
En negre: DECRET 460/2004, de 28 de desembre, del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya i de creació de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya.

En blau: Projecte de Decret

En verd: Idees i suggeriments per una possible proposta alternativa
En vermell: comentaris
Els subratllats són nostres

Article 1
Definició
El Consell Nacional de Dones de Catalunya (en endavant CNDC) és l'òrgan participatiu 
i consultiu de l'Institut Català de la Dona (en endavant ICD) que reuneix les diferents 
entitats, associacions, grups i consells de dones del territori català per a aquelles 
qüestions vinculades al Pla d'actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya en 
matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i cultural.

Article 1 
Definició i naturalesa 
1.1 El Consell Nacional de les Dones de Catalunya (en endavant CNDC)
és l'òrgan participatiu  i  consultiu  de l'Institut  Català  de les Dones (en
endavant  ICD)  que  integra  les  representacions  de  les  entitats  que
treballen  específicament  en  programes  a  favor  de  la  igualtat  i  de  la
promoció de la dona, així com les diferents entitats de dones del territori
català, per a les qüestions vinculades al Pla del Govern en matèria de
polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i cultural. 

Article 1 
Definició i naturalesa 
1.1 El  Consell  Nacional  de les Dones de Catalunya (en endavant  CNDC) és l'òrgan

participatiu  i  consultiu  de  l'Institut  Català  de  les  Dones  (en  endavant  ICD) que
integra  les  diferents  entitats,  associacions,  grups  i  consells  de dones  del  territori
català incloses les seccions, les vocalies o els grups de dones d'entitats professionals,
empresarials, veïnals, acadèmiques, sindicals, polítiques, culturals i esportives, amb
òrgans  de  decisió  propis,   per  a  les  qüestions  vinculades  al  Pla  del  Govern  en
matèria de polítiques de dones en els àmbits polític, econòmic, social i cultural.

1.2 També hi  podran  estar  representades  les  entitats  que,  tot  i  ser  de  caràcter  mixt,
tinguin com a objectiu específic treballar a favor de la igualtat i de la promoció de
les dones,  sempre que els organs de direcció, o de decisió de dites organitzacions
estiguin formats per dones i que la representació al CNDC, sigui sempre d'una dona.

7.2 Per pertànyer al Plenari del CNDC les entitats hauran de sol·licitar-ho i acomplir les 
condicions següents:
Estar formalment constituïdes, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 7/1997, de 
18 de juny, d'associacions.
No tenir ànim de lucre.
Que els seus acords de constitució no estiguin en contradicció amb els objectius que es 
desprenen d'aquest Decret.



Per resolució de la Presidència del CNDC, i a proposta de la majoria de les dones 
membres del Plenari, aquest es podrà ampliar amb la representació de més entitats. (En 
la nova proposta desapareix aquest punt, que deixava oberta la porta a la participació de 
grups i xarxes no formalment constituïts però amb una tasca significativa.) 

2.1 Poden ser membres del CNDC les entitats que preveu l’article 1.1 i
que compleixin les condicions següents: 
a) Estar formalment constituïdes, d'acord amb els requisits que estableix
la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu  a  les  persones  jurídiques,  o  altra  legislació  especial  que  sigui
aplicable per a determinades entitats. 
b) No tenir ànim de lucre. 
c) Que els seus acords de constitució no estiguin en contradicció amb els
objectius que es desprenen d'aquest Decret. 
2.2  Les  seccions,  les  vocalies  o  els  grups  de  dones  d'entitats
professionals,  empresarials,  veïnals,  acadèmiques,  sindicals,  polítiques,
culturals i esportives, amb òrgans de decisió propis, han de figurar com a
seccions en els estatuts de les entitats respectives o presentar un certificat
de reconeixement d’aquesta secció per part de l’entitat. 

2.1 Poden ser membres del CNDC les entitats que preveu l’article 1.1 i que compleixin
les condicions següents: 
a) Estar formalment constituïdes, d'acord amb els requisits que estableix la Llei 4/2008,
de  24  d'abril,  del  llibre  tercer  del  Codi  civil  de  Catalunya,  relatiu  a  les  persones
jurídiques, o altra legislació especial que sigui aplicable per a determinades entitats. 
b) No tenir ànim de lucre. 
c) Que els seus acords de constitució no estiguin en contradicció amb els objectius que
es desprenen d'aquest Decret. 
2.2 Les seccions, les vocalies o els grups de dones d'entitats professionals, empresarials,
veïnals, acadèmiques, sindicals, polítiques, culturals i esportives, amb òrgans de decisió
propis,  han  de  figurar  com a  seccions  en  els  estatuts  de  les  entitats  respectives  o
presentar un certificat de reconeixement d’aquesta secció per part de l’entitat.
2.3 Per resolució de la Presidència del CNDC, i a proposta de la majoria de les dones membres 
del Plenari, aquest es podrà ampliar amb la representació de més entitats. (Caldria trobar un 
redactat que indiqui que es tracta de fer excepcions amb  entitats que no estiguin inscrites al 
registre, com per exemple plataformes, xarxes, grups de estudio, grups informals de suport… 
Aquesta va ser una de les demandes del I Congrés de les Dones de Barcelona, 1999)

  

Article 2
2.1 Són competències del CNDC:
a) Promoure la participació i l'associacionisme de les dones, tot incentivant el treball en 
xarxa.
b) Ésser consultat en relació amb els objectius del Pla d'actuació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en matèria de polítiques de dones, valorar el seu grau 
d'implementació, i participar en l'avaluació de les seves intervencions.
c) Fer noves propostes a l'Institut Català de la Dona sobre qüestions que afecten els 
col·lectius femenins.



d) Proposar la realització d'activitats, jornades i campanyes que facin visibles les 
aportacions de les dones a la societat i promoguin canvis per tal de reconèixer 
l'especificitat de la participació femenina en els àmbits polític, social, cultural i 
econòmic, que tinguin per objectiu aconseguir, des de la perspectiva de les dones, 
avenços socials en qualsevol sentit.
e) Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i debats que 
tinguin com a objectiu polítiques de dones o d'especial interès per a les dones.
f) Emetre informes sobre temes d'interès per a les dones i que contribueixin a la 
sensibilització social.    (en el nou text aquesta funció desapareix)  
g) Vetllar per l'increment de la participació de les dones en els òrgans de govern i 
processos de presa de decisió, tant en l'àmbit públic com en el privat.

