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Objectius 
i estructura 
de la Guia Aquesta guia constitueix un document de referència perquè les dipu-

tades i els diputats, així com el personal de la cambra, especialment el 
personal que dona suport a les comissions parlamentàries, incorporin la 
perspectiva de gènere de manera transversal en el seu treball quotidià  

Partint de les accions del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de 
Catalunya (2020-2023) relacionades amb el treball parlamentari, la Guia 
proporciona pautes, indicacions i eines concretes que adrecen, en els di-
ferents apartats, les preguntes següents: 

 – Què implica l’aplicació de la transversalitat de gènere en les cambres 
legislatives, tant en el seu entorn de treball com en l’activitat parlamen-
tària? (primer apartat) 

 – Quines estructures té el Parlament de Catalunya per a impulsar la 
transversalitat de gènere en el treball parlamentari i en el desplega-
ment del seu Pla d’igualtat? (segon apartat)

 – Quines eines i quins processos asseguren la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en la funció legislativa (tercer apartat) i en la funció 
de control i d’impuls polític (quart apartat), incloent-hi les lleis específi-
ques en matèria d’igualtat i els pressupostos de la Generalitat?

 – Com la interacció del Parlament amb la societat civil organitzada, con-
cretament amb les entitats feministes i del col·lectiu LGBTI, pot enfortir 
el treball parlamentari? (cinquè apartat)

 – Com es pot incorporar la perspectiva de gènere en les dinàmiques de 
funcionament, pràctiques de treball i activitat parlamentària de les co-
missions? (sisè apartat)

 – Com es pot incorporar la perspectiva de gènere en el pressupost del 
Parlament de Catalunya? (setè apartat)

Per a supervisar l’aplicació de les pautes i les indicacions proporciona-
des en aquests apartats de la Guia, s’han d’emprar els indicadors de se-
guiment o de resultats previstos en el mateix Pla d’igualtat del Parlament  

La Guia inclou també diversos annexos amb recursos útils per al tre-
ball quotidià de les comissions parlamentàries (vuitè apartat), un glossa-
ri (novè apartat) i una llista amb les referències emprades (desè apartat)  
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1. Introducció
Taula 1.1. Resum executiu: La perspectiva de gènere en els parlaments

PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (2020-2023)

ENTORN DE 
TREBALL 

Organització 
i pràctiques 
de treball

FUNCIONS

Legislativa, 
control  

i simbòlica

PERSPECTIVA DE GÈNERE I REDISSENY INSTITUCIONAL

«L’organització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de manera que els 
actors involucrats normalment en l’adopció de mesures polítiques incorporin una perspectiva d’igualtat 
de gènere a totes les polítiques públiques, a tots els nivells i a totes les etapes.» (Consell d’Europa, 1998)

ESTRUCTURES

EINES 

PROCESSOS

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS PARLAMENTS

Un parlament amb perspectiva de gènere és aquell que «respon a les necessitats i els interessos dels 
homes i de les dones en les seves estructures, operacions, mètodes i treball.» (IPU, 2011a)

1.1. Una 
estratègia política 

transformadora La transversalitat o mainstreaming de gènere és una estratègia políti-
ca adoptada internacionalment fa tres dècades amb l’objectiu d’assolir la 
igualtat de gènere  Assumida com a principi de tota acció pública en la 
Quarta Conferència Mundial de les Dones (Nacions Unides, Beijing, 1995), 
suposa un doble canvi de paradigma  D’una banda, totes les intervencions 
públiques han de prendre en consideració les diferències en les experièn-
cies, els interessos, les expectatives, les actituds i els comportaments de 
les dones i dels homes, siguin de base biològica o fruit de rols i responsa-
bilitats derivats de les idees dominants sobre la masculinitat i la feminitat i 
sobre les relacions entre els homes i les dones que s’imposen en contex-
tos socials, culturals, econòmics i polítics específics (EIGE, 2016)  Dit d’una 
altra manera, el reconeixement de la diferència i el respecte a la diversi-
tat són imprescindibles per a garantir la igualtat tant en les possibilitats de 
desenvolupament personal i l’equitat com en la distribució de les oportuni-
tats, els recursos i les responsabilitats, tal com mostra la taula 1 2  

Taula 1.2. Igualtat versus equitat

Font: Achieving Health Equity, RWJF Collection (2017) 

https://www.rwjf.org/en/library/infographics/visualizacion-la-equidad-en-salud.html
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D’altra banda, la desigualtat no pot concebre’s com un problema de 
les dones sinó del conjunt d’institucions públiques, ja que suposa una 
fallida de la democràcia i una vulneració dels drets humans  Per tant, 
es requereix un canvi estructural, començant pel redisseny de la for-
ma d’operar de les institucions  Seguint la definició més emprada del 
Consell d’Europa (1998), la transversalització de la perspectiva de gè-
nere és «l’organització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels 
processos polítics, de manera que els actors involucrats normalment en 
l’adopció de mesures polítiques incorporin una perspectiva d’igualtat de 
gènere en totes les polítiques públiques, en tots els nivells i en totes les 
etapes»  Aquesta estratègia ha estat adoptada també per la Comissió 
Europea (1996) i per les Nacions Unides (Ecosoc, 1997) i es troba ple-
nament integrada en l’ordenament jurídic català i espanyol (vegeu l’an-
nex 8 1) 

La transversalitat de gènere no substitueix sinó que complementa les 
polítiques dirigides a garantir la igualtat d’oportunitats mitjançant les re-
visions normatives oportunes (com és el cas de les mesures destinades 
a garantir la igualtat salarial) i les polítiques dirigides a assolir la igualtat 
de resultats mitjançant accions positives (per exemple, les quotes elec-
torals)  

L’analogia següent il·lustra aquesta complementarietat  Les polítiques 
d’igualtat de gènere es van construir inicialment com una casa amb di-
ferents plantes aïllada de la resta del barri, com una àrea de política pú-
blica habitada només per les dones  Els fonaments de la casa s’elevaren 
amb el compromís polític  La primera planta es va centrar a eliminar les 
discriminacions formals del marc legislatiu  Com que això no es va tra-
duir en una igualtat d’oportunitats real, es va erigir una segona planta 
per a corregir mitjançant les accions positives les conseqüències de la 
discriminació històrica  La transversalitat de gènere, en canvi, no afegeix 
una tercera planta, sinó que, a partir d’una nova arquitectura, té com a 
objectiu transformar tant la casa com el barri  No pren els homes com 
a paràmetre de referència i té en compte les relacions de poder de gè-
nere que impregnen la societat i les institucions  Amb el mainstreaming, 
les polítiques d’igualtat deixen d’ésser una àrea de política sectorial i la 
perspectiva de gènere esdevé un principi rector de tota acció pública 
(Woodward, 2003: 68; Verloo, 2005: 346), el qual permet d’identificar i 
definir les accions oportunes per a eliminar els diferents tipus de discri-
minacions resumits en la taula 1 3  

Taula 1.3. Tipus de discriminacions

Discriminació directa: La situació en què es troba una dona que és, ha estat 
o pot ésser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies directament relacio-
nades amb la seva condició biològica, d’una manera menys favorable que un 
home en una situació anàloga 

Discriminació indirecta: La situació discriminatòria creada per una disposició, 
un criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neutres que poden 
causar un perjudici més gran a les dones 

Discriminació múltiple: La situació en què una dona, pel fet de pertànyer a al-
tres grups que també solen ésser discriminats, pateix formes agreujades i es-
pecífiques de discriminació 

Font: Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes (article 2) 
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La perspectiva de gènere es fonamenta en un concepte de gène-
re+ que parteix de la consideració que qualsevol llei, política pública o 
programa afecta la vida de totes les persones de manera diferent en 
funció de la seva identitat de gènere, de l’edat, de les capacitats fun-
cionals, del color de la pell, origen o etnicitat, o dels ingressos i altres 
recursos socioeconòmics  Totes les persones tenim, doncs, necessi-
tats diverses i experimentem una mateixa situació de manera diferent a 
causa de les desigualtats estructurals existents en la societat i dels sis-
temes d’opressió que se’n deriven (masclisme, LGBTI-fòbia, edatisme, 
capacitisme, racisme, antigitanisme, classisme, etc )  D’aquesta mane-
ra, l’enfocament interseccional posa en valor i pren en consideració el 
reconeixement de la diversitat interna del subjecte «dones» i del subjec-
te «homes» (vegeu Lombardo, Meier i Verloo, 2017), tal com il·lustra la 
taula 1 4 

Taula 1.4. La interseccionalitat en dues metàfores

Podem entendre la interseccionalitat com la vivència que experimenta una 
persona d’un grup social minoritari (per exemple, una dona afrodescendent), 
quan transita per la ciutat  Imagineu-vos una cruïlla on el «carrer del racisme» 
es veu travessat (intersecciona) pel «carrer del sexisme»  Aquesta persona no 
fa front a una sola opressió, sinó a dues formes d’opressió alhora (Crenshaw, 
1989) 

L’analogia amb una poma també ens permet veure com el sabor, la textura i el 
color són propietats que caracteritzen aquesta fruita i que estan estretament 
lligades les unes amb les altres  En madurar, canvia de color  Posant-la al forn, 
el sabor i la textura es modifiquen  De la mateixa manera, les categories so-
cials són propietats de les persones que produeixen diferents efectes en di-
ferents situacions, com és el fet, per exemple, d’ésser dona, blanca i lesbiana 
(Rodó de Zárate i Jorba, 2020) 

1.2. Parlaments 
amb perspectiva 

de gènere Com a institució central dels sistemes democràtics, el redisseny institu-
cional per a avançar en la igualtat de gènere afecta de ple els parlaments  
Segons la Unió Interparlamentària, un parlament amb perspectiva de gè-
nere és aquell que «respon a les necessitats i els interessos dels homes 
i de les dones en les seves estructures, operacions, mètodes i treball» 
(IPU, 2011a)  Per aquest motiu, la perspectiva de gènere ha d’ésser incor-
porada de manera transversal en totes les funcions dels parlaments, en la 
seva organització i en les seves pràctiques quotidianes (PNUD, 2007: 5; 
Erikson i Verge, 2020)  

El Parlament de Catalunya ha fet diferents passos en aquesta direc-
ció en legislatures precedents, com ara adoptar la delegació de vot en 
cas de baixa per maternitat (2006) i paternitat (2015) –ja que els diputats i 
diputades no gaudeixen dels permisos establerts en el règim general de 
la seguretat social– o ajustar els horaris de l’activitat parlamentària, per tal 
d’afavorir l’equilibri de la vida personal, familiar i laboral de les diputades i 
els diputats i del personal de la cambra  També s’han organitzat diferents 
cicles de debat per a situar la igualtat de gènere en el centre de l’agenda 
política  
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En la darrera legislatura, amb l’assumpció del compromís d’elabo-
rar un pla d’igualtat intern de la institució, es van dur a terme diferents 
iniciatives  El setembre de 2018 es va organitzar la conferència «Par-
laments amb perspectiva de gènere per a garantir la igualtat efectiva 
de dones i homes»  Hi participaren responsables de la Unitat de Go-
vernança Democràtica i Gènere de l’Oficina per a les Institucions De-
mocràtiques i els Drets Humans de l’Organització per a la Seguretat i 
la Cooperació a Europa (OSCE-ODHIR) i de l’Institut Europeu per a la 
Igualtat de Gènere (EIGE), juntament amb diputades, personal parla-
mentari i acadèmiques expertes del Regne Unit, Escòcia i Suècia  El 
Parlament de Catalunya també va coorganitzar una sessió plenària inè-
dita i històrica amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, el 
«Parlament de les Dones», en la qual l’hemicicle va ésser ocupat exclu-
sivament per diputades, exdiputades, assessores dels grups parlamen-
taris i entitats feministes  La sessió plenària de l’1 de juliol de 2019 va 
ésser precedida pel treball conjunt de les diputades i les representants 
socials  Aquest treball previ es va estructurar en sis grups de treball 
al voltant de diferents eixos de la Plataforma d’Acció de Beijing (Quar-
ta Conferència Mundial de les Dones, 1995), assistits per treballadores 
de l’Administració parlamentària  La declaració conjunta aprovada pel 
Parlament de les Dones es va votar posteriorment en sessió ordinà-
ria pel Ple del Parlament (24 de juliol de 2019)  Aquesta iniciativa ha es-
tat reconeguda pel European Institute for Gender Equality (EIGE) com 
a bona pràctica d’espai per als interessos i expectatives de les dones 
en l’agenda parlamentària dins el seu Gender-Sensitive Parliaments 
 Toolkit  Uns mesos més tard, els dies 17 i 19 desembre de 2019, se ce-
lebrà el primer ple monogràfic dedicat al reconeixement i al garantiment 
dels drets de les dones  

Seguint tant les recomanacions del programa de parlaments amb 
perspectiva de gènere de la Unió Parlamentària (IPU, 2011b, 2016) i de 
l’Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE, 2018) com la nor-
mativa catalana i espanyola sobre plans d’igualtat, el gener de 2020 el 
Parlament de Catalunya esdevenia una de les primeres cambres legis-
latives del món a aprovar, amb el suport de tots els grups i subgrups 
parlamentaris, un document estratègic quadriennal que vincula tots 
els òrgans i departaments de la institució  Les vuitanta-quatre accions 
del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya (2020-2023) 
s’organitzen en els sis eixos que presenta la taula 1 5 

Taula 1.5. Eixos del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya

Eix 1. Igualtat en l’accés Igualtat efectiva en l’accés a la institució 

Eix 2. Igualtat en la capacitat d’in-
fluència

Igualtat en els aspectes organitzatius, incloent-hi mesures de conciliació i me-
sures d’actuació davant qualsevol forma de discriminació o assetjament 

Eix 3. Perspectiva de gènere en l’ac-
tivitat parlamentària

Mecanismes per a aplicar la perspectiva de gènere tant en el treball parlamen-
tari com en l’estructura administrativa 

Eix 4. Producció legislativa amb 
perspectiva de gènere

Legislació sensible a les necessitats i expectatives de les dones i dels homes i 
incorporació de la perspectiva de gènere al control del Govern 

Eix 5. Igualtat de gènere en la funció 
simbòlica

Compromís amb la igualtat per mitjà del significat simbòlic dels espais, la co-
municació externa i la visibilitat de la qüestió de la igualtat de gènere 

Eix 6. Posada en pràctica i segui-
ment del Pla d’igualtat

Supervisió efectiva de la posada en pràctica de les accions del Pla d’igualtat 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-sensitive-parliaments/examples-gender-sensitive-practices-parliaments/area-3-womens-interests-and-concerns-have-adequate-space-parliamentary-agenda
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-sensitive-parliaments/examples-gender-sensitive-practices-parliaments/area-3-womens-interests-and-concerns-have-adequate-space-parliamentary-agenda
https://www.parlament.cat/document/actualitat/38479624.pdf
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1.3. La perspectiva 
de gènere en 

l’entorn de treball 
dels parlaments No existeixen entorns de treball neutres al gènere, ja que el gènere hi és 

sempre present com a «principi organitzatiu» que distribueix avantatges i 
desavantatges en el seu funcionament ordinari (Acker 1990; Kenney, 1996)  
Per tant, els parlaments han d’identificar les lògiques institucionals imbuïdes 
de construccions socioculturals sobre la masculinitat i la feminitat i de les je-
rarquies derivades de la ideologia patriarcal que encara regeix la societat, 
per tal de transformar-les  També han d’assegurar que no es produeixin dis-
criminacions en l’accés als recursos, a les oportunitats o al reconeixement  

Tal com mostra la taula 1 6, el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de 
Catalunya (2020-2023) inclou diverses accions relacionades amb la pers-
pectiva de gènere en l’entorn de treball, dirigides tant a les diputades i els 
diputats com al personal de la cambra i al personal assessor, pel que fa 
a la paritat en la presa de decisions, conciliació i corresponsabilitat, i a la 
prevenció i l’abordatge de qualsevol forma de discriminació o assetjament  

Taula 1.6. Accions del Pla d’igualtat relacionades amb l’entorn de treball

Paritat en la presa de decisions Conciliació i corresponsabilitat Espai lliure de discriminacions 
i assetjament

Acció 2.1. Introduir la paritat com a 
criteri en la composició de tots els òr-
gans de decisió, incloent-hi la Mesa 
del Parlament i les meses de les co-
missions 

Acció 2.7. Ampliar els supòsits de la 
delegació de vot, com la inclusió dels 
membres de la Mesa i d’altres situa-
cions relacionades amb la cura de fa-
miliars i la lactància 

Acció 2.18. Revisar el Codi de con-
ducta, el RPC i els ERGI per a reforçar 
l’atenció a la discriminació i prevenir i 
lluitar contra el sexisme i l’assetjament 
sexual 

Acció 2.2. Introduir la paritat en el 
nombre de diputats i diputades no-
menats per cada grup parlamenta-
ri per a formar part de cadascuna de 
les comissions *

Acció 2.8. Promoure la corresponsa-
bilitat entre els diputats, per tal que 
facin més ús del permís per paternitat 
i de la delegació de vot corresponent 

Acció 2.19. Aprovar un protocol con-
tra la violència masclista i la LGBTI-fò-
bia i establir un òrgan responsable de 
l’atenció a les persones afectades 

Acció 2.3. Promoure una composi-
ció paritària en els càrrecs dels grups 
parlamentaris, amb la presència d’al-
menys una dona en els càrrecs de 
presidència i de portaveu 

Acció 2.9. Incloure ajustaments en el 
calendari de sessions del Parlament, 
per tal de facilitar la corresponsabilitat 
(per exemple, en els períodes de va-
cances escolars) 

Acció 2.20. Redactar una declaració 
de compromís de tolerància zero da-
vant la discriminació i l’assetjament, 
perquè la signin els diputats i diputa-
des en el moment de recollir l’acta 

Acció 2.4. Promoure la composició 
equilibrada en els càrrecs de respon-
sabilitat amb relació al pes de dones i 
homes en la plantilla 

Acció 2.10. Limitar el nombre de co-
missions específiques que poden 
funcionar de manera simultània en el 
mateix període de sessions 

Acció 2.21. Difondre el protocol entre 
els diputats i diputades, el personal 
del Parlament i el personal dels grups 
parlamentaris 

Acció 2.6. Establir el criteri de paritat 
de gènere en la composició del Con-
sell de Personal 

Acció 2.11. Elaborar periòdicament un 
informe sobre l’hora d’inici i de finalitza-
ció dels plens, incloent-hi l’impacte so-
bre el personal del Parlament  

Acció 2.22. Impartir formació obliga-
tòria per a la prevenció de la violència 
masclista i l’LGBTI-fòbia als diputats i 
diputades i al personal del Parlament 
i dels grups parlamentaris 

* Cal recordar que la Llei 17/2015 esta-
bleix que les mesures de representació 
paritària no tenen efecte per als òrgans 
constituïts per a la promoció dels drets 
i interessos d’un dels dos sexes (article 
12 2) 

Acció 2.12. Adaptar el quadre de per-
misos i justificacions del personal als 
paràmetres de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral 

Acció 2.14. Promoure el teletreball 
per al personal del Parlament 

Acció 2.15. Promoure el teletreball per 
al personal dels grups parlamentaris 
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En primer lloc, els parlaments han d’introduir les accions positives 
oportunes per a garantir la paritat en la presa de decisions i eliminar la 
segregació vertical, és a dir, la sobrerepresentació dels homes al capda-
vant dels departaments de l’Administració parlamentària o dels òrgans de 
la cambra, sigui la Mesa, la Junta de Portaveus, la Diputació Permanent 
o les meses de les comissions  El Parlament de Catalunya assumeix, 
doncs, la democràcia paritària com a principi rector que ha de guiar la 
distribució dels càrrecs de tots els òrgans, amb un mínim del 40% per a 
cada sexe i tendint al 50% (Llei 17/2015, articles 2 i 3)  Mentre no s’hagi 
revisat el Reglament del Parlament de Catalunya, els grups parlamentaris 
tenen un paper destacat en l’assoliment de la paritat en la distribució dels 
càrrecs, com s’indica en la taula 1 7 

Taula 1.7. Paritat en els càrrecs 

La Mesa del Parlament, que està composta per set membres, ha de tenir 
un màxim de quatre representants de cada sexe  D’altra banda, la composi-
ció de les meses de les comissions més pròxima a la paritat és l’elecció de 
dues diputades i un diputat o, alternativament, dos diputats i una diputada  Els 
grups i subgrups parlamentaris han de vetllar a l’inici de la legislatura perquè la 
distribució del conjunt de càrrecs que els correspongui designar sigui parità-
ria, amb un mínim del 40% de presidències, vicepresidències i portaveus per 
a qualsevol dels dos sexes, tendint al 50% de cada sexe 

Els grups i subgrups parlamentaris han de garantir la paritat en la seva direc-
ció, promovent la presència d’almenys una dona en els càrrecs de presidèn-
cia i de portaveu 

Així mateix, per a superar la segregació horitzontal de les comissions 
parlamentàries, és a dir, el fet que el seu grau de feminització o mas-
culinització coincideixi amb sectors de política pública considerats tra-
dicionalment –i de manera estereotipada– «masculins» o «femenins», 
els grups parlamentaris han de promoure una distribució equilibrada de 
diputades i diputats en cadascuna de les comissions  Per la seva banda, 
la Secretaria General ha de vetllar perquè la segregació horitzontal no es 
produeixi en l’assignació de lletrats i lletrades a les diferents comissions  
Simultàniament, per tal de fer el seguiment de la igualtat en la capacitat 
d’influència, en cada sessió del Ple s’ha de fer un recompte del total d’in-
tervencions de les diputades i dels diputats així com de la seva durada 
en minuts  Aquest recompte es pot estendre a les sessions d’altres òr-
gans de la cambra 

En segon lloc, els parlaments han d’ésser un model de referència per 
a la ciutadania en matèria de conciliació de la vida laboral, familiar i per-
sonal i de corresponsabilitat de dones i homes en les tasques de cura  
Amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures perquè tots els col·lectius 
de la cambra puguin combinar les seves diferents responsabilitats, in-
cloen-hi la racionalització dels horaris de l’activitat parlamentària o la li-
mitació del nombre de comissions que poden operar simultàniament 
en un mateix període de sessions  Així mateix, en matèria de redisseny 
dels espais amb perspectiva de gènere, la institució té diversos punts 
de canviadors per a nadons, situats majoritàriament als lavabos inclu-
sius (sense gènere marcat) i d’accessibilitat adaptada  També s’ha pre-
vist l’habilitació d’una sala per a la cura d’infants i alletament a la planta 
baixa del Palau, disponible per a tots els col·lectius que treballen a la 
cambra i per a les persones que visiten la institució en actes o compa-
reixences  
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En tercer lloc, els parlaments han de vetllar perquè qualsevol expressió 
de sexisme, violència masclista o LGBTI-fòbia no tingui cabuda en cap 
activitat de la cambra, i reforçar així el compromís de la institució amb la 
lluita social per a erradicar-los  A més de comptar amb mecanismes de 
prevenció, d’abordatge, de sanció i de reparació, les cambres legislatives 
han de proporcionar una formació adequada en aquesta matèria als dife-
rents col·lectius de la institució, tal com recull la taula 1 8  

Taula 1.8. Un parlament lliure de violències masclistes i LGBTI-fòbiques

La normativa vigent al Parlament de Catalunya estableix com a principi ètic i 
de conducta la prohibició de discriminació per raó de sexe, gènere, orientació 
sexual o ètnia, entre d’altres  Amb l’objectiu d’abordar adequadament les si-
tuacions de violència masclista o LGBTI-fòbia que es puguin produir, el Parla-
ment ha aprovat un protocol específic  Amb caràcter anual, per tal de millorar 
la prevenció i la identificació de les conductes d’assetjament sexual, per raó 
de sexe o per raó d’orientació sexual, s’ha de programar formació obligatòria 
per a tots els col·lectius de la cambra 

A l’inici de la legislatura o en el transcurs d’aquesta, quan es produeixi una 
nova alta, les diputades i els diputats han de signar una declaració de com-
promís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament, la qual serà 
publicada en el web del Parlament 

1.4. La perspectiva 
de gènere en el 

treball parlamentari L’objectiu últim d’incorporar la perspectiva de gènere al treball parlamen-
tari és contribuir a aconseguir la igualtat, tot garantint que les necessitats, 
les aspiracions i les experiències de les dones i dels homes quedin reflec-
tides tant en el disseny de la legislació com en la implementació i el con-
trol d’aquesta  Totes aquestes fases, tal com mostra la taula 1 9, formen 
un cicle que es retroalimenta (Mousmouti, 2020a: 7-8) 

Taula 1.9. El cicle de la legislació amb perspectiva de gènere

CONTROL 
SENSIBLE AL 

GÈNERE

DISSENY LE-
GISLATIU SENSI-
BLE AL GÈNERE

APLICACIÓ 
SENSIBLE AL 

GÈNERE

DISSENY 
LEGISLATIU 

SENSIBLE AL 
GÈNERE

CONTROL 
SENSIBLE AL 

GÈNERE

APLICACIÓ 
SENSIBLE AL 

GÈNERE

Font: Mousmouti (2020a: 8) 

Un disseny legislatiu sensible al gènere permet d’identificar si una llei 
reduirà o incrementarà les desigualtats, fet que permet de prevenir els 
efectes negatius o no desitjats i maximitzar els resultats positius  Per molt 
que es redactin en termes universals, les polítiques o lleis suposadament 
«neutres al gènere» són, a la pràctica, «cegues al gènere», atès que «ig-
noren les necessitats i situacions específiques de dones i homes i les 
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relacions de poder de gènere que sustenten la discriminació, inclosa la 
violència de gènere» (EIGE, 2016)  Per tant, fins i tot quan no augmenten 
les desigualtats, resulten negatives perquè no permeten d’avançar en la 
seva erradicació  Cal subratllar que l’agenda de la igualtat de gènere va 
més enllà de la legislació específica i que és rellevant per al conjunt de co-
missions parlamentàries  Simultàniament, el disseny legislatiu ha d’ésser 
conscientment interseccional i ha d’abordar el conjunt de «desigualtats 
que es produeixen com a resultat del creuament d’eixos» que travessen 
la vida de les persones (Ajuntament de Terrassa, 2019: 19)  L’enfocament 
interseccional permet, doncs, d’identificar tant les discriminacions direc-
tes o indirectes per raó de sexe com les discriminacions múltiples (vegeu 
la taula 1 2)  

La dimensió de gènere no esgota la seva rellevància amb l’aprova-
ció d’una llei  En la fase d’implementació cal aplicar la perspectiva de la 
igualtat de gènere en l’anàlisi de les decisions adoptades, els criteris es-
tablerts i els pressupostos assignats, i en la fase de control cal examinar 
els impactes i identificar els canvis positius i negatius que s’han observat 
en matèria d’igualtat  Així mateix, cal detectar les llacunes en el volum i 
tipus de dades sensibles al gènere que sovint impedeixen una anàlisi ex-
haustiva de l’impacte de la legislació i de les polítiques públiques que 
se’n deriven  

En definitiva, la transversalitat de gènere és una qüestió de qualitat 
democràtica perquè la igualtat de gènere i el respecte a la diversitat són 
drets humans  A més, millora la funció legislativa dels parlaments, ja que 
el seu plantejament holístic incrementa tant l’eficàcia i l’eficiència de les 
lleis i les polítiques públiques com la seva sostenibilitat, tal com recull 
l’Agenda 2030 de Nacions Unides  També reforça la funció de control a 
través de noves eines que permeten de visibilitzar com els governs ac-
tuen per avançar en la justícia social i la igualtat de gènere (PNUD, 2007: 
22-25)  

L’èxit de la transversalització de la perspectiva de gènere «va més en-
llà de la voluntat política i de les bones intencions» (Mousmouti, 2020a: 6)  
Els parlaments han de dotar-se de les estructures i eines d’anàlisi, de pla-
nificació i d’avaluació aplicables en les diferents fases del cicle de la legis-
lació  Per la seva banda, tant les diputades i els diputats com el personal 
de la cambra i dels grups parlamentaris tenen la responsabilitat de for-
mar-se en perspectiva de gènere  Finalment, la transversalitat de gènere 
no pot tenir una aplicació merament tecnocràtica, sinó que ha de pro-
moure la participació efectiva de les dones, a través de la consulta i la col-
laboració regular amb entitats del moviment feminista i amb expertes en 
igualtat de gènere dels diferents àmbits professionals i acadèmics (Com-
monwealth Secretariat, 2001: 77)  

Tenint en compte tots aquests elements, tal com sintetitza la taula 
1 10, el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya (2020-2023) 
defineix un conjunt ampli d’accions dirigides a desenvolupar la capaci-
tat institucional d’incorporar la perspectiva de gènere en el treball parla-
mentari 
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Taula 1.10. Estructures, eines i processos de la transversalitat de gènere 
del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya

Acció 3.1. Mantenir el Grup de Treball en Equitat de Gènere com a grup de re-
ferència orientat a la promoció de les polítiques d’igualtat al Parlament 

Acció 3.2. Crear una xarxa de transversalitat de gènere en el treball de les co-
missions 

Acció 3.3. Assegurar l’equilibri de gènere en la presència de persones exper-
tes en les compareixences de les comissions parlamentàries, sens perjudici 
que la presència de dones pugui ésser superior en les comissions que promo-
uen els drets de les dones o que reflecteixen àmbits molt feminitzats 

Acció 3.4. Incrementar el nombre de persones expertes en igualtat de gène-
re i diversitat que intervenen com a compareixents en comissions parlamen-
tàries 

Acció 3.5. Impartir formació obligatòria en transversalitat de gènere en el pro-
cediment legislatiu i pressupostari per a diputats i diputades, lletrats i lletrades, 
assessors i assessores lingüístics i gestors i gestores parlamentaris 

Acció 3.6. Ampliar el fons documental de la Biblioteca del Parlament en ma-
tèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual i d’accés a bases de dades en línia 
per a fer estudis sobre gènere 

Acció 3.7. Crear una xarxa d’intercanvi d’informació i col·laboració amb el món 
acadèmic en l’àmbit de la igualtat i la diversitat 

Acció 3.9. Crear una unitat per a impulsar la igualtat de gènere 

Acció 3.11. Incloure la perspectiva de gènere en el pressupost del Parlament 

Acció 3.14. Incloure la perspectiva de gènere en el sistema de recollida de da-
des i la classificació de la informació 

Acció 4.3. Preparar un qüestionari, que ha d’emplenar cada comissió par-
lamentària, sobre els seus objectius per a la igualtat de gènere i els àmbits 
d’expertesa en perspectiva de gènere per als quals se sol·licitaran comparei-
xences 

Acció 4.4. Elaborar esmenes de transversalitat de gènere de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a incorporar-les al treball d’altres comissions 
parlamentàries 

Acció 4.6. Incorporar els informes d’impacte de gènere en totes les iniciatives 
legislatives que es tramitin 

Acció 4.7. Augmentar la transversalització de la perspectiva de gènere en la 
funció fiscalitzadora de l’acció de govern duta a terme pel conjunt de les co-
missions parlamentàries 

