
 

 

“MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-MES, 
CONVERGÈNCIA, CUP-PC, ICV-EUiA i PSC SOBRE LA CONSTITUCIONALITAT DE 
LA LLEI 17/2015, DE 21 DE JULIOL, D’IGUALTAT EFECTIVA ENTRE DONES I 
HOMES I PER LA DEFENSA DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El Parlament de Catalunya va aprovar el 21 de juliol de 2015 la Llei 17/2015, 
d’igualtat efectiva entre homes i dones per la unanimitat de la Cambra. Únicament el 
Partit Popular i Unió Democràtica de Catalunya no van donar suport a alguns aspectes 
referents a l’avortament i Ciutadans va rebutjar les quotes de paritat que introduïa 
aquesta Llei. La norma és fruit d’un intens treball que es remunta al període del govern 
tripartit (del 2004 al 2010) i compta amb un gran suport social i parlamentari. 
 

Tal com s’estableix al preàmbul de Llei, el dret fonamental de la igualtat de dones i 
homes constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en 
una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i 
sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no només ha d'ésser reconegut 
legalment sinó que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva implicant-hi tots els 
aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. 
 

Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets 
fins al moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una 
realitat. A la pràctica, dones i homes no gaudeixen dels mateixos drets, ja que 
persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals -per exemple, diferències 
salarials i una menor representació en la política-. Aquestes desigualtats són el resultat 
d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la 
família, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització 
social, entre altres àmbits. 
 

Per això, les institucions catalanes volem actuar en tots aquests àmbits mitjançant 
una nova aproximació i duent-hi a terme canvis estructurals. Les autoritats locals, que 
són les esferes de govern més pròximes a la població, representen els nivells 
d’intervenció més adequats per a combatre la persistència i la reproducció de les 
desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària. En llur àmbit de 
competència i col·laborant amb el conjunt d’actors socials, poden emprendre accions 
concretes a favor de la igualtat de dones i homes. 
 

Alhora, a fi d’assegurar d'una manera efectiva la igualtat de dones i homes, s’han 
de tenir en compte també, a més de la discriminació per raó de sexe, altres aspectes 
com ara la discriminació múltiple i les situacions de desavantatge per raó d’ètnia, color, 
orígens ètnics i socials, característiques genètiques, llengua, religió, conviccions, 
opinions polítiques o de qualsevol altra mena, pertinença a una minoria, competències, 
naixement, discapacitat, edat, orientació sexual o nivell econòmic. 
 

La representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits de 
presa de decisions és un requisit necessari per a assolir una societat realment 
democràtica, per això els poders públics de Catalunya han de prendre les mesures que 
calguin i adoptar les estratègies apropiades per a garantir-ho. 
 

Així mateix, l’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a 
l'aplicació efectiva de la igualtat de dones i homes, per aquest motiu les administracions i 
els poders públics de Catalunya han de fer tot el possible per eliminar els estereotips i els 
obstacles en què es basen les desigualtats en la condició i la posició de les dones, que 



 

 

condueixen a la valoració desigual dels rols que tenen dones i homes en matèria política, 
econòmica, social i cultural. De la mateixa manera, s’ha d’integrar la dimensió del gènere 
en totes les activitats i en totes les polítiques, en els mètodes i els instruments que 
afecten la vida quotidiana dels ciutadans. 
 

Així doncs, la vida de dones i homes s’ha d’analitzar tenint-ne en compte el 
context, les realitats, les necessitats i la posició social, política i econòmica que ocupen, i 
s’han d’adoptar les mesures necessàries per a transformar oportunitats i institucions més 
enllà d’un sistema androcèntric. Com que es tracta d’un paradigma estructural que 
s’expressa transversalment en els sistemes polítics, jurídics, socials i econòmics actuals, 
s’han d’establir mesures de diversos tipus i naturalesa. 
 

ATESOS 
 

ATÈS que Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del Govern espanyol de 
judicialitzar la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten 
els drets bàsics de la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de 
Catalunya.  
 

