Insuficient avaluació d'impacte de les lleis i les polítiques públiques

Persistència de discriminació i manca de mitjans en la lluita 

contra totes les formes de violència de gènere



“La Igualtat desmantellada”

Article 5:  Els Estats membres prendran totes les mesures apropiades per a:

a) Modificar els patrons socioculturals de conducta d'homes i dones, amb la intenció d'aconseguir 

l'eliminació dels prejudicis i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altra índole que estiguin basats 

en la idea de la inferioritat o superioritat de qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d'homes i 

dones;

b) Garantir que l'educació familiar inclogui una comprensió adequada de la maternitat com a funció social 

i el reconeixement de la responsabilitat comuna d'homes i dones quant a l'educació i al desenvolupament 

dels seus fills, en la intel·ligència que l'interès dels fills constituirà la consideració primordial en tots els 

casos.

1. Manca en la revisió curricular i desaparició de la IG de les aules

2. Presència reduïda i estereotipada de les dones en els mitjans de 

comunicació sense sanció pels organismes competents.

Incompliments en adopció de mesures per modificar els 

patrons culturals i trencar estereotips en educació i 

cultura



“La Igualtat desmantellada”

Article 5:  Els Estats membres prendran totes les mesures apropiades per a:

a) Modificar els patrons socioculturals de conducta d'homes i dones, amb la intenció d'aconseguir 

l'eliminació dels prejudicis i les pràctiques consuetudinàries i de qualsevol altra índole que estiguin basats 

en la idea de la inferioritat o superioritat de qualsevol dels sexes o en funcions estereotipades d'homes i 

dones;

b) Garantir que l'educació familiar inclogui una comprensió adequada de la maternitat com a funció social 

i el reconeixement de la responsabilitat comuna d'homes i dones quant a l'educació i al desenvolupament 

dels seus fills, en la intel·ligència que l'interès dels fills constituirà la consideració primordial en tots els 

casos.

1. Existència de greus dèficits en la prevenció de la violència de gènere i 

la formació dels actors de l'àmbit judicial

2. Aplicació del SAP com a exemple d'estereotips en els òrgans 

jurisdiccionals

Presència d'estereotips discriminatoris que obstaculitzen 

l'accés i l'obtenció de justícia en cas de violència de gènere



Article 6: Els Estats membres prendran totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per 

suprimir totes les formes de tracta de dones i explotació de la prostitució de la dona.

1. Escassos avenços legislatius de compromisos i adopció de mesures 

contradictòries entre les diferents administracions

2. Absència de perspectiva de gènere i abordatge del fenomen de la 

Tracta des de la política migratòria i de seguretat de l'Estat

Absència d'un abordatge integral i coherent contra la tracta de 

dones i nenes (legislació, mesures i tractament)



“La igualtat desmantellada”

Article 12: 

1. Els Estats membres doptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona 

en l'esfera de l'atenció mèdica a fi d'assegurar, en condicions d'igualtat entre homes i dones, l'accés a 

serveis d'atenció mèdica, inclusivament els que es refereixen a la planificació de la família.

2. Sense perjudici del que es disposa en el paràgraf 1 supra, els Estats membres garantiran a la dona 

serveis apropiats en relació amb l'embaràs, el part i el període posterior al part, proporcionant serveis 

gratuïts quan sigui necessari i li asseguraran una nutrició adequada durant l'embaràs i la lactància.

1. Inequitat en l'accés als serveis de salut com a conseqüència de la reforma de 

SPS. Reial decret 16/2012.

2. Insuficient desenvolupament de l'actual marc normatiu en ddssrr

Greus  vulneracions del dret a la salut i clares amenaces a 

l'exercici dels drets sexuals i reproductius



“La igualtat desmantellada”

Article 15:1. Els Estats membres reconeixeran a la dona la igualtat amb l'home davant la llei.