Acció 4.8. Convocar plens monogràfics sobre la situació de la igualtat efectiva 
de dones i homes i la no-discriminació de les persones LGBTI 

Acció 4.9. Analitzar la incorporació de la perspectiva de gènere en la tramita-
ció i el seguiment del pressupost de la Generalitat 

Acció 4.10. Millorar l’acostament als grups i entitats que treballen pels drets de 
les dones, del col·lectiu LGBTI i de grups socials en situació de vulnerabilitat 

Acció 5.8. Reeditar el Parlament de les Dones una vegada per legislatura 

Acció 5.11. Ampliar els continguts de l’espai web «Parlament i gènere», per a 
difondre l’actuació del Parlament en matèria d’igualtat de gènere i diversitat 

Acció 5.16. Establir recomanacions, pautes i criteris per a un ús respectuós, 
inclusiu i igualitari del llenguatge en els textos i les comunicacions del Parla-
ment 
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2. Estructures 
per a impulsar 

la transversalitat 
de gènere

Taula 2.1. Resum executiu: Qui ha de transversalitzar la perspectiva de 
gènere al Parlament de Catalunya

Comissió d’Igualtat de 
les Persones i Feminismes

GRUP DE TREBALL 
EN EQUITAT DE GÈNERE

RESPONSABLES DEL PLA D’IGUALTAT DE CADA DEPARTAMENT

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA: TOTES LES COMISSIONS I TOTS ELS 
DEPARTAMENTS QUE PRESTEN SUPORT AL SEU TREBALL

PLA D’IGUALTAT: TOTS ELS ÒRGANS DE LA CAMBRA I TOTS 
ELS DEPARTAMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ PARLAMENTÀRIA 

Xarxa de Transversalitat 
de Gènere

OFICINA D’IGUALTAT 
DE GÈNERE

Aplicació de la transversalitat Impuls de la transversalització

2.1. La transversalitat, 
una responsabilitat 

compartida L’article 41 2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que «els 
poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques 
per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i ho-
mes»  En la mateixa línia, l’article 3 1 de la Llei 17/2015 ordena que la 
perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones s’integrin «en totes 
les actuacions dels poders públics, a tots els nivells i a totes les eta-
pes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de ma-
nera positiva els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre 
a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels 
dos sexes» 

Els esforços institucionals per a l’erradicació de la desigualtat no 
són un àmbit de política sectorial, separat de la casa principal i amb 
una dotació limitada de recursos, com il·lustrarien les dues primeres 
imatges de la següent taula seqüencial  Per contra, la transversalitat 
implica que la perspectiva de la igualtat de gènere ha d’esdevenir una 
preocupació central de la institució i una part integral de tots els seus 
processos i funcions, tal com mostren les dues darreres imatges de la 
taula 2 2  
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Taula 2.2. De la caseta del jardí a la casa principal

Font: Swedish Association of Local Authorities and Regions (2014)  

D’aquesta manera, totes les comissions parlamentàries han d’incorpo-
rar la perspectiva de gènere de manera transversal en la funció legislativa 
i en la funció de control i d’impuls polític, i són corresponsables d’elabo-
rar iniciatives legislatives que tinguin en compte la situació tant dels ho-
mes com de les dones i de fer el seguiment de la implementació dels 
objectius en matèria d’igualtat de gènere i no-discriminació inclosos en 
les lleis i les polítiques públiques  De la mateixa manera, el conjunt de la 
institució és corresponsable de l’execució del Pla d’igualtat, incloent-hi 
els departaments de l’Administració parlamentària i tots els òrgans que 
conformen la cambra 

No obstant això, el Parlament de Catalunya s’ha dotat d’una sè-
rie d’estructures per a impulsar el desplegament de la perspectiva de 
gènere i per a acompanyar en aquesta tasca el conjunt d’òrgans i de-
partaments, tal com s’ha presentat en la taula 2 1  Algunes d’aquestes 
estructures tenen una trajectòria consolidada i d’altres són de recent 
creació 

2.2. En el treball 
parlamentari

Comissió especialitzada 
en polítiques d’igualtat 

de gènere Dues terceres parts dels parlaments dels països de l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) tenen una co-
missió dedicada a la igualtat de gènere, sigui exclusivament centrada en 
la matèria o en combinació amb altres matèries  Les funcions i els man-
dats d’aquestes comissions varien, però la majoria exerceixen la funció 
legislativa  En alguns països (Eslovènia, Letònia, Mèxic i Suècia) aques-
ta comissió té la capacitat d’examinar tots els esborranys de projectes o 
proposicions de llei per a assegurar que incorporin la transversalitat de 
gènere (OCDE, 2018) 

El Parlament de Catalunya té des de fa més de tres dècades una 
comissió especialitzada en polítiques d’igualtat de gènere  Inicialment 
creada en la tercera legislatura com una comissió d’estudi (Comissió 
d’Estudi sobre la Igualtat d’Oportunitats Home-Dona), d’ençà de la quar-
ta legislatura és una comissió de seguiment  De la novena a l’onzena 
legislatura va denominar-se Comissió d’Igualtat de les Persones  Actu-
alment el seu nom és Comissió d’Igualtat de les Persones i Feminismes 
(CIPF), en compliment de la Resolució 693/XII del Ple del Parlament, so-
bre el reconeixement i el garantiment dels drets de les dones (sessió 46, 
19 12 2019, DSPC-P 80) 
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La CIPF se centra en la planificació i l’estudi de les polítiques d’igualtat, 
les polítiques de dones i les polítiques LGBTI  Com a comissió no legisla-
tiva, té una limitada participació en el procés legislatiu, però desenvolupa 
un paper important en el control de la implementació de les lleis específi-
ques d’igualtat per part del Govern de la Generalitat, incloent-hi el volum 
i l’adequació dels recursos públics que s’hi destinen, especialment a tra-
vés de la interacció amb les entitats del moviment feminista i d’altres ex-
pertes en igualtat 

Xarxa de Transversalitat 
de Gènere La Xarxa de Transversalitat de Gènere (XTG) del Parlament de Catalu-

nya és una estructura de nova creació, prevista en el Pla d’igualtat de la 
institució (acció 3 2)  La seva composició i el seu funcionament s’inspi-
ren en la Gender Mainstreaming Network del Parlament Europeu  L’ob-
jectiu principal de la XTG és vetllar per la incorporació efectiva de la 
perspectiva de gènere en el treball legislatiu i en el treball de control i 
d’impuls polític de les comissions parlamentàries  

La XTG estarà integrada per una diputada o un diputat de cadascu-
na de les comissions –llevat de les comissions d’investigació–, esco-
llits d’entre els membres de les meses respectives, sota la coordinació 
de  la Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones i Feminismes 
(CIPF)  La Mesa de la CIPF exercirà la coordinació de la XTG i reforça-
rà així la capacitat del Parlament de Catalunya d’incorporar de manera 
efectiva la perspectiva de gènere en el treball de totes les comissions  
La composició de la XTG, en la mesura que es pugui, seguirà el princi-
pi de pluralitat, amb la participació de tots els grups i subgrups parla-
mentaris de manera proporcional al total de presidències de comissió 
que els corresponguin 

La XTG es reunirà dues vegades per període de sessions –tres en el 
període de sessions en què s’inicia la legislatura, un cop constituïdes 
totes les comissions parlamentàries i escollides les meses respecti-
ves– i sempre que sigui convocada per la mesa de la CIPF  La lletrada 
o el lletrat i la gestora o el gestor parlamentari de la CIPF proporciona-
ran suport tècnic a la XTG i, quan escaigui, traslladaran les decisions 
adoptades al personal parlamentari de la resta de comissions, sota la 
coordinació de la persona responsable del desplegament del Pla d’i-
gualtat en el Departament de Gestió Parlamentària 

En la primera reunió de la XTG de cada nova legislatura es posaran en 
comú els objectius d’igualtat de gènere i els compromisos per a posar 
en pràctica la transversalitat de gènere de les comissions, a partir dels 
qüestionaris emplenats per cada comissió, tal com preveu l’acció 4 3 del 
Pla d’igualtat (vegeu l’apartat 6 1 d’aquesta guia)  Amb caràcter previ a 
aquesta primera reunió, les persones que integrin la CIPF i la XTG rebran 
una formació especialitzada en perspectiva de gènere en el treball par-
lamentari, incloent-hi la funció legislativa i la funció de control i d’impuls 
polític  
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2.3. En el 
desplegament 

del Pla d’igualtat

Grup de Treball en Equitat 
de Gènere El Grup de Treball en Equitat de Gènere (GTEG), creat el setembre de 

2018 per a supervisar els treballs de la diagnosi de la situació de la igual-
tat de gènere al Parlament i per a elaborar el Pla d’igualtat de la institució, 
és un grup de referència per a la promoció de les polítiques d’igualtat a la 
cambra (acció 3 1)  

El GTEG està format pels membres següents: el membre de la Mesa 
del Parlament que tingui assignada la responsabilitat en la matèria, al 
qual correspon d’exercir la coordinació del grup de treball; una perso-
na en representació de cadascun dels grups i subgrups parlamentaris; 
una persona en representació del Consell de Personal; una persona en 
representació de l’Administració parlamentària, designada per la  Secre-
taria General; una persona en representació del Gabinet de Presidència; 
i el tècnic o tècnica d’igualtat del Parlament, a qui correspon d’exercir 
la secretaria del grup de treball  Perquè un grup o subgrup parlamentari 
pugui estar representat al Grup de Treball en Equitat de Gènere, cal que 
tots els membres del grup o subgrup hagin signat la Declaració de com-
promís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament  

El GTEG s’ha de constituir i se n’han de designar els membres al co-
mençament de cada legislatura, com a màxim dins el mes següent al de 
la constitució de les comissions legislatives  El GTEG s’ha de reunir tri-
mestralment  També es poden convocar reunions extraordinàries a pro-
posta de la persona coordinadora o per petició justificada d’algun dels 
seus membres  

El GTEG pot demanar l’assistència a les seves reunions d’un lletrat o 
lletrada o d’un assessor lingüístic o assessora lingüística, perquè l’as-
sessorin amb relació als dubtes relatius al desplegament d’alguna acció 
del Pla d’igualtat  La Secretaria General prestarà el suport administra-
tiu necessari durant les sessions del GTEG i per al desplegament de les 
accions que ho requereixin  El GTEG pot convocar les persones respon-
sables del desplegament del Pla d’igualtat dels diferents departaments 
de l’Administració parlamentària, les quals participaran en les reunions 
amb veu però sense vot  També pot demanar l’assessorament de per-
sones expertes de l’àmbit acadèmic, professional o social en l’aplicació 
de plans d’igualtat, protocols contra la violència masclista i LGBTI-fòbia 
o d’altres mesures relacionades amb la perspectiva de gènere, les políti-
ques d’igualtat i la no-discriminació, les quals participaran en les reunions 
amb veu però sense vot 

Els acords del GTEG s’adopten per una majoria de dos terços, sens 
perjudici que han de tenir el propòsit de prendre’s per unanimitat  Els 
acords que despleguin les accions del Pla d’igualtat han de ser executius 
llevat que, amb l’informe jurídic previ dels serveis jurídics del Parlament, 
el grup de treball consideri que es tracta de propostes que cal elevar als 
òrgans parlamentaris per ser aprovades, perquè requereixen l’aprovació 
prèvia d’una modificació del Reglament del Parlament, del Codi de con-
ducta de la cambra o dels Estatuts del règim i del govern interiors  
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Les funcions del GTEG són les següents: 
 – Assessorar i ésser consultat sobre l’elaboració, el desplegament 

i  l’avaluació del Pla d’igualtat de la cambra i de la transversalitat de 
gènere en el conjunt de la institució, i també ésser informat del des-
plegament del protocol i d’altres mesures de la institució relacionades 
amb la prevenció, la detecció i l’abordatge de les violències masclistes 
i  LGBTI-fòbiques 

 – Elaborar propostes d’activitats o d’actuacions en l’àmbit de les políti-
ques d’igualtat de gènere i no-discriminació per a ésser acomplertes 
per l’Oficina d’Igualtat, un cop estigui creada, o per altres òrgans de 
la cambra o de l’Administració parlamentària, especialment propostes 
que contribueixin a aplicar el Pla d’igualtat  

 – Informar de les activitats i de les decisions institucionals sobre les po-
lítiques d’igualtat de gènere i no-discriminació als respectius espais 
(grups parlamentaris, departaments o Consell de Personal) i recollir les 
propostes que aquests espais facin 

 – Participar en l’organització d’actes, jornades i trobades en matèria de 
drets de les dones i del col·lectiu LGBTI (Parlament de les Dones, debats 
monogràfics en el Ple sobre la situació de la igualtat efectiva de dones i 
homes i la situació de la no-discriminació de les persones LGBTI, etc ) 

 – Coimpulsar amb la Comissió d’Igualtat de les Persones i Feminismes 
l’elaboració de declaracions institucionals del Parlament amb motiu de les 
dates més destacades dels drets de les dones i de les persones LGBTI 

Responsables del 
desplegament del Pla d’igualtat 

en cada departament Cada departament de l’Administració parlamentària ha designat una 
persona de referència per a facilitar el seguiment de la implementació 
d’aquelles accions del Pla d’igualtat en què el seu departament intervé 
com a òrgan impulsor o col·laborador  Aquest grup de responsables 
serà coordinat per l’Oficina d’Igualtat, un cop s’hagi creat aquesta es-
tructura  Les persones responsables del desplegament del Pla d’i-
gualtat en cada departament podran ésser convocades a les reunions 
del Grup de Treball en Equitat de Gènere, on tindran veu però no vot 

Oficina d’Igualtat de Gènere El Pla d’igualtat preveu la creació d’una Oficina d’Igualtat en l’Administració 
parlamentària amb la funció principal de vetllar pel seu compliment efec-
tiu i fer-ne el seguiment i l’avaluació  De manera específica, aquesta oficina 
assessorarà els òrgans, departaments i serveis de la cambra en matèria 
de polítiques d’igualtat de gènere i no-discriminació  Podrà proposar me-
sures per a corregir les desigualtats detectades i per a millorar la incorpo-
ració de la perspectiva de gènere en el treball quotidià de la institució  

L’Oficina d’Igualtat s’encarregarà també de la programació de les activi-
tats de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat i no-dis-
criminació per als diferents col·lectius que treballen a la cambra i atendrà 
les situacions de violència masclista i LGBTI-fòbia que afectin les perso-
nes cobertes amb els protocols i la normativa vigent del Parlament  Així 
mateix, exercirà la secretaria del Grup de Treball en Equitat de Gènere 

El pressupost del Parlament ha d’incloure la dotació del personal tèc-
nic expert i dels mitjans materials adequats per a l’exercici de les funcions 
que siguin pròpies d’aquesta oficina  
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3. Eines 
i processos per 
a incorporar la 
perspectiva de 

gènere en la 
funció legislativa 

Taula 3.1. Resum executiu: la perspectiva de gènere en la funció 
legislativa

Q
uè

La legislació ha de respondre a les realitats, les oportunitats, les neces-
sitats i les expectatives tant de les dones com dels homes, amb l’ob-
jectiu de garantir l’equitat  Una legislació amb perspectiva de gènere 
implica (EIGE, 2018):

 – comprendre les diferències i desigualtats que afecten les dones i els 
homes, a partir de dades desagregades i indicadors de gènere 
 – analitzar l’impacte d’una política o llei sobre les situacions de les per-
sones i, de manera més general, sobre la igualtat de gènere 

Q
ui Les comissions parlamentàries han d’assegurar que la perspectiva de 

gènere quedi adequadament reflectida en la legislació, identificar les 
potencials omissions legislatives en matèria de gènere dels temes que 
els són propis i proposar accions per a corregir-les 

Les diputades i els diputats han de desenvolupar la capacitat de pro-
duir legislació amb perspectiva de gènere 

El personal dels grups parlamentaris ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere en la seva tasca d’assessorament  

Les lletrades i els lletrats, les gestores i els gestors parlamentaris 
i les assessores i els assessors lingüístics que acompanyen el treball 
de les comissions i del Ple han d’adquirir la competència tècnica neces-
sària en la perspectiva de gènere 

El personal de la Direcció d’Estudis Parlamentaris ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere en la producció de dossiers legislatius i d’altres 
materials de consulta i suport 

C
o

m Formació en perspectiva de gènere 

Anàlisi basada en el gènere+ (ABG+) 

Informes d’impacte de gènere (IIG) 

Esmenes de transversalitat de gènere (ETG) 

Q
ua

n En la tramitació d’un projecte de llei, la validació de decrets lleis, l’elabo-
ració d’una proposició de llei o d’una proposta de proposició de llei per 
a presentar al Congrés dels Diputats, en la revisió d’una llei existent o 
en la tramitació d’una iniciativa legislativa popular 

En l’avaluació ex ante del projecte de llei de pressupostos 

En la preparació de la sol·licitud de compareixences 

En la producció de dossiers legislatius i d’altres materials de consulta i 
suport 

En la correcció lingüística dels textos legislatius 
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3.1. Fases 
de la incorporació 

de la perspectiva de 
gènere en la funció 

legislativa La legislació no és neutra al gènere perquè la diferent situació de parti-
da de dones i homes fa que tingui un impacte diferent en les seves vides  
A la pràctica, si es tracta igual a qui parteix d’una situació desigual, es re-
produeix la desigualtat  La taula 3 2 subratlla què és i què no és la legisla-
ció amb perspectiva de gènere 

Taula 3.2. Una legislació amb perspectiva de gènere

Què és Què no és

La legislació amb perspectiva de gè-
nere evita una redacció en termes 
universals, tot partint de les situacions 
específiques de les dones i dels ho-
mes en un sector de política pública 
pel que fa a les normes i els valors so-
cials, l’accés als recursos i als espais 
de presa de decisions, i també a les 
discriminacions que limiten el gaudi 
dels drets  

La perspectiva de gènere s’ha d’in-
corporar en tots els components i fa-
ses del procés legislatiu 

Lluny d’ésser un objectiu en si mateix, 
la legislació amb perspectiva de gè-
nere és un mitjà per a assolir la igual-
tat efectiva de dones i homes 

La igualtat efectiva requereix que 
dones i homes rebin una protecció 
adequada dels seus drets humans, 
incloent-hi el dret a una vida lliure de 
violències, tant en l’àmbit privat com 
en el públic, i també un accés equita-
tiu a les oportunitats, els recursos, els 
serveis, els espais de presa de deci-
sions o el reconeixement social 

La igualtat efectiva de dones i homes 
és, doncs, tant una qüestió de drets 
humans com un indicador de desen-
volupament sostenible centrat en les 
persones 

No consisteix en la mera inclusió dels 
termes gènere o igualtat de gènere, 
sinó en la inclusió de les experiències 
i els interessos de les dones i dels ho-
mes 

No se centra només en les dones, 
sinó en les relacions de gènere i en 
els estereotips i rols socials  

 – Per exemple, les dones pateixen 
múltiples discriminacions en el mer-
cat laboral, se’ls assigna la respon-
sabilitat principal de les tasques de 
cura i estan infrarepresentades en 
els òrgans de presa de decisions  
En el cas des homes, la seva espe-
rança de vida és més baixa, en part 
perquè fan consultes mèdiques amb 
menys freqüència i, quan són visi-
tats, és menys probable que infor-
min dels símptomes de la malaltia 

No es redueix a la paritat, és a dir, a 
les proporcions numèriques  El focus 
rau en la substància de la legislació 

No es limita a la igualtat formal de do-
nes i homes, sinó que s’adreça a la 
realitat de les seves experiències per 
a garantir una igualtat efectiva  

No estableix receptes úniques, ja que 
les dones i els homes no són grups in-
ternament homogenis  Les experièn-
cies varien també en funció de l’edat, 
la classe social, l’etnicitat/origen/color 
de pell, l’orientació sexual i la identi-
tat de gènere, i la diversitat funcional  

Font: Basat en OSCE/ODIHR (2017: 13-17) i PNUD (2017: 6) 

La incorporació de la perspectiva de gènere en la funció legislativa in-
clou diferents fases, cadascuna de les quals té eines i processos especí-
fics per a identificar les situacions de desigualtat, per a avaluar l’impacte 
que poden tenir les lleis en la seva erradicació o reproducció i per a intro-
duir millores en les iniciatives legislatives i en els recursos pressuposta-
ris assignats  Aquestes diferents fases són part fonamental de la qualitat 
normativa d’una iniciativa legislativa 
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Fonaments: voluntat  
política i compromís  

per a introduir canvis La voluntat política és clau per a fer de la igualtat de gènere una prio-
ritat de l’agenda parlamentària  El compromís per a introduir canvis en 
els processos que guien la funció legislativa dels parlaments s’ha de tra-
duir en el desenvolupament de la competència de gènere per part de to-
tes les persones que treballen a la institució (ICD, 2005: 45; Mousmouti, 
2020a: 6)  

Per aquest motiu, el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Ca-
talunya (2020-2023) preveu impartir formació obligatòria en transversa-
litat de gènere en el procediment legislatiu i pressupostari per a diputats 
i diputades, lletrats i lletrades, assessores i assessors lingüístics i ges-
tores i gestors parlamentaris (acció 3 5)  En el cas de les diputades i els 
diputats les sessions formatives es faran a l’inici de la legislatura, i en el 
cas del personal de l’Administració parlamentària i del personal asses-
sor dels grups les sessions formatives s’inclouran en el pla de formació 
anual  

Fase 1:  
diagnosi i avaluació de la 

pertinença de gènere d’una 
iniciativa legislativa L’anàlisi basada en el gènere+ (ABG+) és el punt de partida per a integrar 

la perspectiva de gènere en la legislació, les polítiques i els programes 
públics  El component «+» de l’anàlisi reconeix que cal anar més enllà de 
les diferències biològiques (sexe) i socioculturals (rols de gènere assig-
nats), i prestar atenció a com el sexe i el gènere interseccionen amb al-
tres factors com l’edat, la classe social, l’orientació sexual, la identitat de 
gènere, l’etnicitat o condició de racialització i la diversitat funcional, entre 
d’altres (Govern del Canadà, 2019; Lombardo, Meier i Verloo, 2017)  La 
taula 3 3 en proporciona un exemple 

Taula 3.3. Exemple: la necessitat d’anàlisis amb perspectiva 
interseccional

No n’hi ha prou de viure en un país ric per a protegir-se de la infecció per VIH 
ni per a tenir-ne garantit el tractament  La posició d’una persona respecte a 
l’estat determina la seva vulnerabilitat al VIH: com a dona, com a dona po-
bra, com a dona negra, com a dona sense estudis, com a lesbia na, com a 
dona amb diversitat funcional de qui se suposa que no té relacions sexuals, 
o com a dona immigrant sense accés a molts dels drets de la seguretat so-
cial (AWID, 2004: 6) 

Les dades que permeten d’avaluar la situació de partida de les dones i 
dels homes poden ésser de diferent tipus (De Vrieze, 2017: 27): dades es-
tadístiques o de cens; dades de registre administratiu dels diferents de-
partaments governamentals; enquestes d’opinió; informes publicats per 
organismes i agències públiques; informes publicats per organitzacions 
internacionals d’àmbit regional o mundial; informes que produeixen els 
governs sobre l’aplicació de tractats i convencions internacionals o sobre 
els seus propis plans pluriennals; informes publicats per organitzacions 
independents (sindicats, associacions, ONG) i estudis acadèmics (vegeu 
l’annex 8 2) 
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Aquest exercici de recollida de dades permet també identificar l’ano-
menada bretxa de gènere de les dades, és a dir, detectar en quins àm-
bits no hi ha disponibles dades desagregades per sexe i fins a quin punt 
estan desglossades per factors com l’etnicitat o la situació de migració  
Cal complementar les dades desagregades per sexe amb dades i indica-
dors que documentin com el gènere facilita o dificulta l’accés als recur-
sos, el reconeixement i l’estatus per part dels homes i de les dones, i que 
mesurin l’impacte dels estereotips i els rols de gènere en les expectatives, 
els comportaments i les necessitats de les persones (Fuentes i Cookson, 
2020)  El gènere es redueix amb menor facilitat que el sexe a variables 
estadístiques, però el seu poder explicatiu és enorme, tal com il·lustra la 
taula 3 4 

Taula 3.4. Exemple: la perspectiva de gènere en la recollida de dades 
de salut

Dades desagregades per sexe Dades sensibles al gènere

Malalties amb més prevalença en un 
sexe (ex : el 80% de les persones 
afectades de fatiga crònica i fibromi-
àlgia són dones) 

Malalties úniques en un sexe (ex : les 
relacionades amb la reproducció) 

Diferències per raó de sexe en l’edat 
d’inici, la simptomatologia o la res-
posta al tractament i pronòstic (ex : 
els atacs de cor poden presentar 
símptomes diferents en els homes i 
en les dones) 

Diferències en l’expressió dels estats 
de salut/malaltia (ex : comportaments 
derivats dels estereotips de gènere) 

Desigualtats de gènere en l’accés als 
recursos socioeconòmics que incidei-
xen en la salut (ex : càrrega familiar i 
ansietat, exposició a riscos laborals 
diferents, desigual temps disponible 
per a fer exercici físic) 

Desigualtats o biaixos de gènere en 
l’atenció sanitària (ex : desigual temps 
d’espera per a rebre un diagnòstic; 
manca de formació del personal sa-
nitari sobre el cos de les dones i el de 
les persones trans o sobre la sexuali-
tat lèsbica) 

Font: Ruiz Cantero (2018) 

Sempre que el públic objectiu sigui un o més grups de la població, la 
resposta sobre la pertinença de gènere d’una norma serà positiva (ve-
geu l’annex 8 5)  Així mateix, cal tenir en compte com la regulació dels 
diversos sectors pot afectar de manera diferent, sigui directament o in-
directa, els diferents grups de la població  Per exemple, les normes que 
regulen l’accés a recursos (ex : ajuts o composició dels òrgans) tenen 
un impacte directe en l’estatus de les dones i dels homes  Així mateix, la 
regulació dels mitjans de provisió de certs recursos o serveis (ex : pro-
cediment per a la qualificació d’empreses o incentius per a determinats 
projectes) pot impactar indirectament en les persones beneficiàries com 
a treballadores o usuàries (EIGE, 2017: 14) 

Documentar les diferències i les desigualtats de gènere existents en 
l’àmbit sectorial de la iniciativa legislativa en qüestió resulta clau per a la 
determinació de la seva pertinença de gènere, especialment pel que fa 
als criteris de participació, recursos, normes i valors socials, i drets, tal 
com recull la taula 3 5  
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Taula 3.5. Exemples: detecció de diferències i desigualtats de gènere

Participació: composició del públic objectiu de la llei i representació de dones 
i homes en els càrrecs de decisió de l’àmbit de política sectorial 
Recursos: temps, informació, diners, nivell educatiu, ocupació, accés a la tec-
nologia o accés als serveis públics 
Normes i valors socials: divisió sexual del treball remunerat (mercat laboral) 
i no remunerat (tasques domèstiques i de cura), estereotips i rols socials que 
afecten les actituds, els comportaments o les expectatives de dones i homes 
Drets: discriminació directa, indirecta o múltiple en l’exercici dels drets hu-
mans (civils, polítics o socials, incloent-hi el dret a una vida lliure de violències), 
amb atenció als biaixos de gènere de les administracions i del sistema legal, 
judicial o socioeconòmic 

Exemple 1: La major part de les persones que treballen a temps parcial són 
dones  Les dones dediquen de mitjana el doble de temps que els homes a 
activitats domèstiques i de cura no remunerades  Aquestes diferències afec-
ten la participació de dones i homes (taxa d’ocupació en el mercat laboral) i 
la distribució dels recursos (temps, oportunitats professionals o ingressos)  
Les normes i els valors socials condicionen tant la tria dels estudis i les car-
reres professionals com la distribució de les tasques i responsabilitats a les 
llars  Les diferències de drets associats al treball a temps complet i al treball a 
temps parcial repercuteixen, doncs, de manera desigual en les dones i en els 
homes  Així, doncs, la regulació del treball remunerat, dels subsidis de des-
ocupació o de les pensions no és neutra al gènere 

Exemple 2: Les dones utilitzen el transport públic amb més freqüència que 
els homes, tant en desplaçaments individuals com per a acompanyar altres 
persones  La desigualtat en la distribució de recursos (menor accés de les 
dones al cotxe privat) té a veure, en bona mesura, amb com les decisions 
sobre l’ús del cotxe familiar es veuen influïdes per les normes i els valors so-
cials respecte a la importància atribuïda a les necessitats dels homes i a les 
necessitats de les dones  La participació de dones i homes en els espais 
de presa de decisions del sector del transport està desequilibrada  Per 
aquests motius, les lleis que regulen el transport públic i privat o les políti-
ques actives d’ocupació en aquests sectors tampoc són neutres al gènere 

Font: Comissió Europea (1997: 6) 

Fase 2:  
Avaluar l’impacte de la llei 

proposada sobre la igualtat 
de gènere Un cop recomptades (és a dir, documentades), cal que les diferències 

i les desigualtats de gènere comptin (és a dir, importin)  Atès que les 
lleis, les polítiques, els programes o els serveis públics no són neu-
tres al gènere, cal avaluar quins efectes desitjats i no desitjats poden 
tenir en les dones i en els homes, atenent també la seva diversitat, 
amb l’objectiu d’eliminar els possibles efectes discriminatoris i garantir 
l’equitat  Aquesta anàlisi ex ante de les iniciatives legislatives compara 
i avalua quantitativament i qualitativament, segons criteris rellevants de 
gènere, la situació actual i la situació prevista a partir de la introducció 
de la llei, tot estimant-ne els efectes (positius o negatius) per a la igual-
tat de gènere (Comissió Europea, 1997; ICD, 2005: 30)  La taula 3 6 
proporciona, per a diferents àmbits sectorials, una sèrie de preguntes 
que contribueixen a determinar l’impacte de gènere d’una iniciativa le-
gislativa 
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Taula 3.6. Preguntes rellevants al gènere per a diferents sectors de política

Vida professional: La proposta afecta de manera diferent la posició de les dones 
i dels homes en el mercat laboral? Té conseqüències diferents per a l’ocupació, 
les condicions d’ocupació, la remuneració o les condicions laborals en sectors 
dominats per dones i homes? Es preveuen accions específiques per a garantir la 
contractació i el desenvolupament professional de les dones? Es pretén corregir 
la segregació ocupacional? Es facilita la conciliació? Es preveuen mesures per 
a fomentar la corresponsabilitat en les tasques de cura entre dones i homes?

Empreses i indústria: La proposta té un efecte diferent sobre les empreses de sec-
tors dominats per dones o per homes o sobre empreses de diferent grandària? La 
proposta reforça les oportunitats empresarials per a ambdós sexes? Es preveuen 
mesures especials per a donar suport a l’emprenedoria de les dones? S’han pre-
vist mesures per a garantir la paritat en els òrgans de decisió?

Educació: La proposta promou les oportunitats educatives i el desenvolupa-
ment professional d’ambdós sexes? S’han previst mesures especials per a 
pal·liar la segregació horitzontal en l’educació (estudis molt feminitzats i estu-
dis molt masculinitzats)?