ATÈS que el Tribunal Constitucional va declarar en Sentencia número 159/2016, 
de 22 de setembre, estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel 
Govern espanyol i declarar que els apartats 1, 3 i 4 de l’article 33; els apartats 1, 2 i 3 de 
l’article 39; l’article 40; els apartats 2, 3 i 4 de l’article 41; i l’article 44 de la Llei 17/2015, 
de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones són inconstitucionals i nuls.   
 

ATÈS que en concret els articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són els 
relatius a l’àmbit laboral i les mesures per tal de garantir l’aplicació efectiva de la Llei. En 
aquest sentit, el Tribunal Constitucional sobreposa les competències de l’Estat en 
matèria de legislació laboral (article 149.1.7a de la Constitució espanyola) a la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya en polítiques de gènere (article 
153 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya). 
 

ATÈS que l’esmentada inconstitucionalitat afecta drets laborals bàsics de les 
dones: mesures de prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe 
a les empreses, l’obligatorietat d’implantar plans d’igualtat a les empreses, la figura d’una 
persona responsable sindical d’igualtat, la paritat a la negociació col·lectiva, la 
incorporació de la perspectiva de gènere als expedients de regulació d’ocupació i la 
prevenció de riscos laborals.   
 

ATÈS que el recurs interposat pel Govern espanyol, la immediata suspensió de 
diferents preceptes de la Llei, i la seva posterior declaració d’inconstitucionalitat en base 
a una interpretació restrictiva de les competències exclusives de la Generalitat en 
matèria de polítiques de gènere obstaculitzen que Catalunya pugui garantir l’efectiu 
compliment de la Llei i garantir plenament la igualtat efectiva entre dones i homes també 
a l’àmbit laboral.  
 

ATÈS que l’informe Human Rights Report 2015 elaborat pel Departament d’Estat 
dels Estats Units d’Amèrica va destacar com a exemple de bones pràctiques la Llei 
17/2015 i alguns dels articles  ara declarats inconstitucionals. L’estudi anual sobre drets 
humans assegura que la norma "emfatitza la lluita contra l'assetjament sexual" i que 
"estableix la igualtat de representació en l'administració pública, la coeducació a les 
escoles, els plans d'igualtat a les grans empreses i la prohibició de difondre contingut 
sexista en els mitjans públics". 
 



 

 

ATÈS que els preceptes declarats inconstitucionals tenen un fort impacte social ja 
que a Catalunya la diferència entre el guany salarial entre dones i homes és del 25,95% i 
la segregació ocupacional i la temporalitat continuen sent una constant en la realitat 
laboral de les catalanes. Els plans d’igualtat són una eina eficaç per complir el principi 
d’igualtat en l’àmbit laboral i les accions de protecció davant l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe garanteixen el dret de les dones a eradicar aquesta forma 
de violència de gènere. 
 

ATÈS que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la 
potestat legislativa i és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 19 de maig la moció 
37/XI sobre la judicialització de la política que insta el Govern de la Generalitat “a fer tots  
els passos, les accions i el desplegament legislatiu necessaris per a assegurar que els 
drets socials assolits per la ciutadania de Catalunya per mitjà de les dites lleis 
recorregudes puguin ésser garantits en tots els casos i, per tant, deixar sense efecte 
pràctic la suspensió del Tribunal Constitucional”. 
 

Per tot això, es proposa que el Ple municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 
 

PRIMER.- Rebutjar la Sentència del Tribunal Constitucional número 159/2016, de 
22 de setembre, que declara inconstitucionals i nuls preceptes de la Llei 17/2015, de 21 
de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones. 
 

SEGON.- Donar suport al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat en 
les iniciatives legislatives que permetin fer plenament aplicables i efectives les lleis 
suspeses pel Tribunal Constitucional. 
 

TERCER.- Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de 
l’anul·lació de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 

QUART.- Fer arribar aquests acords al Govern espanyol, als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats, del Senat i al Parlament de Catalunya.” 