2. Els Estat Parts reconeixeran a la dona, en matèries civils, una capacitat jurídica idèntica a la de 

l'home i les mateixes oportunitats per a l'exercici d'aquesta capacitat. En particular, li reconeixeran a 

la dona iguals drets per signar contractes i administrar béns i li dispensaran un tracte igual en totes les 

etapes del procediment en les corts de justícia i els tribunals.

3. Els Estats membres convenen que tot contracte o qualsevol altre instrument privat amb efecte jurídic 

que tenda a limitar la capacitat jurídica de la dona es considerarà nul.

4. Els Estats membres reconeixeran a l'home i a la dona els mateixos drets pel que fa a la legislació 

relativa al dret de les persones a circular lliurement i a la llibertat per triar la seva residència i 

domicili. 

1. Estereotips de gènere en l’àmbit judicial i militar

2. Proves i recerca d'ofici

3. Augment dels sobreseïments provisionals

Falta de “diligència deguda” en la recerca de les denúncies



RESUM EXECUTIU



PERSISTÈNCIA DE DISCRIMINACIÓ I MANCA DE 
MITJANS EN LA LLUITA CONTRA TOTES LES FORMES DE 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE (VG)

Inexistència d’estructures d’ intervenció sobre totes les VG / reducció i desequilibri territorial en els 
serveis d'atenció integral. La violència sexual, els feminicidis, la mutilació genital, el matrimoni forçat, 
etc., no s'aborden a través de legislació específica, ni de polítiques públiques. Escassa i desigual 
disposició de recursos d'atenció a les víctimes de violència sexual en les CCAA. No es disposa de cap 
“centre de crisi” per a víctimes de violència sexual,  incomplint-se la recomanació del Consell d'Europa. 
Falta d'especialització del sistema de justícia penal en matèria de violència sexual, fins i tot en els casos 
en els quals les víctimes són nenes.

L'atenció integral a les víctimes de VG, no garanteix estàndards mínims de recursos i qualitat des de 
l'inici de la crisi,  especialment des de 2011. Les CC.AA tenen transferides les competències en aquesta 
matèria però no es coordinen entre elles. 

Absència de mesures per evitar la discriminació de col·lectius especialment desprotegits. Les 
administracions públiques no actuen amb la deguda diligència per identificar els factors de risc derivats 
de les situacions de violència de les migrants, les d'ètnia gitana i dones amb discapacitat. En contra del 
recomanat pel Comitè en el seu últim informe, no s'ha investigat ni recopilat  dades sobre les necessitats 
específiques de les dones gitanes enfront de la VG. No es compleix la garantia específica del dret a la 
informació per a dones amb discapacitat i per les quals desconeixen l'idioma oficial..

Insuficient avaluació d'impacte de les lleis i les polítiques públiques. La LOVG compleix al desembre de 
2014 la seva 10 aniversari i l'impacte de les seves mesures encara no ha estat avaluat.



RECULADA I INCOMPLIMENT DE COMPROMISOS EN LES 
POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT I GÈNERE

Aplicació d'un model de cooperació “gender Blind” i desistiment dels 
compromisos nacionals i internacionals. L'IV Pla Director de la Cooperació 
Espanyola 2013-2016 prioritza la internacionalització de l'empresa espanyola. És 
cec al gènere i produeix inoperativitat i paràlisi del marc normatiu i programàtic 
vigent. 

Disminució de recursos de cooperació i desmantellament dels mecanismes i 
instruments de gènere. Les retallades afecten de manera especial a programes 
claus per a l'assoliment de la IG. El 2013 prop del 70% de la AOD s'orienta a 
préstecs i crèdits, incomplint les recomanacions del Comitè d'Ajuda al 
Desenvolupament. .La reforma de l'Estatut de l'Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional el 2012 redefineix el Dpt. de Cooperació Sectorial i de Gènere que 
passa a denominar-se Dpt. de Cooperació Sectorial; desapareixen també 
punts/àrees de gènere en nombroses Oficines Tècniques de Cooperació.

Enfonsament de l'estructura organitzativa i institucional (cooperació 
descentralitzada i teixit social). La cooperació descentralitzada pot desaparèixer 
per les retallades i pel qüestionament de les competències locals. Entre un 20 i un 
30% de les ONGs han desaparegut, i el 96% de les ONGDs membres han vist 
disminuïts els seus fons públics.



INCOMPLIMENTS EN ADOPCIÓ DE MESURES PER 
MODIFICAR ELS PATRONS CULTURALS I TRENCAR ELS 
ESTEREOTIPS EN EDUCACIÓ I CULTURA

Manques en la revisió curricular i desaparició de la IG de les aules. 
S'incompleix l'observació 18 de l'informe 2009, no s'han revisat els llibres 
de text ni els continguts curriculars, mantenint-se la invisibilitat de les 
dones en tots els camps del coneixement. La nova llei d'educació obvia en 
la pràctica la igualtat entre dones i homes, elimina l'única assignatura 
general amb continguts sobre igualtat i no incorpora mesures per 
modificar currículums i llibres de text. 

Desatenció de les necessitats específiques de la minoria gitana. Les 
observacions de l'Informi Ombra 2009 sobre aquest tema no s'han 
abordat suficientment, reduint-se, en la majoria dels casos, a una 
declaració d'intencions que no s'ha arribat a materialitzar.  

Presència reduïda i estereotipada de les dones en els mitjans de 
comunicació sense sanció pels organismes competents. Desequilibri 
generalitzat i una jerarquització clara del subjecte masculí com a 
protagonista de la informació econòmica i general. Els observatoris de 
publicitat i de continguts continuen sense sancionar els casos de sexisme.



PERSISTÈNCIA D'ESTEREOTIPS DISCRIMINATORIS QUE OBSTACULITZEN 
L'ACCÉS I L'OBTENCIÓ DE JUSTÍCIA EN CASOS DE VG

Greus dèficits en la prevenció de la VG, així com en la formació dels 
actors de l'àmbit judicial. Les campanyes de prevenció són insuficients 
i obvien els obstacles amb els quals s'enfronten les dones. El 
pressupost destinat a prevenció és mínim. Continua sense complir-se la 
recomanació del Comitè en l'informe 2009 sobre la millora de la 
capacitació per sensibilitzar sobre totes les formes de violència contra 
les dones.

Aplicació de la Síndrome d'Alienació Parental (SAP) El CGPJ ha 
rebutjat l'aplicació del SAP, però se segueix utilitzant per certs òrgans 
jurisdiccionals, lliurant-se la guarda i custòdia de menors als pares, 
sense la deguda recerca, i alhora es retiren  els règims de visites a les 
mares; vulnerant-se l'art. 15 de la CEDAW.



ABSÈNCIA D'UN ABORDATGE INTEGRAL I COHERENT 
CONTRA LA TRACTA DE DONES I NENES (LEGISLACIÓ, 
MESURES I TRACTAMENT)

Escassos avanços legislatius, incompliment de compromisos i adopció 
de mesures contradictòries entre les diferents administracions. No s'ha 
aprovat una llei integral contra la tracta ni s'ha traslladat la Directiva 
Europea 2011/36/UE de Prevenció i Lluita contra la Tracta d'Éssers 
humans i la protecció de les víctimes de forma completa. La reforma de 
la justícia universal limita la recerca i persecució de delictes internacional  
com els de tracta de persones.

Absència de perspectiva de gènere i abordatge del fenomen de la 
tracta des de la política migratòria i de seguretat de l'Estat. No hi ha un 
abordatge contra la tracta de dones i nenes que contempli actuacions en 
tots els àmbits, segons les especificitats de cada forma de tracta. Tampoc, 
un reconeixement de l'estatut formal de víctima de la tracta ni una 
protecció integral i adequada a les dones i nenes víctimes de la tracta. 
Amb prou feines s'aplica el “principi internacional de no devolució”. 
Espanya incompleix les seves obligacions en relació a les nenes víctimes 
de la tracta amb finalitats d'explotació sexual



DISCRIMINACIÓ EN EL DRET A PARTICIPAR EN LA VIDA POLÍTICA I 
RECULADES EN LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Estancament en el progrés del dret a ser votades i absència de 
garanties en la promoció del dret a votar de les estrangeres. El dret a 
ser votades va créixer el 2007 i  es va estancar el 2011 al Parlament i 
les Entitats Locals, baixant la presència de dones en les CCAA i en el 
Consell de Ministres.  Les dades oficials de votants estrangers no es 
desagreguen per sexe. 

Retallada de les polítiques d'igualtat: en la seva formulació i execució. 
En l'Administració General les polítiques i organismes d'igualtat s'han 
retallat al 50%. En les CC AA s'han retallat, en mitjana, el 32% les seves 
polítiques d'igualtat.  Es mantenen de forma precària organismes com la 
Comissió d'Igualtat del CGPJ

Eliminada la competència en IG en l'Administració Local. La nova llei 
27/2013 de Bases de Règim Local limita les actuacions de promoció de 
les dones per part dels ajuntaments.  La Llei contravé la Constitució, la 
Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la vida local 
(CMRE 2006) i el punt 14 de les Observacions finals del Comitè CEDAW 
a Espanya (CEDAW/C/ESP/6



DIFICULTATS EN L'ACCÉS A LLITS FORMALS DE PARTICIPACIÓ I 
DESCONEIXEMENT DE LES VIES INFORMALS

Absència de espais  reals de participació. El Consell de Participació 
de la Dona creat en 2009 continua sense donar espais real a la 
participació de les ONGs. A nivell autonòmic s'han creat consells de 
participació, però s'han eliminat d’altres. En els municipis, l'absència 
de competències en igualtat, repercutirà en la creació de espais de 
participació. 

Forta deslegitimació de les institucions i resposta popular. Puja 
l'abstenció electoral i es desploma l'indicador de Confiança Política. 
Una part important del moviment feminista protesta al carrer, en 
aliança amb altres moviments contra les retallades i la desocupació, 
contra el seu impacte de gènere i el desmantellament de les 
polítiques d'igualtat.



DEFICIÈNCIES EN LA REPRESENTACIÓ INTERNACIONAL I 
ELS PROCESSOS DE NACIONALITZACIÓ

Tancament el 2013 d'ONU Dones Espanya. S'allunya la participació 
governamental i no governamental d'Espanya a l'ONU. 

Casos de limitació en el dret igual a adquirir, conservar o canviar la 
nacionalitat i transmetre-la a fills/es.



ES REDUEIX EL DRET A L'EDUCACIÓ, NO ES DESENVOLUPA LA 
LEGISLACIÓ IGUALITÀRIA I ES “CONTRA LEGISLA” AMB UNA NOVA  LLEI 
D'EDUCACIÓ (LOMCE)

L'educació de 0 a 3 anys no s'estén en aquesta legislatura com es va 
comprometre. No hi ha en la LOMCE cap avanç respecte a la millora de la 
implantació d'aquesta etapa. S'incompleix el Pla Educa 3.

Les retallades de les CC.AA fan perillar el dret a l'educació de dones i nenes 
així com la formació especialitzada en igualtat de gènere. La reducció d'ajudes 
econòmiques a l'estudi dificulta l'arribada de les classes més desfavorides a una 
educació de qualitat, agreujant les dificultats d'accés de les dones als estudis 
superiors. Les dones i nenes gitanes, sofreixen major discriminació en l'accés a 
l'educació obligatòria i a les beques. 

Limitacions i restriccions a l'educació. Segueix sense prendre's mesures per eliminar 
els biaixos de gènere en l'elecció acadèmica. En formació professional es manté 
l'assenyalat en el IS 2009. Respecte a la presència a la Universitat, es manté el 
biaix de gènere.  Es qüestiona l'educació afectiu-sexual i s'exclou de les aules.

