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I. TEXTOS APROBADOS

 
B. RESOLUCIONES Y MOCIONES

1. Resoluciones

Resolución 583/X, sobre las violencias sexuales, aprobada 
por la Comisión de Polí cas de Igualdad de género y del
colec vo LGTBI en la reunión del 28 de octubre de 2022

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

Para cumplir lo dispuesto en el ar culo 96.1 del Reglamento
de las Corts Valencianes, se ordena publicar en el Butlle
O cial de les Corts Valencianes la Resolución 583/X, sobre las 
violencias sexuales, aprobada por la Comisión de Polí cas de
Igualdad de género y del colec vo LGTBI en la reunión del
28 de octubre de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 28 de octubre de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNEROY
DEL COLECTIVO LGTBI

La Comisión de Polí cas de Igualdad de género y del
colec vo LGTBI, en la reunión del 28 de octubre de 2022,
ha deba do el texto de la proposición no de ley sobre las
violencias sexuales, presentada por el Grupo Parlamentario
Compromís (RE número 49.184, BOCV número 223), y
la autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Compromís (RE número 62.408) y el Grupo Parlamentario
Popular (RE número 62.524).

Finalmente, de acuerdo con el ar culo 166 del Reglamento
de las Corts Valencianes, ha aprobado la inicia va con
el texto de la autoenmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Compromís (RE número 62.408) incorporado
en la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Trabajar, en coordinación con el sector del ocio, en la
elaboración y la implantación de un protocolo para prevenir,
detectar e iden car la sumisión química como violencia
sexual.

2. Prevenir las violencias sexuales con las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, e iden car a los agresores.

3. Trabajar, en coordinación con el sector del ocio y los
puntos violeta, en todas las medidas necesarias para 
erradicar todas las manifestaciones de violencias machistas,

I. TEXTOS APROVATS

 
B. RESOLUCIONS I MOCIONS

1. Resolucions

Resolució 583/X, sobre les violències sexuals, aprovada 
per la Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del
col·lec u LGTBI en la reunió del 28 d’octubre de 2022

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’ar cle 96.1 del
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el
Butlle O cial de les Corts Valencianes la Resolució 583/X, 
sobre les violències sexuals, aprovada per la Comissió de 
Polí ques d’Igualtat de Gènere i del col·lec u LGTBI en la
reunió del 28 d’octubre de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 28 d’octubre de 2022

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DEL
COL·LECTIU LGTBI

La Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del col·lec u
LGTBI, en la reunió del 28 d’octubre de 2022, ha debatut el
text de la proposició no de llei sobre les violències sexuals, 
presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE número
49.184, BOCV número 223), i l’autoesmena presentada pel
Grup Parlamentari Compromís (RE número 62.408) i el Grup
Parlamentari Popular (RE número 62.524).

 
Finalment, d’acord amb l’ar cle 166 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha aprovat la inicia va amb el text de
l’autoesmena presentada pel Grup Parlamentari Compromís
(RE número 62.408) incorporat en la resolució següent:

 
RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Treballar, en coordinació amb el sector de l’oci, en
l’elaboració i la implantació d’un protocol per a prevenir,
detectar i iden car la submissió química com a violència
sexual.

2. Prevenir les violències sexuals amb les forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, i iden car-ne els agressors.

3. Treballar, en coordinació amb el sector de l’oci i els punts
violeta, en totes les mesures necessàries per tal d’erradicar
totes les manifestacions de violències masclistes, incloent-hi
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incluyendo las violencias sexuales, e instar a la coordinación
de las actuaciones, para garan zar que las ac vidades y los
establecimientos de ocio sean libres y seguros, especial-
mente para las mujeres.

4. Impulsar campañas de sensibilización y concienciación
social con relación a este po de violencia, desde la
consideración de la sumisión química como violencia sexual
y una perspec va de fomento de las relaciones personales y
sexuales libres, consensuadas y consen das, de capacitación
y empoderamiento de las mujeres, de respeto y buenos
tratos por parte de los hombres, y de cuidados mutuos.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 28 de octubre de 2022

El vicepresidente de la comisión 
José Silverio Tena Sánchez

La secretaria en funciones 
Rosa de Falas n Mustafá Ávila

 

Resolución 584/X, sobre personas LGTBI+ en la guerra de
Ucrania, aprobada por la Comisión de Polí cas de Igualdad
de Género y del Colec vo LGTBI en la reunión del 28 de
octubre de 2022

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar culo 96.1 del
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en
el Butlle O cial de les Corts Valencianes la Resolución 584/X, 
sobre personas LGTBI+ en la guerra de Ucrania, aprobada
por la Comisión de Polí cas de Igualdad de Género y del
Colec vo LGTBI en la reunión del 28 de octubre de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 28 de octubre de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

 

COMISSIÓ DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y
DEL COLECTIVO LGTBI

La Comisión de Polí cas de Igualdad de Género y del
Colec vo LGTBI, en la reunión del 28 de octubre de 2022,
ha deba do el texto de la Proposición no de ley sobre
personas LGTBI+ en la guerra de Ucrania, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista (RE número 53.679 BOCV
número 246).

Finalmente, de acuerdo con el ar culo 166 del Reglamento
de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi-
ción no de ley incorporado en la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

1. Las Corts Valencianes instan al Consell de la Generalitat
para que se dirija al Gobierno de España y lo inste a:

les violències sexuals, i instar la coordinació de les actua-
cions, per tal de garan r que les ac vitats i els establiments
d’oci siguen lliures i segurs, especialment per a les dones. 

4. Impulsar campanyes de sensibilització i conscienciació
social amb relació a aquest pus de violència, des de la
consideració de la submissió química com a violència sexual
i una perspec va de foment de les relacions personals i
sexuals lliures, consensuades i consen des, de capacitació i
empoderament de les dones, de respecte i bons tractes per 
part dels homes, i de cures mútues.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 28 d’octubre de 2022

El vicepresident de la comissió 
José Silverio Tena Sánchez

La secretària en funcions 
Rosa de Falas n Mustafá Ávila

 

Resolució 584/X, sobre persones LGTBI+ en la guerra
d’Ucraïna, aprovada per la Comissió de Polí ques d’Igualtat
de Gènere i del Col·lec u LGTBI en la reunió del 28
d’octubre de 2022

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’ar cle 96.1 del
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en el
Butlle O cial de les Corts Valencianes la Resolució 584/X, 
sobre persones LGTBI+ en la guerra d’Ucraïna, aprovada per
la Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del Col·lec u
LGTBI en la reunió del 28 d’octubre de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 28 d’octubre de 2022

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DEL
COL·LECTIU LGTBI

La Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del
Col·lec u LGTBI, en la reunió del 28 d’octubre de 2022, ha
debatut el text de la Proposició no de llei sobre persones 
LGTBI+ en la guerra d’Ucraïna, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista (RE número 53.679 BOCV número
246).

Finalment, d’acord amb l’ar cle 166 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de
llei incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

1. Les Corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat
perquè s’adrece al Govern d’Espanya i l’inste a:


