
Proposada pel Ministeri de Sanitat, Política Social i 
Igualtat

S'ha retirat del debat Parlamentari aquest mateix 
mes davant la controvèrsia originada

En principi beneficiosa, ja que té com a objectiu el 
“garantir i promoure el dret a la igualtat de tracte i 
no discriminació, en desenvolupament dels articles 
9.2 i 14 de la Constitució”

Tal com estava redactada resultava completament 
ambigua:

afecta tant a persones físiques com a jurídiques (art.1)

afecta a tots els àmbits de la vida política, econòmica, 
cultural i social (art 3)

fa referència a qualsevol situació en la qual càpia 
discriminació per raó de naixement, origen racial o 
ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, 
discapacitat, orientació o identitat sexual, malaltia, 
llengua o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social (art 2)

Si vols col·laborar en l'elaboració de material per a 
la informació i participació ciutadana, envia un 
correu a valencia@democraciarealya.es

LLEI MORDASSA
 DEMOCRÀCIA REAL JA VALÈNCIA

A més, modifica la Llei de Serveis de la Societat 
de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI, 
Art. 11 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol), afegint:

“En particular, quan resulte necessari per a 
protegir els drets de la víctima, els jutges i 
tribunals podran acordar, de conformitat amb la 
legislació processal, motivadament, i sempre 
d'acord amb el principi de proporcionalitat, 
qualsevol de les mesures de restricció o 
interrupció de la prestació de serveis o de 
retirada de dades de pàgines d'Internet que 
contempla la present llei”.

Ataca radicalment a la llibertat d'expressió. 

Art.28: l'acusat de discriminació haurà de provar 
la seua innocència

Art.37, es crearia la “Autoritat per a la Igualtat de 
Tracte i la No Discriminació”, una “autoritat 
independent” que s'encarregarà d'aplicar aquesta 
llei I “exercitar accions judicials”. 

Curiosament, “el nomenament de la persona 
titular de l'Autoritat per a la Igualtat de Tracte i 
la No Discriminació correspondrà al Govern 
mitjançant Reial decret” (Art.38). 

És a dir, el govern podrà triar qui controla 
l'aplicació d'aquesta llei. No el parlament. 

NI PER DESCOMPTAT, EL POBLE. 

“Internet és el lloc en el qual ens coneixem, ens 
comuniquem, vam crear, ens eduquem i ens 
organitzem. No obstant açò, estem en un moment 
decisiu en la jove història de la Xarxa: que podria 
convertir-se en una eina fonamental, per a 
millorar la nostra societat i augmentar els 
nostres coneixements i la nostra cultura o en una 
eina totalitària de vigilància i control.” Opinió 
compartida, presa del blog 

http://foltavernes.wordpress.com

també cridada “Llei d'igualtat de tracte”

El 19 de juny pensàvem reclamar la 
reformulació d'aquesta llei. 

Ara està parada, però hem d'estar 
atent(e)s perquè Internet ha de 

seguir lliure.

Una llei en principi beneficiosa podria convertir-se en 
una amenaça per a la llibertat d'expressió en internet. 
Podria comportar tancament de blogs en els quals 
s'emeten, per exemple, opinions polítiques. 

Curiosament, el G8 va reclamar un “Internet 
civilitzat”... 
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