La LOMCE afavoreix la segregació per sexe, ignora convencions aprovades per 
l'ONU i utilitza un llenguatge sexista. El IS 2009 ja es denunciava l'existència de 
centres concertats segregats per sexe. La LOMCE justifica que no és discriminatori 
segregar per sexes i  aprova el seu  finançament públic.  Segueix sense 
implantar-se suficientment l'ús d'un llenguatge no sexista.



LES REFORMES LABORALS I LES MESURES CONTRA LA CRISI SÓN 
“INSENSIBLES” (GENDER BLIND) A LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I 
VULNEREN EL PRINCIPI D'IGUALTAT

Les dones protagonistes de la precarietat en l'ocupació. Major desocupació i temporalitat. Una 
bretxa salarial que es consolida i accentua. Es mantenen les desigualtats entre homes i dones en la 
conjugació de l'àmbit familiar i laboral. Alguns col·lectius de dones, especialment vulnerables, 
acusen més aquestes desigualtats.

Reformes laborals i mesures que aprofundeixen en la desigualtat dels drets econòmics de les 
dones. Les mesures “anticrisi” incideixen negativament en l'ocupació de les dones: congelació del 
salari mínim interprofessional el 2012 (la primera vegada en 45 anys), ajornament en la millora en 
la pensió de viduïtat. Sense oblidar l'impacte de gènere negatiu del procés d’ “externalizació” 
(privatització) de bona part dels serveis públics en els diferents nivells d'administració.

Flexibilitat i precarietat: jornades canviants i contractes a temps parcial que empitjoren les 
condicionis sociolaborals.  S'eliminen mesures d'acció positiva per a la inserció/permanència de 
dones. Descendeix la cobertura de prestacions socials per desocupació i s'allarga l'edat de 
jubilació. Creixen els contractes a temps parcial i s'afebleix la negociació col·lectiva incidint molt 
negativament en els plans d'igualtat. 

Les mesures “anti-crisi” accentuen la divisió sexual del treball, dificulten la coresponsabilitat 
masculina i aparten a les institucions dels seus compromisos. La protecció per dependència no 
s’universaliza i perd efectius: l'Estat imposa a les dones –i familiars-, que compensin el 
desmantellament de la Llei de Dependència. Es retarda per tercer any el permís de paternitat i es 
modifica el dret de conciliació de l'Estatut dels Treballadors. La concentració de l'horari escolar, la 
desaparició de menjadors escolars i reducció de beques de menjador, incrementen el treball 
domèstic i dificulten la conciliació.



GREUS VULNERACIONS DEL DRET A LA SALUT I CLARES 
AMENACES A L'EXERCICI DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS 
(DD.SS.RR)

Les reformes (retallades) del Sistema Nacional de Salut adoptades el 2012 
discriminen l'accés als serveis, especialment de les dones. Es passa de la 
sanitat universal a la figurada de l “aseguradx”. En conseqüència,  es retira la 
targeta sanitària a un important nombre d'immigrants i les víctimes de VG i tracta 
només disposen de “l'atenció d'urgències”. S'instaura el copagament de 
medicaments i no es financen els relatius a símptomes “menors, la qual cosa afecta 
particularment a les majors. Es recalifiquen algunes prestacions de suplementàries 
i unes altres d'accessòries.

Els programes a dones s'han convertit en subsidiaris: les drogodependents 
sofreixen una extrema exclusió social, es redueixen programes de prevenció del 
VIH, serveis de salut mental i hi ha una medicalització excessiva del seu 
tractament.

Insuficient desenvolupament de l'actual marc normatiu en Drets Sexuals i 
Reproductius i serioses amenaces sobre el seu desenvolupament futur. Encara que 
l'actual Llei de Salut Sexual, Reproductiva i Interrupció Voluntària de l'Embaràs de 
2010, representa un gran avanç, no garanteix tots els drets sexuals i reproductius. 
Però l'avantprojecte de llei presentat el 2013, representa una gravíssima 
amenaça sobre els drets i SSR de les dones:



ABSÈNCIA DE MESURES PER LLUITAR CONTRA LA DISCRIMINACIÓ DE 
GÈNERE EN ALTRES ESFERES DE LA VIDA ECONÒMICA I SOCIAL:

Les famílies “monomarentals”. No es reconeix la figura de “la mare 
amb responsabilitat no compartida”. 

