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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 

I. Antecedents 

1 .~ La Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha fet arribar a aquest Institut (data d'entrada 21-07-2015) l'avantprojecte 
de llei de canvi climàtic. 

2.- L'article 36.3.b) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, estableix que els avantprojectes de llei han d'anar 
acompanyats, entre d'altra documentació preceptiva, d'un informe d'impacte de gènere. 

3.- L'Acord GOV/117/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic de 
polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2012-2015 atribueix a l'Institut Català 
de les Dones la responsabilitat d'elaborar els informes d'impacte de gènere (punt 3.2.3) , 
tràmit intern que es dóna per complert amb aquest document. 

11. Plantejament general 

a) Anàlisi terminològica d.el text articulat. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
obliga els Poders Publics a implementar un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu 
i el seu foment a la totalitat de les relacions socials , culturals i artístiques (article 14.11). 
Alhora, el Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 107/1987, de 13 de 
març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de promoure l'ús d'un llenguatge simplificat i no 
discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada, obl iga a l'ús no androcèntric ni 
sexista del llenguatge i a la utilització de termes que no suposin una discriminació per 
raó de sexe. 

Cal ressaltar que el projecte normatiu no inclou cap terme androcèntric i per tant no 
presenta disfuncions amb la normativa citada. 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 

Revisat el text de la norma es considera que manca rellevància des del punt de vista del 
gènere per la qual cosa la valoració de l'impacte és neutra. 
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D'acord amb tot el que s'ha dit, s'emet informe favorabJdel~úp[ó'~Q~tà de n~Vnf~tNiii'°A 
presentada a informe, 

Barcelona, 27 de juliol de 2015 

La presidenta 
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