Serveis públics: S’han tingut en compte les diferents necessitats d’ajuts i ser-
veis públics que poden requerir els homes i les dones? S’han previst mesu-
res especials per a garantir que tant les dones com els homes rebin aquests 
ajuts i serveis?

Benestar i salut: La proposta té un impacte diferent en la salut mental o física i 
en el benestar de dones i homes? S’han tingut en compte les diferències en els 
factors de risc per a la salut i el benestar de dones i homes? La proposta re-
dueix les diferències en l’atenció sanitària que reben dones i homes? És equi-
tativa la promoció dels serveis culturals i esportius més utilitzats per les dones 
i pels homes?

Seguretat: La proposta té efectes diferents sobre la seguretat que experimen-
ten les dones i els homes? S’han considerat els diferents riscos de seguretat 
per a dones i homes a casa, a la feina i als espais de lleure? Quines mesu-
res s’han previst per a erradicar la violència contra les dones? S’han tingut en 
compte les necessitats d’ambdós sexes quant a estructura comunitària, pla-
nificació del transport o accessibilitat?

Font: Adaptat del Govern de Finlàndia (2013: 22-23) 

Preguntar-se si els objectius i les accions que recull una iniciativa legis-
lativa han previst les diferents situacions i demandes de dones i homes i 
si la seva implementació pot contribuir a l’eliminació de la desigualtat es-
tructural és rellevant per a aconseguir canvis tant en les necessitats pràc-
tiques més immediates com en les qüestions estratègiques que afecten 
el funcionament de la societat  Sobre la distinció entre necessitats pràcti-
ques i qüestions estratègiques, podeu veure la taula 3 7 

Taula 3.7. Incidència sobre la igualtat de gènere de les iniciatives legislatives

Necessitats pràctiques Qüestions estratègiques

Distribució desigual de la riquesa 

Diferents usos del temps 

Percepció de seguretat de les dones 

Diferent taxa d’ocupació i segregació 
de gènere del mercat laboral 

Riscos psicosocials sobre la salut ba-
sats en el gènere 

Rols i estereotips de gènere 

Violències contra les dones 

Distribució del treball remunerat i del 
treball no remunerat 

Composició de gènere dels òrgans 
de presa de decisions o dels espais 
de participació social i política 

Dret al propi cos 

Font: EIGE (2017: 15); OSCE-ODIHR (2017: 22) 

Les compareixences d’entitats de la societat civil que treballen en l’àmbit 
de la igualtat de gènere i d’expertes en aquesta matèria resulten clau per a 
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reforçar el treball de les comissions en l’elaboració del diagnòstic, la identi-
ficació de la pertinença de gènere d’una llei i el seu impacte de gènere, mit-
jançant l’aportació de dades i indicadors, expertesa tècnica i experiència  

Fase 3:  
Revisar la llei proposada amb 

perspectiva de gènere A partir dels resultats i de les conclusions d’aquesta avaluació prospecti-
va, s’elabora un informe d’impacte de gènere, l’estructura del qual es pre-
senta en la taula 3 8  En aquest informe es vincula la iniciativa legislativa 
amb els objectius d’igualtat del marc normatiu i orientador de l’àmbit sec-
torial corresponent (vegeu l’annex 8 1), es presta atenció a aspectes for-
mals i metodològics com ara l’ús inclusiu del llenguatge (vegeu l’annex 8 3) 
i la participació de grups de dones o feministes i d’altres persones ex-
pertes en gènere en el procés d’elaboració de la norma, i es determina 
l’impacte sobre la igualtat de gènere de la norma  Si es conclou que pot 
repercutir negativament en la igualtat, sigui produint, mantenint o reforçant 
la desigualtat existent, caldrà fer propostes de modificació del text  Entre 
les propostes de millorament hi podem trobar aquelles que pretenen fer 
explícits els objectius d’igualtat de gènere que hauria d’incloure la llei, l’as-
signació clara d’autoritats o organismes responsables d’executar-los i dels 
corresponents recursos pressupostaris, l’establiment d’indicadors de se-
guiment i d’avaluació dels resultats, el règim sancionador, l’ús inclusiu del 
llenguatge i la incorporació, si escau, de mesures d’acció positiva (vegeu 
l’annex 8 4) 

L’informe d’impacte de gènere s’ha d’elaborar un cop s’hagi constituït 
la ponència i s’hagin celebrat les compareixences  S’ha de donar prefe-
rència a la substanciació de les compareixences de les entitats de dones, 
els organismes competents en polítiques d’igualtat i les persones exper-
tes en igualtat de gènere i no-discriminació, amb l’objectiu de poder co-
mençar a elaborar aquest informe a partir de les potencials mancances 
del text quant a igualtat de gènere i no-discriminació  Així mateix, l’infor-
me d’impacte de gènere ha de recollir el marc normatiu en matèria d’igual-
tat (internacional, comunitari, constitucional, estatutari i de dret comparat) 
que afecta la futura norma identificat en el dossier legislatiu que elabo-
ri la Direcció d’Estudis Parlamentaris  L’informe d’impacte de gènere serà 
elaborat per un tècnic o tècnica de redacció normativa adscrit a l’Ofici-
na d’Igualtat, en col·laboració amb el Departament d’Assessorament Lin-
güístic del Parlament i sota la supervisió del lletrat o lletrada assignat a la 
comissió que impulsa la proposició de llei  Provisionalment, mentre no es-
tigui incorporada aquesta taula, l’informe d’impacte de gènere ha d’ésser 
elaborat pel lletrat o la lletrada de la comissió que tramita la norma 

En el cas dels projectes de llei, és preceptiu que el Govern elabori i 
aporti als treballs de la ponència l’informe d’impacte de gènere  L’òrgan 
responsable d’elaborar-lo és l’Institut Català de les Dones, tal com esta-
bleixen l’article 36 3 b de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presi-
dència de la Generalitat i del Govern, i la disposició final primera de la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes  Atès que 
aquests informes d’impacte de gènere no sempre són favorables –per 
exemple, l’any 2019 el 19% van ésser desfavorables (ICD, 2019)–, la tra-
mitació parlamentària dels projectes de llei ha d’assegurar que es corre-
geixen els dèficits detectats en la dimensió de gènere de la norma  
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Taula 3.8. Estructura dels informes d’impacte de gènere 

Breu descripció de la norma analitzada

Vinculació amb els objectius d’igualtat de gènere del marc normatiu (català, es-
tatal i internacional) i del marc orientador (plans, programes, etc )

Anàlisi d’aspectes formals i metodològics

 – Ús inclusiu del llenguatge
 – Participació de grups de dones o feministes i d’altres persones expertes en 
gènere en l’elaboració de la norma 

Anàlisi d’impacte de gènere

 – Diagnòstic sobre l’àmbit d’actuació (dades i indicadors de gènere)
 – Identificació de la pertinença de gènere
 – Anàlisi del grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en el projecte 

Valoració global de l’impacte de gènere

 – Balanç: reproductor o transformador de desigualtats 
 – Recomanacions i propostes de revisió

Font: Adaptat de la metodologia emprada per l’ICD (2005) i l’Ajuntament de Barcelona (2020) 

De manera sintètica, la taula 3 9 proporciona, a mode de llista de con-
trol (checklist), una sèrie de preguntes rellevants per a avaluar la pertinen-
ça de gènere de les iniciatives legislatives i el seu impacte sobre la igualtat 
efectiva de dones i homes, mentre que la taula 3 10 ofereix un exemple 
de proposta de modificació d’una llei amb perspectiva de gènere 

Taula 3.9. Llista de control: la perspectiva de gènere en les iniciatives 
legislatives
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e S’han emprat dades desagregades per sexe i indicadors de gène-

re? S’ha aplicat l’enfocament interseccional en la recollida i l’anàlisi 
de les dades i dels indicadors?

Qüestionar la suposada neutralitat: quines diferències entre dones i 
homes hi ha (quant a drets, normes i valors, recursos o participació) 
en l’àmbit que regula la norma?

S’ha recollit l’expertesa de les associacions de dones i d’altres ex-
pertes en polítiques de gènere?
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a Quins objectius d’igualtat de gènere es troben en el marc normatiu 
i el marc orientador de l’àmbit sectorial de la llei?

Com contribuirà la llei a la igualtat de gènere? Quin és l’impacte o 
quins són els canvis esperats sobre les necessitats pràctiques i les 
qüestions estratègiques que sostenen les relacions de gènere?
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e S’explicita el marc normatiu de referència en matèria d’igualtat en l’ex-

posició de motius? Es menciona la igualtat de gènere en el preàmbul, 
en la definició del context de la llei o en els seus objectius?

Queden els objectius d’igualtat de gènere adequadament reflectits 
en l’articulat de la norma?

S’especifiquen les autoritats o els organismes responsables d’executar 
els objectius d’igualtat de gènere i de supervisar-ne la implementació?

Conté la norma objectius concrets i mesurables amb relació a la 
igualtat?

S’identifiquen els indicadors de seguiment i d’avaluació dels resul-
tats i, si escau, el corresponent règim sancionador?

Es proposen accions positives, si escau, per a corregir els desequilibris?

S’inclouen les previsions pressupostàries oportunes per a garantir 
l’assoliment dels objectius d’igualtat de gènere de la norma?

Es fa un ús inclusiu del llenguatge al llarg del text?

Font: Adaptat d’EIGE (2017: 14-17), PNUD (2007: 12-17) i ICD (2005: 34-37) 
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Un altre mecanisme que preveu el Pla d’igualtat (acció 4 4) per a refor-
çar la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere és l’elaboració 
d’esmenes de transversalitat de gènere (ETG) per part de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones i Feminismes (CIPF)  La CIPF adreçarà un es-
crit a la mesa de la comissió que treballa la iniciativa legislativa per tal 
que l’admeti, el qualifiqui jurídicament i en doni coneixement a la resta 
de membres de la comissió  L’escrit ha d’incloure les ETG elaborades, 
les quals s’han de centrar exclusivament en el component de gènere del 
projecte o proposició de llei en qüestió  La mesa de la CIPF ha d’infor-
mar regularment els membres de la Xarxa de Transversalitat de Gènere 
sobre les ETG presentades  

Taula 3.10. Exemple: proposta de modificació d’una llei amb perspectiva de gènere (Llei 1/2003, 
d’universitats)
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e Les universitats produeixen dades desagregades per sexe pel que fa a la composició de l’alumnat, el perso-
nal d’administració i serveis (PAS) i el personal docent i investigador (PDI), però hi ha un dèficit notable d’indi-
cadors de gènere, incloent-hi els relacionats amb processos i pràctiques (polítiques de docència, de recerca 
o de contractació de personal)  A més, el dèficit de dades amb enfocament interseccional impedeix avaluar 
la situació de les persones travessades per diferents eixos de desigualtat  Per exemple, es desconeix quan-
tes persones trans o persones en condició de racialització cursen estudis de grau o integren la plantilla de 
les universitats 

En l’àmbit d’universitats, s’observen moltes diferències i desigualtats  Se’n destaquen aquí alguns exemples:

 – Participació: Més dones que homes estudiants i PAS, però més homes que dones entre el PDI  Prevalença 
de titulacions amb una elevada taxa de feminització i de titulacions amb una elevada taxa de masculinitza-
ció (segregació horitzontal)  Sostre de vidre en la carrera acadèmica (proporció molt baixa de catedràtiques) 
i manca de paritat en els òrgans de govern de les universitats (segregació vertical)  Les estructures d’igualtat 
(unitats o observatoris d’igualtat i comissions d’igualtat) ocupen un lloc perifèric en l’esquema organitzatiu 
de les universitats i tendeixen a estar infradotades de recursos materials i humans 
 – Recursos: Els projectes liderats per homes investigadors tenen una taxa d’èxit més elevada en les convo-
catòries d’ajuts i obtenen més finançament  Més homes guardonats amb doctorats honoris causa  Més 
dificultats d’accés a la universitat per a l’alumnat de famílies monoparentals, especialment per a les encap-
çalades per dones  Impacte més elevat de les dificultats de conciliació en la seva carrera acadèmica de les 
dones PDI o en la carrera de gestió de les dones PAS  La taxa de graduació és superior en les dones estu-
diants, però la taxa d’ocupabilitat en acabar els estudis és més alta entre els homes estudiants  Escàs su-
port als estudis de gènere en les convocatòries públiques de projectes de recerca 
 – Normes i valors: L’androcentrisme i la ceguesa al gènere de la docència i de la recerca fan que les dones si-
guin negligides com a subjectes d’estudi, com a protagonistes dels esdeveniments històrics analitzats i com 
a productores de coneixement  Això comporta una transmissió del coneixement esbiaixada i parcial, posa 
en risc la generalització dels resultats de les investigacions, limita la capacitat de pensament crític i esbiaixa 
les competències professionals de l’alumnat  Els criteris de mèrit i d’objectivitat estan definits a partir de les 
experiències vitals dels homes, els quals es prenen com la «norma»  
 – Drets: Els biaixos implícits de gènere que sovint s’amaguen rere els processos de contractació i de pro-
moció comporten una discriminació indirecta (o múltiple) envers les dones  El sexisme, la violència mas-
clista i la  LGBTI-fòbia es manifesten també en l‘àmbit universitari  Tot i que l’alumnat trans o amb identitat 
de gènere no binària pot sol·licitar utilitzar el seu nom sentit un cop s’ha matriculat a una universitat, en la 
fase de preinscripció el qüestionari inclou només una variable binària  Hi ha una baixa institucionalització 
de les mesures de conciliació que van més enllà dels permisos que estableix la legislació laboral general 

Fonts: CIC (2020); Pastor i Pérez-Quintana, 2019; Pastor et al., 2020; Puy, 2018; 
Verge i Cabruja, 2017 
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Taula 3.10. Exemple: proposta de modificació d’una llei amb perspectiva de gènere (Llei 1/2003, 
d’universitats)
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a Són nombrosos els objectius d’igualtat que s’han anat incorporant al marc normatiu i al marc orientador de 
l’àmbit sectorial de la llei:

 – Internacional: La Plataforma d’Acció de Beijing (Nacions Unides, 1995) defineix la igualtat en l’educació com 
un eix d’actuació prioritari, emfasitzant entre altres aspectes la garantia d’accés i la retenció de les dones en 
l’ensenyament superior i la correcció dels biaixos de gènere en els plans d’estudi  L’Agenda 2030 de Desen-
volupament Sostenible inclou un objectiu específic dedicat a la igualtat de gènere (ODS núm  5) que abasta 
tots els nivells educatius, i l’objectiu dedicat a la qualitat a l’educació (ODS núm  4) recull la transversalitat de 
gènere, com també ho fa la UNESCO en tots els seus programes  El Comitè CEDAW (Convenció per a l’Elimi-
nació de totes les Formes de Discriminació envers les Dones) ha recordat en reiterades ocasions que les ac-
cions positives en l’àmbit de l’educació són un instrument clau per a assolir la igualtat de gènere 
 – Comunitari: D’ençà de l’any 1998, tots els programes marc de recerca han incidit en la participació de les 
dones en la producció del coneixement científic i en la correcció dels biaixos en la producció del coneixe-
ment, i han promogut que la recerca abordi les realitats tant dels homes com de les dones, i també les rela-
cions de gènere  Així mateix, la igualtat de gènere és un dels sis pilars del European Research Council i un 
principi fonamental de la European Research Area  En el context de transició cap a l’Espai Europeu d’Edu-
cació Superior, la reforma va incloure el manament d’incorporar els estudis de gènere en els graus universi-
taris (Comunicat de Berlín de 2003, Consell de Ministres d’Educació) 

 – Estatal: La Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gè-
nere, estableix que les universitats han d’incloure i fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació en igualtat 
i no-discriminació de forma transversal (article 4)  La Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efec-
tiva de dones i homes, indica que les universitats han de fomentar l’ensenyament i la recerca sobre el significat i 
l’abast de la igualtat entre dones i homes (article 25) i que han d’adoptar plans d’igualtat (article 46)  

La Llei orgànica 4/2007, del 12 d’abril, que modifica la Llei 6/2001, del 21 de desembre, d’universitats, estableix 
la creació d’unitats d’igualtat (disposició addicional dotzena), i també la paritat en els òrgans de govern col·le-
giats (article 13), incloent-hi les comissions de selecció dels concursos (article 62)  També estableix ajuts per a 
les estudiants que han patit violència de gènere (disposició addicional quarta)  La Llei 14/2011, de la ciència, la 
tecnologia i la innovació, estableix el foment de la perspectiva de gènere en la recerca com a categoria trans-
versal i de la presència equilibrada de dones i homes en tots els àmbits del sistema de ciència, tecnologia i 
innovació (disposició addicional tretzena) 

 – Català: La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, dedica l’article 28 a les univer-
sitats  S’hi estableix la transversalització de la perspectiva de gènere en el currículum dels programes de 
grau i de postgrau de tots els àmbits de coneixement i en l’activitat acadèmica i de recerca; la formació del 
personal en matèria de perspectiva de gènere; l’adopció d’accions per a garantir la igualtat efectiva de do-
nes i homes en la carrera del PDI i del PAS; la representació equilibrada de dones i homes en els òrgans col-
legiats i a tots els nivells de presa de decisions; la realització d’accions per a equilibrar la presència de tots 
dos sexes en totes les disciplines, especialment en aquelles en què un dels dos sexes es troba significati-
vament infrarepresentat; l’adopció de polítiques de prevenció i d’abordatge de les conductes d’assetjament 
sexual i per raó de sexe, i el retiment de comptes davant els organismes públics responsables de la políti-
ca universitària respecte al grau de compliment dels objectius que estableix aquest article  D’altra banda, lla 
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interse-
xuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, estableix, en l’article 13, que les universitats han 
de promoure mesures de protecció, de suport i de recerca per a la visibilitat de les persones LGBTI i des-
envolupar mesures per a la no-discriminació i la sensibilització en l’entorn universitari, i, en l’article 12, que el 
respecte a la diversitat sexual i afectiva i a la identitat de gènere han d’ésser tinguts en compte en els mate-
rials educatius 

Una llei d’universitats pot contribuir a avançar en la igualtat de gènere a través de diferents impactes, que inci-
deixen tant en les necessitats pràctiques com en les qüestions estratègiques  Exemples:

 – Necessitats pràctiques: Més dificultats per a la promoció professional de les dones, especialment d’aque-
lles amb responsabilitats de cura  Desigualtat en l’accés als llocs de presa de decisions  Manca de mesures 
de conciliació i d’accions positives adequades a les especificitats de la carrera acadèmica i al funcionament 
de les universitats  Situacions de sexisme quotidià a les aules i agressions masclistes i LGBTI-fòbiques de 
diferent tipus en els tres col·lectius de la comunitat universitària  Baixa consideració i visibilitat de la recerca 
en estudis de gènere, que sovint es concep com a «ideològica»  
 – Qüestions estratègiques: Manca de referents per a les dones i les persones LGBTI i creació d’imaginaris 
simbòlics en què l’expertesa acadèmica s’associa a la masculinitat  Els estereotips i rols de gènere influeixen 
de manera cabdal en la selecció dels estudis  Els biaixos de gènere i les discriminacions indirectes o múlti-
ples afecten tots els àmbits professionals com a resultat d’una docència i una recerca que no atenen les ne-
cessitats i experiències del conjunt de la població i que negligeixen el coneixement sobre les dones i sobre 
les relacions de gènere  Funcionament de les universitats a partir de criteris androcèntrics  
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Taula 3.10. Exemple: proposta de modificació d’una llei amb perspectiva de gènere (Llei 1/2003, 
d’universitats)
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L’exposició de motius de la Llei 1/2003 no fa cap referència al marc normatiu en matèria d’igualtat de gènere  
La igualtat s’inclou com un objectiu del sistema universitari de Catalunya (article 3 1 b), la igualtat d’oportunitats 
en l’accés i la permanència en la universitat és un principi informador (article 4 h) i es prohibeix la discriminació 
per raó de gènere o orientació sexual (article 37 1 b)  No obstant això, la llei no menciona de manera explícita 
la igualtat de dones i homes i, quan es fa referència a la igualtat d’oportunitats, es menciona l’alumnat però no 
el PAS ni el PDI 

Tot i que la disposició addicional onzena mana l’establiment de mesures de conciliació de la vida laboral i fami-
liar i que la disposició addicional dotzena dona instruccions per a l’extensió dels contractes en cas de paternitat 
o maternitat, la norma no conté cap mesura d’acció positiva per a corregir les situacions desiguals de partida 
de dones i homes  Cal subratllar que el fet de tenir fills o filles penalitza fonamentalment la carrera acadèmica 
de les dones, però no la dels homes 

Si bé és cert que la disposició addicional vuitena, sobre la perspectiva de gènere, recalca que «les universitats 
han de promoure accions per a assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en tots els àmbits univer-
sitaris», la resta de l’articulat de la llei ignora totalment aquest principi d’actuació dels poders públics  Aquesta 
redacció tan genèrica i feble de la disposició – què implica «promoure accions»? – no permet d’identificar-ne 
mesures específiques, amb objectius concrets i quantificables, fet que dificulta l’atribució de responsabilitats en 
la implementació i en l’avaluació dels resultats  

En el text de la llei no es fa un ús prou inclusiu del llenguatge (per exemple, «els professors» en lloc de «el pro-
fessorat») 

En conjunt, els dèficits d’aquesta llei comporten una reproducció de les desigualtats de gènere 

Propostes (a tall d’exemple):

Definició de mesures de conciliació que s’adeqüin a les especificitats de la carrera acadèmica i de l’organitza-
ció de l’estructura universitària 

Inclusió de mesures d’acció positiva per a posar fi a les bretxes de gènere observades en els diferents col·lec-
tius de la comunitat universitària 

Les mesures per a promoure l’accés de més dones als estudis tecnològics i científics haurien d’acompanyar-se 
amb mesures que promoguin l’accés de més homes als estudis relacionats amb l’àmbit de la cura (magisteri, 
infermeria, educació social, etc ) 

Inclusió de contingut relacionat amb la transversalitat de gènere en el temari dels concursos del personal al 
servei de les universitats 

Adopció de mesures per a la contractació de persones trans 

Establiment d’ajuts per a la recerca en estudis de gènere i de les dones, i també en estudis sobre el col·lectiu 
LGBTI 

Dotació adequada de personal i de recursos materials a les unitats o els observatoris d’igualtat de les universitats 

Ampliació de la gratuïtat de matrícula a tots els supòsits de violència masclista que recull la Llei 5/2008, i tam-
bé a les famílies monoparentals 

Ús inclusiu del llenguatge al llarg de tot el text 

Inclusió en l’articulat de la llei de totes les disposicions relatives a la igualtat de gènere en l’àmbit universitari 
que recull el marc normatiu vigent (tant d’universitats com d’igualtat), amb verbs que remarquin l’obligatorietat 
d’implementar-les 

Establiment d’indicadors de seguiment i d’avaluació de diagnòstic i de resultats en matèria d’igualtat de gène-
re, amb un enfocament interseccional i una indicació clara dels organismes encarregats de supervisar-los, in-
cloent-hi les agències d’avaluació de la qualitat del sistema universitari (acreditacions del professorat, qualitat 
de les titulacions, etc ) i del sistema de recerca  

Establiment d’un règim de sancions per incompliment dels objectius d’igualtat en l’àmbit universitari 
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3.2. Control ex ante 
del projecte de llei 
de pressupostos La distribució dels recursos econòmics entre dones i homes «és un dels 

criteris fonamentals que ens indica fins a quin punt una societat és equi-
tativa o no en termes de gènere» (Ajuntament de Barcelona, 2020: 8)  Per 
aquest motiu, el disseny amb perspectiva de gènere dels pressupostos i 
de la fiscalitat és imprescindible  Donar per suposat que els pressupos-
tos o la fiscalitat són neutres al gènere o assumir que tindran una mateixa 
afectació en dones i homes, malgrat les diferents situacions de partida i 
necessitats, acaba reforçant les desigualtats 

Els pressupostos públics estableixen criteris de redistribució de la ren-
da i donen prioritat a uns objectius polítics determinats  Per tant, cal que 
adjudiquin els recursos tècnics i pressupostaris necessaris per a les me-
sures d’igualtat, tant per a les específiques com per a les integrades en 
polítiques generals (ICD, 2005: 45)  És a dir, l’elaboració de pressupostos 
amb perspectiva de gènere afecta el conjunt de programes; només així 
es pot «assegurar que les prestacions i l’impacte resultants responguin a 
les necessitats de les dones i dels homes» (IPU, 2011b: 8)  L’objectiu d’a-
quest enfocament «és la reestructuració tant dels ingressos com de les 
despeses per a promoure la igualtat de gènere en tots els nivells del pro-
cés pressupostari» (Consell d’Europa, 2005: 10), i comporta, si escau, «la 
redefinició de les prioritats i la reassignació de la despesa» (Parlament Eu-
ropeu, 2002)  

Una anàlisi del pressupost amb perspectiva de gènere demostra fins 
a quin punt es tenen en compte les necessitats de dones i homes, in-
cloent-hi les que es deriven dels rols de gènere, especialment d’aquells 
rols que provoquen una diferent participació en el treball remunerat i en el 
treball no remunerat, tal com exemplifica la taula 3 11  De manera desta-
cada, també permet d’avaluar com les decisions pressupostàries soste-
nen o no les polítiques d’igualtat i identificar els canvis necessaris en els 
programes de despesa i en la política fiscal per a avançar en la igualtat 
de gènere (EIGE, 2019: 6-7) 

Taula 3.11. La «falsa economia» dels pressupostos cecs al gènere

El volum de recursos públics destinats als serveis socials determina la pres-
sió que s’exerceix sobre l’economia de cures  Quan s’apliquen retallades en 
aquests serveis, les famílies, i especialment les dones, acaben assumint més 
treball no remunerat  El resultat és la reducció de les possibilitats d’ocupació 
i de desenvolupament professional de les dones, amb un impacte significatiu 
sobre els drets derivats de la seguretat social (subsidis de desocupació, pen-
sions, etc )  La incorporació de l’economia de cures a les polítiques econò-
miques en general i a la pressupostació en particular suposa un enfocament 
més ampli i adequat de la valoració dels costos i dels beneficis del benestar 
(Consell d’Europa, 2005: 11) 

L’avaluació ex ante dels pressupostos públics des de la perspectiva de 
gènere forma part de la funció legislativa del Parlament, ja que els pres-
supostos inicien la seva tramitació com un projecte de llei  D’aquesta ma-
nera, la cambra ha de fer el control específic del compliment del que 
estableix l’article 17 1 de la Llei 17/2015 amb relació a les lleis de pressu-
postos, amb l’objectiu de valorar si els pressupostos de la Generalitat se-
ran reproductors o transformadors de les desigualtats de gènere:
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«Els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les so-
cietats i els organismes públics vinculats o que en depenen han d’incor-
porar en les memòries dels programes pressupostaris que s’integren en 
els pressupostos de la Generalitat les actuacions i els indicadors asso-
ciats per a adequar la despesa a les necessitats específiques de dones 
i homes amb la finalitat d’avançar en l’erradicació de les desigualtats  En 
aquest sentit, han de fer visible l’impacte diferenciat dels pressupostos 
sobre els homes i les dones, i integrar els objectius propis de la perspec-
tiva de gènere en els objectius dels pressupostos orientats a resultats »

D’una banda, dins el termini de presentació d’esmenes a la totalitat, 
en la compareixença de conselleres i consellers en la comissió respec-
tiva per a informar sobre el contingut del pressupost de cada departa-
ment i dels organismes i les entitats que en depenen, cadascuna de les 
comissions ha de vetllar perquè s’expliciti com els pressupostos inclo-
uen de manera transversal la perspectiva de gènere  D’altra banda, les 
diputades i els diputats han de comprovar que la memòria explicativa 
que acompanya el projecte de llei de pressupostos faci visible l’impacte 
de gènere dels pressupostos, tot identificant la vinculació entre els re-
cursos destinats i els seus efectes esperats en l’increment o la reducció 
de les desigualtats  Això implica que la memòria ha d’incloure l’anàlisi 
de com la provisió de serveis públics cobreix les prioritats i necessitats 
de les dones i dels homes, proporcionant les dades desagregades per 
sexe i els indicadors de gènere corresponents tant de les desigualtats 
existents en cadascun dels àmbits sectorials com de la distribució dels 
recursos pressupostaris entre homes i dones, amb atenció a la inter-
seccionalitat  La memòria també ha d’incloure el càlcul de la bretxa sa-
larial entre dones i homes en l’Administració de la Generalitat 

A més, les comissions parlamentàries han d’assegurar que els objec-
tius d’igualtat de gènere definits en els compromisos internacionals i en 
les lleis i els plans estratègics del país siguin identificables en els diferents 
programes de despesa  Es tracta, doncs, de quantificar els recursos 
pressupostaris que el conjunt de departaments del Govern tenen previst 
destinar a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i a l’erra-
dicació de les violències masclistes, incloent-hi els recursos que perme-
tran d’executar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere del 
Govern de la Generalitat de Catalunya (el pla vigent cobreix el període 
2019-2022)  En definitiva, es tracta d’avaluar la idoneïtat del pressupost i 
de les accions destinades directament o indirectament a l’equitat de gè-
nere (vegeu la taula 3 12) i, si escau, plantejar les esmenes oportunes 

Taula 3.12. Exemples d’accions directes i d’accions indirectes

Directes: Orientades a revertir les 
desigualtats entre dones i homes  

Indirectes: Orientades a incidir indi-
rectament en les dones i en els rols 
socials de gènere  

Exemple: La provisió d’una renda que 
completi la pensió de les dones que 
són cap de família monoparental 

Exemple: L’ampliació del volum de 
places públiques de llars d’infants o 
de centres de dia per a persones de-
pendents 

Font: Ajuntament de Barcelona (2020: 35) 

D’altra banda, la Comissió d’Economia i Hisenda ha d’assegurar que 
els pressupostos de la Generalitat prevegin la incidència sobre la igual-
tat de gènere dels ingressos públics, fent explícit com afecten les do-

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-estrategic-de-politiques-digualtat-de-genere-2019-2022
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-estrategic-de-politiques-digualtat-de-genere-2019-2022
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nes i els homes la càrrega fiscal dels impostos directes i indirectes, les 
taxes i els preus públics  També ha de prestar atenció a les considera-
cions de l’informe d’impacte de gènere elaborat per l’Institut Català de les 
Dones (ICD) sobre les mesures fiscals, financeres i administratives que 
acompanya el projecte de llei dels pressupostos  Finalment, aquesta co-
missió ha de vetllar perquè el disseny de la política macroeconòmica del 
Govern incorpori la perspectiva de gènere amb variables i models que 
tinguin en compte el seu impacte sobre la igualtat  

El treball per a la incorporació transversal de la perspectiva de gè-
nere en els pressupostos es resumeix amb preguntes clau en la taula 
3 13 

Taula 3.13. Qualificació i quantificació de la dimensió de gènere en els pressupostos

Compareixences en comissió Com s’ha incorporat la perspectiva de gènere al pressupost de cada departa-
ment i dels organismes i les entitats que en depenen? 