Biaix de gènere en el crèdit i les hipoteques. Els cònjuges han de 
pagar la hipoteca a parts iguals en cas de divorci.

Les dones segueixen insuficientment representades. Persisteix 
l'escàs reconeixement i visibilizació del seu paper en l'esport, la 
cultura i la participació social, incomplint-se la Llei d'Igualtat i la  Llei 
de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.



LA RURALITAT INVISIBILITZA EL TREBALL DE LES DONES I “OCLOU” ELS SEUS DRETS

Els treballs de les dones, s’invisibilitzen com a “ajuda familiar” i la 
cotitularitat aprovada el 2011 no es promou ni es desenvolupa 
suficientment. No s'aplica l'enfocament de gènere en els plans 
d'igualtat rurals  i els pressupostos es redueixen.



S’INCOMPLEIX EL PRINCIPI DE DEGUDA
DILIGÈNCIA EN LA INVESTIGACIÓ DE LES
DENÚNCIES

Els jutjats no assumeixen la seva tasca. Els sobreseïments provisionals 
creixen un 158% entre el 2005 i 2012. El 2012 es van arxivar més 
d’un 50% dels casos iniciats. 



OBSERVACIONS FINALS





RECOMANACIONS: 
AL PARLAMENT DE CATALUNYA



• Les mesures d'austeritat adoptades per l'Estat tenen efectes negatius sobre

les dones, i recorda al Govern d'Espanya que en temps de crisi ha de fer

esforços especials per respectar els drets de les dones, sostenir i ampliar la

inversió i la protecció social, especialment de les dones més vulnerables, i

evitar mesures regressives.

• Reitera el seu dictamen de fa un any davant la ‘incomprensió’ pel Govern

d'Espanya de la seva obligació de diligència deguda enfront de l'assassinat

de la filla de la víctima de violència de gènere Ángela González Carreño,

indemnitzant-la i donant formació periòdica a jutges, policies i funcionaris

per evitar que es repeteixin aquests casos.

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



• Recorda que els estereotips sexistes són causes de violència contra les dones,

que hi ha poques representacions positives en la publicitat i en els mitjans de

comunicació, de dones gitanes, migrades o amb discapacitat, i que no es

combaten en el sistema educatiu.

• Considera escasses les accions positives en el sector públic i privat i demana

s'abordin les seves causes.

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



• Considera que l'eliminació del Ministeri d'Igualtat el 2010 i l'ampliació de

l'Instituto de la Mujer a Instituto de la Mujer i Igualtat d'Oportunitats el 2014

afebleixen i dilueixen les polítiques d'igualtat de gènere, derivant en una

falta d'estratègia coherent a nivell estatal, insuficient coordinació amb les

Comunitats Autònomes, reducció de les competències municipals en modificar

l'article 28 de la Llei de Règim Local per la Llei 27/2013 i falta de

cooperació amb les organitzacions de la societat civil. Per això, recomana:

• augmentar els recursos del Instituto de la Mujer na per a un enfocament

fort en drets de les dones i restablir el Ministeri d'Igualtat de Gènere,

amb recursos humans i financers adequats per iniciar, coordinar i

executar les polítiques d'igualtat de gènere a un alt nivell.

• enfortir la coordinació amb les CC. AA., amb seguiment i avaluació

regular d'aquesta coordinació.

• enfortir la cooperació amb les organitzacions de la societat civil que

treballen per la igualtat de la dona

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



• En matèria de violència de gènere insta al fet que

• la Llei 1/2004 contra la violència de gènere canviï per incloure no només

la de parella, sinó la sexual, la dels cuidadors, la policial i als espais

públics, llocs de treball i escoles;

• s'abordin els 20 casos de nens assassinats per pares violents durant les

visites;

• es freni el deteriorament dels serveis de protecció a dones i nens/es en

diverses CC.AA.,

• es doni formació obligatòria en igualtat de gènere a jutges, fiscals,

policia i altres funcionaris

• Es millori la cooperació amb les ONGs i les dades estadístiques

(desglossats per sexe, edat, nacionalitat i la relació entre la víctima i

l'agressor).