3.1 Són funcions del CNDC: 
a) Promoure la participació i l'associacionisme de les dones i incentivar el
treball en xarxa. 
b)  Ser  consultat  en  relació  amb  els  objectius  del  Pla  del  Govern  en
matèria  de polítiques  de dones,  valorar  el  seu grau d'implementació i
participar en l'avaluació de les seves intervencions. 
c) Fer noves propostes a l'Institut Català de les Dones sobre qüestions
que  afecten  els  col·lectius  femenins  i  la  igualtat  de  dones  i  homes
(s’afegeix la igualtat com a qüestió específica, que en el Preàmbul de la
proposta passa a ser la única, junt amb la normativa per a l’abordatge de
la violència masclista). 
d)  Proposar  la  realització  d'activitats,  jornades  i  campanyes  que facin
visibles les aportacions de les dones a la societat i promoguin canvis per
tal de reconèixer l'especificitat de la participació femenina en els àmbits
polític, social, cultural i econòmic, que tinguin per objectiu aconseguir,
des de la perspectiva de les dones, avenços socials en qualsevol sentit. 
e)  Proposar  els  procediments  adequats  per  participar  activament  en
fòrums i debats que tinguin com a objectiu polítiques de dones o d'interès
especial per a les dones. 
f) Vetllar per l'increment de la participació de les dones en els òrgans de
govern i processos de presa de decisió, tant en l'àmbit públic com en el
privat. 

3.2 El CNDC, com a òrgan assessor de l’ICD, no està facultat per emetre
opinions en representació del col·lectiu de dones.(caldria que quedés clar
que,  evidentment,  no  és  el  representant  dels  col·lectius  de  dones  de
Catalunya però ha de poder opinar en nom propi, com a Consell) 

3.1 Són funcions del CNDC: 
a) Promoure la participació i l'associacionisme de les dones i incentivar el treball en
xarxa. 
b) Ser consultat en relació amb els objectius del Pla del Govern en matèria de polítiques 
de dones, valorar el seu grau d'implementació i participar en l'avaluació de les seves 
intervencions. Amb aquesta finalitat, el Consell elabora anualment un dictamen sobre 
les actuacions realitzades o impulsades l’any anterior pel Govern de la Generalitat.



 c) Fer noves propostes a l'Institut Català de les Dones sobre qüestions que afecten els
col·lectius femenins i la igualtat de dones i homes (No sembla necessari specificar: és
evident que la igualtat afecta les dones) 
d)  Proposar  la  realització  d'activitats,  jornades  i  campanyes  que  facin  visibles  les
aportacions  de  les  dones  a  la  societat  i  promoguin  canvis  per  tal  de  reconèixer
l'especificitat  de  la  participació  femenina  en  els  àmbits  polític,  social,  cultural  i
econòmic,  que  tinguin  per  objectiu  aconseguir,  des  de  la  perspectiva  de  les  dones,
avenços socials en qualsevol sentit. 
e) Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i debats que
tinguin com a objectiu polítiques de dones o d'interès especial per a les dones.
 f)  Emetre  informes  sobre  temes  d'interès  per  a  les  dones  i  que  contribueixin  a  la
sensibilització social.  
g)  Vetllar  per  l'increment  de la  participació de les  dones  en  els  òrgans  de govern i
processos de presa de decisió, tant en l'àmbit públic com en el privat.
h)  Designar  les  representants  del  CNDC a  altres  òrgans  col·legiats  (Ara  ho  feia  la
Comissió Permanent; en la proposta de Decret la designació passa a ser competència de
la persona titular del Departament a proposta de la Presidenta del Consell i de l’ICD). 

2.2 Atès el seu caràcter consultiu i de participació, el CNDC exercirà les seves funcions 
mitjançant l'elaboració de documents que tindran caràcter de proposta i recomanació per
als òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no seran 
vinculants.

1.2  Atès  el  seu  caràcter  consultiu  i  participatiu,  el  CNDC assessora  i
orienta l’Institut Català de les Dones. Les decisions del CNDC no tenen
caràcter vinculant. 

3.2 Atès el seu caràcter consultiu i de participació, el CNDC exercirà les seves funcions 
mitjançant l'elaboració de documents que tindran caràcter de proposta i recomanació per
als òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tot i no ser 
vinculants,  rebran resposta argumentada en cas de ser rebutjades o només acceptades 
parcialment les seves propostes i/o recomanacions (Des de tots els grups de treball s’ha 
demanat que les propostes i demandes del Consell siguin tingudes en compte i obtinguin
resposta com un estímul necessari per donar sentit a la seva tasca).

Article 3
Àmbit d'actuació
Els camps d'actuació del CNDC seran aquells que tinguin relació directa o indirecta 
amb el reconeixement del paper social i la qualitat de vida de les dones.
Així doncs, l'actuació del CNDC serà integral i assumirà aspectes relacionats amb els 
àmbits polític, econòmic, social i cultural.

3.3  Els  camps  d'actuació  del  CNDC  són  aquells  que  tinguin  relació
directa o indirecta amb el reconeixement del paper social i la qualitat de
vida de les dones i la igualtat de dones i homes. Així doncs, l'actuació del
CNDC  serà  integral  i  assumirà  aspectes  relacionats  amb  els  àmbits
polític, econòmic, social i cultural. 



3.3 Els camps d'actuació del CNDC són aquells que tinguin relació directa o indirecta amb el 
reconeixement del paper social i la qualitat de vida de les dones i la igualtat de dones i homes. 
(Cal temer que parlar d’igualtat pugui obrir la porta a demandes masculines. En tot cas posaria 
seria preferible una referència a la superació de les discriminacions)
 Així doncs, l'actuació del CNDC serà integral i assumirà aspectes relacionats amb els
àmbits polític, econòmic, social i cultural. 

Article 4
Composició
El CNDC es compon dels òrgans següents:
La Presidència.
Dues vicepresidències.
El Plenari.
La Comissió Permanent.

4.1 El CNDC està integrat per: 
La Presidència. 
La Vicepresidència. 
La Secretaria. 
El Ple. 
La Comissió de Coordinació. (substitueix la Comissió Permanent)
Els grups de treball. 
Les assemblees territorials de Dones de Catalunya. 
4.2  L’assistència  a  les  sessions  del  CNDC no  genera  dret  a  percebre
dietes ni indemnitzacions als seus membres. 
4.3 La persona titular del Departament competent en polítiques de dones
designarà els representants del CNDC a altres òrgans col·legiats, amb la
proposta prèvia de la Presidència del CNDC.  (fins ara les designava la
Comissió Permanent)

4.1 El CNDC està integrat per: 
La Presidència. 
Dues Vicepresidències, la segona elegida per les entitats (o una sola, però elegida per les
entitats). 
La Secretaria. 
El Ple. 
La  Comissió  Permanent  (Cal  mantenir  la  Permanent,  amb  representants  de  xarxes,
plataformes i assemblees territorials, sinó la participació al Consell queda reduïda als
Plenaris amb un paper només testimonial)
Els grups de treball. (Incloure els grups de treball com a òrgans del Consell pot obrir la porta a 
la participació de persones alienes a les entitats de dones. Els grups de treball, com el seu nom 
indica, els constitueixen les membres del Consell que vulguin treballar una qüestó determinada i
si demanen assessorament extern, les expertes que els hi donin no per això han de passar a ser 
participants en el Consell.)

Les assemblees territorials de Dones de Catalunya. 
4.2 L’assistència a les sessions del CNDC no genera dret a percebre dietes ni indemnitzacions 
als seus membres. (Seria bó mantenir com a mínim alguna indemnització de les despeses de 
desplaçament).



4.3 La persona titular del Departament competent en polítiques de dones designarà els
representants  del  CNDC  a  altres  òrgans  col·legiats,  amb  la  proposta  prèvia  de  la
Presidència del CNDC.  (Al contrari,  ha de ser funció del Consell designar les seves
representants. Per tant aquest punt pasa a l’article sobre funcions del Consell)

Article 5
La Presidència
5.1 La Presidència del CNDC serà exercida per la presidenta de l'ICD.
5.2 A la Presidència li correspon convocar i presidir totes les sessions del Plenari i de la 
Comissió Permanent i donar conformitat a l'admissió de noves entitats de dones de 
Catalunya aprovades pel Plenari.

Presidència, Vicepresidència i Secretaria 
5.1 La persona titular de la Presidència de l'ICD presideix el CNDC. 
5.2 La persona titular de la Presidència del CNDC exerceix les funcions
que  li  corresponen  d’acord  amb  la  normativa  reguladora  dels  òrgans
col·legiats i, en particular, les següents: 
a)  Exercir  la  màxima  representació  institucional  del  CNDC  en  les
relacions que aquest òrgan mantingui amb el Govern, amb el Parlament
de Catalunya, amb altres organismes públics i privats i amb la ciutadania.
La Presidència pot delegar aquesta funció a qualsevol membre del Ple
que consideri convenient, amb el consens de la Comissió de Coordinació.
b)  Convocar,  presidir,  suspendre i  aixecar  les  sessions  del  Ple  i  de la
Comissió de Coordinació. 
c) Exercir, si s’escau, el vot de qualitat en la presa de decisions del Ple. 

 Presidència, Vicepresidència i Secretaria 
5.1 La Presidenta de l'ICD presideix el CNDC . 
5.2 La Presidenta del CNDC exerceix les funcions que li corresponen d’acord amb la
normativa reguladora dels òrgans col·legiats i, en particular, les següents: 
a) Exercir la màxima representació institucional del CNDC en les relacions que aquest
òrgan mantingui amb el Govern, amb el Parlament de Catalunya, amb altres organismes
públics  i  privats  i  amb  la  ciutadania.  La  Presidenta  pot  delegar  aquesta  funció  a
qualsevol membre del Ple que consideri convenient,  amb el consens de la Comissió
Permanent. 
b)  Convocar,  presidir,  suspendre  i  aixecar  les  sessions  del  Ple  i  de  la  Comissió
Permanent. 
c) Exercir, si s’escau, el vot de qualitat en la presa de decisions del Ple. 

Article 6 
Les vicepresidències 
6.1 La vicepresidència primera correspon a la gerent de l'ICD, i la vicepresidència 
segona a una dona proposada pel Plenari, per un període de dos anys, prorrogable a 
quatre anys, que ha de pertànyer a alguna de les entitats del CNDC.