Avaluació de la memòria explicativa 
que acompanya el projecte de llei 
de pressupostos

Com es cobreixen les necessitats de les dones i dels homes? 

Quines dades desagregades per sexe i quins indicadors de gènere es propor-
cionen per a cadascun dels àmbits d’actuació sectorial i per a la distribució 
dels recursos pressupostaris?

Es presenten dades sobre les diferències salarials entre dones i homes en 
l’Administració de la Generalitat?

Quins objectius d’igualtat de gènere s’identifiquen en els diferents programes 
de despesa?

Es vinculen els recursos pressupostaris amb els seus efectes sobre la reduc-
ció de les desigualtats?

Quin volum global de recursos es destina a la promoció de la igualtat de gè-
nere i a l’erradicació de les violències masclistes?

Avaluació de la previsió d’ingressos 
públics

S’aporta una anàlisi sobre l’impacte de gènere de la càrrega fiscal (impostos 
directes, impostos indirectes, taxes i preus públics)?

S’han tingut en compte les consideracions de l’informe elaborat per l‘ICD so-
bre les mesures fiscals, financeres i administratives que acompanyen el pro-
jecte de llei de pressupostos?

Avaluació de la política 
macroeconòmica

Fins a quin punt el disseny de la política macroeconòmica incorpora la pers-
pectiva de gènere?

Es té en compte l’economia de cures en el seu disseny? Es preveuen accions 
per a publificar-la?

3.3. L’elaboració 
de les lleis 

específiques 
d’igualtat Les lleis específiques en matèria d’igualtat de gènere i no-discriminació 

són de dos tipus  Algunes lleis tenen un caràcter holístic, en tant que 
cobreixen una multiplicitat d’àmbits d’actuació, mentre que d’altres se 
centren en un àmbit concret, com ara les violències masclistes, l’equilibri 
treball-vida o la igualtat salarial  

Les iniciatives legislatives específicament orientades a la igualtat de gè-
nere no necessiten un informe d’impacte de gènere, atès que han estat ja 
dissenyades atenent les desigualtats de gènere i el seu objectiu principal 
és abordar-les (EIGE, 2017: 12)  
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No obstant això, en la seva elaboració cal considerar les qüestions se-
güents:
 – Redactar el text emprant verbs que subratllin la força normativa de les 

mesures  Per exemple, cal evitar verbs com promoure o fomentar, ja 
que es poden interpretar a la pràctica com a enunciats declaratius o 
meres recomanacions, cosa que dificulta l’operacionalització d’indica-
dors de seguiment i d’avaluació clars i concrets 

 – Incorporar al text totes aquelles mesures que compleixen els mana-
ments internacionals, comunitaris, constitucionals i estatutaris en ma-
tèria d’igualtat de gènere i de drets de les dones (vegeu l’annex 8 1) 

 – Incloure l’enfocament interseccional, atenent la diversitat de les do-
nes per a respondre a les seves diferents situacions, necessitats i con-
dicions de vulnerabilització (vegeu l’apartat 1 1 d’aquesta guia)  Per 
aquest motiu, la diversitat de les dones és un criteri clau en la sol·licitud 
de compareixences i en l’anàlisi dels indicadors de gènere que fona-
menten les mesures 

 – Establir les accions positives que resultin adequades en els diferents 
àmbits d’actuació de la llei (vegeu l’annex 8 4) 

 – Identificar explícitament els organismes públics o privats responsables 
de l’aplicació i de la supervisió de cadascuna de les mesures, així com 
els mecanismes de retiment de comptes als quals estaran subjectes 

 – Definir indicadors de seguiment i d’avaluació de les mesures, amb l’ob-
jectiu de garantir una supervisió adequada de l’aplicació  Quan es detec-
ti una bretxa de dades de gènere o d’interseccionalitat en un determinat 
àmbit d’actuació, caldrà incloure com a mesura en la llei la recollida de 
noves dades i indicadors específics, per tal de cobrir aquest dèficit 

 – Establir un règim sancionador que identifiqui amb nitidesa el tipus d’in-
fraccions, les sancions i els òrgans competents per a iniciar, instruir i 
resoldre els expedients, atenent els principis de diligència deguda i no 
revictimització  

 – Seguir les directrius sobre l’ús inclusiu del llenguatge en la redacció del 
text (vegeu l’annex 8 3) 
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4. Eines i 
processos per 
a incorporar la 
perspectiva de 

gènere en la 
funció de control 
Taula 4.1. Resum executiu: la perspectiva de gènere en la funció de control

Q
uè

Control de l’acció del Govern tenint en compte com l’estructura administrativa, les polítiques, els programes i els 
pressupostos públics permeten de fer avançar la igualtat de gènere o reprodueixen les desigualtats 

Q
ui Les comissions parlamentàries han de supervisar que la perspectiva de gènere s’incorpori degudament en la 

implementació de totes les accions de l’executiu en els temes que els són propis 

Les diputades i els diputats han de desenvolupar la capacitat de controlar l’actuació del Govern des de la pers-
pectiva de gènere 

Les lletrades i els lletrats, les gestores i els gestors parlamentaris i les assessores i els assessors lingüístics que 
acompanyen el treball de les comissions i del Ple han d’adquirir la competència tècnica necessària en la pers-
pectiva de gènere  

C
o

m Formació en perspectiva de gènere 

Control de la implementació de la legislació: recollida de dades desagregades per sexe i d’indicadors de gènere 
que puguin mesurar els canvis produïts i seguiment de la distribució de gènere de la despesa pública 

Control dels efectes de la legislació: anàlisis basades en el gènere i informes d’impacte de gènere ex post per 
a determinar com les lleis i els pressupostos han impactat en dones i homes i si han contribuït a avançar en la 
igualtat 

Q
ua

n En la compareixença en comissió de responsables del Govern 

En la preparació de preguntes al Govern a respondre per escrit o oralment en el Ple 

En la preparació d’interpel·lacions i de mocions 

En la preparació d’una proposta de resolució o declaració 

En el control del compliment de mocions i resolucions 

En la preparació de debats generals sobre l’acció política i de govern 

En la preparació de debats específics en Ple (plens monogràfics) o en comissió 

En l’avaluació ex post dels pressupostos 

En la preparació de la sol·licitud de compareixences 

4.1. La transversalitat 
de gènere en la 

funció de control Tal com subratlla la Unió Interparlamentària (IPU, 2017: 23), «la incor-
poració de la perspectiva de gènere no és només una eina clau per a 
promoure la igualtat, sinó també per a una supervisió efectiva»  Implica 
assegurar que la implementació de les lleis d’abast general no discrimi-
na les dones i les nenes de manera directa, indirecta o múltiple i que en 
la seva execució es tenen en compte els mandats internacionals i do-
mèstics en matèria d’igualtat (PNUD, 2017)  També comporta fer segui-
ment de la implementació adequada de les lleis específiques d’igualtat 
i revisar l’execució dels pressupostos públics des de la perspectiva de 
gènere (EIGE, 2018)  
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Un control efectiu de la implementació de la legislació i dels seus 
efectes amb perspectiva de gènere passa per cinc components bàsics: 
una recollida adequada de dades i d’informació; la inclusió de pregun-
tes rellevants en les compareixences de responsables governamentals; 
l’anàlisi dels processos i de les estructures que regeixen el funciona-
ment d’administracions, organismes i agències públiques; la supervisió 
dels pressupostos, i la contribució en forma de compareixences tant de 
les institucions amb un mandat específic en matèria d’igualtat de gè-
nere com de les entitats de dones i de persones expertes en gènere 
( Mousmouti, 2020b: 14; IPU, 2011b: 114) 

En primer lloc, una funció de control amb perspectiva de gènere ha 
de recollir dades desagregades per sexe i indicadors de gènere relle-
vants en l’àmbit de la llei o política sota escrutini  D’aquesta manera, 
en la formulació d’interpel·lacions i preguntes al Govern o en les com-
pareixences de responsables departamentals en comissió, cal assegu-
rar que se sol·licita de manera explícita l’aportació de dades sensibles al 
gènere i d’informació qualitativa o quantitativa relativa a la implementa-
ció de les lleis o polítiques públiques atenent la diversitat de la població 
beneficiària (l’edat, la situació de monoparentalitat, la condició de mi-
gració, l’etnicitat, les discapacitats, etc ) i relativa al seu impacte sobre 
la igualtat de gènere, tal com mostra la taula 4 2  Així mateix, la partici-
pació d’entitats de dones i d’expertes en gènere en aquest procés de 
recollida de dades i d’informació permet al poder legislatiu no depen-
dre exclusivament de les anàlisis i les interpretacions del poder executiu 
(IPU, 2017: 39) 

Taula 4.2. Exemple: indicadors de gènere en les polítiques d’habitatge

Proporció dels ingressos que destinen les dones i els homes a pagar la hipo-
teca o el lloguer  

Volum de dones que es troben en una situació d’emergència residencial pro-
vocada per la violència masclista 

Distribució per sexe de les persones afectades per desnonaments i execu-
cions hipotecàries 

Volum i proporció de dones i homes que accedeixen a habitatges de protec-
ció oficial o a altres ajuts públics en matèria d’habitatge segons el tipus de fa-
mília (biparental o monoparental) 

Tipus de llars més afectades per la pobresa energètica, amb atenció a la in-
tersecció del gènere amb altres eixos de desigualtat (migració, edat, diversitat 
funcional, etc ) 

Volum i proporció de dones i d’homes que hi ha entre les persones sense llar, 
amb una atenció especial a la situació de les persones trans 

En segon lloc, a l’hora de formular les preguntes a les autoritats i els 
responsables departamentals que compareguin davant les comissions 
respectives, en les interpel·lacions i preguntes que es formulin al Govern 
en el Ple o en la preparació dels debats de política general i dels plens 
monogràfics, cal fer transversal la perspectiva de gènere en els criteris 
bàsics de l’avaluació, com la rellevància, l’eficiència, l’impacte i la soste-
nibilitat (EIGE, 2020a), tal com s’indica en la taula 4 3 
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Taula 4.3. Criteris d’avaluació amb perspectiva de gènere

Rellevància La política ha contribuït de manera efectiva a la creació de condicions favo-
rables per a la igualtat de gènere? Ha respost a les necessitats pràctiques i 
estratègiques de les dones? Ha contribuït als compromisos i mandats polítics 
domèstics i de la Unió Europea en matèria d’igualtat de gènere? El tractament 
de les qüestions d’igualtat de gènere al llarg de la fase d’implementació ha es-
tat lògic i coherent? Els ajustaments duts a terme per a respondre a factors 
sobrevinguts (per exemple, crisi econòmica o nou govern) han influït en la si-
tuació de la igualtat de gènere?

Eficiència La implementació de la política ha estat eficient respecte a la igualtat de gè-
nere? S’han utilitzat els mitjans i els recursos de manera eficient per a acon-
seguir resultats en termes de millora en els beneficis tant per a les dones com 
per als homes? S’han assignat els costos i els beneficis equitativament?

Efectivitat Els resultats de la política han estat eficaços per a aconseguir la igualtat de 
gènere? S’han assolit els resultats i els impactes previstos i els beneficis han 
afavorit els grups-objectiu directes de dones i d’homes? S’han beneficiat les 
institucions, les organitzacions o els grups-objectiu indirectes de les interven-
cions orientades a la capacitació institucional en transversalitat de gènere?

Impacte Quin ha estat l’impacte dels resultats en la millora de la igualtat de gènere i 
dels drets de les dones (com ara la reducció de la violència masclista o una 
distribució més equilibrada del treball de cures no remunerat)? Quins impac-
tes no desitjats o inesperats (positius o negatius) s’han produït en les relacions 
de gènere?

Sostenibilitat Es preveu que els assoliments en matèria d’igualtat de gènere perdurin un 
cop s’esgoti el finançament? Fins a quin punt s’han fet seus els objectius 
de la política les persones beneficiàries? Fins a quin punt s’han abordat les 
qüestions estratègiques i han donat com a resultat una millora sostenible dels 
drets de les dones i de la igualtat de gènere? En quina mesura s’ha desenvo-
lupat i institucionalitzat la capacitat de transversalitzar el gènere a través de 
la política?

Font: EIGE (2020a) 

En tercer lloc, la perspectiva de gènere s’aplica també a l’impuls polític 
de l’acció de Govern, sigui a través de la presentació d’una moció subse-
güent a una interpel·lació, amb la qual la cambra manifesta la seva posició 
o fixa objectius i dona instruccions al Govern respecte a la qüestió deba-
tuda, o d’una resolució, per mitjà de la qual la cambra insta a fer deter-
minades actuacions  La taula 4 4 proporciona exemples d’interpel·lacions 
amb perspectiva de gènere, concretament en l’àmbit de la intel·ligència 
artificial, i la taula 4 5 dona un exemple de moció, específicament amb re-
lació a les polítiques de reconstrucció i de reactivació social i econòmica 
post-Covid 

Taula 4.4. Exemple d’interpel·lació: intel·ligència artificial i igualtat 
de gènere

El disseny i l’aplicació de la intel·ligència artificial no és neutra al gènere  A les 
desigualtats en recursos d’accés a la tecnologia (bretxa digital de gènere o fe-
minització de la pobresa) s’hi suma el desequilibri en la participació en el seu 
desenvolupament, ja que tant els estudis com les ocupacions relacionats amb 
la informàtica i les enginyeries estan molt masculinitzades  Això comporta que 
les necessitats de les dones siguin sovint negligides en el desenvolupament 
tecnològic  Les mancances en matèria de protecció contra el ciberassetja-
ment sexual o els biaixos de gènere que reprodueixen les aplicacions que 
empren la intel·ligència artificial comporten una vulneració dels drets de les 
dones, especialment de les dones en condició de racialització o amb sexuali-
tats o identitats de gènere no normatives 
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Taula 4.4. Exemple d’interpel·lació: intel·ligència artificial i igualtat 
de gènere

Els exemples de biaixos de gènere en els sistemes d’intel·ligència artificial són 
nombrosos (vegeu Gómez, 2019):

 – Els sistemes de reconeixement de veu i de parla i els sistemes de reconei-
xement facial funcionen pitjor en les dones que en els homes 
 – Les eines de reclutament basades en la mineria de textos hereten el biaix 
de gènere de les dades amb què s’entrenen 
 – El biaix de gènere és molt rellevant en aquelles aplicacions sensibles, com 
les relacionades amb la salut o la justícia penal  
 – Els motors de cerca a Internet proporcionen biaixos de gènere  Si cerquem 
«treball» o «anem de compres» en els motors de cerca d’imatges, solem 
trobar més fotos d’homes per a les primeres i més fotos de dones per a les 
segones, la qual cosa reprodueix els estereotips socials de gènere 

Exemples d’interpel·lacions al Govern en aquesta matèria:

 – Quins són els propòsits d’actuació del Govern sobre el biaix de gènere de 
les aplicacions que empren intel·ligència artificial?
 – Quina és la previsió d’actuació del Govern sobre els mecanismes i garan-
ties que cal establir perquè la intel·ligència artificial no produeixi biaixos de 
gènere i proporcioni resultats equitatius i justos tant per als homes com per 
a les dones?
 – Quins són els propòsits d’actuació del Govern sobre les garanties que cal 
exigir als operadors d’aplicacions que empren la intel·ligència artificial en 
matèria de protecció contra el ciberassetjament sexual?

Taula 4.5. Exemple de moció: impacte diferencial de gènere 
de la Covid-19

Les crisis econòmiques o mediambientals afecten de manera diferent les do-
nes i els homes (Comissió Europea, 2013; Gálvez-Muñoz i Rodríguez-Mo-
droño, 2012)  En el cas de les emergències sanitàries també s’observa un 
impacte diferencial de gènere  

 – Exposició al contagi: Tant el personal sanitari com els col·lectius professio-
nals que es dediquen a la cura de persones presenten una elevada taxa de 
feminització i de racialització, sovint amb un alt nivell de precarietat en els 
contractes i en les condicions laborals, com també és el cas dels serveis de 
neteja o els supermercats 
 – Teletreball: El teletreball és una quimera quan tanquen les escoles o els 
centres de dia i quan la reserva de treball de cures que representen les àvi-
es –i en menor mesura els avis– no està disponible perquè l’edat els con-
verteix en col·lectius de risc 
 – Exclusió social: La pèrdua d’ingressos perjudica especialment les famílies 
monoparentals encapçalades per dones  Les cambreres de pis i les treba-
lladores domèstiques, moltes d’elles dones migrades, sovint no són reco-
negudes com a empleades i, quan ho són, cotitzen moltes menys hores 
de les treballades; per tant, els ajuts socials no reflecteixen el treball real  
S’agreuja l’impacte del confinament en la solitud i el benestar de les perso-
nes grans que viuen soles, tres quartes parts de les quals són dones 
 – Violències masclistes i LGBTI-fòbiques: El confinament augmenta la vulne-
rabilitat davant d’aquestes violències a causa del major temps de convi-
vència amb l’agressor i de les majors dificultats per a demanar ajuda en 
aquesta situació excepcional de reclusió 
 – Salut sexual i reproductiva: Dificultats d’accés als serveis públics 

Fonts: EIGE (2020b); ONU Dones (2020); 
UMyC (2020); UAB (2020) 
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Taula 4.5. Exemple de moció: impacte diferencial de gènere 
de la Covid-19

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el [data], d’acord amb l’article 161 
del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’impacte diferencial de gènere de la pandèmia global de la Covid-19 
(ref  tram ), presentada per [nom i cognoms], del Grup Parlamentari de [nom 
del grup] 

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament, ha apro-
vat la següent

Moció

1  El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Recollir i publicar indicadors de gènere sobre l’impacte de la crisi sociosa-
nitària 

b) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les mesures de reactivació so-
cial i econòmica 

c) Destinar els recursos necessaris per a abordar les necessitats de les do-
nes i dels seus fills i filles que han patit violències masclistes des de l’inici de 
la pandèmia, així com les necessitats de les persones que hagin patit LGB-
TI-fòbia 

d) Dissenyar polítiques actives d’ocupació que considerin el diferencial de gè-
nere en les taxes d’ocupació, la temporalitat, el temps parcial i el grau de de 
precarització dels contractes 

e) Impulsar accions positives en els concursos de selecció i de promoció de 
les administracions públiques, incloent les universitats i els centres de recerca, 
que tinguin en compte l’impacte de la major càrrega de treball de cures assu-
mida per les dones d’ençà de l’inici de la pandèmia  

2  El Parlament de Catalunya demana al Síndic de Greuges que, d’acord 
amb l’article 57 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes, i d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 11/2014, 
del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, 
elabori un informe sobre les queixes rebudes relacionades amb les vulnera-
cions dels drets de les dones i de les persones LGBTI d’ençà de l’inici de la 
pandèmia  

En quart lloc, atès que la manera en què s’implementen les lleis o les 
polítiques públiques pot produir diferents biaixos i desigualtats, cal fer se-
guiment de fins a quin punt els departaments, les agències, les institu-
cions i els organismes públics incorporen la perspectiva de gènere en 
la seva política de recursos humans, en la composició i el funcionament 
dels seus òrgans de presa de decisions i en els seus processos de dis-
seny, aplicació i avaluació dels programes i serveis (Mousmouti, 2020a: 
19)  Si tenen un pla d’igualtat intern, cal demanar evidències del grau 
d’assoliment dels resultats previstos en les accions, incloent-hi les rela-
cionades amb la seva estratègia, les seves funcions i l’organització inter-
na  Si no disposen d’aquest instrument, cal instar-los a adoptar-lo, ja que 
difícilment els departaments, les agències, les institucions i els organis-
mes públics incorporaran de manera efectiva la perspectiva de gènere en 
la seva actuació si el seu mateix funcionament no es regeix per aquest 
principi 
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4.2. Control 
ex post dels 

pressupostos Una funció de control amb perspectiva de gènere inclou el control de la 
despesa pública des de la perspectiva de gènere, tal com recull l’article 
17 2 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes:

«L’Administració de la Generalitat, per a vetllar per la incorpora-
ció de l’impacte de gènere en les memòries dels programes pres-
supostaris que s’integren en els pressupostos de la Generalitat, ha 
d’impulsar la realització d’auditories de gènere sobre el compliment 
dels objectius incorporats en les memòries en els departaments, els 
organismes i les entitats del sector públic que en depenen a la fi de 
cada exercici pressupostari »

D’aquesta manera, quan les comissions parlamentàries supervisin 
l’execució dels programes pressupostaris de cada exercici, en l’àm-
bit sectorial que els sigui propi, requeriran les auditories de gènere 
de les memòries pressupostàries elaborades pel departament cor-
responent  Aquestes auditories han d’analitzar l’impacte de gènere de 
cadascun dels programes, identificar el grau d’assoliment dels objec-
tius programàtics en matèria d’igualtat de gènere que s’han desplegat, 
proporcionar informació sobre com han evolucionat els indicadors de 
gènere que mesuren els resultats obtinguts i concretar els recursos 
pressupostaris específics que s’hi han destinat  Per a acomplir aques-
ta tasca, les comissions parlamentàries poden consultar els informes 
anuals de la transversalitat de la perspectiva de gènere a la l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, elaborats per l’Institut Cata-
là de les Dones  

Els departaments del Govern han de tenir disponibles aquestes audi-
tories abans que s’iniciï la tramitació parlamentària del següent exercici 
pressupostari, per tal que la cambra pugui avaluar si l’Administració ha 
detectat adequadament els dèficits potencials i ha introduït millores en el 
nou cicle pressupostari (OCDE, 2018: 34)  En absència d’aquestes revi-
sions, caldrà presentar les esmenes oportunes a l’avantprojecte de llei de 
pressupostos 

Així mateix, la consulta amb entitats de dones i persones expertes en 
gènere permet de contrastar la informació aportada pel Govern amb al-
tres tipus d’evidències proporcionades en estudis acadèmics o amb els 
informes elaborats per les entitats de la societat civil a partir de la seva 
experiència en la provisió de serveis conveniats amb les administracions 
públiques 

L’avaluació ex post del pressupost ha de tenir en compte no només les 
despeses sinó també els ingressos, analitzant com els impostos, taxes i 
preus públics han pogut tenir un efecte diferenciat en les dones i en els 
homes, tal com il·lustra la taula 4 6  Finalment, també cal avaluar com les 
desviacions en els ingressos o en les despeses motivades per decisions 
de política macroeconòmica han incorporat o no la perspectiva de gè-
nere, amb l’objectiu d’identificar l’impacte que aquestes decisions hagin 
pogut tenir sobre les dones i sobre els homes, especialment en aquelles 
persones en condició de vulnerabilització  

http://dones.gencat.cat/ca/institut/pla_dones/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/pla_dones/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/pla_dones/
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Taula 4.6. Exemple: preus públics i igualtat de gènere

Les famílies nombroses de categoria especial (a partir de quatre fills o filles) 
estan exemptes de determinades taxes i a les famílies nombroses de catego-
ria general se’ls aplica una bonificació del 50%  Aquest és el cas de la matrí-
cula en les titulacions de graus universitaris, tal com estableix el decret que 
fixa anualment els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques 
de Catalunya  

En canvi, no poden accedir a l’exempció o la bonificació els fills i les filles de 
famílies monoparentals, malgrat que el cost de la matrícula té un impacte no-
table en la seva renda  Més de la meitat d’aquestes famílies està en risc de 
pobresa o d’exclusió social, i el 81% tenen una dona al capdavant (Taula del 
Tercer Sector, 2018) 

4.3. El control de 
les lleis específiques 

d’igualtat La funció de control dels parlaments implica també examinar els im-
pactes i identificar els canvis positius i negatius en matèria d’igualtat de 
gènere que han comportat les lleis, les polítiques i els programes espe-
cífics  

Control de la implementació 
i avaluació dels efectes El caràcter transversal dels manaments legislatius inclosos en les lleis d’i-

gualtat suposa que totes les comissions parlamentàries són correspon-
sables de controlar com la implementació de les iniciatives legislatives en 
matèria d’igualtat de gènere i de no-discriminació duta a terme pel Go-
vern i per les administracions i els organismes públics que en depenen 
contribueix a l’erradicació de les desigualtats o l’obstaculitza  En aquesta 
tasca resulten claus els indicadors de seguiment, d’avaluació i d’impacte 
corresponents 

Algunes comissions tenen un paper específic en la supervisió de les 
lleis d’igualtat  D’una banda, la Comissió d’Igualtat de les Persones i Fe-
minismes, com a comissió de seguiment especialitzada en les polítiques 
d’igualtat, de dones i LGBTI, ha de fiscalitzar la implementació de les lleis 
específiques d’igualtat i l’avaluació del volum i l’adequació dels recursos 
públics que es destinen a les actuacions del Pla estratègic de polítiques 
d’igualtat de gènere i del Pla interdepartamental de polítiques públi-
ques LGBTI vigent del Govern de la Generalitat  D’altra banda, aquesta 
tasca és compartida amb les comissions legislatives a les quals s’ads-
criguin les polítiques de dones i l’Institut Català de les Dones, i també les 
polítiques d’igualtat en el treball i les polítiques LGBTI i de no-discrimina-
ció  En la dotzena legislatura aquesta tasca de control ha correspost, res-
pectivament, a la Comissió d’Afers Institucionals i a la Comissió de Treball, 
Afers Socials i Famílies  

Simultàniament, la Comissió del Síndic de Greuges ha de supervi-
sar el tractament de les queixes i de les peticions relatives a la defen-
sa dels drets i de les llibertats fonamentals de les dones (article 57 de 
la Llei 17/2015) i del col·lectiu LGBTI (article 5 de la Llei 11/2014) que ha 
dut a terme el Síndic de Greuges, i també les seves actuacions d’ofici  

http://dones.gencat.cat/ca/institut/pla_dones/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/pla_dones/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/pla_interdepartamental/
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/lgbti/pla_interdepartamental/
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A més, el pla d’igualtat intern del Síndic de Greuges (aprovat el gener 
de 2019) preveu l’elaboració d’informes monogràfics i d’informes so-
bre el compliment de les funcions atribuïdes a les administracions pú-
bliques en tres lleis clau en aquesta matèria: un informe sobre els cinc 
anys de vigència de la Llei 11/2014, un informe sobre els cinc anys de 
vigència de la Llei 17/2015 i un informe sobre els deu anys de vigència 
de la Llei 5/2008 

A tall d’exemple, la taula 4 7 apunta les comissions responsables de 
controlar, junt amb la Comissió d’Igualtat de les Persones i Feminismes, 
la implementació de les mesures incloses en la Llei 5/2008 del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista 

Taula 4.7. Exemple: control de la implementació de la legislació i de les 
polítiques públiques contra les violències masclistes

Mesures Comissió responsable

Coeducació/perspectiva de gènere 
en la formació dels diferents nivells 
educatius i capacitació professional

Educació; Empresa i Coneixement; 
Administracions Públiques

Serveis d’atenció, diligència deguda, 
prestacions econòmiques, reparació

Treball, Afers Socials i Famílies; Salut; 
Infància; Afers Institucionals

No revictimització Justícia; Interior; Treball, Afers Socials 
i Famílies

Assetjament sexual al carrer, al trans-
port públic, en entorns de lleure o a 
les xarxes socials

Interior; Territori; Polítiques Digitals

Assetjament sexual a la feina Administracions Públiques; Empresa 
i Coneixement; Treball, Afers Socials 
i Famílies

Continguts als mitjans de comunicació Afers Institucionals; Cultura

Atenció a les dones en situació de pri-
vació de llibertat que hagin patit vio-
lència masclista

Justícia

Queixes presentades al Síndic de 
Greuges i actuacions d’ofici 

Síndic de Greuges

Desplegament del Pacte d’estat con-
tra la violència de gènere per part dels 
departaments de la Generalitat 

Totes les comissions

Els debats específics en el Ple o plens monogràfics sobre els drets 
de les dones, la diversitat o la no-discriminació són un altre mecanisme 
de control de l’acció del Govern en aquesta matèria  Cal recordar que el 
Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya preveu la celebració 
d’aquests plens monogràfics cada dos anys (acció 4 8) 

Control dels recursos 
assignats Sense recursos no hi ha polítiques efectives  Un seguiment efectiu de 

la implementació de les lleis d’igualtat passa, doncs, perquè les dife-
rents comissions parlamentàries controlin que el poder executiu dota 
les lleis i les polítiques públiques que se’n deriven dels recursos pres-
supostaris adequats i suficients per a una execució efectiva  En aques-
ta tasca de control, és cabdal assegurar que el Govern elabori una 
memòria econòmica que garanteixi el desplegament de les lleis d’igual-

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=484
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tat i que el finançament de les actuacions previstes no depengui de les 
oscil·lacions en els indicadors macroeconòmics o de potencials ingres-
sos extraordinaris 

Així mateix, per raó del paper crucial que tenen les professionals i les 
entitats especialitzades en aquest àmbit, especialment aquelles que ate-
nen les necessitats immediates derivades de les violències masclistes i 
altres situacions de vulnerabilització, cal supervisar que els pressupos-
tos públics els proporcionin un finançament adequat a través de les con-
vocatòries corresponents i que la gestió de les subvencions sigui àgil i 
eficient 

Simultàniament, cal supervisar que es doti els organismes públics que 
dissenyen i implementen les polítiques d’igualtat d’un volum de personal 
adequat i que aquest disposi de l’expertesa i de la competència tècnica 
necessària en transversalitat de gènere i enfocament interseccional per a 
complir amb èxit les seves funcions  

Actualització de les lleis La recomanació internacional és que les lleis en matèria d’igualtat de 
gènere s’actualitzin quan tinguin més de deu anys o quan quedin obso-
letes (IPU, 2016: 10)  Tanmateix, les modificacions orientades a millorar 
l’eficàcia de les lleis d’igualtat haurien de fer-se sempre que s’hi detec-
tin mancances, sigui en l’articulat, en les mesures de seguiment o en 
el règim sancionador, entre altres qüestions, i també quan resulti opor-
tú incorporar els mandats internacionals o comunitaris més recents en 
matèria d’igualtat de gènere i no-discriminació per a reforçar la legisla-
ció vigent 
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5. 
Transversalitat 

de gènere 
i participació 

de la societat 
civil en l’activitat 

parlamentària 
Taula 5.1. Resum executiu: la perspectiva de gènere en la participació 
de la societat civil

Q
uè

Paritat i diversitat en les compareixences, i també participació en l’acti-
vitat parlamentària de persones, entitats de dones i del col·lectiu LGBTI 
i de persones del món acadèmic amb expertesa en igualtat de gènere i 
no-discriminació 

Q
ui Les comissions parlamentàries han d’assegurar que es recullen les 

perspectives i les experiències de tots els grups socials directament o 
indirectament afectats per una llei o política pública 

Les diputades i els diputats han d’aplicar la perspectiva de gènere en 
la sol·licitud de compareixences i en la preparació de les visites institu-
cionals 

El Departament de Gestió Parlamentària ha d’adquirir la competència 
tècnica necessària en perspectiva de gènere per a aplicar-la al registre 
de dades sobre persones i entitats compareixents  

