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REMIX DE LLEIS 

• SERÀ UNA LLEI DE MODIFICACIONS 

DE MOLTES LLEIS……QUE OBLIGARÀ 

A TEXTS REFOSOS I  A INEVITABLES 

INTERPRETACIONS PELS 

JUTGES…QUE JA ELS HI ÉS PROPI.

• S’ advocar perque el poder judicial ja no 

sigui independent. Ha d’ estar tutelat pel 

poder legislatiu (el poble) igual que el  

poder executiu. ( M.Maresma-2020)



L’ article 179

• L’ article 179 del Codi Penal actual 

quedaría redactat de la manera que 

segueix : ‘’Será castigado…..( veure 

diapositiva següent)……..aquest és l’ 

article sobre el que pivota el  gran canvi 

dels conceptes sobre l’ agressió sexual i 

altres delictes sexuals. Tot i que com 

veurem, pot ser que li falti més claredat, 

que el text sigui més explicit.



EL TEXT DE L’ AVANT-

PROJECTE
‘’Será castigado con pena de prisión de uno 

a cuatro años como reo de agresión sexual, 

el que realice cualquier acto que atente 

contra la libertad sexual de otra persona sin 

su consentimiento.Se entenderá que no 

existe consentimiento cuando la victima no 

haya manifestado por actos exteriores, 

concluyentes e inequívocos su voluntad de 

participar en el acto.’’ 



Novetats

• CONSENTIMENT

• I

• PARTICIPACIÓ.

• Tot i que no explicita prou com s’ ha de fer.

• RETIRA EL DELICTE D’ ABÚS SEXUAL I 

LES PENES BAIXEN ( no gaire, prò 

baixen



Problemes

• Falta que digui explicitament que s’ ha de 

dir que ‘sí’..que és vol participar en la 

relació sexual o en l’ acte que sigui que 

impliqui exercici de la llibertat sexual

• Falta que digui com….s’ ha d’ explicitar..

• La càrrega de la prova recau en l’ acusat o 

acusada que ha de demostrar que la 

‘victima’ va consentir en participar…..com 

s’ha de fer això? (CGPJ)



EL TEXT DE L’ AVANT-

PROJECTE
‘’Será castigado con pena de prisión de uno 

a cuatro años como reo de agresión sexual, 

el que realice cualquier acto que atente 

contra la libertad sexual de otra persona sin 

su consentimiento.Se entenderá que no 

existe consentimiento cuando la victima no 

haya manifestado por actos exteriores, 

concluyentes e inequívocos su voluntad de 

participar en el acto.’’ 



Més coses

• Es mantenen els agravants (agressió 

grupal, familiar, ús d’ armes o de drogues.

• Agressió sexual amb penetració= violació.

• Pena de 6 a 12 anys, sense agravants.

• Es penalitza: Assetjament pel carrer

• Tbé: assetjament continuat o ‘stalking’



Enllaç amb la web del govern 

de l’ avant-projecte
• https://www.igualdad.gob.es/normativa/nor

mativa-en-

tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf