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



• Li preocupa que la definició limitada de proxenetisme impedeix el

processament adequat de l'explotació de la prostitució i l'escassetat de dades

sobre la seva magnitud. Recomana que l'Estat adopti una llei integral contra

la tracta amb perspectiva de gènere i defineixi la tracta de persones

conforme a les normes internacionals;

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



Malgrat l'augment als Parlaments estatal (35,5 %) i de les Comunitats Autònomes (44,6 %), 
s'han d'aplicar  quotes legals per augmentar la participació de dones en tots els nivells, com els 
governs autonòmics,  el cos diplomàtic (12 de 199 ambaixadors són dones) i el poder judicial 
els % son molt limitats.

Li preocupa la substitució a la LOMCE de l’ "Educació per a la ciutadania i els drets 
humans" per les opcionals “religió" o "valors ètics". Demana educació obligatòria apropiada 
en drets sexuals i reproductius, incloent el comportament sexual responsable, la prevenció 
d'embarassos precoços i malalties de transmissió sexual.

En l'ocupació, les mesures d'austeritat enfront la crisi han tingut un impacte 
desproporcionat en les dones, una bretxa salarial del 17,8%, superior a la mitjana en la 
UE i una concentració del temps parcial indesitjat que impedeix la carrera professional i 
genera conseqüències en la seva pensió futura. El Comitè recomana crear més oportunitats 
d'accés de les dones a una ocupació a temps complet; quotes obligatòries de dones en els 
consells d'administració (hi ha només un 18,2%) de les grans empreses; accions positives per a 
les dones migrades, gitanes, mares soles, d'edat o amb discapacitat, i millorar el treball de les 
empleades de llar ratificant el Conveni 189 de la OIT (2011) sobre treball decent per al 
treball domèstic.

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



En salut es recomana al Govern que derogui el Reial decret-Llei 16/2012 -que 
priva a les dones migrades de l'accés gratuït als serveis de salut sexual i 
reproductiva i a la detecció sanitària de la violència de gènere- i restauri l'accés 
universal a l'atenció sanitària; que eviti la restricció del dret a l'avortament de les 
joves de 16 a 18 anys (presentada pel PP el febrer de 2015) i asseguri un 
tractament adequat a totes les dones amb VIH/SIDA.

Insta a l'Estat a eliminar les barreres per a la implementació de la Llei 35/2011 
sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, perquè més del 70% 
dels propietaris són homes.

Preocupació perquè les retallades pressupostàries i les reformes recents soscaven 
l'avanç de les dones migrades, gitanes, grans o amb discapacitat, el Comitè 
demana a l'Estat accions positives per garantir la seva igualtat de drets i 
oportunitats enfront de la discriminació múltiple.

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



Pren nota dels 48 casos de reconeixement de la condició de refugiada per motius de 
gènere segons la Llei 12/2009, però també de l'expulsió de persones, incloses dones i 
nenes, sense avaluació individual ni de gènere. El Comitè exhorta a millorar la 
protecció de les dones i nenes sol·licitants d'asil a Ceuta i Melilla, a garantir que no 
s'usa la violència en els controls fronterers, l'accés als procediments d'asil de les 
persones de qualsevol país d'origen o manera d'entrada demandants, i millorar la 
recepció i assistència sensibles al gènere.

Encara que el Consell General del Poder Judicial va rebutjar el 2013 l'anomenada 
"síndrome d'alienació parental", segueix bategant en resolucions judicials que retiren a 
la mare la custòdia del fill o filla. El Comitè demana a l'Estat que vetlli per que no 
s'atorguin drets de visita sense supervisió a pares denunciats i que no s'aprovi la 
llei de custòdia compartida imposada.  