El Gabinet de Presidència ha d’incloure la perspectiva de gènere en 
l’organització de jornades i actes al Palau del Parlament 

C
o

m Formació en perspectiva de gènere 

Funció legislativa: construcció d’una agenda política i desenvolupament 
del treball legislatiu en sintonia amb les demandes socials i amb les ne-
cessitats del conjunt de la població 

Funció de control i d’impuls polític: deliberació i retiment de comptes 
de l’activitat parlamentària i de l’acció governamental de caràcter més 
participatiu 

Funció simbòlica: enfortiment del vincle amb la societat civil organitza-
da que treballa per la igualtat de gènere i la no-discriminació 

Q
ua

n En la preparació de la sol·licitud de compareixences 

En la planificació de visites institucionals 

En els plens monogràfics sobre drets de les dones, diversitat i no-dis-
criminació 

En els cicles de debats, jornades i altres actes que organitzi el Parla-
ment, incloent-hi els relacionats amb la igualtat de gènere i la no-dis-
criminació 

En l’organització i el desenvolupament del Parlament de les Dones 

En el treball dels intergrups 
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5.1. Un component 
integral de la 

transversalitat 
de gènere i de la 

qualitat de l’activitat 
parlamentària La participació de persones, entitats de dones i organismes amb exper-

tesa en gènere en l’activitat parlamentària és un component bàsic de la 
transversalitat de gènere (PNUD 2013: 43)  La consulta i col·laboració re-
gular amb entitats del moviment feminista i amb expertes dels diferents 
àmbits professionals i de l’acadèmia proporciona múltiples beneficis per 
als parlaments en la funció legislativa, en la funció de control i en la funció 
simbòlica (Verge, 2020), tal com recull la taula 5 2  

Taula 5.2. Beneficis de la participació d’entitats de dones i persones 
expertes en gènere en l’activitat parlamentària

Reforça la competència en perspectiva de gènere dels parlaments i aporta in-
formació de primera mà i dades quantitatives o qualitatives al treball de les co-
missions respecte a l’impacte potencial i l’impacte real sobre les dones de la 
legislació, les polítiques públiques, els programes i els pressupostos 

Visibilitza els interessos i les necessitats de les dones i dels homes en tota la 
seva diversitat com una preocupació central de la cambra 

Facilita la construcció d’una agenda política en major sintonia amb les deman-
des socials 

Estableix una deliberació i un retiment de comptes de caràcter més partici-
patiu 

Proporciona assessorament en el desenvolupament de les polítiques d’igual-
tat de gènere i de diversitat de la institució 

Permet de conèixer i reconèixer l’expertesa i l’experiència de les entitats fe-
ministes 

Genera un vincle amb la societat civil organitzada que treballa per la igualtat 
de gènere, la no-discriminació i la diversitat 

Reforça el compromís de la institució amb l’empoderament de les dones i 
amb el feminisme com a eix transversal de l’acció pública 

Reforça la percepció de proximitat amb la institució i de legitimitat entre la ciu-
tadania 

5.2. Participació en 
la funció legislativa 

Paritat i diversitat en 
les compareixences Per tal d’assegurar que es recullen les perspectives i les experiències de 

tots els grups socials directament o indirectament afectats per una llei o 
política pública, la paritat i la diversitat són criteris bàsics en la sol·licitud 
de compareixences  El desequilibri de gènere i la manca de diversitat no 
sols afecten la imatge dels parlaments sinó que comporten una apro-
ximació incompleta i sovint esbiaixada de les experiències del conjunt 
de la població, i posen en risc la qualitat del procés legislatiu (De Vrieze, 
2017: 26)  Aquest dèficit envia a les dones i a aquelles persones de col-
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lectius històricament discriminats el senyal que la participació en la ins-
titució on radica la sobirania popular no és per a «persones com jo»  Els 
parlaments tenen, doncs, una responsabilitat cabdal per a evitar que es 
reforcin aquests estereotips i demostrar que els diferents bagatges, co-
neixements i experiències són igualment valorats i poden contribuir a la 
vida pública (Parlament d’Escòcia, 2019) 

L’expertesa en gènere 
en les compareixences Les compareixences amb expertesa en igualtat de gènere són crucials 

per a la recollida de dades, indicadors i estudis que permetin a les co-
missions fer una bona anàlisi basada en el gènere+ (ABG+) i per a l’as-
sessorament tècnic en la identificació tant de la pertinença de gènere 
de les lleis com del seu impacte de gènere  Aquesta expertesa pot 
raure en l’experiència professional, el coneixement acadèmic o l’acti-
visme social  Són múltiples, doncs, les persones expertes en gènere a 
qui poden convidar les comissions, com mostra la taula 5 3  Com que 
l’enfocament interseccional és integral en la perspectiva de gènere, la 
diversitat també ha de guiar la sol·licitud de compareixences d’entitats 
de dones i de persones expertes en igualtat de gènere i no-discrimi-
nació  

Taula 5.3. Persones, entitats i organismes amb expertesa en gènere

Òrgans de l’Administració de la Gene-
ralitat 

Institut Català de les Dones (ICD)

Direcció General d’Igualtat (DGI)

Grups focals de gènere dels departa-
ments de la Generalitat

Equips i referents de gènere departa-
mentals

Òrgan representatiu de les entitats 
que treballen en programes a favor de 
la igualtat i la promoció de les dones 
a Catalunya

Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya (CNDC)

Entitats de dones Guia d’entitats de dones de Catalu-
nya (ICD)

Plataformes o paraigües d’entitats i 
col·lectius

Plataforma CEDAW Catalunya

Plataforma unitària contra les vio-
lències masclistes

Plataforma Diverses 8M

Ca la Dona

Comissions, secretaries, observatoris 
o seccions de dones, igualtat o femi-
nismes en l’àmbit professional

Centrals sindicals, cambres de co-
merç, organitzacions empresa-rials o 
associacions i col·legis professionals 

Grups de recerca en matèria de gè-
nere de les universitats catalanes

Institut Interuniversitari d’Estudis de 
Dones i Gènere (IIEDG)

Unitats d’igualtat de les universitats 
catalanes

El web de les unitats d’igualtat de les 
universitats recull els grups de recer-
ca especialitzats

Persones expertes en gènere Cercador d’expertes (ICD)

http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
http://dones.gencat.cat/ca/institut/cndc/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/guia_associacions/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/guia_associacions/
https://plataformacedawcatalunya.wordpress.com/
http://www.violenciadegenere.org/
http://www.violenciadegenere.org/
https://www.facebook.com/pages/category/Political-Organization/Diverses8M-106339204258645/
http://caladona.org/
https://www.iiedg.org/ca
https://www.iiedg.org/ca
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/enllacos/unitats-digualtat-de-les-universitats-catalanes/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/ciencia_i_societat/dones_i_ciencia/enllacos/unitats-digualtat-de-les-universitats-catalanes/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/expertes/
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5.3. Participació en 
la funció de control 

i d’impuls polític

Control de la implementació 
de les lleis i de les polítiques 
públiques i els seus efectes D’una banda, la participació d’entitats de dones i d’expertes en gènere a 

través de compareixences orals o escrites permet als parlaments no de-
pendre exclusivament de les anàlisis i interpretacions del poder executiu 
(IPU, 2017: 39)  En algunes matèries la tasca de control es pot enriquir 
amb els anomenats informes ombra o informes paral·lels que la socie-
tat civil elabora per a contrastar les dades i informacions proporcionad es 
pels governs en els seus informes sobre l’aplicació de tractats i conven-
cions internacionals  Aquest és el cas de la Plataforma CEDAW, com 
s’exposa a la taula 5 4 

Taula 5.4. Els informes «ombra»

Les plataformes CEDAW, com ara la Plataforma CEDAW Catalunya, pro-
dueixen un informe paral·lel («ombra») a l’informe que els estats presenten da-
vant el comitè que supervisa el compliment dels compromisos adquirits amb 
la signatura de la Convenció per a l’erradicació de totes les formes de discri-
minació envers les dones  

Es tracta de plataformes no governamentals formades per organitzacions del 
moviment feminista que tenen com a objectiu articular un espai de participa-
ció des de la societat civil per a fer el seguiment de les agendes polítiques go-
vernamentals en matèria de drets de les dones i incidir en l’agenda política del 
país perquè es compleixin els estàndards internacionals (com ara la CEDAW, 
el Conveni d’Istanbul o l’Agenda 2030) 

D’altra banda, en la planificació de les visites institucionals (a empre-
ses, fundacions, centres penitenciaris, serveis públics, organismes i insti-
tucions públiques, etc ) les comissions parlamentàries han de conformar 
una delegació paritària  Els diputats i les diputades que participin en la 
delegació han de tenir en compte la pertinença de gènere de la visita, for-
mulant preguntes que permetin de conèixer la situació de les dones i dels 
homes en aquell àmbit i les mesures per a promoure la igualtat de gènere 
que s’hi apliquen  Simultàniament, les diferents comissions han de plani-
ficar visites institucionals que siguin rellevants per a aprofundir el coneixe-
ment sobre l’estat de la (des)igualtat de gènere en el seu àmbit sectorial 
de treball, incloent-hi visites a entitats de la societat civil que treballen per 
a assolir la igualtat efectiva de dones i homes i per a erradicar les violèn-
cies masclistes i LGBTI-fòbiques 

La participació d’entitats de dones i d’expertes en gènere també és 
cabdal per a la preparació de debats específics, incloent-hi els plens mo-
nogràfics sobre drets de les dones, diversitat i no-discriminació  El de-
sembre de l’any 2019 el Parlament de Catalunya va fer el seu primer ple 
monogràfic en aquesta matèria, amb la col·laboració del Consell Nacional 
de les Dones de Catalunya (CNDC)  El Pla d’igualtat de la cambra preveu 
convocar, amb periodicitat biennal, plens monogràfics sobre la situació 
de la igualtat efectiva de dones i homes i la no-discriminació de les per-
sones LGBTI (acció 4 8) 

https://plataformacedawcatalunya.wordpress.com/acerca-de/
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5.4. Impuls i agenda Al llarg de la legislatura, el Parlament de Catalunya fomenta la partici-
pació de les dones i de les entitats feministes en el debat públic a tra-
vés d’esdeveniments, actes, cicles i jornades que donen rellevància a les 
polítiques dirigides a assolir la igualtat de gènere  Des de l’onzena legis-
latura, la cambra organitza el cicle de debats i reflexió «La igualtat efec-
tiva de dones i homes, un repte de país», obert al públic  Cadascuna de 
les sessions se centra en un tema concret (violències masclistes, eco-
nomia, món rural, tecnologia, justícia, cultura, esport, etc ) i les ponents 
convidades (membres d’entitats i acadèmiques expertes) posen sobre la 
taula les desigualtats que encara perduren i discuteixen les mesures ade-
quades per a fer-hi front  Aquest cicle aporta, doncs, informació rellevant 
per al treball de les comissions parlamentàries  La perspectiva de gène-
re s’hauria d’aplicar al conjunt de jornades i actes organitzats al Palau del 
Parlament, tot prestant també atenció als criteris de paritat i diversitat en 
la selecció de ponents 

El Pla d’igualtat de la cambra preveu celebrar un cop per legislatura el 
«Parlament de les Dones», un esdeveniment celebrat per primera vega-
da l’any 2019, en coorganització amb el CNDC  Aquesta sessió extraor-
dinària té tres objectius principals: (1) fer visible i reforçar el compromís 
de la institució amb la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones; 
(2) facilitar la participació de les associacions de dones en l’agenda po-
lítica per a avançar en la transversalització de la perspectiva de gènere 
en les lleis i les polítiques públiques, i (3) estrènyer lligams i fer xarxa entre 
les diputades i les entitats feministes  

Sessió plenària del Parlament de les Dones, 1 de juliol de 2019  

Font: Parlament de Catalunya (Ramon Boadella) 

La metodologia de treball del Parlament de les Dones té dues parts  
En la primera, les diputades, les assessores dels grups parlamentaris i 
les representants de les entitats es distribueixen en grups de treball i, en 
la segona, se celebra una sessió plenària a l’hemicicle en les quals s’ex-
posen les conclusions del treball conjunt  Com a esdeveniment no mixt, 
el Parlament de les Dones compleix la funció pedagògica de mostrar la 
necessitat d’aquesta sobrerepresentació excepcional de les dones per a 
garantir l’equitat en la definició de l’agenda política  Simultàniament, amb 
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l’obertura al treball col·laboratiu entre diputats i diputades i representants 
d’entitats, la cambra esdevé un espai receptiu als moviments socials i 
desenvolupa un retiment de comptes de l’activitat parlamentària i de l’ac-
ció governamental basat en epistemologies feministes del coneixement, 
les quals han tingut tradicionalment escàs protagonisme en el treball dels 
parlaments (Verge, 2020) 

També cal destacar que la participació en el ple monogràfic celebrat 
el desembre de 2019 sobre el reconeixement i el garantiment dels drets 
de les dones va donar continuïtat al treball iniciat amb el Parlament de les 
Dones, va aprofundir el vincle amb les entitats feministes i va generar un 
sentiment de pertinença a la institució  Tal com va expressar des del fa-
ristol de l’hemicicle la vicepresidenta segona del CNDC en la sessió ple-
nària del 17 de desembre de 2019: 

«El Parlament de les Dones va ser un ple simbòlic però a la ve-
gada tangible en les seves propostes  Érem centenars de cossos 
subversius en un espai que no és el nostre simbòlicament (   ) i que 
cada vegada ens sentim més nostre  L’1 de juliol vaig dir: ”Les do-
nes som aquí per quedar-nos” (   )  I ara ho reitero  Tornem a ser 
aquí, perquè no hem marxat (   )  Hem vingut per quedar-nos »

La participació de les entitats de dones i de persones expertes en 
igualtat de gènere també es pot canalitzar a través del treball dels in-
tergrups  Tal com estableix l’article 71 del Reglament del Parlament, els 
intergrups tenen per objectiu impulsar estudis i moviments de recerca i 
renovació ideològica i social, promoure la sensibilització social pel que 
fa a la situació de persones o grups que requereixen una protecció es-
pecial i establir relacions de solidaritat i amistat amb altres pobles, paï-
sos i cultures  Es tracta d’un fòrum de treball i de discussió integrat per 
un membre de cada grup parlamentari  En el seu treball hi poden par-
ticipar especialistes o membres d’entitats ciutadanes, els quals poden 
assistir a les reunions, en un nombre no superior al de membres del 
Parlament 

Des de l’any 2009, el Parlament té l’Intergrup de Població, Desenvo-
lupament i Salut Reproductiva, reanomenat el 2019 com a Intergrup de 
Drets Sexuals i Reproductius per a adequar-se als objectius de treball de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides  Aquest intergrup promou, en el 
marc del Fòrum Parlamentari Europeu, la defensa dels drets sexuals i re-
productius, un àmbit d’actuació clau per a les polítiques d’igualtat, mitjan-
çant l’impuls de l’adopció de declaracions parlamentàries, resolucions o 
mocions a favor d’aquests drets  També té com a missió la incidència po-
lítica per a avançar en la garantia de l’exercici dels dits drets tant al país 
com arreu del món 

Els altres quatre intergrups que hi ha al Parlament (Intergrup del Po-
ble Gitano, Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara, Intergrup pels 
Drets Col·lectius dels Pobles i Intergrup per Palestina) han de vetllar 
per la representació de les entitats de dones en els seus treballs i reu-
nions  Davant la rellevància i la multidimensionalitat d’algunes reivindi-
cacions o debats socials, la cambra podria constituir altres intergrups, 
com per exemple un intergrup sobre feminisme interseccional, un in-
tergrup sobre els drets de les persones LGBTI o un intergrup sobre la 
prostitució  

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:12741889,17488
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:12741889,17488
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6. La 
perspectiva 
de gènere 

en el treball 
quotidià de les 

comissions 
parlamentàries 

Taula 6.1. Resum executiu: la perspectiva de gènere en el treball de les 
comissions

Q
uè

Atès que la transversalitat de gènere és un principi rector que tots els po-
ders públics han d’aplicar en les seves actuacions, a tots els nivells i en 
totes les etapes, la perspectiva de gènere ha de guiar el treball quotidià de 
les comissions parlamentàries 

Q
ui Totes les comissions parlamentàries són responsables d’incorporar la 

perspectiva de gènere en la funció legislativa i en la funció de control i 
d’impuls polític 

Les diputades i els diputats han de desenvolupar la competència en pers-
pectiva de gènere 

Les lletrades i els lletrats, les gestores i els gestors parlamentaris i les as-
sessores i els assessors lingüístics que acompanyen el treball de les co-
missions han d’adquirir la competència tècnica necessària en perspectiva 
de gènere 

El personal de la Direcció d’Estudis Parlamentaris ha d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en la producció de dossiers legislatius i d’altres mate-
rials de consulta i suport  

C
o

m Formació en perspectiva de gènere 

Anàlisi basada en el gènere+ (ABG+) 

Informes d’impacte de gènere (IIG) 

Qüestionari sobre transversalitat de gènere relatiu al treball de les comis-
sions 

Participació en la Xarxa de Transversalitat de Gènere (XTG) i preparació i 
consideració de les esmenes de transversalitat de gènere (ETG) 

Q
ua

n En el funcionament i les pràctiques de treball de la comissió 

En la tramitació d’una iniciativa legislativa 

En l’avaluació ex ante del projecte de llei de pressupostos pel que fa als 
temes propis del treball de la comissió 

En l’avaluació ex post dels pressupostos pel que fa als temes propis del 
treball de la comissió 

En la preparació de les sol·licituds de compareixences 

En la compareixença en comissió de responsables del Govern 

En la preparació de les propostes de resolució 

En el control del compliment de mocions i resolucions 

En la preparació de debats específics en comissió 
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6.1. Comissions 
enxarxades per 
la transversalitat 

de gènere La perspectiva de gènere és transversal al treball de totes les comissions, 
ja que la igualtat de gènere no és un àmbit de política sectorial  Totes les 
lleis i actuacions públiques tenen una dimensió de gènere, amb els cor-
responents objectius i accions d’igualtat, i, per la seva banda, les lleis 
d’igualtat inclouen manaments concrets per als diferents àmbits de polí-
tica sectorial  La taula 6 2 proporciona un exemple d’aquesta transversa-
litat, centrat en l’àmbit educatiu  Tal com es pot veure, la coeducació no 
s’inclou només en la Llei 5/2008, la Llei 11/2014 i la Llei 17/2015, les tres 
principals lleis relacionades amb la igualtat de gènere i la no-discrimina-
ció, sinó també en la Llei 12/2009, d’educació, i la Llei 14/2010, dels drets 
i les oportunitats de la infància i l’adolescència 

Taula 6.2. Exemple: la coeducació en el marc normatiu català

Fins a sis lleis catalanes regulen la coeducació, entesa com «l’acció educado-
ra que potencia la igualtat real d’oportunitats i valora indistintament l’experièn-
cia, les aptituds i l’aportació social i cultural de dones i homes, en igualtat de 
drets, sense estereotips sexistes, homofòbics, bifòbics, transfòbics o andro-
cèntrics ni actituds discriminatòries per raó de sexe, orientació sexual, identi-
tat de gènere o expressió de gènere» (Llei 17/2015, article 2 d) 

 – Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (articles 
12 a 15)  
 – Llei 12/2009, d’educació (articles 2, 43, 77 i 142) 
 – Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència (ar-
ticles 13 i 90) 
 – Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgè-
neres, intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (ar-
ticle 12) 
 – Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes (articles 2, 21, 22, 28, 30, 
47 i 51) 
 – Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació (articles 4 i 10) 

Amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de la perspectiva de gènere en 
el treball legislatiu i en el treball de control i d’impuls polític, totes les 
comissions han de participar en la Xarxa de Transversalitat de Gènere 
(XTG, vegeu l’apartat 2 2), un espai coordinat per la Mesa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones i Feminismes (CIPF)  

A l’inici de cada legislatura, la Mesa de la CIPF ha de fer arribar a les 
diputades i els diputats que integrin la XTG, designats d’entre els mem-
bres de les respectives meses, un qüestionari de transversalitat de 
gènere per a establir els objectius per a la igualtat de gènere, i també l’es-
tratègia, les pràctiques i l’expertesa externa que permetran d’assolir-los 
en l’àmbit de treball propi les comissions  Cada comissió ha d’emple-
nar aquest qüestionari (vegeu la taula 6 3) i la CIPF pot aportar sug-
geriments a aquest document  La versió final del document constituirà 
un marc de referència per al treball de les comissions 

Les principals funcions de les diputades i els diputats integrants de la 
XTG són, d’una banda, impulsar que llur comissió empleni aquest qüesti-
onari i, de l’altra, col·laborar en la preparació d’esmenes de transversalitat 
de gènere de la CIPF a les iniciatives legislatives que tramiti la seva co-
missió (vegeu l’apartat 3 1)  
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Taula 6.3. Qüestionari de transversalitat de gènere en el treball de les comissions

Dades de la comissió

Nom:                                                                                                                                                                              

Composició: Total diputades                Total diputats               

Composició de la mesa: Total diputades                Total diputats               

Personal de suport: Lletrat o lletrada                Gestor o gestora                Assessor lingüístic o assessora lingüística          

Nom de la diputada o del diputat que integra la Xarxa de Transversalitat de Gènere:                                                     

Camp d’actuació i estratègia

1  Tenint en compte l’àmbit d’actuació de la comissió, quins són els principals temes en què el gènere resulta més 
pertinent? 

a                                                                                                                                                                                     

b                                                                                                                                                                                     

2  Quins objectius en matèria d’igualtat de gènere s’han fixat en el treball de la comissió?                                             

                                                                                                                                                                                      

Aplicació de la transversalitat de gènere

3  Quantes de les persones que integren la comissió han assistit a les sessions formatives organitzades pel Parlament 
en matèria de perspectiva de gènere?                                                                                                                           

4  Quins són els principals indicadors que farà servir la comissió per a analitzar la (des)igualtat de gènere en els temes 
que li són propis?                                                                                                                                                           

5  Quines fonts emprarà la comissió per a obtenir dades desagregades per sexe i indicadors de gènere en els temes 
que li són propis?                                                                                                                                                           

6  Es detecten mancances en l’existència o disponibilitat de dades desagregades per sexe i indicadors de gènere re-
llevants per al treball de la comissió? En quins temes o àmbits?                                                                                    

7  Quins programes del pressupost de la Generalitat són rellevants des de la perspectiva de gènere per al treball de la 
comissió en els temes que li són propis?                                                                                                                       

8  Quines visites institucionals són rellevants des de la perspectiva de gènere per al treball de la comissió en els temes 
que li són propis?                                                                                                                                                           

Expertesa i assessorament

9  Valoreu com de factible veieu l’assoliment de la paritat (un mínim del 40% de cadascun dels dos sexes, tendint al 
50%) en la sol·licitud de compareixences de la comissió:

Gens  0  1  2  3  4  5 Molt

Justificació de la resposta:                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

10  Fins a quin punt valoreu com a rellevant la consulta freqüent amb entitats de dones i persones expertes en gène-
re en l’àmbit temàtic de la comissió?

Gens  0  1  2  3  4  5 Molt

Justificació de la resposta:                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      

11  Proporcioneu alguns exemples de persones expertes, entitats de dones, organismes de l’Administració de la Ge-
neralitat, etc , que treballen en l’àmbit de la igualtat de gènere i que siguin rellevants per a la vostra comissió: 

a                                                                                                                                                                                     

b                                                                                                                                                                                     

12  Quines bones pràctiques d’altres administracions o d’altres països heu identificat en matèria de transversalitat de 
gènere en l’àmbit temàtic de la comissió? 

a                                                                                                                                                                                     

b                                                                                                                                                                                     
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6.2. Funcionament 
i pràctiques 

de treball Es detalla a continuació com el funcionament i les pràctiques de treball 
de les comissions parlamentàries poden acomplir les accions previs-
tes en el Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya (2020-
2023) 

Organització Els grups parlamentaris han de vetllar per garantir la paritat en el nombre 
de membres assignats a les diferents comissions i en la distribució dels 
càrrecs i rols dins d’aquestes  

També s’ha de tenir en compte la paritat en la composició de les de-
legacions que conformen les comissions per a l’organització de visites i 
d’activitats 

Cada comissió ha de designar una de les persones que integren la 
seva mesa com a membre de la Xarxa de Transversalitat de Gènere  

Pràctiques de treball Els membres de totes les comissions i el personal de l’Administració par-
lamentària que hi presta suport han de participar en les sessions formati-
ves sobre transversalitat de gènere organitzades per la cambra 

En les sessions de treball de totes les comissions s’han de tenir en 
compte les accions del Pla d’igualtat del Parlament relacionades amb la 
conciliació i la corresponsabilitat per a determinar l’horari d’inici i final de 
les sessions, en particular en l’elaboració de l’ordre del dia, les convocatò-
ries i l’ordenació dels debats 

En el transcurs dels debats, les meses han d’assegurar que la distri-
bució i la durada de les intervencions reflecteixin la composició de gène-
re de la seva comissió  Amb aquesta finalitat, se n’ha de fer el recompte 
corresponent 

Les meses de les comissions han de garantir que els debats es de-
senvolupin en un ambient lliure de comentaris i actituds masclistes, 
 LGBTI-fòbics, racistes o d’altres formes discriminatòries  

En el treball quotidià i en els documents escrits, les comissions han de 
fer un ús inclusiu del llenguatge, seguint les indicacions vigents a la cam-
bra i les recomanacions, les pautes i els criteris del Departament d’As-
sessorament Lingüístic 

6.3. Activitat 
parlamentària El treball de les comissions ha de tenir en compte el marc normatiu i ori-

entador internacional, constitucional i estatutari en matèria d’igualtat de 
gènere i no-discriminació (vegeu l’annex 8 1), i també els manaments le-
gals d’igualtat i no-discriminació de les lleis que siguin pròpies de l’àmbit 
d’actuació de la comissió  Cada comissió ha d’identificar també les bo-
nes pràctiques d’altres administracions o països en matèria d’igualtat de 
gènere en els seus temes de treball 



 Guia per a incorporar la perspectiva de gènere al treball parlamentarI52

En el cas de les ponències legislatives, s’ha d’analitzar l’impacte de gène-
re del projecte o proposició de llei i s’ha de prendre en consideració l’escrit 
que pugui presentar la Comissió d’Igualtat de les Persones i Feminismes 
(CIPF) amb esmenes de transversalitat de gènere (vegeu l’apartat 3 1) 

En les activitats relacionades amb la funció de control, s’han de sol·lici-
tar indicadors quantitatius i qualitatius sensibles al gènere i dades desa-
gregades per sexe en el seguiment i l’avaluació de polítiques, programes 
i projectes, i també dels pressupostos 

Tant en la funció legislativa com en la funció de control i d’impuls po-
lític, les comissions han de tenir en compte la pertinença amb relació 
al gènere i el potencial impacte de gènere de les diferents lleis i políti-
ques públiques dels temes que li són propis (vegeu l’annex 8 5), tal com 
resumeix la taula 6 4  Les comissions han d’adoptar l’enfocament inter-
seccional, tenint en compte que les dones i els homes no són grups in-
ternament homogenis sinó diversos 

Taula 6.4. Llista de control per a la incorporació de la transversalitat de gènere en el treball parlamentari

Quines diferències o desigualtats 
s’observen en l’àmbit d’actuació de 
la norma (quant a drets, normes i va-
lors, recursos o participació)?

Dades desagregades per sexe 

Indicadors de gènere 

Dades amb enfocament interseccional 

Quina és la pertinença de gènere i 
l’impacte de gènere (positiu o nega-
tiu) de la norma?

Com pot contribuir la norma a la igualtat de gènere?

Impacte esperat (directe o indirecte) sobre les necessitats pràctiques de les 
dones i les qüestions estratègiques que sostenen les relacions de gènere 

Propostes de millora Quines mancances es detecten en el marc normatiu i orientador referenciat 
en la norma?

Quins objectius concrets en matèria d’igualtat de gènere hauria d’especificar 
la norma?

Quins indicadors d’avaluació o resultats millorarien el seguiment dels objectius 
d’igualtat de gènere de la norma?

Quins tipus de recursos són necessaris per al desplegament dels objectius 
d’igualtat de la norma?

Quines accions positives, si escau, serien convenients?

Quins organismes han d’estar implicats en la implementació i el control dels 
objectius d’igualtat de gènere de la norma?

Consideracions respecte al règim sancionador de la norma, si escau 

Consideracions respecte al llenguatge emprat en el text, si escau 

La mesa de cadascuna de les comissions ha de redactar un breu in-
forme anual sobre com ha aplicat la perspectiva de gènere, el qual ha 
d’ésser presentat a la mesa de la CIPF, com a coordinadora de la Xarxa 
de Transversalitat de Gènere, i posteriorment incorporat als informes de 
seguiment del Pla d’igualtat que elabori l’Oficina d’Igualtat del Parlament 

Sol·licitud de compareixences Les comissions han de vetllar per garantir la paritat i la diversitat en les 
compareixences, i facilitar així que persones amb diferents coneixements, 
situacions i experiències enriqueixin els debats  La mesa de cada co-
missió ha de fer un recompte anual de la paritat i de la diversitat de les 
compareixences  Amb l’objectiu de diversificar les compareixences, quan 
aquestes no siguin nominals, és a dir, per raó del càrrec que ocupa la per-
sona compareixent, s’han de proporcionar una sèrie de consideracions a 
les entitats convidades i s’han de seguir els principis que recull la taula 6 5 
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Taula 6.5. Pautes per a diversificar les compareixences

Principis a seguir per les 
comissions parlamentàries

Consideracions per a les entitats 
convidades a comparèixer

Notificació: Avisar amb prou antela-
ció del dia i hora de la compareixença 
permet que les persones convidades 
puguin preparar la informació i fer els 
arranjaments oportuns, una qüestió 
especialment important per a les per-
sones amb responsabilitats de cura  

Claredat: Explicar amb claredat l’ob-
jectiu de la sessió i el tipus d’infor-
mació o aportació requerida aporta 
seguretat a les persones convidades 

Suport: Proporcionar informació addi-
cional sobre el desenvolupament de 
les compareixences o establir formats 
alternatius de presentació (videocon-
ferència o espai més informal) pot 
contribuir a reforçar la confiança d’al-
gunes persones compareixents 

Quina informació ha estat sol·licitada 
per la comissió?: Té a veure amb el 
funcionament de l’entitat, amb les da-
des amb què treballa o amb l’expe-
riència de les persones a qui atén?

Qui és la persona més adequada per 
a comparèixer?: Segons la informació 
sol·licitada, qui té el coneixement més 
directe o l’experiència més propera 
dins l’entitat? En cas que els tinguin 
múltiples persones de l’entitat, es pot 
tenir en compte el criteri de diversitat 
a l’hora de fer la selecció?