5.3 La Vicepresidència correspon a la persona titular de la Direcció 
Executiva de l’ICD. La Vicepresidència assisteix a la Presidència i hi 
col·labora, i la substitueix en cas d’absència, vacant o malaltia. 
(desapareix la Vicepresidència segona que corresponia a una dona 
proposada pel Plenari)



5.3 La Vicepresidència correspon a una dona proposada pel Plenari, per un període de 
dos anys, prorrogable a quatre anys, que ha de pertànyer a alguna de les entitats del 
CNDC. La Vicepresidenta assisteix a la Presidenta i hi col·labora, i la substitueix en cas 
d’absència, vacant o malaltia.

Article 7
El Plenari
7.1 El Plenari és l'òrgan de màxima representació del CNDC. L'integren:
a) La presidenta i les vicepresidentes.
b) Dues dones representants de cadascuna de les Assemblees Territorials de Dones de 
Catalunya, creades segons s'estableix al títol II d'aquest Decret.
c) Una dona representant de cadascuna de les entitats següents:
Federacions, consells, coordinadores, plataformes, xarxes i espais de Catalunya, 
formades totes per associacions de dones.
Entitats i grups de dones de Catalunya.
Les seccions de dones d'entitats professionals, acadèmiques, sindicals, polítiques, 
culturals, veïnals i esportives, amb òrgans de decisió propis, que figurin com a tals 
seccions en els estatuts de les entitats respectives.
d) Un màxim de quatre dones membres del personal adscrit a l'ICD, amb veu però sense
vot. 

Article 6 
El Ple 
6.1 El Ple és l'òrgan de màxima representació del CNDC i l’integren: 
a) Les persones titulars de la Presidència i la Vicepresidència del CNDC. 
b) Un persona de cadascuna de les entitats membres del CNDC. 
c)  Les  persones  coordinadores  territorials  de  l’ICD.    (ja  no  són  
representants elegides per les Assemblees Territorials sinò càrrecs polítics
anomenats per l’ICD)
d) La persona titular de la Secretaria. 
(Les membres del Consell ja no són DONES sinó persones representants)

Article 6
El Ple
6.1 El Ple és l'òrgan de màxima representació del CNDC. L'integren:
a) La presidenta i la vicepresidenta.
b) Dues dones representants de cadascuna de les Assemblees Territorials de Dones de 
Catalunya.
c) Una dona representant de cadascuna de les entitats membres del CNDC 
d) La Secretària i fins un màxim de quatre dones membres del personal adscrit a l'ICD, 
amb veu però sense vot. 

Article 8
Competències del Plenari
Les competències del Plenari són les següents:
a) Les relacionades a l'article 2 d'aquest Decret.
b) Ratificar l'admissió de noves entitats al CNDC, a proposta i previ informe de la 
Comissió Permanent, i designar els grups de treball per a l'anàlisi i l'estudi de temes 
concrets, a proposta de la Comissió Permanent. Aquests grups de treball o comissions 



estaran formats per dones del CNDC, o per aquelles persones que les entitats deleguin. 
(veure més a baix punt específic dedicat als grups de treball, que en la Proposta de 
decret es creen a proposta de la Presidència amb l’aprovació de la comissió de 
coordinació)
c) Redactar i aprovar el reglament de funcionament del CNDC, que ha de regular tot el 
que no preveu aquest Decret.

Article 7 
Competències del Ple 
Les competències del Ple són les següents: 
a)  Desenvolupar  les  funcions  que  estableix  l'article  3  d'aquest
Decret. 
b) Ratificar l’admissió de noves entitats al CNDC. 
c)  Ratificar,  amb  l’aprovació  prèvia  de  la  Comissió  de
Coordinació, la separació de les entitats que incompleixin alguna
de les condicions que estableix aquest Decret per formar part del
Ple. 

Article 7 
Competències del Ple 
Les competències del Ple són les següents: 
a) Desenvolupar les funcions que estableix l'article 3 d'aquest Decret.
b) Designar els grups de treball per a l'anàlisi i l'estudi de temes concrets, a proposta de
la Comissió Permanent. Aquests grups de treball o comissions estaran formats per dones
del CNDC, o per aquelles que les entitats deleguin 
b) Ratificar l’admissió de noves entitats al CNDC. 
c) Ratificar les representans del CNDC als diferents òrgans de participació del Govern
de la Generalitat als quals sigui convocada a participar, designades prèviament per la
Comissió Permanent. 
c)  Ratificar,  amb l’aprovació  prèvia  de  la  Comissió  Permanent,  la  separació  de  les
entitats  que  incompleixin  alguna  de  les  condicions  que  estableix  aquest  Decret  per
formar part del Ple. 

Article 9
Funcionament del Plenari
9.1 El Plenari del Consell celebrarà dues sessions ordinàries cada any. Podrà celebrar 
sessions extraordinàries quan la Presidència ho decideixi o quan ho demani un terç de 
les seves membres.
9.2 El Plenari del CNDC es constituirà amb l'assistència de les dones que realitzin les 
funcions de Presidència i Secretaria o qui, en cada cas, les substitueixi, i amb 
l'assistència d'un terç del seu nombre legal de membres.
9.3 Les sessions del Plenari del CNDC s'hauran de convocar acompanyades de l'ordre 
del dia corresponent, amb una antelació mínima de set dies naturals, excepte les 
extraordinàries, que es convocaran almenys dos dies naturals abans de la celebració.
9.4 Per tal de fer possible el correcte compliment de les seves funcions es podran crear 
grups de treball, a proposta de la Comissió Permanent.