Insta al Govern a aplicar la Declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing 1995 i 
incorporar la perspectiva de gènere en els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
post 2015.

Encoratja al Govern a ratificar la Convenció Internacional sobre Protecció dels Drets 
de tots els Treballadors Migrats i dels seus Familiars.

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW



Insta al Govern a aplicar la Declaració i la Plataforma d'Acció de Beijing 1995 i 
incorporar la perspectiva de gènere en els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni post 2015.

Encoratja al Govern a ratificar la Convenció Internacional sobre Protecció dels Drets 
de tots els (les) Treballadors (es) Migrats (des) i dels seus Familiars.

Principals resultats dirigita a l’Estat–

Observacions del Comité CEDAW
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VIOLÈNCIA I REFUGIADES

Actualment estem treballant per l’ Informe 2017 al CEDAW sobre violència de 
gènere i refugiades a Espanya que, pel punt 44 de les Observacions finals del 
Comitè CEDAW/C/ESP/CO/7-8, al juliol 2017 Espanya ha de presentar 
‘informació detallada’ sobre l'aplicació dels paràgrafs:

a) Revisar la legislació sobre la violència contra la dona a fi que inclogui altres 
formes de violència de gènere i l'exercida en espais públics, de treball i escoles;

b) cursos obligatoris per a jutges, fiscals i policies sobre atenció a dones víctimes 
de violència conforme a la Convenció i el seu Protocol Facultatiu;

f) dades estadístiques sobre VG desglossats per sexe, edat, nacionalitat i relació 
entre la víctima i l'autor.

37.c) tractament de les necessitats específiques de dones i nenes sol·licitants de 
refugi, conforme a l'article 60 de la CEDAW, la seva recomanació general 32 
sobre Refugiades, articles 60 i 61 del Conveni d'Istanbul i asil per motius de 
gènere de la Llei 12/2009.



PER AL SEGUIMENT DE L'ANÀLISI EN 
VIOLÈNCIES MASCLISTES A CATALUNYA 
INFORME 2017

Document que es va presentar al Grup de treball CNDC a les  
Jornades  del 23 novembre 2016. 

RESUM: Diagnosi de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a 
les dones en situació de violència masclista.

 http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_diagnosi_xarxa.pdf

Drets de les dones adolescents davant la  violència masclista en les 
relacions de parella i situacions anàlogues 

 http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_a
dolescents_informes.pdf

Estat de diverses avaluacions i diagnosis pendent de publicar: MGF; 
Tracta, Violències sexual etc

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_diagnosi_xarxa.pdf
http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/publicacions_drets_dones_adolescents_informes.pdf


DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

Educació sexual a L’àmbit curricular 

Menors de 16 anys i IVE a Catalunya.

Llei Catalana de defensa dels drets sexuals i reproductiu



SEGUIMENT DE LA LLEI 17/2015, DEL 21 DE 
JULIOL, D'IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I 

HOMES.
¿?¿?

Lleis de pressupostos

1. Els departaments de la Generalitat, els organismes 
autònoms, les societats i els organismes públics vinculats o 
que en depenen han d'incorporar en les memòries dels 
programes pressupostaris que s’integren en els pressupostos 
de la Generalitat les actuacions i els indicadors associats 
per a adequar la despesa a les necessitats específiques de 
dones i homes amb la finalitat d’avançar en l’eradicació de 
les desigualtats. En aquest sentit, han de fer visible l’impacte 
diferenciat dels pressupostos sobre els homes i les dones, i 
integrar els objectius propis de la perspectiva de gènere en 
els objectius dels pressupostos orientats a resultats.

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



SEGUIMENT DE LA LLEI 17/2015, DEL 21 DE 
JULIOL, D'IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I 

HOMES.

ON s’està fent el seguiment del desenvolupament de 
la llei? Amb quin model de transpàrencia? Amb quin
calendari? 

Qui i com?  I quin és el paper que es entitats de 
dones juguen en aquest seguiment?
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