Qüestions pràctiques: Recordar a 
les entitats que la comissió pot aco-
modar les necessitats derivades de 
l’accessibilitat, els horaris o les res-
ponsabilitats de cura de la perso-
na compareixent, la qual pot venir 
acompanyada 

Font: Adaptat del Parlament d’Escòcia (2019) 

Tal com s’ha subratllat al llarg de la Guia, cap llei o política pública 
no és neutra al gènere  Per aquest motiu, les comissions també han de 
comptar en el seu treball legislatiu o de control de l’acció de govern i 
d’impuls polític amb persones expertes en igualtat de gènere  Cada co-
missió ha d’identificar a l’inici de la legislatura les entitats de dones i les 
persones expertes en igualtat de gènere en els àmbits temàtics que li si-
guin propis  

Per tal de poder fer un recompte periòdic dels objectius fixats en matè-
ria de paritat, diversitat i expertesa en gènere, el Parlament ha de recollir 
indicadors sobre cadascuna de les compareixences  Quant a la identitat 
de gènere, en el correu d’invitació a participar com a compareixent, s’ha 
de demanar confirmació de la forma de tractament (Sr  / Sra  /Sri ) i pro-
nom (ell /ella /elli) amb què s’identifica la persona, i també el nom sentit o 
d’ús comú en cas que sigui diferent del nom registral 
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7. La perspectiva 
de gènere en el 
pressupost del 

Parlament 
Taula 7.1. Resum executiu: la perspectiva de gènere en el pressupost del 
Parlament

Q
uè

L’elaboració del pressupost del Parlament de Catalunya amb perspecti-
va de gènere és fonamental per a garantir la implementació efectiva de 
les accions recollides en el Pla d’igualtat de la cambra (acció 3 11)  

Q
ui Les persones responsables dels centres gestors de l’Administració par-

lamentària han d’adquirir la tècnica necessària per a identificar la per-
tinença de gènere dels diferents projectes, actuacions o despeses que 
s’inclouen en els capítols del pressupost  

L’Oïdoria de Comptes i la Secretaria General han d’adquirir la competèn-
cia d’elaborar l’avantprojecte de pressupost amb perspectiva de gènere 

Les diputades interventores i els diputats interventors i també la Mesa 
Ampliada han de desenvolupar la capacitat de supervisar com s’ha in-
corporat la perspectiva de gènere en el pressupost 

L’Oficina d’Igualtat i el Grup de Treball en Equitat de Gènere poden fer 
observacions i recomanacions amb relació a l’elaboració dels pressu-
postos de l’exercici següent, per a millorar la incorporació de la perspec-
tiva de gènere en la despesa de la cambra 

C
o

m Ex ante:
 – Càlcul de la bretxa salarial per gènere 
 – Anàlisi de l’impacte de gènere del pressupost que inclogui un diag-
nòstic de gènere sobre cadascun dels àmbits d’actuació, la vinculació 
de la despesa amb les accions del Pla d’igualtat i una previsió de re-
sultats a partir dels indicadors de seguiment que recull el mateix Pla 

Ex post:
 – Memòria que inclogui l’anàlisi d’impacte de gènere del pressupost 
executat i la valoració global d’aquest impacte 

Q
ua

n En l’elaboració de l’avantprojecte del pressupost 

En l’elaboració de l’informe sobre el compliment del pressupost corres-
ponent a cada període de sessions 

En la recollida d’informació que permet de supervisar el desplegament 
del Pla d’igualtat 

7.1. Les 
característiques 

del pressupost del 
Parlament

El pressupost de la cambra Des del punt de vista pressupostari, la cambra, juntament amb altres 
institucions, conforma el programa 111 dels pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya (corresponent a òrgans superiors de la Generalitat i 
control extern)  

El pressupost del Parlament de Catalunya s’estructura en capítols, arti-
cles, conceptes i aplicacions, d’acord amb l’ordre del departament compe-
tent en matèria de pressupostos mitjançant la qual es dicten les normes per 
a elaborar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya cada exercici 
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El procés d’elaboració 
del pressupost El Parlament de Catalunya elabora el projecte del seu pressupost per mit-

jà de la Mesa Ampliada (integrada pels membres de la Mesa més un 
diputat o diputada designat per cada grup parlamentari que no tingui re-
presentació en aquest òrgan), la qual proposa al Ple la designació de tres 
diputats o diputades interventors per a cada període pressupostari  

L’Oïdoria de Comptes, seguint les instruccions de la Mesa, en coor-
dinació amb el secretari o secretària general, elabora l’avantprojecte de 
pressupost i l’eleva a la Mesa Ampliada, la qual adopta les seves deci-
sions pel sistema de vot ponderat  La Mesa Ampliada eleva el projecte de 
pressupost al Ple perquè l’aprovi, d’acord amb l’article 37 del Reglament 
del Parlament  

Posteriorment, el pressupost de la cambra és tramès al Govern perquè 
l’inclogui en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 

7.2. La pertinença 
de gènere del 

pressupost 
del Parlament L’acció 3 11 del Pla d’igualtat estableix que el pressupost del Parlament 

de Catalunya incorporarà la perspectiva de gènere  Tal com indica la 
taula 7 2, la pertinença de gènere és dispar en els diferents capítols del 
pressupost de la cambra  De manera específica, és pertinent en els 
capítol 1, 2 i 6  

En el capítol 1, la pertinença de gènere afecta, d’una banda, la po-
tencial bretxa salarial per gènere que es pugui produir en els diferents 
col·lectius del Parlament  D’altra banda, es relaciona amb el volum de 
recursos humans que s’ocupin de manera específica d’impulsar el des-
plegament de les polítiques d’igualtat que la cambra hagi assumit  En el 
capítol 2, tenen una baixa pertinença de gènere les despeses relaciona-
des amb lloguers i cànons, mentre que en la conservació i la reparació 
dels edificis o en els subministraments de serveis la pertinença de gène-
re pot ésser elevada  En el capítol 6 també hi trobem despeses en què la 
pertinença de gènere pot ésser rellevant, com ara les inversions en fons 
bibliogràfic o en desenvolupament de sistemes de la informació 

Taula 7.2. La pertinença de gènere dels capítols del pressupost del Parlament

Capítols Pertinença de gènere

Capítol 1  Remuneracions del personal (52%)

S’hi apliquen les despeses de les retribucions dels diputats i diputades i del personal al ser-
vei del Parlament, i també les cotitzacions obligatòries als ens gestors del sistema de previ-
sió social 

Sí

Capítol 2  Despeses corrents de béns i serveis (16,8%)

Recull els crèdits necessaris per a l’exercici de les activitats del Parlament, com ara lloguers, 
conservació i reparació, subministrament de material fungible i altres subministraments, i les 
indemnitzacions, principalment les que corresponen als diputats i diputades per les despeses 
de viatges i desplaçaments 

Sí

Capítol 4  Transferències corrents (25,6%)

Es dota per a atendre la subvenció anual que el Parlament assigna a cada grup i subgrup par-
lamentari i les indemnitzacions establertes per a les iniciatives legislatives populars 

No
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Taula 7.2. La pertinença de gènere dels capítols del pressupost del Parlament

Capítols Pertinença de gènere

Capítol 6  Inversions reals (5,3%)

Inclou les despeses destinades a inversions en l’edifici, la maquinària, el mobiliari, els equips 
de procés de dades i telecomunicacions, l’immobilitzat material i l’immobilitzat immaterial 

Sí

Capítol 8  Actius financers (0,02%)

Es consigna la despesa per a atendre les demandes excepcionals de bestretes del personal 
de la institució 

No

Nota: Entre parèntesis es proporciona el percentatge de cada capítol en el Pressupost 
del Parlament de Catalunya per a l’exercici 2020 

7.3. Anàlisi ex ante 
del pressupost 

Anàlisi de la bretxa salarial 
per gènere L’avantprojecte de pressupost del Parlament ha d’incloure una anàlisi de 

la bretxa salarial per gènere  Aquesta bretxa salarial es calcula de la ma-
nera següent: diferència entre la mitjana de la retribució bruta dels homes 
i la mitjana de la retribució bruta de les dones dividit per la mitjana de la 
retribució bruta dels homes  El resultat s’expressa en percentatges  Les 
retribucions anuals mitjanes es calculen a partir de les dades d’ocupació 
del dia 1 de gener de l’any en què es prepara l’avantprojecte de l’exercici 
pressupostari següent 

A Catalunya, la diferència salarial bruta anual mitjana és substancial: 
les dones cobren un 23,4% menys que els homes, segons dades de 
l’Enquesta d’estructura salarial del 2016, l’últim any amb dades disponi-
bles de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)  Tot i que la bretxa salarial 
observada en el Parlament de Catalunya és menor, també s’hi produeix, 
com mostra la taula 7 3 amb dades corresponents a l’1 de gener de 
2019 

Taula 7.3. La bretxa salarial per gènere al Parlament de Catalunya

Diputats i diputades A partir dels salaris base i dels complements associats als càrrecs ocupats (a 
la Mesa, a les meses de les comissions i en els grups parlamentaris), la bretxa 
salarial bruta a favor dels homes és del 7,23%  Aquesta bretxa reflecteix la se-
gregació vertical, és a dir, la sobrerepresentació dels homes en les posicions 
de més poder i visibilitat 

Nota: Aquest càlcul no té en compte les indemnitzacions per desplaçaments 
ni el fet que els diputats i les diputades de la major part dels grups i sub-
grups parlamentaris donen part del seu sou als partits polítics respectius 

Personal de la cambra La bretxa salarial és negligible en el cas del personal funcionari i eventual (de 
mitjana, les dones cobren un 0,4% menys que els homes), però en el personal 
interí les dones cobren un 10,5% menys que els homes  

Nota: Els càlculs es basen en la informació sobre escales salarials i compo-
sició del personal 

Personal assessor dels grups Es desconeix la potencial bretxa salarial per gènere del personal assessor, el 
sou del qual és fixat pels grups i subgrups parlamentaris  

Font: Associació iQ (2019), Diagnosi del Pla d’igualtat del Parlament de Catalunya 

L’avantprojecte de pressupost ha de presentar la informació sobre la 
bretxa salarial detectada en els diferents col·lectius de la institució, dis-
tingint entre diputades i diputats i personal de la cambra (cossos de fun-

https://www.parlament.cat/document/intrade/67385474
https://www.parlament.cat/document/intrade/67385474
https://www.parlament.cat/document/actualitat/38460679.pdf
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cionaris i funcionàries, d’interins i interines, i d’eventuals)  El personal 
assessor dels grups i subgrups parlamentaris no és contractat per la ins-
titució sinó pels mateixos grups  Tanmateix, atès que les retribucions del 
personal assessor es paguen a compte de la subvenció pressupostada 
en el capítol 4, convindria que els grups proporcionessin aquesta infor-
mació  S’ha d’emprar una taula resum com la següent:

Col·lectiu Dones Homes Total Diferència

En € En % 
(bretxa)

Diputats/ades --- € --- € --- € --- € ---%

Funcionaris/àries --- € --- € --- € --- € ---%

Interins/es --- € --- € --- € --- € ---%

Eventuals --- € --- € --- € --- € ---%

Personal assessor grups --- € --- € --- € --- € ---%

Nota: La diferència i el percentatge tenen signe negatiu si la bretxa és favorable als ho-
mes, i signe positiu si la bretxa és favorable a les dones  

Anàlisi de l’impacte de 
gènere de l’avantprojecte 

de pressupost Tal com s’ha subratllat, el pressupost del Parlament constitueix el pro-
grama 111 de despesa dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya  
Per aquest motiu, ha d’estar subjecte a l’impacte de gènere, com la res-
ta de programes del pressupost del Govern  D’aquesta manera, les per-
sones responsables de cadascun dels centres gestors de l’Administració 
parlamentària i els òrgans de la cambra que poden adoptar decisions re-
lacionades amb la despesa han d’incorporar la perspectiva de gènere 
en el procés d’elaboració del pressupost de cada exercici pressupostari  
Les pautes per a recollir l’impacte de gènere en el pressupost de la insti-
tució s’especifiquen en la taula 7 4 

Taula 7.4. Com recollir l’impacte de gènere del pressupost del Parlament 

Diagnòstic de gènere sobre l’àmbit 
d’actuació

De quina informació es disposa pel que fa a les diferències i les desigualtats 
de gènere subjacents a cadascun dels àmbits d’actuació?

Nota: Aquesta informació es troba disponible en la Diagnosi del Pla d’igualtat del Parla-
ment de Catalunya (2019) i en els informes de seguiment i avaluació del Pla que elabori 
la institució 

Vinculació de la despesa amb els 
objectius programàtics en matèria 
d’igualtat de gènere i no-discrimina-
ció assumits pel Parlament

Amb quines actuacions els articles, els conceptes o les aplicacions del pressu-
post de la cambra contribueixen a la igualtat de gènere i la no-discriminació?

Nota: La identificació de les actuacions s’ha de basar en les accions previstes en el Pla 
d’igualtat de Gènere del Parlament de Catalunya i en les altres accions que la institució 
hagi acordat de desplegar 

Previsió de resultats Com es contribuirà al compliment dels objectius en matèria d’equitat de gè-
nere de la institució? 

Nota: Vegeu els indicadors de seguiment previstos per a cadascuna de les accions del 
Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 

Font: Adaptat de l’Ajuntament de Barcelona (2020: 21) 

Més enllà dels recursos de lliure disposició que el pressupost del Par-
lament destini a la contractació d’estudis o serveis relacionats amb el 
desplegament del Pla d’igualtat (acció 6 8), cal tenir en compte que el 
conjunt de recursos pressupostaris poden tenir un impacte de gènere, ja 
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que la vuitantena d’accions del Pla són executades pel conjunt d’òrgans 
de la cambra i departaments de l’Administració parlamentària  

Algunes accions del Pla d’igualtat tenen un cost estructural, és a dir, 
són executables sense generar nova despesa  En aquest grup d’acci-
ons hi trobem, entre d’altres: la revisió de les lleis d’igualtat per a incloure 
mesures relacionades amb una millor garantia de la paritat, la seva ac-
tualització o l’impuls de les mesures d’acció positiva (accions 1 3, 4 1 i 
4 2, respectivament); la preparació d’un qüestionari sobre els objectius 
per a la igualtat de gènere de cada comissió parlamentària (acció 4 3); 
l’elaboració d’esmenes de transversalitat de gènere (acció 4 4); les ac-
cions relacionades amb la revisió des de la perspectiva de gènere del 
Reglament del Parlament o dels Estatuts del règim i el govern interiors 
(accions 1 7, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 10, 2 18, 4 6, 4 7, 4 9 i 5 18); 
els ajustaments en el calendari de sessions per a facilitar la conciliació 
del conjunt de persones que treballen a la cambra (acció 2 9); les ac-
cions relacionades amb els criteris de paritat i de diversitat en les com-
pareixences (accions 3 3 i 3 4); les declaracions institucionals amb motiu 
de les dates més destacades dels drets de les dones i de les perso-
nes LGBTI (acció 5 6); la reducció de la bretxa de gènere en l’elecció de 
membres dels òrgans institucionals de rang estatutari i d’altres càrrecs 
públics que les lleis encomanen al Parlament (acció 5 17), o l’amplia-
ció dels continguts de l’espai web «Parlament i gènere» per a difondre 
l’actuació de la cambra en matèria d’igualtat de gènere i diversitat (ac-
ció 5 11) o per a donar a conèixer la presència de les diputades del par-
lamentarisme català en la descripció de la història del Parlament que 
consta en el web (acció 5 12)  La inclusió de la perspectiva de gènere en 
el pressupost del Parlament (acció 3 11) és també un exemple d’acció 
amb un cost estructural 

En canvi, altres accions del Pla d’igualtat comporten una despesa im-
putable als diferents capítols del pressupost amb pertinença de gènere 
(capítols 1, 2 i 6)  Així, doncs, els nous llocs de treball relacionats amb la 
coordinació i l’impuls de la implementació de les polítiques d’igualtat de 
la institució o dels llocs de treball adscrits a l’Oficina d’Igualtat (acció 3 9), 
un cop s’hagi creat aquesta nova estructura, s’emmarquen en el capítol 
1 del pressupost  També pot comportar una despesa associada al capí-
tol 1 la promoció de la inserció laboral de les persones trans a la cambra 
(acció 1 9) o la incorporació a la plantilla de treballadores d’altres parla-
ments o de l’Administració de la Generalitat, un cop s’hagin signat els 
convenis per al trasllat dels llocs de treball de les treballadores en situació 
de violència masclista que preveu el Pla d’igualtat (acció 3 17)

La provisió de formació per a la promoció del lideratge femení a les 
treballadores del Parlament (acció 3 13) i la formació en perspectiva de 
gènere i en prevenció de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques adre-
çada a diputades i diputats i al personal del Parlament (accions 2 22, 3 5, 
3 12) impliquen una despesa imputable al capítol 2  Així mateix, integren 
aquest capítol les despeses derivades de l’organització de conferències, 
cicles o jornades al voltant de la igualtat de gènere i la no-discriminació 
(acció 5 7), incloent-hi el Parlament de les Dones (acció 5 8)  

Els estudis, les enquestes i els informes poden generar –o no– des-
pesa en el capítol 2 del pressupost en funció de si se subcontracten 
a persones físiques o jurídiques externes a la institució o si els elabora el 
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personal de la mateixa institució  En són exemples el dossier sobre la pre-
sència de dones i homes en les candidatures presentades a les eleccions 
al Parlament (acció 1 4); l’enquesta periòdica sobre cultura organitzativa, 
situacions de discriminació i possibilitats de conciliació (acció 2 16); l’estu-
di sobre com incorporar la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI 
en el Pla de prevenció de riscos laborals i en el Parlament Saludable (ac-
ció 2 17); l’informe d’impacte de gènere dels ERGI (acció 3 10) o l’estudi 
sobre les desigualtats de gènere que es puguin donar en l’espai del Par-
lament i que afectin col·lectius sense una vinculació laboral directa amb la 
institució (acció 3 16)  

Cal fer notar que la despesa generada per algunes accions es pot 
imputar al capítol 2 o al capítol 6  Per exemple, el Pla d’igualtat pre-
veu l’habilitació d’un espai de cura d’infants i d’alletament (accions 5 1 
i 5 2)  Les despeses relacionades amb la compra de material fungible 
per a aquest nou espai correspondrien al capítol 2, mentre que la com-
pra de mobiliari o l’execució d’obres s’assignarien al capítol 6  Aquesta 
observació és també aplicable a les accions corresponents a l’augment 
del nombre de lavabos amb una pica individual per a l’ús de la copa 
menstrual (acció 5 3), a la incorporació de canviadors per a nadons als 
lavabos dels espais dels grups parlamentaris (acció 5 4) o a l’habilita-
ció d’una sala o un espai que mostri la presència creixent de les dones 
en càrrecs polítics a Catalunya (acció 5 15)  Així mateix, la recollida sis-
temàtica de dades desagregades per sexe (acció 3 14) pot comportar 
canvis en algunes aplicacions informàtiques  Si aquest servei es con-
tractés, la despesa s’imputaria al capítol 2, mentre que la compra o 
el desenvolupament de noves aplicacions informàtiques s’imputaria al 
capítol 6  

De manera similar, la correcció del biaix de gènere en les obres d’art 
exposades amb caràcter permanent al Palau del Parlament (acció 5 5) 
comportaria una despesa atribuïble al capítol 6 si l’acció es duu a terme 
per mitjà de noves adquisicions  Però si el biaix es corregeix per mitjà 
de convenis amb museus, aleshores pot haver-hi despeses de trans-
port o d’assegurances que correspondrien al capítol 2  D’altra banda, la 
despesa d’adquisició de fons documental de la Biblioteca del Parlament 
en matèria d’igualtat de gènere i diversitat sexual correspondria al capí-
tol 6, però la subscripció de la Direcció d’Estudis Parlamentaris a bases 
de dades en línia per a fer anàlisis de gènere s’imputaria al capítol 2 (ac-
ció 3 6) 

Així mateix, dins de cada capítol, la despesa generada per les accions 
desenvolupades del Pla d’igualtat poden imputar-se a articles i concep-
tes diferents segons l’aplicació específica que tinguin  Per exemple, l’in-
tercanvi d’experiències i bones pràctiques en transversalitat de gènere 
amb altres parlaments (acció 3 8) pot incloure’s en l’aplicació 2260005 
del capítol 2, corresponent a l’organització de reunions i conferències, si 
aquest esdeveniment té lloc al Parlament de Catalunya, o a l’aplicació 
2300001 del mateix capítol, corresponent a dietes, locomoció i trasllats, 
si l’intercanvi d’experiències es duu a terme mitjançant visites d’estudi a 
altres cambres legislatives 
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7.4. Anàlisi 
ex post del 
pressupost L’anàlisi ex post amb perspectiva de gènere del pressupost del Parla-

ment executat en l’exercici finalitzat resulta rellevant per dos motius prin-
cipals  En primer lloc, contribueix a fer el seguiment institucional del Pla 
d’igualtat, és a dir, facilita la supervisió i l’avaluació del grau d’execució 
de les accions (acció 6 1)  En segon lloc, permet de visibilitzar tant dins 
com fora de la institució el compromís i l’esforç pressupostari que la cam-
bra realitza anualment per a impulsar la transversalitat de gènere i per 
a avançar en l’equitat de gènere en les seves funcions, en els mètodes 
i pràctiques de treball o en els resultats del conjunt de les seves actua-
cions  

Per aquests motius, l’informe sobre el compliment del pressupost cor-
responent a cada període de sessions que es presenti al Ple ha d’incloure, 
entre la documentació annexa, una memòria d’impacte de gènere basada 
en les indicacions de la taula 7 5 

Taula 7.5. Memòria d’impacte de gènere del pressupost del Parlament

Anàlisi d’impacte de gènere del pressupost executat

Enumeració de les accions del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Ca-
talunya que l’exercici pressupostari ha contribuït a posar en pràctica 

Percentatge d’articles, conceptes i aplicacions que han contribuït a dur a ter-
me les accions del Pla d’igualtat i quantitat de pressupost que s’hi ha destinat  

Distinció del pressupost destinat al conjunt d’accions executades per a avan-
çar en l’equitat de gènere, segons els eixos del Pla d’igualtat en què s’inclouen 
i a qui van adreçades:

 – Eixos: igualtat en l’accés (eix 1); igualtat en la capacitat d’influència (eix 2); 
pes de la perspectiva de gènere en l’activitat parlamentària (eix 3); produc-
ció legislativa amb perspectiva de gènere (eix 4); igualtat de gènere en la 
funció simbòlica del Parlament (eix 5); posada en pràctica i seguiment del 
Pla d’igualtat (eix 6), fonamentalment en les accions relatives a la difusió in-
terna i externa 
 – Col·lectiu destinatari: diputats i diputades (D); personal de la cambra (P); 
personal assessor dels grups parlamentaris (A); altres col·lectius que treba-
llen al Parlament (Altres); ciutadania (C) 

Valoració global de l’impacte de gènere del pressupost executat

Valoració de l’impacte de gènere global de la despesa pressupostària realit-
zada per a transformar les desigualtats identificades en la diagnosi del Pla d’i-
gualtat 

La Mesa Ampliada, un cop elevat al Ple l’informe del compliment del 
pressupost i la documentació annexa, ha de fer arribar aquesta me-
mòria d’impacte de gènere als responsables del desplegament del Pla 
d’igualtat de cada departament de l’Administració parlamentària  La 
memòria també s’ha de fer arribar a l’Oficina d’Igualtat i al Grup de Tre-
ball en Equitat de Gènere (GETG) per tal que, com a estructures im-
pulsores de la transversalitat de gènere, amb vista a l’elaboració dels 
pressupostos de l’exercici següent, puguin fer observacions i recoma-
nacions per a millorar la incorporació de la perspectiva de gènere en la 
despesa de la cambra  
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8. Annexos

8.1. Marc normatiu 
i marc orientador 

en matèria d’igualtat
Àmbit internacional

Nacions Unides, Convenció per a l’eli-
minació de totes les formes de discrimi-
nació envers les dones (CEDAW, 1979)

És una carta internacional de drets de les dones i una agenda d’acció per als 
estats signataris  Té l’objectiu d’erradicar la discriminació de les dones en to-
tes les esferes de la vida 

Consell d’Europa, Conveni europeu 
de drets humans (1950)

L’article 14 estableix la prohibició de discriminació: «El gaudi dels drets i de les 
llibertats reconeguts en el present Conveni ha d’ésser assegurat sense cap 
distinció, especialment per raó de sexe, raça, color, llengua, religió, opinions 
polítiques o altres, origen nacional o social, pertinença a una minoria nacional, 
fortuna, naixença o qualsevol altra situació» 

Consell d’Europa, Conveni sobre pre-
venció i lluita contra la violència en-
vers les Dones, de l’11 de maig de 
2011 (Conveni d’Istanbul)

És el primer instrument de caràcter vinculant en l’àmbit europeu en aquesta 
matèria i és considerat el tractat internacional més complet i de major abast 
sobre la lluita contra els diferents tipus de violència masclista  Es reconeix la 
violència envers les dones com una violació dels drets humans i posa un èm-
fasi especial en la prevenció de la violència, en la diligència deguda en la pro-
tecció de les supervivents i en la no revictimització 

Nacions Unides, Declaració de Bei-
jing i Plataforma d’Acció (Quarta Con-
ferència Mundial de les Dones, 1995)

Aquesta plataforma complementa la CEDAW  Estableix els compromisos dels 
governs per a garantir els drets de les dones com a drets humans  Dins les 
àrees d’especial interès, s’inclou l’enfortiment dels mecanismes institucionals 
per a l’avenç de les dones, en què es destaca, com a objectiu estratègic, la 
integració de la perspectiva de gènere en la legislació, les polítiques, els pro-
grames i els projectes públics 

Ecosoc, Nacions Unides, Resolució 
«Mainstreaming the gender perspec-
tive into all policies and programmes 
in the United Nations System» 
(A/52/3, 18 de setembre de 1997)

Defineix la incorporació de la perspectiva de gènere com «el procés d’avalua-
ció de les implicacions per a dones i homes de qualsevol acció prevista, in-
closa la legislació, les polítiques o els programes, en tots els àmbits i tots els 
nivells  És una estratègia per a fer de les preocupacions i experiències tant de 
les dones com dels homes una dimensió integral del disseny, la implementa-
ció, el seguiment i l’avaluació de polítiques i programes en tots els àmbits polí-
tics, econòmics i socials, de manera que els homes i les dones se’n beneficiïn 
igual i no es perpetuï la desigualtat» 

Nacions Unides, Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible (2015)

Amb l’objectiu de desenvolupament del mil·lenni número 3 (empoderament de 
les dones), les Nacions Unides van instar els estats membres a desenvolupar 
un marc que transversalitzi la perspectiva de gènere en tots els nivells gover-
namentals i parlamentaris  El compromís amb la igualtat de gènere ha estat 
reafirmat en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, en l‘ODS nú-
mero 5  Simultàniament, la transversalitat de gènere travessa tots els ODS, ja 
que es considera un enfortiment de la governança a tots els nivells 

Decisió del Consell de Ministres de 
l’OSCE 14/04, Pla d’acció per a la 
promoció de la igualtat de gènere 
2004 , Sofia, 7 de desembre de 2004

Emfasitza la necessitat de desenvolupar en profunditat i reforçar un procés 
continu i sostenible de transversalització de la perspectiva de gènere 

Unió Interparlamentària (2016) Guia per a l’elaboració de diagnosis i plans d’acció sensibles al gènere per als 
parlaments 

Els Principis de Yogyakarta i els Prin-
cipis de Yogyakarta més 10 (YP+10)

Els Principis de Yogyakarta sobre l’aplicació de la legislació internacional de 
drets humans amb relació a l’orientació sexual i la identitat de gènere, elabo-
rats per un grup internacional de juristes especialistes l’any 2006, formulen 
que les polítiques governamentals «han d’integrar a les seves polítiques i presa 
de decisions un enfocament pluralista que reconegui i afirmi la complemen-
tarietat i indivisibilitat de tots els aspectes de la identitat humana, incloent-hi 
l’orientació sexual i la identitat de gènere»  Aquests principis han estat actua-
litzats l’any 2010 des de l’enfocament interseccional 
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Àmbit europeu

Tractat de funcionament de la Unió 
Europea (2012)

Estableix la igualtat de gènere i la lluita contra qualsevol discriminació per raó 
de sexe com a objectius de la Unió Europea, els quals han d’ésser presents 
en totes les seves accions i polítiques (articles 8 i 10), per a assumir així el ca-
ràcter transversal de la igualtat 

Els articles 2 i 3 3 del Tractat d’Amsterdam (1997) ja establia la no-discrimina-
ció i la igualtat entre dones i homes com a valors comuns als estats membres  
Aquest tractat va formalitzar el compromís de fomentar la igualtat de dones i 
homes 

D’altra banda, la Carta de drets fonamentals de la Unió Europea (2000) va re-
collir la igualtat de dones i homes com un dret fonamental que s’ha de garantir 
en tots els àmbits (article 23) i va establir la prohibició de discriminació per raó 
d’orientació sexual i identitat de gènere (article 21) 

Directiva 2000/78/CE del Consell Eu-
ropeu

Estableix un marc general per a la igualtat de tracte en l’àmbit laboral 

Directiva 2006/54/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, del 5 de juliol 

Fa referència a l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de trac-
te entre dones i homes en matèria de treball i ocupació 

Resolució del Parlament Europeu so-
bre l’elaboració dels pressupostos 
públics amb perspectiva de gènere 
[2002/2198(INI)] 

Insta la Comissió i els estats membres a aplicar la perspectiva de gènere en 
l’elaboració dels pressupostos i en el disseny de les polítiques macroeconòmi-
ques i fiscals, amb l’objectiu de promoure la igualtat de dones i homes 

Resolucions del Parlament Europeu 
del 8 de febrer de 1994, del 18 de ge-
ner de 2006 i del 24 de maig de 2012 
en matèria d’igualtat de tracte de les 
persones LGBTI

Aquestes resolucions fan referència al dret a la igualtat de tracte de lesbianes 
i gais i a la lluita contra la discriminació basada en l’orientació sexual i la iden-
titat de gènere 

Resolució del Parlament Europeu, del 
14 de febrer de 2019, sobre el futur 
de les accions LGBTI (2019-2024)

Fa una crida a la Comissió Europea perquè garanteixi que els drets de les 
persones LGBTI tenen prioritat en el programa de treball per al període 2019-
2024 i perquè es reforci la cooperació en aquesta matèria entre les direccions 
generals 

Comissió Europea, Comunicació de 
la Comissió al Consell i al Parlament 
Europeu —Programa d’acció per a la 
transversalització de la igualtat de gè-
nere en la cooperació de la Comuni-
tat al desenvolupament [COM (96) 67 
final, del 21 de desembre de 1996]

Assumeix la transversalitat de gènere com a principi rector de totes les actua-
cions públiques: «Mobilitzar específicament totes les polítiques i les mesures 
generals per tal d’assolir la igualtat, tenint en compte de forma activa i ober-
ta en la fase de planificació els possibles efectes sobre les respectives condi-
cions, situacions i necessitats dels homes i de les dones»  

Comissió Europea, Estratègia d’igual-
tat LGBTI (2020-2024)