Article 8 
Funcionament del Ple 



8.1 El Ple del Consell es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any.
Es  reuneix  en  sessió  extraordinària  sempre  que  el  convoqui  la
Presidència, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç del nombre
legal  de  membres,  a  fi  de  tractar  un  determinat  assumpte  per  raó
d’urgència. 
8.2 El Ple del CNDC queda vàlidament constituït quan hi assisteixen, en
primera  convocatòria,  les  persones  titulars  de  la  Presidència  i  la
Secretaria, o qui en cada cas les substitueixi, i un terç del nombre legal de
membres. En segona convocatòria, quan hi assisteixen la Presidència i la
Secretaria, o qui en cada cas les substitueixi, i sigui quin sigui el nombre
d’assistents sempre que no sigui inferior a 30 membres. 
8.3 Els membres del Ple poden encomanar la seva representació a favor
d’una persona suplent o bé d’una altre membre del Ple. En ambdós casos,
cal notificar-ho per escrit a la Secretaria del CNDC, amb una antelació
mínima de 48 hores abans de la realització de la sessió, i indicar el nom
de qui substitueix o de l’entitat en la qual es deleguen la representació i el
vot. 
8.4 Les sessions del Ple del CNDC s'han de convocar acompanyades de
l'ordre  del  dia  corresponent,  amb  una  antelació  mínima  de  set  dies
naturals, excepte les extraordinàries, que s’han de convocar almenys dos
dies naturals abans de la seva realització. 
8.5 Les reunions del Ple no són públiques, per tant només pot assistir-hi
una  representació  per  entitat.  No  és  permesa  l’assistència  en  qualitat
d’oient. (Fins ara això havia estat possible, amb veu però sense vot)
8.6 Per tractar temes concrets, la Presidència pot convocar altres 
persones, a iniciativa pròpia o a petició d’almenys un terç del nombre 
legal de membres del Ple, que tindran la consideració de convidades, amb
veu però sense vot.
8.7  Els  acords  del  Ple  s’adopten  per  majoria  simple  de  vots.  A cada
membre del Ple li correspon un vot. En cas d’empat, la Presidència té vot
de qualitat. Per decisió de la Presidència el vot pot ser secret. 

Article 8 
Funcionament del Ple 
8.1 El Ple del Consell es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any. Es reuneix en
sessió  extraordinària  sempre  que  el  convoqui  la  Presidenta,  a  iniciativa  pròpia  o  a
petició d’almenys un terç del nombre legal de membres de la Comissió Permanent, a fi
de tractar un determinat assumpte per raó d’urgència. 
8.2  El  Ple  del  CNDC  queda  vàlidament  constituït  quan  hi  assisteixen,  en  primera
convocatòria, la Presidenta i la Secretària, o qui en cada cas les substitueixi, i un terç del
nombre legal de membres. En segona convocatòria, quan hi assisteixen la Presidenta i la
Secretària, o qui en cada cas les substitueixi, i sigui quin sigui el nombre d’assistents
sempre que no sigui inferior a 30 membres. 
8.3 Les membres del Ple poden encomanar la seva representació a favor d’una suplent o
bé  d’una  altre  membre  del  Ple.  En  ambdós  casos,  cal  notificar-ho  per  escrit  a  la
Secretaria del CNDC, amb una antelació mínima de 48 hores abans de la realització de
la sessió, i indicar el nom de qui substitueix o de l’entitat en la qual es deleguen la
representació i el vot. 
8.4 Les sessions del Ple del CNDC s'han de convocar acompanyades de l'ordre del dia
corresponent,  amb  una  antelació  mínima  de  set  dies  naturals,  excepte  les



extraordinàries,  que  s’han  de  convocar  almenys  dos  dies  naturals  abans  de  la  seva
realització. 
8.5 Cada entitat  tindrá nbomés una representant.  Si altres dones de l’entitat  desitjan
assistir  al  Ple  podran  fer-ho  en  qualitat  de  convidades,  amb  veu  però  sense  vot.
(Sobretot quan els plens se celebren fora de Barcelona,  són una bona ocasió perquè
puguin assistir-hi més dones de les entitats de la zona i aprofitar per establir relació amb
les entitats d’arreu de catalunya allí presents.) 
8.6 Per tractar temes concrets, la Presidenta pot convocar altres persones, a iniciativa
pròpia o a  petició d’almenys  un terç  del  nombre legal  de membres  de la  Comissió
Permanent, que tindran la consideració de convidades, amb veu però sense vot. 
8.7 Els acords del Ple s’adopten per majoria simple de vots. A cada membre del Ple li
correspon un vot. En cas d’empat, la Presidenta té vot de qualitat. El vot pot ser secret
quan així ho demanin al menys un terç de les assistents. 

Article 10
La Comissió Permanent
10.1 La Comissió Permanent estarà integrada per la Presidència, que pot ser delegada en
qualsevol de les dues vicepresidències, i per les membres del Plenari següents:
a) Dues representants de cadascuna de les Assemblees Territorials de Dones de 
Catalunya. Es renovarà anualment una de les seves membres. Aquestes representants 
seran escollides per les membres de les entitats que integrin les Assemblees Territorials 
de Dones de Catalunya.
b) Una representant per cadascuna de les federacions, coordinadores, plataformes, 
xarxes i espais de Catalunya, formades totes elles per associacions de dones, i per 
cadascuna de les centrals sindicals més representatives.
c) Les coordinadores dels grups de treball del CNDC.
d) Un màxim de quatre dones membres del personal adscrit a l'ICD, amb veu però sense
vot.

