
 

 

 
Informe de retorn en relació amb la consulta pública prèvia a l'elaboració 
del nou decret de la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada 
contra les Violències Masclistes 
 
1. El 28 de setembre del 2022 es publica al portal de la Generalitat de Catalunya, 
“Participa gencat.cat”, la documentació relativa a la consulta pública prèvia a 
l'elaboració d’un nou decret de la Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada 
contra les Violències Masclistes, que finalitzava el 12 d’octubre de 2022.  
 
2. L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació i 
funcionament de l’actual Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra les 
Violències Masclistes. 
 
Amb aquest nou decret es pretén regular el règim jurídic de forma integral de la 
Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes, 
tot adaptant-lo a les modificacions legislatives que s’han produït els darrers temps i a 
la realitat actual. 
 
La Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes 
és l'òrgan impulsor del treball en xarxa i de les estratègies acordades en l'eradicació 
de les violències masclistes, el decret 60/2010 de l'11 de maig regula la seva 
existència però cal una actualització profunda per tal d’adaptar i incorporar noves 
funcions, millorar la seva composició i la seva finalitat donada la realitat actual. 
 
Els objectius d'aquest nou decret: 
 

 Desenvolupar polítiques d’equitat des d’un enfocament integral de drets 
humans. 

 

 Actualització del lideratge i consolidació com a màxim òrgan de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació i assessorament 
institucional en el compromís de fer efectiu el dret de no discriminació de les 
dones. 

 

 Exercir com a màxim òrgan coordinador dels circuits territorials i actualitzar-los 
(incorporant el marc lògic de la Recomanació Núm. 35 del Comitè CEDAW i els 
paradigmes més recents en relació amb les violències masclistes, amb 
perspectiva feminista interseccional). 

 

 Reformulació del lideratge dels grups de treball i millora de la coordinació 
tècnica. 

 

 Incorporació del marc del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la 
lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Conveni 
d’Istanbul) i els criteris de seguiment del Grevio. 

 
3. Valoració quantitativa de la participació  
A efectes de la participació ciutadana i consulta pública prèvia, el Departament 
d’Igualtat i Feminismes ha fet difusió de la consulta sobre el nou decret de la Comissió  
 



 
 

 
 
Nacional per una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes, mitjançant 
el portal “Participa.gencat.cat”.  
Des del punt de vista quantitatiu, no s’ha rebut cap proposta en aquesta consulta 
prèvia. Han fet un seguiment del procés participatiu un total de 37 persones. 
Sense perjudici de l’anterior, es preveu iniciar l’elaboració del nou decret de la 
Comissió Nacional per una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes, 
per tal d’assolir els objectius indicats prèviament.  
 
 
 
Barcelona, 19 octubre 2022 
 
 

 

 

Montserrat Pineda Lorenzo 

Secretària de Feminismes 
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