Aquesta estratègia aprofundeix en les accions iniciades en el període 2015-
2019 en matèria de no-discriminació, educació, ocupació, salut, lliure circula-
ció, asil, discurs/delictes d’odi, ampliació i política exterior  

EIGE (2018) Guia per a l’elaboració de diagnosis i plans d’acció sensibles al gènere per als 
parlaments 

Àmbit estatal

Llei 30/2003, del 13 d’octubre, sobre 
mesures per incorporar la valoració 
d’impacte de gènere en les disposi-
cions normatives que elabori el Go-
vern

Els avantprojectes de llei i els reglaments que elabori el Govern han d’anar 
acompanyats d’un informe sobre l’impacte per raó de gènere de les mesures 
que estableixin  

Llei orgànica 1/2004, del 28 de de-
sembre, de mesures de protecció in-
tegral contra la violència de gènere

Estableix els principis rectors, les mesures de sensibilització, prevenció i 
detecció de la violència de gènere que han d’aplicar els poders públics, 
i els drets de les dones que l’hagin patida, així com els dels seus fills i fi-
lles 

Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i 
homes

Estableix la transversalitat de gènere com a principi d’actuació dels poders 
públics (article 15), defineix els criteris d’actuació d’igualtat de gènere de les 
administracions públiques en l’àmbit de les seves competències i en l’ocu-
pació pública (article 51) i obliga les administracions a definir i aplicar plans 
d’igualtat de caràcter intern  També inclou un manament específic sobre esta-
dístiques i indicadors de gènere (article 20) 
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Àmbit català

Estatut d’autonomia de Catalunya 
(2006)

Article 41 2  Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorpo-
ració de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públi-
ques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes 

Els articles 4 3, 19, 41 i 153 recullen el reconeixement i garantia dels drets de 
les dones, la igualtat d’oportunitats de dones i homes i la transversalitat en la 
incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones 

Llei 17/2020, de 22 de desembre, de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradi-
car la violència masclista

Estableix els principis orientadors en les intervencions dels poders públics en 
aquesta matèria, incloent-hi una atenció i una reparació adequades a les do-
nes que han patit violència masclista 

Llei 13/2008, del 5 de novembre, de 
la presidència de la Generalitat i del 
Govern

L’article 36 3 b estableix que els avantprojectes de llei han d’anar acompa-
nyats d’un informe d’impacte de gènere, entre altres documents preceptius 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya

L’article 64 3 d estableix que la memòria d’avaluació de l’impacte de les mesu-
res proposades ha d’integrar un informe d’impacte de gènere 

L’article 63 de la Llei 4/2001, del 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 63 de la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ja havia esta-
blert l’obligatorietat d’avaluar l’impacte de gènere de totes les polítiques i les 
mesures generals de la Generalitat de Catalunya (article 63) 

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals 
i per a erradicar l’homofòbia, la bifò-
bia i la transfòbia

Desenvolupa i garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, persones trans 
i persones intersexuals (LGBTI), estableix els principis orientadors de l’actua-
ció dels poders públics i defineix les polítiques públiques que han de promou-
re la igualtat efectiva de les persones LGBTI 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 
efectiva de dones i homes

L’article 3 estableix els principis d’actuació dels poders públics per a assolir la 
igualtat efectiva, sense cap tipus de discriminació per raó de sexe o de gène-
re  L’apartat 1 estableix el principi de transversalitat de la perspectiva de gè-
nere i de les polítiques d’igualtat de gènere  L’article 76 introdueix l’obligació 
d’incloure sistemàticament la variable sexe en totes les estadístiques, enques-
tes i recollides de dades que duguin a terme les administracions públiques de 
Catalunya, per a garantir la integració efectiva de la transversalitat en la pers-
pectiva de gènere 

La Llei 17/2015 desplega els preceptes estatutaris en matèria d’igualtat de gè-
nere i drets de les dones i estableix mesures transversals en tots els ordres de 
la vida, amb la finalitat d’erradicar les discriminacions contra les dones 

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’i-
gualtat de tracte i no-discriminació

Desenvolupa les mesures de protecció que han d’aplicar les administracions 
públiques per a detectar les situacions discriminatòries i aconseguir el cessa-
ment d’aquestes situacions  S’hi inclouen les mesures d’acció positiva aplica-
des des de la perspectiva de la interseccionalitat, de manera que tinguin en 
compte la concurrència de les diferents causes de discriminació 

Pla estratègic de polítiques d’igualtat 
de gènere, Generalitat de Catalunya

El Pla vigent (2019-2022) inclou 21 objectius estratègics, 103 objectius ope-
ratius i 326 actuacions, els quals s’agrupen en sis eixos d’acció: (1) coedu-
cació i promoció de valors i models igualitaris; (2) promoció de l’equitat en el 
treball i la corresponsabilitat en els usos del temps; (3) prevenció i erradicació 
de la violència masclista (i programa d’intervenció integral contra la violència 
masclista); (4) participació política i social i empoderament personal i comu-
nitari de les dones; (5) visibilització de les dones i comunicació no sexista, i 
(6) transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques 

Pla interdepartamental de polítiques 
públiques LGBTI

Aquest pla estableix les actuacions dels departaments de la Generalitat (se-
gons la Llei 11/2014), a partir de sis grans objectius: (1) una política pública que 
garanteixi el reconeixement de la diversitat sexual, el respecte a totes les per-
sones i la no-discriminació; (2) garantir drets reals i efectius per a lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; (3) facilitar la participació i la re-
presentació dels col·lectius LGBTI en tots els àmbits de la vida social; (4) afa-
vorir la superació dels estereotips i prejudicis que provoquen la discriminació; 
(5) consolidar les polítiques LGBTI en l’agenda política institucional, i (6) millo-
rar i consolidar la coordinació interdepartamental i la cooperació institucional 
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8.2. Fonts de 
dades i indicadors 

de gènere

Àmbit català Institut Català de les Dones, Observatori de la Igualtat de Gènere
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/

Institut Català de les Dones, estadístiques, dossiers i recursos en l’àmbit 
de les violències masclistes
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Ge-
nere/violencies-masclistes/

Idescat 
https://www.idescat.cat/

Observatori de les Desigualtats en Salut
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/
dades-actuals/

Centre d’Estudis d’Opinió
http://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-do-
pinio-ceo/

Observatori iQ
http://www.quotidiana.coop/iq-observatori/

Àmbit estatal Institut de les Dones
https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm

Ministeri de Sanitat, dades estadístiques de violència de gènere
https://www.mscbs.gob.es/ca/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/

Delegació del Govern contra la Violència de Gènere
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm

Observatori de la Imatge de les Dones
https://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/informes/home.htm

Observatori de Salut de les Dones del Ministeri de Sanitat 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm

Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell Gene-
ral del Poder Judicial
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domesti-
ca-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/

Centre d’Investigacions Sociològiques
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/catalogoencuestas.html

Feminicio net
https://feminicidio.net/

Àmbit europeu Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE), base de dades d’esta-
dístiques de gènere
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/violencies-masclistes/
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Observatori-de-la-Igualtat-de-Genere/violencies-masclistes/
https://www.idescat.cat/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/dades-actuals/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/observatori-desigualtats-salut/dades-actuals/
http://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/
http://ceo.gencat.cat/ca/estudis/registre-estudis-dopinio/estudis-dopinio-ceo/
http://www.quotidiana.coop/iq-observatori/
https://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ca/ssi/violenciaGenero/datosEstadisticos/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm
https://www.inmujer.gob.es/observatorios/observImg/informes/home.htm
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/e02.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/2_bancodatos/catalogoencuestas.html
https://feminicidio.net/
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs
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Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE), índex d’igualtat de gènere
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019

Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea - Enquesta sobre la 
violència contra les dones a la Unió Europea
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/
survey-data-explorer-violence-against-women-survey

Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea - LGBTI Survey Data 
Explorer
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/
survey-fundamental-rights-lesbian-gay-bisexual-and

Eurostat, igualtat de gènere
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/gender-equality

Enquesta sobre els valors europeus
https://europeanvaluesstudy.eu/

Harmonised European Time Use Survey (HETUS)
https://www.h6.scb.se/tus/tus/default.htm

Àmbit internacional UNECE estadístiques de gènere

UN comissió econòmica
https://w3.unece.org/PXWeb/en

UN Women
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/research-and-data

UN Women, base de dades globals sobre la violència contra les dones
https://evaw-global-database.unwomen.org/en

OECD Family Database
http://www.oecd.org/social/family/database.htm

Banc Mundial, portal de dades de gènere
http://datatopics.worldbank.org/gender/

Unió Interparlamentària, rànquing mundial de dones als parlaments
https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2020

8.3. Ús inclusiu 
del llenguatge El principi vuitè de l’article 3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes, fa referència a l’ús no sexista ni estereotipat 
del llenguatge  Concretament, estableix que els poders públics de Cata-
lunya han de fer un ús no sexista del llenguatge, tot evitant l’expressió de 
concepcions sexistes de la realitat i els usos androcèntrics i amb estereo-
tips de gènere, i han de promoure un llenguatge respectuós amb les do-
nes, amb les minories i amb totes les persones en l’atenció personal i en 
tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual  

També la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efecti-
va de dones i homes, insta els poders públics a emprar un llenguatge no 
sexista en l’àmbit administratiu i a fomentar-lo en la totalitat de les rela-
cions socials, culturals i artístiques (article 14 11)  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-fundamental-rights-lesbian-gay-bisexual-and
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-fundamental-rights-lesbian-gay-bisexual-and
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/gender-equality
https://europeanvaluesstudy.eu/
https://www.h6.scb.se/tus/tus/default.htm
https://w3.unece.org/PXWeb/en
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/research-and-data
https://evaw-global-database.unwomen.org/en
http://www.oecd.org/social/family/database.htm
http://datatopics.worldbank.org/gender/
https://data.ipu.org/women-ranking?month=6&year=2020
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En la mateixa línia, la guia Gender-Neutral Language in the European 
Parliament (Parlament Europeu, 2018: 3) recomana l’ús d’un llenguatge 
inclusiu i no sexista perquè els termes no siguin interpretats com a par-
cials i per a evitar perpetuar els prejudicis de gènere  

L’ús inclusiu del llenguatge en les disposicions normatives quan es fa 
referència a càrrecs polítics és també una recomanació de la Comissió 
de Venècia del Consell d’Europa (2016)  Per la seva part, la Guia d’usos 
no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generali-
tat (2010: 6) fa diverses recomanacions pel que fa a la referència als càr-
recs  D’una banda, estableix que cal emprar solucions lingüístiques que 
incloguin homes i dones  D’altra banda, quan es vol que el càrrec tingui 
validesa independentment de la persona concreta que l’ocupa, es pot fer 
referència a l’organisme o a la unitat administrativa  

La normativa bàsica institucional de Catalunya inclou diversos exem-
ples d’ús de les formes dobles referides a càrrecs unipersonals  Per 
exemple, l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006 estableix que 
«El Parlament té un president o presidenta» (article 59) o que «El president 
o presidenta de la Generalitat té la més alta representació» (article 67) 

L’acció 5 16 del Pla d’igualtat de la cambra preveu establir recoma-
nacions, pautes i criteris per a un ús respectuós, inclusiu i igualitari del 
llenguatge per als textos i les comunicacions del Parlament, tant en el 
llenguatge escrit com en el llenguatge gràfic i visual  

Les indicacions en aquesta matèria (llibres d’estil, manuals, criteris i re-
comanacions) vigents al Parlament de Catalunya es poden consultar a 
l’enllaç de recursos lingüístics del web de la institució:
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-linguistics/in-
dex.html

8.4. Tipus d’accions 
positives Les accions positives s’apliquen amb caràcter temporal per a disminuir 

les barreres en el punt de partida o per a assolir uns resultats concrets 
en el punt d’arribada  Poden ésser incloses en lleis, decrets o directrius 
administratives i ésser aprovades en l’àmbit estatal, regional o local, in-
cloent-hi l’ocupació en el sector públic i l’educació (ONU-CEDAW, 2015), 
amb l’objectiu de «rectificar les repercussions constants de la discrimi-
nació fonamentada en el gènere» (IPU, 2017: 23)  

Tal com estableix la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i ho-
mes (article 2 k), «no són mesures discriminatòries per raó de sexe les 
que, encara que plantegin un tractament diferent per a homes i do-
nes, tenen una justificació objectiva i raonable, com ara les que es fo-
namenten en l’acció positiva per a les dones, en la necessitat d’una 
protecció especial per motius biològics o en la promoció de la corres-
ponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic o en el de cura de 
persones» 

Les accions positives poden ésser de diferent tipus (ICD, 2005: 38-39):
 – Mesures de conscienciació: mesures de formació o de sensibilització 

que poden orientar-se, per exemple, a tota la plantilla d’una empresa, 
organització o institució o a qui, dins d’aquestes, s’ocupen dels proce-

https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-linguistics/index.html
https://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-linguistics/index.html
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diments de contractació o promoció, amb l’objectiu d’eliminar els biai-
xos implícits i les pràctiques aparentment neutres al gènere però que 
minven les possibilitats del col·lectiu històricament discriminat 

 – Mesures d’incentivació: mesures adreçades a incrementar les opor-
tunitats competitives de les persones històricament discriminades pel 
fet de pertànyer a determinats col·lectius, com ara afavorir-ne l’accés 
a cursos de formació o augmentar-ne els mitjans econòmics (conces-
sió de subvencions o beques, estimular-ne la contractació o promoció 
interna en oficis o nivells on estiguin infrarepresentats), així com diver-
sificar els equips de selecció de personal o facilitar la conciliació de la 
vida laboral amb les responsabilitats familiars i promoure la correspon-
sabilitat perquè les tasques domèstiques i de cura deixin d’atribuir-se 
principalment a les dones 

 – Mesures de desempat: mesures que adjudiquen el bé escàs a la per-
sona del col·lectiu infrarepresentat quan la seva qualificació és idèntica 
a la d’altres persones candidates o que li donen preferència al marge 
de les qualificacions 

 – Quotes: objectius numèrics que estableixen la proporció de dones i 
d’homes o d’altres col·lectius que es desitja assolir en un determinat pe-
ríode 

8.5. Temes de 
gènere rellevants 

per al treball de les 
diferents comissions A tall d’exemple i no pas de manera exhaustiva, s’apunta tot seguit la per-

tinença de gènere del treball de les comissions parlamentàries (a partir de 
les constituïdes en la dotzena legislatura, presentades per ordre alfabè-
tic) i s’identifiquen temes rellevants de gènere, incloent-hi els relacionats 
amb el desplegament de les lleis d’igualtat (Llei 5/2008, Llei 11/2014 i Llei 
17/2015) i del pla quadriennal de la Generalitat en aquesta matèria 

Comissió Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Àmbit d’actuació Coordinació de l’acció exterior  Relacions exteriors i actuació de la Generalitat 
davant les institucions de la Unió Europea  Cooperació al desenvolupament  
Polítiques de transparència i govern obert  Processos electorals  

Pertinença de gènere Inclusió de la perspectiva de gènere en les polítiques de participació ciutadana 

Impacte de gènere dels processos i mecanismes adreçats a augmentar la 
transparència o a protegir les persones alertadores 

Transversalitat de gènere en la política de cooperació internacional al desenvo-
lupament i en les convocatòries de subvencions, amb atenció al suport prestat 
a les iniciatives impulsades per moviments de dones i feministes del Sud Global 

Transversalitat de gènere en les polítiques d’acollida i refugi 

Accions de suport a les persones que han patit persecució o represàlies en 
llurs països d’origen per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió 
de gènere, i també a les que fugen d’una situació de violència masclista 

Participació i empoderament de les dones en espais d’incidència internacional  

Defensa dels drets humans de les dones i del col·lectiu LGBTI davant les institu-
cions europees i en les trobades, cimeres i conferències internacionals en què 
participi el Govern de la Generalitat  

Segregació horitzontal i vertical en les delegacions a l’exterior de la Generalitat 
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Comissió Afers Institucionals

Àmbit d’actuació Mitjans de comunicació, serveis audiovisuals de la Generalitat i d’àmbit local 
i serveis de comunicació  Polítiques esportives  Polítiques de dones  Desple-
gament de l’autogovern  Cooperació amb l’Administració local  

Pertinença de gènere Impuls a les polítiques de dones i control de l’actuació de l’Institut Català de 
les Dones, incloent-hi la xarxa de SIAD 

Funcionament de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, dependent de l’Ins-
titut Català de les Dones, i volum de dades i indicadors recollits i d’estudis 
elaborats 

Funcionament de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada con-
tra la Violència Masclista 

Aplicació de l’enfocament interseccional en les polítiques de dones 

Funcionament dels grups de treball interdepartamentals en transversalitat de 
gènere, i també de la Comissió Tècnica Interdepartamental per la Igualtat Efec-
tiva de Dones i Homes 

Aprovació del Reglament del règim sancionador regulat pels articles 59 a 64 
de la Llei 17/2015 

Adequació i volum de recursos destinats a les convocatòries de subvencions a 
entitats de dones i grau d’eficàcia de la gestió d’aquestes convocatòries 

Presència de les dones i de la diversitat de la població catalana en la programa-
ció dels mitjans de comunicació, amb una atenció especial als espais d’opinió 

Estereotips sexistes i altres formes de discriminació directa, indirecta o múltiple 
en la programació dels mitjans de comunicació i en la publicitat 

Accions perquè els mitjans de comunicació tractin amb normalitat la diversi-
tat d’opcions afectives i sexuals, de models diversos de família i d’identitat o 
expressió de gènere, de manera que s’afavoreixi la visibilitat de referents po-
sitius 

Grau de visibilització mediàtica del rol dels homes en les tasques de cura i do-
mèstiques 

Funcionament del protocol d’actuació de l’Institut Català de les Dones davant 
de les queixes per publicitat sexista 

Tractament informatiu de les violències masclistes i LGBTI-fòbiques 

Polítiques d’igualtat de gènere dels mitjans de comunicació públics 

Criteris d’equitat de gènere en les convocatòries de subvencions públiques als 
mitjans de comunicació 

Grau de promoció i visibilització de l’esport femení als mitjans 

Inclusió de la perspectiva de gènere en la planificació de les polítiques esporti-
ves i suport a l’esport femení 

Grau d’equiparació de premis i beques d’un mateix esport entre homes i dones 

Segregació horitzontal i vertical en els òrgans de direcció de les federacions i 
altres institucions esportives 

Accions contra la violència masclista i la LGBTI-fòbia en l’àmbit esportiu 

Grau d’equilibri de gènere en la concessió de les Creus de Sant Jordi i en les 
Medalles d’Honor de la Generalitat de Catalunya 

Segregació horitzontal i vertical en el Govern de la Generalitat 

Comissió Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Àmbit d’actuació Polítiques d’agricultura  Polítiques de ramaderia  Polítiques de pesca  Activi-
tats cinegètiques i pesca fluvial  Desenvolupament del món rural  Gestió del 
medi, i protecció i prevenció integrals del medi, mitjançant el Cos d’Agents 
Rurals  Boscos  Indústria agroalimentària i polítiques d’alimentació 

Pertinença de gènere Polítiques de prevenció, detecció i abordatge de les violències masclistes a les 
àrees rurals 

Polítiques de foment de la participació social de les dones del món rural i marí-
tim, incloent-hi els òrgans de direcció d’empreses i associacions 
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Comissió Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Representació paritària de dones i homes en els càrrecs de decisió de les or-
ganitzacions agràries 

Polítiques de formació adreçades a les dones de zones rurals i marítimes 

Cotitularitat de dones i homes a les explotacions agràries i cotitzacions a la Se-
guretat Social 

Iniciatives empresarials d’emprenedores i actuacions de desenvolupament 
agrari i pesquer promogudes per dones 

Grau de participació de les entitats de dones en les polítiques de gestió i pro-
tecció del medi 

Incorporació de dones joves als sectors agrícola, ramader, agroalimentari, fo-
restal i pesquer 

Segregació horitzontal i vertical en el Cos d’Agents Rurals 

Comissió Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Àmbit d’actuació Control parlamentari de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals i de les empreses filials 

Pertinença de gènere Polítiques d’igualtat de gènere implementades per la CCMA 

Perspectiva de gènere en els informes elaborats pel CAC 

Comissió Cultura

Àmbit d’actuació Promoció, cooperació i difusió culturals  Patrimoni cultural, arxius i museus  In-
dústries culturals  Cultura tradicional i popular catalana  Equipaments culturals  
Promoció i foment de la llengua catalana 

Pertinença de gènere Organització d’activitats i actes per a visibilitzar l’acció de les dones en tots els 
sectors culturals, incloent-hi la cultura popular 

Prohibició de l’organització i la realització d’activitats culturals en espais pú-
blics en què no es permeti la participació de les dones o se n’obstaculitzi la 
participació en igualtat de condicions amb els homes 

Difusió de la producció artística de les dones en els equipaments culturals públics 

Transversalitat de gènere en els continguts dels equipaments culturals del 
sector públic 

Volum d’estudis i estadístiques dels sectors creatius i culturals des d’una pers-
pectiva de gènere 

Activitats per a la no-discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de 
gènere o expressió de gènere en els àmbits de la cultura 

Promoció de la creació i la divulgació d’obres que presentin innovacions formals 
favorables a la superació de l’androcentrisme i del sexisme, al coneixement de 
la diversitat ètnica, cultural i funcional dels diferents col·lectius de dones, i a la 
visualització de les diferents orientacions sexuals o identitàries de les dones 

Equilibri de gènere en la concessió dels premis nacionals de cultura 

Garanties de representació equilibrada en els òrgans consultius i científics, els 
jurats i els òrgans de decisió existents en l’organigrama artístic i cultural 

Presència de creadores catalanes en la programació cultural pública de les exhi-
bicions locals, nacionals, estatals i internacionals, i també la representació parità-
ria de dones i homes en les candidatures dels honors i distincions que convoquin 

Comissió Economia i Hisenda

Àmbit d’actuació Política econòmica  Entitats de crèdit  Mercat de valors  Deute públic i tutela 
financera dels ens locals  Promoció i defensa de la competència  Sector as-
segurador  Finances públiques, pressupostos i eficiència de la despesa  Con-
trol economicofinancer i comptabilitat  Gestió de les despeses de personal  
Patrimoni de la Generalitat  Gestió dels tributs  Joc i apostes  Licitació de les 
infraestructures  Direcció de les delegacions territorials del Govern  Atenció ciu-
tadana  Contractació pública  
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Comissió Economia i Hisenda

Pertinença de gènere Inclusió de la transversalitat de gènere en els pressupostos de la Generalitat, 
incloent-hi l’impacte de gènere en les memòries de programa i les auditories de 
gènere sobre el compliment dels objectius en matèria d’igualtat 

Política macroeconòmica amb perspectiva de gènere, amb l’ús de variables i 
models que tinguin en compte l’impacte de les polítiques sobre la igualtat, in-
cloent-hi l’economia de cures 

Incorporació de la perspectiva de gènere en els preus públics, les taxes i els 
impostos directes i indirectes 

Impuls de la incorporació de les clàusules d’equitat de gènere en totes les con-
tractacions públiques i supervisió del seu grau d’implementació en la contrac-
tació pública de l’Administració de la Generalitat 

Control sobre la segregació horitzontal i vertical en les delegacions territorials 
del Govern 

Impacte diferencial de gènere de les addiccions al joc i les apostes 

Idescat: Volum d’indicadors estadístics que permetin de conèixer millor les di-
ferències en els rols socials, les necessitats, les condicions, els valors i les as-
piracions de dones i homes; volum d’indicadors estadístics per a millorar el 
coneixement de la incidència d’altres variables que siguin generadores de dis-
criminacions múltiples en els diferents àmbits d’intervenció; adequació de les 
definicions estadístiques existents per a contribuir a la valoració del treball de 
les dones i evitar l’estereotipació negativa de determinats col·lectius 

Comissió Educació

Àmbit d’actuació Política educativa en l’àmbit de l’ensenyament no universitari  Ordenació cur-
ricular i innovació del sistema educatiu  Avaluació del rendiment escolar i es-
tabliment de mesures correctores  Direcció i avaluació dels centres públics  
Supervisió i relació amb els centres privats concertats  Planificació de l’ofer-
ta educativa  Direcció del professorat i personal al servei dels centres públics  
Formació i qualificació professionals 

Pertinença de gènere Implementació de la coeducació en el currículum i en la planificació de l’orga-
nització i la gestió dels centres dels diferents nivells educatius 

Implantació d’una educació afectiva i sexual que afavoreixi la construcció d’una 
sexualitat positiva, saludable, que respecti la diversitat i eviti tot tipus de preju-
dicis per raó d’orientació sexual i afectiva, i que inclogui continguts relacionats 
amb la sexualitat per a la prevenció d’embarassos no desitjats i de malalties de 
transmissió sexual 

Formació específica en coeducació per a docents, serveis educatius, serveis 
d’inspecció i personal d’administració i serveis 

Incorporació de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en els estudis 
relacionats amb Ciències de l’Educació (educació infantil, educació primària, 
pedagogia, psicopedagogia, educació social, educació física, màster de for-
mació del professorat d’educació secundària, etc ) 

Accions orientades a eliminar els estereotips i rols de gènere en la tria dels estudis 

Grau en què els llibres de text donen visibilitat a les aportacions històriques de 
les dones en tots els àmbits del coneixement i a la seva contribució social i his-
tòrica al desenvolupament de la humanitat 

Grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en l’aliança Escola Nova 21 

Grau d’eficàcia en l’aplicació dels protocols de prevenció, detecció i actuació 
en el marc de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’àmbit educatiu 

Segregació horitzontal i vertical en els òrgans directius dels centres educatius  

Comissió Empresa i Coneixement

Àmbit d’actuació Comerç interior i artesania  Consum  Turisme  Indústria  Seguretat industrial  
Innovació  Energia i mines  Internacionalització de l’empresa catalana  Empre-
nedoria  Universitats  Qualitat del sistema universitari  Beques que no són com-
petència del Departament d’Ensenyament  Foment de la recerca 
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Comissió Empresa i Coneixement

Pertinença de gènere Segregació horitzontal i vertical en les empreses i la indústria, incloent-hi els 
càrrecs directius i els consells d’administració 

Accions impulsades en matèria de reforma horària amb perspectiva de gène-
re a les empreses 

Estudis sobre riscos laborals a les empreses i la indústria amb perspectiva de 
gènere 

Accions de foment de l’emprenedoria de les dones 

Seguiment de les accions per a la prevenció dels trastorns de la conducta ali-
mentària 

Supervisar les accions dutes a terme per a evitar la transmissió d’estereotips 
sexistes en el consum 

Accions per a eliminar estereotips de bellesa basats en la talla en les empre-
ses dels sectors de la moda i tèxtil 

Accions per a sancionar la utilització sexista de la imatge de les dones en la 
promoció turística 

Segregació horitzontal i vertical en les universitats i centres de recerca, in-
cloent-hi els càrrecs directius 

Bretxa de gènere i sostre de vidre en la carrera acadèmica 

Seguiment de la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estu-
di i en els processos d’avaluació de la qualitat de les titulacions 

Accions per a incloure la perspectiva de gènere en els processos d’acredita-
ció del professorat universitari i dels sexennis de recerca i de transferència de 
coneixement 

Accions per a impulsar la perspectiva de gènere en la docència i en la recerca 
en estudis de gènere 

Avaluació de les accions adreçades a incentivar la presència de les dones 
en les disciplines STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i de 
les accions adreçades a incentivar la presència dels homes en les disciplines 
relacionades amb l’atenció sanitària, l’educació i la intervenció sociocomuni-
tària 

Aplicació dels plans d’igualtat de les universitats i impuls de l’adopció de plans 
d’igualtat en els organismes i agències competents en matèria d’universitats i 
recerca (AQU Catalunya, AGAUR, etc ) 

Mesures impulsades per les universitats per a atendre l’impacte diferencial de 
gènere de la situació provocada per la Covid-19 en les investigadores i els in-
vestigadors 

Accions de reparació a les estudiants víctimes de violència masclista (per 
exemple, gratuïtat de la matrícula universitària per a totes les dones que ha-
gin estat víctima dels supòsits de violència masclista a què fa referència la 
Llei 5/2008) 

Comissió Igualtat de les Persones i Feminismes

Àmbit d’actuació Planif icació i estudi de les polítiques d’igualtat  Polítiques de dones  
 LGBTI 

Pertinença de gènere Desplegament de la Llei 5/2008 

Desplegament de la Llei 11/2014 

Desplegament de la Llei 17/2015 

Desplegament de la Llei d’igualtat de tracte 

Desplegament del Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de la Gene-
ralitat de Catalunya 

Desplegament del Pla interdepartamental de polítiques públiques LGBTI de la 
Generalitat de Catalunya 
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Comissió Infància

Àmbit d’actuació Planificació i estudi de les polítiques sobre la infància 

Pertinença de gènere Perspectiva de gènere amb enfocament interseccional de les polítiques d’in-
fància 

Implementació de la coeducació en les polítiques educatives (infantil, primària, 
educació en el lleure, etc ) 

Prevenció i detecció de la mutilació genital femenina 

Funcionament dels serveis d’atenció especialitzada als fills i filles de les dones 
que han patit violència masclista 

Funcionament dels serveis d’atenció especialitzada en violències sexuals en 
nenes i adolescents 

Control sobre el volum i adequació de dades i indicadors relacionats amb les 
violències sexuals que pateixen els infants 

Comissió Interior

Àmbit d’actuació Seguretat ciutadana  Trànsit  Emergències i protecció civil  Prevenció, ex-
tinció d’incendis i salvament  Espectacles públics i activitats recreatives  

Pertinença de gènere Perspectiva de gènere en les polítiques de seguretat ciutadana, amb en-
focament interseccional 

Seguiment de les dades policials de violència masclista i LGBTI-fòbia, i 
també dels delictes d’odi 

Seguiment de les mesures de control dels agressors i avaluació de la seva 
eficàcia 

Seguiment de les accions de prevenció, detecció i abordatge de les vio-
lències masclistes en els espais de lleure, especialment en els espais de 
lleure nocturn, incloent-hi les revisions de les normatives d’espectacles i 
activitats recreatives 

Formació als cossos de seguretat en perspectiva de gènere, perspectiva 
LGBTI i no revictimització 

Formació als professionals de la seguretat privada en perspectiva de gè-
nere i perspectiva LGBTI 

Situació de les dones en els Mossos d’Esquadra, els bombers i els cossos 
de protecció civil i salvament (segregació vertical i horitzontal) 

Avaluació de les campanyes per a incrementar la presència de les dones 
en les convocatòries d’accés a aquests cossos 

Seguiment del funcionament de la Comissió per a la Igualtat de Gènere 
de la Direcció General de la Policia 

Supervisió de la creació i el funcionament de la Unitat d’Igualtat i Equitat 
de la Direcció General de la Policia i del Pla d’igualtat d’oportunitats per a 
dones i homes en el cos 

Supervisió del pla d’igualtat del CAT112 

Reforçar la persecució del tràfic sexual i del proxenetisme 

Supervisió de la perspectiva de gènere en l’enquesta de violència mas-
clista i en l’enquesta de violències sexuals a Catalunya, incloent-hi les 
condicions exigides a l’empresa subcontractada per a dur a terme l’en-
questa 