Article 9 
La Comissió de Coordinació 
9.1 La Comissió de Coordinació està presidida per la persona titular de la
Presidència  del  CNDC,  a  qui  correspon  exercir  de  portaveu  de  la
Comissió. En cas d'absència, vacant o malaltia assumirà la Presidència de
la Comissió de Coordinació la persona titular de la Vicepresidència del
CNDC. 
9.2 La Comissió de Coordinació està integrada per: 
a) Les persones titulars de la Presidència i la Vicepresidència del CNDC. 
b) Les vocalies. 
9.3 Les vocalies són les següents: 
a) Les persones coordinadors territorials de l’ICD com a representants de
cadascuna de les ATDC. 
b)  Set vocalies més, que estan ocupades per les persones coordinadores
dels  grups  de  treball.  En  cas  que  el  nombre  d’aquestes  persones
coordinadores sigui inferior a  set,  els  membres del Ple  que designi  la
Presidència ocuparan les vocalies que quedin vacants. 
(Les entitats i grups de dones no estan representades en aquesta comissió,
excepte indirectament quan formin part d’algun grup de treball. Cal tenir



present, a més, que les coordinadores dels grups de treball les designa la
Presidenta del Consell, que també ho és de l’ICD.)

Article 9
La Comissió Permanent
(mantenir el text del Decret actualment vigent)

10.2 La Comissió Permanent celebrarà sessions ordinàries cada tres mesos, i les 
extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència o d'un terç de les seves
membres.
La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l'ordre del dia corresponent, que 
s'haurà de distribuir entre les membres amb una antelació mínima de set dies naturals. 
Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies naturals 
abans de la seva celebració.
Les membres de la Comissió Permanent relacionades als apartats a), b) i c) de l'apartat 1
d'aquest article, rebran una indemnització per a l'assistència a les reunions d'aquesta 
Comissió. La quantitat d'aquesta indemnització serà la determinada mitjançant acord del
Govern de la Generalitat.

9.4 La Comissió de Coordinació es reuneix en sessió ordinària dues 
vegades a l’any, i en sessió extraordinària a proposta de la Presidència o 
d’un terç dels membres. 
9.5 Per  a  la  constitució  vàlida de la  Comissió de  Coordinació,  cal  la
presència de la  Presidència o la  Vicepresidència i,  com a mínim, tres
persones coordinadores territorials de l’ICD i cinc de les vocalies que
s’especifiquen  a  l’apartat  3  d’aquest  article.  A  la  Comissió  de
Coordinació no hi ha ni representació ni vot delegat. 

4.2 L’assistència a les sessions del CNDC no genera dret a percebre 
dietes ni indemnitzacions als seus membres

9.4 La Comissió Permanent celebrarà sessions ordinàries cada tres mesos, i les 
extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència o d'un terç de les seves
membres.
La convocatòria de les sessions anirà acompanyada de l'ordre del dia corresponent, que 
s'haurà de distribuir entre les membres amb una antelació mínima de set dies naturals. 
Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies naturals 
abans de la seva celebració
9.5 Per a la constitució vàlida de la Comissió de Coordinació, cal la presència de la 
Presidència o la Vicepresidència.
9.6 Les membres de la Comissió Permanent relacionades als apartats a), b) i c) de 
l'apartat 1 d'aquest article rebran una indemnització per despeses de desplaçament. 

Article 11
Competències de la Comissió Permanent
Les competències de la Comissió Permanent són les següents:
a) Aprovar l'admissió de les noves entitats al CNDC per tal que siguin ratificades pel 
Plenari del CNDC.



b) Informar el Plenari sobre el compliment dels requisits exigits a l'apartat 2 de l'article 
6 d'aquest Decret, per part de les noves entitats que sol·liciten el seu ingrés. 
c) Articular els mecanismes que possibilitin assolir les funcions que té encomanades el 
CNDC.
Per tal de fer possible el correcte compliment d'aquestes funcions, la Comissió 
Permanent proposarà al Plenari la creació de grups de treball. 

Article 10 
Competències de la Comissió de Coordinació 
10.1 Les competències de la Comissió de Coordinació són les següents: 
a)  Dirigir l’actuació del CNDC d’acord amb les directrius estratègiques
fixades pel Ple i d’acord amb els criteris determinats pel Pla del Govern
en matèria de polítiques de dones. 
b)  Impulsar  i  coordinar  els  mecanismes  que  possibilitin  assolir  les
funcions que té encomanades el CNDC. 
c) Designar, d’entre els membres del Ple, la representació del CNDC als
diferents òrgans de participació del Govern de la Generalitat  als quals
sigui convocada a participar. 
d) Aprovar inicialment l'admissió de les noves entitats al CNDC per tal
que siguin ratificades pel Ple del CNDC. 
e) Aprovar la constitució dels grups de treball i informar-ne el Ple. 
f)  Informar  els  òrgans  del  CNDC de les  actuacions  realitzades  en els
grups de treball i donar curs als seus requeriments. 
g) Redactar, si s’escau, la proposta del reglament de funcionament propi i
elevar-la per a la seva aprovació al Ple. 
h) Qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Ple del CNDC. 
10.2 Els  acords de la  Comissió de Coordinació s’adopten per majoria
simple de vots. En cas d’empat, la Presidència té vot de qualitat. 
10.3 La Comissió de Coordinació ha d’informar el Ple sobre els acords 
adoptat

Article 10 
Competències de la Comissió Permanent 
10.1 Les competències de la Comissió de Coordinació són les següents: 
a) Dirigir l’actuació del CNDC d’acord amb les directrius estratègiques fixades pel Ple i d’acord
amb els criteris determinats pel Pla del Govern en matèria de polítiques de dones. (Suprimir la 
funció directiva que curiosament s’incorpora ara alhora que la pemanent passa a ser només 
comissó de coordinació)

b)  Impulsar  i  coordinar  els  mecanismes  que  possibilitin  assolir  les  funcions  que  té
encomanades el CNDC. 
c)  Designar,  d’entre  els  membres  del  Ple,  les  representants  del  CNDC als  diferents
òrgans de participació del Govern de la Generalitat als quals sigui convocat a participar,
que seran ratificadas en la següent sessió del Ple.
d)  Aprovar  inicialment  l'admissió  de les  noves  entitats  al  CNDC per  tal  que siguin
ratificades pel Ple del CNDC. 
e) Proposar al Ple la constitució de grups de treball i fer-ne el seguiment. 
f) Informar el Ple de les actuacions realitzades en els grups de treball i donar curs als
seus requeriments. 



g) Redactar, si s’escau, la proposta del reglament de funcionament propi i elevar-la per a
la seva aprovació al Ple. 
h) Qualsevol altra funció que li sigui delegada pel Ple del CNDC. 
10.2 Els acords de la Comissió Permanent s’adopten per majoria simple de vots. En cas
d’empat, la Presidència té vot de qualitat. 
10.3 La Comissió Permanent ha d’informar el Ple sobre els acords adoptats

Article 11 
Els grups de treball  (Fins ara no hi havia cap regulació específica)
11.1 Per aprofundir en temes específics sobre les polítiques de dones es
preveu en el si del CNDC la creació d’un màxim de set grups de treball. 
11.2 Els grups de treball es creen a proposta de la Presidència del CNDC,
amb l’aprovació de la Comissió de Coordinació.(Fins ara es podien crear
a proposta del Ple o de la Comissió Permanent) 
Article 12 
Funcionament dels grups de treball 
12.1 La Presidència del CNDC nomena la persona coordinadora de cada
grup de treball d’entre els membres del Ple. En qualsevol cas, l’elecció
d’aquestes  persones  coordinadores  ha  de  garantir  els  criteris  de
representativitat de les entitats del Ple.  (Fins ara les coordinadores eren
elegides pel propi grup)
12.2 Formen part del grup de treball els membres del Ple que manifestin
la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de cinc i un màxim de
dotze,  per  garantir-ne  l’operativitat.  Els  grups  poden  convidar  experts
vinculats a l’objecte de l’anàlisi. (experts en masculí)
12.3 És funció genèrica del grup de treball auxiliar el Ple i la Comissió de
Coordinació  en  el  compliment  de  les  seves  funcions  i  la  realització
d’estudis, dictàmens, plans o propostes d’actuació específics en relació
amb les polítiques de dones. 
12.4 Correspon a la persona coordinadora convocar el seu grup de treball
tantes  vegades  com ho consideri  convenient,  estendre les actes  de les
reunions i informar la Comissió de Coordinació i el Ple sobre els treballs
i els acords adoptats. La persona coordinadora del grup de treball ha de
presentar  anualment  una  memòria  o  un  informe  sobre  l’activitat
realitzada a la Comissió de Coordinació. 
12.5 Els grups de treball s’extingeixen per acord dels membres un cop
finalitzat l’objecte de l’estudi pel qual va ser creat. 
12.6 Els membres dels grups de treball no perceben cap retribució. 

Article 11 
Els grups de treball  
11.1 Per aprofundir en temes específics sobre les polítiques de dones es preveu en el si
del CNDC la creació de grups de treball. 
11.2 Els grups de treball es creen a proposta del Ple o de la Comissió Permanent 

Article 12 
Funcionament dels grups de treball 



12.1 Formen part del grup de treball les membres del Ple que manifestin la seva voluntat
de  participar-hi,  amb  un  mínim  de  cinc  i  un  màxim  de  dotze,  per  garantir-ne
l’operativitat.  Els  grups  poden convidar  persones  expertes  vinculades  a  l’objecte  de
l’anàlisi. 
12.2 Cada grup de treball designarà una coordinadora d’entre les seves integrants.
12.3 És funció genèrica del grup de treball auxiliar el Ple i la Comissió Permanent en el
compliment de les seves funcions i la realització d’estudis, dictàmens, plans o propostes
d’actuació específics en relació amb les polítiques de dones, que presentarà al Ple del
CNDC per a la seva aprovació. Un cop aprovats els resultats d’aquests tindran caràcter
de  proposta  i  recomanació  per  als  òrgans  de  l'Administració  de  la  Generalitat  de
Catalunya i, per tant, tot i no ser vinculants,  rebran resposta argumentada en cas de ser
rebutjades  o  només  acceptades  parcialment  les  seves  propostes  i/o  recomanacions.
(Alternativament es podria demanar que tinguin caràcter vinculant,  però sembla difícil
d’argumentar)
12.4 Correspon a la coordinadora convocar el seu grup de treball tantes vegades com ho
consideri  convenient,  estendre  les  actes  de  les  reunions  i  informar  la  Comissió
Permanent i el Ple sobre els treballs i els acords adoptats. La coordinadora del grup de
treball ha de presentar anualment una memòria o un informe sobre l’activitat realitzada
a  la  Comissió  de  Coordinació.  (La  obligació  d’estendre  actes  i  informar  sembla
suficient).
12.5  Els  grups  de  treball  s’extingeixen per  acord  de  les  membres  un  cop finalitzat
l’objecte de l’estudi pel qual van ser creats. 
12.6 Les membres dels grups de treball no perceben cap retribució. 

