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materia de violencia psicológica contra la mujer, aprobada 
por la Comisión de Política Social y Empleo en la reunión del 

PRESIDENCIA DE LES CORTS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.1 del 
Reglamento de Les Corts, se ordena publicar en el Butlletí 

de actuaciones en materia de violencia psicológica contra la 
mujer, aprobada por la Comisión de Política Social y Empleo 
en la reunión del 26 de junio de 2018.

Palau de les Corts 
València, 26 de junio de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO

La Comisión de Política Social y Empleo, en la reunión del 
26 de junio de 2018, ha debatido el texto de la proposición 

violencia psicológica sobre la mujer, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular (RE número 90.524, BOC número 
258) y la enmienda transaccional presentada por los grupos 
parlamentarios Popular, Socialista, Compromís y Podemos-
Podem (RE número 107.858).

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 
del Reglamento de Les Corts, ha aprobado la proposición no 
de ley con el texto de la enmienda transaccional incorporado 
en la siguiente resolución:

 
RESOLUCIÓN

 
Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Formular con carácter de urgencia un plan de choque 
integral con respecto a la violencia psicológica contra las 

bienestar de las mujeres y sus hijos e hijas que hayan sufrido 
o estén sufriendo una situación de violencia de género.

-

cómo detectar la violencia psicológica que se puede ejercer 
hacia las mujeres, siempre señalando el machismo como 
el origen de la violencia, con el objetivo de dar visibilidad 
especialmente a la violencia psicológica y así difundir la 

ante las violencias que se ejercen sobre las mujeres.

3. Continuar trabajando en la coordinación de los protocolos 
-

justicia, médicos forenses, gabinetes psicosociales adscritos 
 

de salud.

matèria de violència psicològica contra la dona, aprovada 
per la Comissió de Política Social i Ocupació en la reunió  

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 95.1 
del Reglament de les Corts, s’ordena publicar en el Butlletí 

d’actuacions en matèria de violència psicològica contra la 
dona, aprovada per la Comissió de Política Social i Ocupació 
en la reunió del 26 de juny de 2018.

Palau de les Corts 
València, 26 de juny de 2018

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL I OCUPACIÓ

La Comissió de Política Social i Ocupació, en la reunió del 26 
de juny de 2018, ha debatut el text de la proposició no de 

psicològica sobre la dona, presentada pel Grup Parlamentari 
Popular (RE número 90.524, BOC número 258) i l’esmena 
transaccional presentada pels grups parlamentaris Popular, 
Socialista, Compromís i Podemos-Podem (RE número 
107.858).

Finalment, d’acord amb el que hi ha establit en l’article 162 
del Reglament de les Corts, ha aprovat la proposició no de 
llei amb el text de l’esmena transaccional incorporat en la 
resolució següent:

 
RESOLUCIÓ

 
Les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Formular amb caràcter d’urgència un pla de xoc integral 
respecte a la violència psicològica contra les dones que tinga 
com a objectiu bàsic garantir el benestar de les dones i els 

de violència de gènere.

-

detectar la violència psicològica que es pot exercir cap a les 
dones, sempre assenyalant el masclisme com l’origen de la 
violència, amb l’objectiu de donar visibilitat especialment 
a la violència psicològica i així difondre l’obligació cívica de 

s’exerceixen sobre les dones.

3. Continuar treballant en la coordinació dels protocols i els 

la violència psicològica, entre els cossos i les forces de 

de justícia, els metges forenses, els gabinets psicosocials 
adscrits als jutjats i als tribunals, els serveis mèdics i els 
centres de salut.
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el funcionamiento del sistema de cribado a los servicios 
médicos para incrementar el reconocimiento de los casos de 
violencia, tanto psicológica como física, que se puede ejercer 
sobre las mujeres.

5. Continuar con el plan de formación y seguimiento de los 
coordinadores y coordinadoras de igualdad de los centros 

reconocimiento y concienciación de la violencia de género, 
así como impulsar que se realicen campañas y actividades 
de concienciación en las universidades valencianas.

y otros órganos competentes continúen trabajando por 
informar a las víctimas sobre las diferentes opciones de que 

-

adecuada. Asimismo, continuar también con la información 

personas familiares y del entorno que sean conocedoras de 
una situación de violencia denuncien dicha situación.

7. Continuar adoptando medidas para ayudar a las víctimas 
a salir de las situaciones de maltrato psicológico como una 
forma de violencia de género mediante recursos económicos, 
asistencia jurídica, psicológica, médica o social, según las 

-
cas para la protección de las hijas e hijos que se encuentren 
en un entorno donde la madre sufre violencia psicológica o 
algún tipo de violencia de género y, por tanto, siempre ellas y 
ellos mismos sufren esta violencia.

9. Continuar trabajando en los cursos de intervención 
psicosocial en hombres maltratadores y en hombres que se 
encuentran en riesgo de ejercer la violencia de género que se 

futuro, con otra universidad.

10. Continuar trabajando para propiciar que, tanto en 
las empresas como en la administración, se fomenten las 
prácticas de tolerancia cero y de lucha frente a la violencia 
psicológica y todos los tipos de violencia y asedio contra las 
mujeres, dentro o fuera de una relación de pareja.

11. Rendir cuenta en Les Corts del grado de cumplimiento 

control de su desarrollo posterior.

Palau de les Corts 
València, 26 de junio de 2018

La presidenta 
Maria Josep Ortega Requena

La secretaria 

 

integral de lucha contra la obesidad infantil y por los 
hábitos alimentarios saludables, aprobada por la Comisión 

sobre el funcionament del sistema de cribratge als serveis 
mèdics per tal d’incrementar el reconeixement dels casos de 
violència, tant psicològica com física, que es pot exercir sobre 
les dones.

5. Continuar amb el pla de formació i seguiment dels coordi-
nadors i les coordinadores d’igualtat dels centres educatius 

conscienciació de la violència de gènere, com també impulsar 

les universitats valencianes.

altres òrgans competents continuen treballant per informar 
les víctimes sobre les diferents opcions de què disposen per 

estimular la denúncia i garantir-ne la tramitació adequada. 
Així mateix, continuar també amb la informació i la sensi-

familiars i de l’entorn que siguen coneixedores d’una situació 
de violència denuncien aquesta situació.

7. Continuar adoptant mesures per ajudar les víctimes a 
eixir de les situacions de maltractament psicològic com una 
forma de violència de gènere mitjançant recursos econòmics, 
assistència jurídica, psicològica, mèdica o social, segons les 

entorn on la mare sofreix violència psicològica o algun tipus 
de violència de gènere i, per tant, sempre elles i ells mateixos 
sofreixen aquesta violència.

9. Continuar treballant en els cursos d’intervenció psicoso-
cial en homes maltractadors i en homes que es troben en risc 

amb la Universitat de València o, en un futur, amb una altra 
universitat.

10. Continuar treballant per propiciar que, tant a les empre-
ses com a l’administració, es fomenten les pràctiques de 

tots els tipus de violència i assetjament contra les dones, dins 
o fora d’una relació de parella.

11. Retre compte a les Corts del grau de compliment 
d’aquesta resolució en el termini de tres mesos, sense 
perjudici del control del seu desenvolupament posterior.

Palau de les Corts 
València, 26 de juny de 2018

La presidenta 
Maria Josep Ortega Requena

La secretària 

 

de lluita contra l’obesitat infantil i pels hàbits alimentaris 
saludables, aprovada per la Comissió de Sanitat i Consum 