Comissió Justícia

Àmbit d’actuació Administració de justícia  Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil  
Dret civil de Catalunya  Associacions, fundacions, col·legis professionals i aca-
dèmies  Notaris i registradors  Mitjans alternatius de resolució de conflictes  
Afers religiosos  Memòria democràtica, el foment de la pau i els drets humans 
polítics i civils  Grups d’interès 
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Comissió Justícia

Pertinença de gènere Seguiment de les ordres de protecció i allunyament per raó de violència masclista 

Programes de formació en perspectiva de gènere i no revictimització a tots els 
col·lectius del sistema d’execució penal i l’Administració de justícia, i també als 
agents que intervenen en tot el procés judicial 

Seguiment de l’atenció a les víctimes de violència masclista en les oficines d’atenció 
a la víctima del delicte i funcionament amb perspectiva de gènere del servei d’infor-
mació i assessorament telemàtic d’atenció a la víctima del delicte 

Grau en què els edificis judicials garanteixen les condicions adequades per tal que 
es respecti el dret de les dones a no encreuar-se amb l’agressor i grau en què dis-
posen d’espais habilitats per als infants 

Incorporació de la perspectiva de gènere a la justícia juvenil, amb una atenció espe-
cial a les dones embarassades i les persones trans i a la salut sexual i reproductiva 

Grau d’implantació de la figura de referents de gènere en la justícia juvenil i els cen-
tres penitenciaris 

Situació de les dones internes en centres penitenciaris i programes d’atenció als 
seus fills i filles 

Situació de les persones trans internes en centres penitenciaris 

Grau en què als centres penitenciaris les dones tenen les mateixes garanties d’accés 
als serveis i les infraestructures que els homes, incloent-hi les activitats esportives  

Seguiment del Programa EVA per a la recuperació de les dones internes que han 
patit violència masclista 

Adequació dels programes adreçats a homes interns condemnats per delictes de 
violència masclista 

Diferències de gènere en la formació i inserció de les persones que han estat inter-
nes en un centre penitenciari 

Recerca sobre igualtat de gènere i violència masclista en l’àmbit de la justícia 

Situació de la paritat de gènere en els òrgans directius de les associacions, les fun-
dacions, els col·legis professionals i les acadèmies 

Grau d’incorporació de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI en els estu-
dis relacionats amb les ciències jurídiques (dret i criminologia) 

Visibilització de les dones i del col·lectiu LGBTI en les polítiques de memòria demo-
cràtica, de foment de la pau i dels drets humans, polítics i civils 

Comissió Medi Ambient i Sostenibilitat

Àmbit d’actuació Planificació i qualitat ambientals i canvi climàtic  Aigua  Residus  Serveis mete-
orològics  Energies renovables  Medi natural i biodiversitat 

Pertinença de gènere Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques de mobilitat, hàbitat 
urbà i habitatge 

Incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques de medi ambient 

Estudi de l’impacte diferencial de gènere de la qualitat ambiental sobre la salut 
i el benestar de les dones i els homes 

Incorporació de la perspectiva de gènere a les activitats i els programes d’edu-
cació per a la sostenibilitat 

Estudi de la influència de les accions i de les actituds de dones i homes sobre 
la contribució a la generació del canviï climàtic, incloent-hi les accions de reci-
clatge o l’ús del transport públic 

Presència laboral de dones i homes en el sector mediambiental, així com en 
els càrrecs directius i consells d’administració de les empreses energètiques 

Inclusió de la perspectiva de gènere en les accions d’estalvi d’energia (per 
exemple, la major part de les dones passen fred als edificis on treballen o estu-
dien a causa de la temperatura de l’aire condicionat) 

Impacte diferencial de gènere del canvi climàtic en les migracions forçades 

Contribucions de les entitats feministes a l’estudi i la lluita contra el canvi climà-
tic i a la sostenibilitat del medi natural i la biodiversitat 

Defensa dels drets de les dones i de les nenes en les jornades i cimeres sobre 
emergència climàtica i desenvolupament sostenible 
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Comissió Polítiques Digitals i Administració Pública

Àmbit d’actuació Administracions públiques i sector públic  Administració electrònica i forma-
ció del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública  
Telecomunicacions i societat digital  Polítiques de ciberseguretat i de serveis 
d’identificació electrònica, i d’identitat i confiança digitals  Polítiques d’innova-
ció del sector de les tecnologies digitals avançades referents a les ciutats intel-
ligents, dades massives i tecnologies del mòbil 

Pertinença de gènere Segregació horitzontal i vertical en les administracions públiques, incloent-hi la 
representació paritària als òrgans col·legiats 

Bretxa salarial en el sector públic 

Aplicació dels plans d’igualtat i protocols de les administracions públiques i 
dels organismes i agències que en depenen 

Aplicació de la reforma horària en l’Administració pública amb perspectiva de gènere 

Funcionament del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolu-
ció de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual 
i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat 

Funcionament dels grups de treball interdepartamentals en transversalitat de 
gènere, així com de la Comissió Tècnica Interdepartamental per la Igualtat 
Efectiva de Dones i Homes 

Inclusió de temari de gènere en els concursos i les oposicions de l’Administra-
ció pública, i incorporació de la formació en transversalitat de gènere com a cri-
teri puntuable en els llocs de treball que hagin d’exercir funcions relacionades 
amb les polítiques d’igualtat 

Formació en transversalitat de gènere del personal de les administracions pú-
bliques i inclusió de temari específic sobre igualtat i perspectiva de gènere en 
els concursos públics 

Inclusió de clàusules de gènere en la contractació pública de tots els departa-
ments de la Generalitat 

Tractament de les dades desagregades per sexe per part dels departaments 
de la Generalitat i elaboració d’indicadors de gènere específics 

Creació d’espais web d’igualtat de gènere en els departaments de la Generalitat 

Bretxa digital i tecnològica de gènere 

El ciberassetjament sexual i altres formes de violència digital contra les dones 
i les persones LGBTI 

La perspectiva de gènere en les polítiques digitals i d’intel·ligència artificial per 
a corregir els biaixos androcèntrics i cobrir les necessitats tant de les dones 
com dels homes 

Comissió Polítiques de joventut

Àmbit d’actuació Planificació i estudi de les polítiques de joventut 

Pertinença de gènere Polítiques de suport a adolescents i joves LGBTI que estiguin en situació de 
vulnerabilitat o aïllament social, prestant atenció a les situacions de discrimina-
ció múltiple 

Recursos i serveis d’atenció presencial i en línia especialitzats en violència 
masclista adreçats a joves i adolescents 

Formació en igualtat de gènere, noves masculinitats, diversitats sexuals i abor-
datge de les violències masclistes en joves adreçada a professionals de joven-
tut i de l’educació en el lleure 

Incorporació de la perspectiva de gènere en els plans i projectes de Joventut 
dins del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies amb els ens locals 

Accions dirigides a fomentar el teixit associatiu per a impulsar la igualtat d’opor-
tunitats i la prevenció de violències masclistes en els joves 

Accions dirigides a promoure la salut sexual i reproductiva de les persones joves 

Transversalitat de gènere en l’Enquesta a la joventut de Catalunya 
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Comissió Reglament

Àmbit d’actuació Elaboració i reforma del Reglament del Parlament 

Pertinença de gènere Incorporació de la perspectiva de gènere en l’articulat del Reglament del Par-
lament de Catalunya, a partir de les accions incloses en el Pla d’igualtat de gè-
nere del Parlament de Catalunya (2020-2023) 

Impacte de gènere de les revisions del Reglament 

Comissió Territori

Àmbit d’actuació Política i planificació territorials i urbanisme  Polítiques del sòl  Habitatge i 
promoció i gestió del patrimoni públic d’habitatge, incloent-hi les polítiques 
de sòl residencial associades  Ordenació de l’edificació i control de qualitat 
del procés i els productes d’edificació  Polítiques de rehabilitació d’habitat-
ges en barris i nuclis històrics  Obres públiques i infraestructures  Carreteres, 
ferrocarrils, ports i aeroports  Transports  

Pertinença de gènere Introducció de la perspectiva de gènere en el planejament urbanístic 

Incorporació de la perspectiva de gènere en el transport nocturn 

Pla de transport públic amb perspectiva de gènere per als polígons industrials 
que permeti d’incrementar l’accés de les dones a l’ocupació que s’hi genera 

Introducció de la perspectiva de gènere en l’Agenda urbana de Catalunya 

Polítiques urbanístiques (serveis, infraestructures o ordenació del sòl) que 
donin resposta a les necessitats de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral, disminuint els temps de desplaçament i garantint l’accessibilitat dels 
serveis en igualtat d’oportunitats 

Planificació de la mobilitat que doni prioritat als temps dels desplaçaments i 
que tingui en compte l’accessibilitat en els itineraris quotidians relacionats amb 
l’organització de la vida personal, associativa, familiar, domèstica i laboral 

Programes de promoció de l’accés a l’habitatge per a col·lectius en risc d’ex-
clusió social (famílies monoparentals, dones grans, dones amb diversitat 
funcional, dones gitanes i dones migrades) 

Mesures per a erradicar la percepció d’inseguretat de les dones als espais 
públics, amb més visibilitat, il·luminació correcta i recorreguts alternatius 

Comissió Treball, Afers Socials i Famílies

Àmbit d’actuació Serveis, prestacions i protecció socials  Polítiques d’igualtat, d’accessibi-
litat, d’igualtat efectiva en el treball i de garanties de drets i no-discrimi-
nació  Joventut  Gent gran  Famílies  Infància i adolescència  Immigració, 
refugi i suport a la migració catalana  Política de gais, lesbianes, transgè-
neres i intersexuals (LGBTI)  Acolliment i adopcions  Persones amb disca-
pacitat i dependències  Equipaments assistencials de la xarxa de serveis 
socials  Inclusió social  Acció comunitària  Xarxa d’equipaments cívics i so-
cials  Sensibilització cívica i social  Suport a entitats i voluntariat  Relacions 
laborals i inspecció de treball  Polítiques d’ocupació i intermediació labo-
ral  Qualificació professional  Economia social, tercer sector, cooperatives 
i autoempresa 

Pertinença de gènere Feminització de la pobresa 

Volum i adequació de les estadístiques sobre ocupació en el mercat laboral 
amb perspectiva de gènere i sobre el treball domèstic i de cures 

Polítiques actives d’ocupació amb perspectiva de gènere, especialment per 
a corregir la major precarietat, la temporalitat i la desocupació de llarga du-
rada de les dones 

Foment de la inserció laboral de les persones trans 

Incorporació de la perspectiva de gènere en la planificació de la formació 
professional, ocupacional, contínua i per a la inserció laboral 

Auditories salarials de gènere a càrrec de la Inspecció de Treball i, de ma-
nera més general, vigilància de l’acompliment de les mesures d’igualtat de 
gènere 
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Comissió Treball, Afers Socials i Famílies

Seguiment dels plans d’igualtat i dels protocols de prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió 
de gènere en les empreses 

Polítiques de conciliació i de corresponsabilitat 

Perspectiva de gènere en les polítiques de salut i prevenció de riscos en l’àm-
bit laboral 

Estudi sobre l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19 en el treball remu-
nerat i en el treball no remunerat de les dones i dels homes, amb atenció a la 
seva diversitat 

Funcionament, volum de recursos humans i materials i condicions de treball 
dels Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i de la 
Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral LGBTI 

Disponibilitat i adequació del nombre de places dels serveis d’acolliment i re-
cuperació i dels serveis substitutoris de la llar per a les dones en situació de 
violència masclista, i supervisió del funcionament dels serveis tècnics de punt 
de trobada 

Adequació de la concessió d’ajuts econòmics per a dones en situació de vio-
lència masclista i, de manera més general, de mesures de reparació 

Desplegament del Pla d’acció per a l’abordatge de les mutilacions genitals fe-
menines i del protocol de prevenció i abordatge dels matrimonis forçats 

Perspectiva de gènere en la preparació i els continguts del Pla de formació a 
les persones grans 

Supervisar el foment la participació de les dones grans en els àmbits social, 
econòmic, polític, cultural, etc 

Polítiques de detecció i abordatge de les violències masclistes en les dones grans 

Control del funcionament del model d’intervenció del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) respecte a la inserció laboral de les dones deman-
dants d’ocupació víctimes de violència masclista 

Seguiment de les condicions de treball de les cambreres d’hotel i les treballa-
dores de la llar i de cura de persones, i protocol d’actuació davant les violèn-
cies masclistes exercides envers aquests col·lectius 

Avaluació de l’impacte de gènere de la pobresa energètica i els desnona-
ments, amb una atenció especial a les dones grans, les dones discapaci-
tades, les dones trans, les dones migrades, les dones gitanes i les famílies 
monoparentals 

Adequació dels ajuts a les famílies monoparentals, les quals són encapçala-
des majoritàriament per dones  

Perspectiva de gènere en el treball del Consell de Relacions Laborals de Ca-
talunya 

Clàusules de perspectiva de gènere en la negociació col·lectiva 

Segregació vertical i horitzontal en el tercer sector 

Incorporació de la perspectiva LGBTI a les universitats 

Accions per a visibilitzar les aportacions de les dones en les con-fessions re-
ligioses 

Adequació de les polítiques LGBTI a les necessitats específiques dels petits 
municipis i del món rural 

Polítiques per a la reinserció social de les dones víctimes de tràfic o explota-
ció sexual 

Comissió Salut

Àmbits d’actuació Política sanitària  Servei Català de la Salut  Institut Català de la Salut  Equipa-
ments sociosanitaris, inclosos els equipaments sociosanitaris de la xarxa de 
serveis socials 
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Comissió Salut

Pertinença de gènere Estratègies i accions per a l’abordatge de les desigualtats de gènere en salut 

Perspectiva de gènere en l’estudi dels factors de risc, causes i conseqüències 
de l’addicció a les drogues 

Formació de professionals de l’àmbit de la salut en perspectiva de gènere, 
perspectiva LGBTI i detecció de les situacions de violència masclista 

Pla de mesures per a la intervenció en l’àmbit de la salut de les filles i els fills 
víctimes de violència masclista 

Sistematització i facilitació del registre de casos de violència masclista en el 
marc del sistema sanitari per a millorar la detecció, l’atenció i el seguiment de 
les dones en situació de violència masclista i dels seus fills i filles 

Grau d’accés als equipaments públics d’atenció a les violències sexuals, d’in-
terrupció voluntària de l’embaràs i d’atenció a la salut de les persones trans, 
en el conjunt del territori 

Control sobre l’accés de les dones als tractaments de reproducció assisti-
da, amb independència de la seva orientació sexual i de si tenen o no parella 

Polítiques de salut que tinguin en compte les necessitats específiques de les 
persones LGBTI 

Grau d’incorporació de la perspectiva de gènere i la perspectiva LGBTI als es-
tudis relacionats amb ciències de la salut 

Estudis i plans d’intervenció i pràctica clínica per a les malalties que afecten 
específicament les dones i que estan infradiagnosticades o poc analitzades 
(com, per exemple, l’endiometrosi o les síndromes de sensibilització central), 
i també les diferències i els condicionaments socials, culturals i educacionals 
que afecten la salut 

Campanyes de prevenció del VIH amb un enfocament interseccional 

Segregació horitzontal i vertical en els òrgans de direcció dels hospitals i altres 
equipaments del sistema de salut 

Comissió Síndic de Greuges

Àmbit d’actuació Relacions amb el Síndic de Greuges  Coneixement de les queixes i de les peti-
cions relatives a la defensa dels drets i de les llibertats fonamentals dels ciuta-
dans adreçades al Síndic 

Pertinença de gènere Volum i tipus de queixes rebudes relacionades amb els drets de les dones i 
del col·lectiu LGBTI  

Volum i tipus de queixes rebudes relacionades amb la violència institucional i 
la victimització secundària 

Actuacions d’ofici del Síndic de Greuges en matèria d’igualtat de gènere i 
no-discriminació 

Informes elaborats pel Síndic de Greuges sobre implementació de les /lleis 
específiques d’igualtat (Llei 17/2015 i Llei 11/2014) 

Perspectiva de gènere i enfocament interseccional en els informes elaborats 
pel Síndic de Greuges 

Aplicació del pla d’igualtat del Síndic de Greuges 
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9. Glossari Accions positives: Mesures destinades a afavorir l’accés dels membres 
de certes categories de persones –en aquest cas particular, les dones– 
als drets que estan garantits, en la mateixa mesura que els membres 
d’altres categories –en aquest cas particular, els homes (EIGE, 2016) 

Assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o 
l’expressió de gènere: Qualsevol comportament basat en l’orientació se-
xual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tin-
gui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la 
seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, 
degradant, humiliant, ofensiu o molest (Llei 11/2014) 

Assetjament per raó de sexe: Qualsevol comportament que, per mo-
tiu del sexe d’una persona, s’exerceix amb la finalitat d’atemptar contra la 
seva dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn 
intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provo-
ca aquests mateixos efectes, segons el que disposa l’article 5 de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (Llei 17/2015) 

Assetjament sexual: Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, 
de naturalesa sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar 
contra la dignitat d’una persona, especialment si li crea un entorn intimi-
dador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu, sens perjudici del que esta-
bleix el Codi penal i segons el que disposa l’article 5 de la Llei 5/2008 (Llei 
17/2015) 

Ceguesa al gènere: Manca de reconeixement del fet que els rols i 
les responsabilitats de les dones/nenes i els homes/nens s’atribueixen o 
s’imposen en contextos socials, culturals, econòmics i polítics específics  
Els projectes, els programes i les polítiques cegues al gènere no tenen 
en compte aquests rols diferents i necessitats diverses i, per tant, mante-
nen l’status quo i no ajuden a transformar l’estructura desigual de les rela-
cions de gènere (EIGE, 2016) 

Cissexual (o cis): Persona que s’identifica amb la identitat de gène-
re que li ha estat assignada en néixer (Direcció General d’Igualtat, 2018) 

Dades desagregades per sexe: Les dades recopilades i classificades 
per separat per a dones i homes permeten de mesurar les diferències en 
les diverses dimensions socials i econòmiques i són un dels requisits per 
a obtenir estadístiques de gènere  Tanmateix, les estadístiques de gènere 
són molt més que meres dades desagregades per sexe  Tenir dades des-
agregades per sexe no garanteix, per exemple, que els conceptes, les 
definicions i els mètodes utilitzats en la producció de dades estiguin con-
cebuts per a reflectir els rols de gènere, les relacions i les desigualtats en 
la societat (EIGE, 2016)  

Discriminació directa: La situació en què es troba una persona que 
és, ha estat o pot ésser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies 
directament relacionades amb la seva condició biològica, d’una manera 
menys favorable que una altra en una situació anàloga  No són mesures 
discriminatòries per raó de sexe les que, encara que plantegin un tracta-
ment diferent per a homes i dones, tenen una justificació objectiva i rao-
nable, com les que es fonamenten en l’acció positiva per a les dones, en 
la necessitat d’una protecció especial per motius biològics o en la pro-
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moció de la corresponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic o 
en el de cura de persones (Llei 17/2015)  La discriminació directa també 
es pot produir per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’ex-
pressió de gènere (Llei 11/2014) 

Discriminació indirecta: La situació discriminatòria creada per una 
disposició, un criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neu-
tres que puguin causar un perjudici major a les persones d’un dels se-
xes, excepte si resulten adequats i necessaris i es poden justificar amb 
criteris objectius que no tinguin cap relació amb qüestions de gènere (Llei 
17/2015)  La discriminació indirecta també inclou aquelles situacions en 
què una disposició, un criteri, una interpretació o una pràctica pretesa-
ment neutres poden ocasionar en lesbianes, gais, bisexuals, persones 
trans o intersexuals un desavantatge particular respecte de persones que 
no ho són (Llei 11/2014) 

Discriminació múltiple: La situació en què una dona, pel fet de per-
tànyer a altres grups que també solen ésser discriminats, pateix formes 
agreujades i específiques de discriminació (Llei 17/2015)  De la mateixa 
manera, la discriminació múltiple comprèn aquelles situacions en què 
una persona lesbiana, gai, bisexual, trans o intersexual, pel fet de pertà-
nyer a altres grups que també són objecte de discriminació, pateix for-
mes agreujades i específiques de discriminació (Llei 11/2014) 

Empoderament de les dones: Procés pel qual les dones enforteixen 
llur potencial i autonomia, coneixen millor llurs capacitats i participen acti-
vament en la superació dels obstacles que són a la base de la infravalora-
ció que han patit històricament (Llei 17/2015) 

Equitat de gènere: La distribució justa dels drets, els beneficis, les 
obligacions, les oportunitats i els recursos sobre la base del reconeixe-
ment i el respecte de la diferència entre dones i homes en la societat (Llei 
17/2015) 

Estadístiques de gènere: Les estadístiques de gènere es defineixen 
per la suma de les característiques següents: (a) les dades es recopilen i 
es presenten desagregades per sexe com a classificació principal i gene-
ral; (b) les dades reflecteixen qüestions de gènere: preguntes, problemes 
i preocupacions amb relació a tots els aspectes de la vida de les dones 
i dels homes, incloses les seves necessitats específiques, oportunitats o 
contribucions a la societat; (c) les dades es basen en conceptes i defini-
cions que reflecteixen adequadament la diversitat de dones i homes i re-
cullen tots els aspectes de la seva vida, i (d) els mètodes de recollida de 
dades tenen en compte els estereotips i els factors socials i culturals que 
poden induir biaixos de gènere (EIGE, 2016) 

Estereotips de gènere: Les imatges simplificades que atribueixen uns 
rols fixats sobre els comportaments pretesament «correctes» o «normals» 
de les persones en un context determinat en funció del sexe a què per-
tanyen  Els estereotips de gènere són en la base de la discriminació en-
tre homes i dones i contribueixen a justificar-los i a perpetuar-los (Llei 
17/2015) 

Gènere: Atributs i oportunitats socials associats al fet d’ésser dona o 
home i a les relacions entre dones i homes i entre noies i nois  Els discur-
sos i ideologies dominants han establert una correspondència estricta 
entre el sexe biològic i l’orientació sexual, i també amb la identitat i l’ex-
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pressió de gènere socialment esperada, i han situat fora de la «norma» 
les persones no heterosexuals, les persones trans i les persones que te-
nen una expressió de gènere més fluïda i no binària (EIGE, 2016) 

Identitat de gènere: L’experiència de gènere que una persona sent 
internament i individualment, que pot coincidir o no amb el sexe assig-
nat en néixer, i comprèn la percepció personal del cos –que pot com-
portar, si així s’escull lliurement, la modificació de l’aparença a través de 
la medicina, la cirurgia o altres mitjans– i altres expressions de gènere, 
incloent-hi la indumentària, el llenguatge i la gestualitat  La identitat de 
gènere no és el mateix que l’orientació sexual, i les persones trans es 
poden identificar com a heterosexuals, bisexuals o homosexuals (FRA, 
2009) 

Igualtat de gènere: La condició d’ésser iguals homes i dones en les 
possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sen-
se les limitacions imposades pels rols de gènere tradicionals, de mane-
ra que els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i 
d’homes són igualment considerats, valorats i afavorits (Llei 17/2015) 

Informes d’impacte de gènere: Documents que acompanyen els pro-
jectes normatius i de polítiques públiques, i en què es fa una avaluació 
prospectiva (és a dir, prèvia i estimada) del seu impacte en funció del gè-
nere, amb l’objectiu d’identificar i prevenir la producció, el manteniment 
i l’increment de les desigualtats de gènere, i es presenten propostes de 
modificació del projecte  En un informe d’impacte de gènere, doncs, 
s’analitzen les necessitats pràctiques d’ambdós sexes, les diferents situa-
cions de partida i els potencials efectes diferencials que es poden deri-
var de l’aplicació de les propostes polítiques (Ajuntament de Barcelona, 
2020: 16) 

Interseccionalitat: Eina analítica per a estudiar, comprendre i respon-
dre a les formes en què el sexe i el gènere s’encreuen amb altres caracte-
rístiques personals o identitats i com aquestes interseccions produeixen 
experiències úniques de discriminació  Parteix de la premissa que les 
persones vivim diverses identitats en capes derivades de les relacions 
socials, la història i el funcionament de les estructures de poder  L’anàlisi 
interseccional permet d’exposar els diferents tipus de discriminació i els 
desavantatges múltiples que es produeixen com a conseqüència de la 
combinació d’identitats i de la intersecció del sexe i del gènere amb altres 
eixos de desigualtat (EIGE, 2016) 

Legislació cega al gènere o neutra al gènere: Legislació que es 
redacta en termes universals, ignorant les situacions específiques de gè-
nere i les relacions de poder entre dones i homes que sustenten la dis-
criminació sexual i de gènere, inclosa la violència de gènere contra les 
dones  L’escrutini de les lleis neutrals al gènere que tracten dones i ho-
mes per igual és necessari per a avaluar si obstaculitzen o acceleren la 
igualtat de gènere i eliminen la discriminació basada en el sexe i el gène-
re (EIGE, 2016) 

LGBTI: Acrònim emprat per a fer referència col·lectivament a les per-
sones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals (Direcció General 
d’Igualtat, 2018) 

LGBTI-fòbia: Por o aversió irracionals contra les persones lesbianes, 
gais, bisexuals, trans o intersexuals (Direcció General d’Igualtat, 2018) 
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Llenguatge inclusiu: Vegeu Ús no sexista ni estereotipat del llen-
guatge 

Orientació sexual: Capacitat d’atracció emocional, afectiva i sexual 
profunda de les persones envers persones d’un altre gènere o del mateix 
gènere o de més d’un gènere, així com les relacions íntimes i sexuals que 
hi estableixen (FRA, 2009) 

Paritat: Situació que garanteix una presència de dones i homes se-
gons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones consi-
derat ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones 
de cada sexe (Llei 17/2015) 

Persones trans: Persones amb una identitat de gènere diferent del gè-
nere assignat en néixer que poden portar a terme o no canvis corporals 
(quirúrgics, hormonals, etc ) per a adequar-se a la imatge corporal social-
ment establerta en funció del seu gènere sentit (Direcció General d’Igual-
tat, 2018) 

Perspectiva de gènere: Presa en consideració de les diferències en-
tre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planifica-
ció, el disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera en 
què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones  
La perspectiva de gènere permet visualitzar dones i homes en la seva di-
mensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet 
trobar línies de reflexió i d’actuació per a erradicar les desigualtats (Llei 
17/2015) 

Pressupostos sensibles al gènere o gender budgeting: Aplicació de 
la transversalitat de gènere als pressupostos  Inclou una avaluació dels 
pressupostos basada en el gènere, que incorpora una perspectiva de 
gènere a tots els nivells del procés pressupostari i reestructura els in-
gressos i les despeses per tal de promoure la igualtat de gènere (EIGE, 
2016)  

Revictimització: Vegeu Victimització secundària 

Rols de gènere: Normes socials i de comportament que, dins d’una 
cultura específica, es consideren socialment apropiades per a persones 
d’un sexe específic  Sovint, aquests rols determinen les responsabilitats i 
tasques assignades a dones, homes, nenes i nens  Els rols específics de 
gènere solen estar condicionats per l’estructura de la llar, l’accés als re-
cursos, els impactes específics de l’economia global, l’aparició de conflic-
tes armats o els desastres naturals, i a altres factors localment rellevants, 
com les condicions ecològiques  Igual que el gènere, els rols de gènere 
poden evolucionar amb el pas del temps, en particular mitjançant l’em-
poderament de les dones i la transformació de les masculinitats (EIGE, 
2016) 

Segregació horitzontal: Concentració de dones i homes en diferents 
sectors i ocupacions (EIGE, 2016) 

Segregació vertical: Concentració de dones i homes en diferents ni-
vells de responsabilitat o càrrecs (EIGE, 2016) 

Sexe: Característiques biològiques i fisiològiques que defineixen els 
humans com a femella o home (EIGE, 2016) 
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Transversalitat de gènere: Implica la (re)organització, la millora, el 
desenvolupament i l’avaluació dels processos d’elaboració de les políti-
ques, de manera que els actors normalment involucrats en la seva for-
mulació incorporin la perspectiva de la igualtat de gènere en totes les 
polítiques, en tots els nivells i en totes les etapes  La integració de la pers-
pectiva de gènere és el procés d’avaluar les implicacions per a les dones 
i els homes de qualsevol acció planificada, incloent-hi la legislació, les po-
lítiques o els programes, en totes les àrees i en tots els nivells  És una ma-
nera de fer que les preocupacions i experiències de dones i homes siguin 
una dimensió integral del disseny, la implementació, la supervisió i l’ava-
luació de polítiques i programes en tots els àmbits polítics, econòmics i 
socials perquè les dones i els homes es beneficiïn igual i no es perpetuï 
la desigualtat  L’objectiu final és aconseguir la igualtat de gènere (Consell 
d’Europa, 1998; EIGE, 2016) 

Treball domèstic i de cura de persones: Conjunt d’activitats no remu-
nerades relacionades amb el treball domèstic i amb l’atenció i la cura dels 
membres de la família, el qual és en la base del treball de mercat pel fet 
de fer possible que les persones es mantinguin en les millors condicions 
de salut i formació per a poder ésser productives en el mercat de treball, 
o per a poder ésser-ho en el futur  El treball domèstic i de cura de perso-
nes, que tradicionalment s’ha assignat a les dones, comprèn les tasques 
d’higiene i manteniment de la llar, l’economia domèstica, la cura dels fills 
i de les persones dependents, la gestió de les qüestions mèdiques i es-
colars o formatives, i, en general, totes les accions que persegueixen el 
benestar del nucli familiar (Llei 17/2015) 

Ús inclusiu del llenguatge: Vegeu Ús no sexista ni estereotipat del 
llenguatge 

Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge: Ús del llenguatge que 
evita la ginòpia, l’expressió de concepcions sexistes de la realitat i els 
usos androcèntrics i amb estereotips de gènere (Llei 17/2015) 

Victimització secundària: Es produeix quan la víctima pateix un dany 
addicional no com a resultat directe de l’acte criminal, sinó per la forma 
en què les institucions i altres persones la tracten  La victimització secun-
dària pot ésser causada, per exemple, per l’exposició reiterada de la víc-
tima a l’autor, per interrogatoris repetits sobre els mateixos fets, per l’ús 
d’un llenguatge inadequat o per comentaris insensibles de les persones 
que entren en contacte amb les víctimes (EIGE, 2016)  Es tracta, doncs, 
d’un maltractament addicional exercit contra les persones que es troben 
en algun dels supòsits de discriminació, assetjament o represàlia com a 
conseqüència directa o indirecta dels dèficits de les intervencions dutes a 
terme pels organismes responsables, i també per les actuacions d’altres 
agents implicats (Llei 11/2014) 

Violència masclista: Violació dels drets humans a través de la violèn-
cia que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discrimina-
ció i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de 
poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, eco-
nòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coac-
cions, té com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, 
tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat (Llei 5/2008) 
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