Assemblees Territorials de Dones de Catalunya
Capítol I
Disposicions generals
Article 12
Creació
12.1 Les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya (en endavant ATDC) són 
òrgans participatius i consultius del Consell Nacional de Dones de Catalunya. 
12.2 L'àmbit territorial de les ATDC es correspon amb l'àmbit territorial de les 
delegacions territorials del Govern de la Generalitat.
Article 13
Objectius
Els objectius de les ATDC són definir, impulsar i coordinar les polítiques de dones i per 
les dones en el seu àmbit territorial.

Capítol II 
Assemblees territorials de Dones de Catalunya 
Article 13 
Definició i àmbit territorial 
13.1  Les  assemblees  territorials  de  Dones  de  Catalunya  (en  endavant
ATDC) són òrgans participatius i consultius del Consell Nacional de les
Dones de Catalunya. 
13.2 L'àmbit territorial de les ATDC es correspon amb l'àmbit territorial
de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat. 
Article 14 
Objectius de les ATDC 



Els objectius de les ATDC són impulsar i coordinar les polítiques de 
dones i per a les dones, així com el foment de la igualtat de dones i 
homes, en el seu àmbit territorial (ja no defineixen les polítiques i s’hi ha 
afegit la igualtat com a objectiu)

Capítol II 
Assemblees territorials de Dones de Catalunya 
Article 13 
Definició i àmbit territorial 
13.1 Les assemblees territorials de Dones de Catalunya (en endavant ATDC) són òrgans
participatius i consultius del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. 
13.2  L'àmbit  territorial  de  les  ATDC  es  correspon  amb  l'àmbit  territorial  de  les
delegacions territorials del Govern de la Generalitat. 
Article 14 
Objectius de les ATDC 
Els objectius de les ATDC són participar en la definició i coordinació de les polítiques de dones 
i per a les dones,i contribuir a impulsarles així com el foment de la igualtat de dones i homes, en
el seu àmbit territorial. (Com abans: l’objectiu de la igualtat, o millor, la no discriminació, s’ha 
de considerar inclos en les polítiques de dones.)

Article 14
Composició i funcionament
14.1 En les ATDC s'integren les representacions de les federacions, consells, 
coordinadores, plataformes, xarxes i espais de Catalunya, formades totes per 
associacions de dones, entitats i grups de dones que representen el moviment associatiu 
femení de cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. A més, es podran incorporar 
persones físiques amb veu però sense vot.
14.2 Cada ATDC escollirà dues representants que formaran part de la Comissió 
Permanent del CNDC i del Plenari del CNDC. Es renovarà anualment una de les seves 
membres.
14.3 Les responsables de les Oficines Territorials de l'Institut Català de la Dona 
exerciran les funcions de dinamitzadores i secretàries tècniques de les ATDC.

Article 15 
Composició de les ATDC 
En  les  ATDC  s'integren  els  representants  de  les  entitats  que  preveu
l’article 1.1 (i.e., les entitats que treballen específicament en programes a
favor de la igualtat i de la promoció de la dona, així com les diferents
entitats de dones) de cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. A
més, es podran incorporar altres persones físiques que no representin cap
entitat, amb veu però sense vot. 
Article 16 
Funcionament de les ATDC 
16.1 A tots els efectes, la persona coordinadora territorial de l’ICD és qui
representa l’ATDC corresponent. 
16.2  Les  persones  coordinadores  territorials  de  l'ICD  exerceixen  les
funcions  de  dinamització  i  secretaria  tècnica  de  les  ATDC  i  són  les
encarregades de comunicar a la Secretaria del CNDC les actuacions que



les ATDC duguin a terme, així com de trametre les actes de les reunions i
els acords presos. 
16.3 Cada ATDC es reunirà com a mínim una vegada a l’any. Els acords
es  prendran  per  majoria  simple  de  vots  i  el  representant  de  cada
assemblea és la persona que s’encarregarà de transmetre’ls a la Comissió
de Coordinació. 
16.4  Les  ATDC poden  establir  reglaments  interns  per  regular  la  seva
estructura, organització i funcionament. 

Article 15 
Composició de les ATDC 
En les ATDC s'integren s'integren les representants de les federacions, consells, 
coordinadores, plataformes, xarxes i espais de Catalunya, formades totes per 
associacions de dones, entitats i grups de dones que representen el moviment associatiu 
femení de cadascun dels àmbits territorials de Catalunya. A més, es podran incorporar 
persones físiques amb veu però sense vot. (Això també figura en el decret actualment 
vigent, però s’hauria de suprimir o matitzar: aquestes persones físiques haurien de ser 
dones i caldria precisar per quin motiu s’incorporen.  Les dones de les AT segurament 
ho tindran més clar i podran fer propostes)
Article 16 
Funcionament de les ATDC 
16.1 Cada ATDC escollirà dues representants que formaran part de la Comissió 
Permanent del CNDC i del Plenari del CNDC. Es renovarà anualment una de les seves 
membres.
16.2 Les coordinadores territorials de l'Institut Català de les Dones exerceixen les funcions de 
dinamitzadores i secretàries tècniques de les ATDC i són les encarregades de comunicar a la Secretaria 
del CNDC les actuacions que les ATDC duguin a terme, així com de trametre les actes de les reunions i 
els acords presos. Sembla més pertinent que siguin les integrants de les ATDC qui decideixin com es 
volen organitzar

16.3 Cada ATDC es reunirà com a mínim dues vegades a l’any. (Caldrà parlar-ho amb
les integrants de les ATDC i veure quina periodicitat els sembla més adient) 
Els acords es prendran per majoria simple de vots i les representants de cada assemblea
s’encarregaràn de transmetre’ls a la Comissió Permanent i al Ple del CNDC. 
16.4  Les  ATDC  poden  establir  reglaments  interns  per  regular  la  seva  estructura,
organització i funcionament. 

Article 15
Competències (sense canvis)


