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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 

I. Antecedents 

1.- El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha fet arribar a 
aquest Institut (data d'entrada 27-07-2016) la proposta d'Avantprojecte de llei del 
procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l'estranger. 

2.- L'article 36.3.b. i 37.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, estableix que els avantprojecte de llei han d'anar acompanyats, 
entre d'altra documentació preceptiva, d'un informe d'impacte de gènere. 

3.- L'article 3 lletra g) de la Llei 11/1989, del 1 O de juliol, de creació de l'Institut Català de 
les Dones, en la redacció donada per la Disposició final Primera de la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix que corresponen a aquest 
Institut elaborar i emetre els informes d'impacte de gènere i, en tot cas, els informes a 
què fa referència, entre altres, els articles a dalt citats, tràmit intern .que es dóna per 
complert amb aquest document. 

11. Plantejament general 

a) Anàlisi terminològica del text articulat. 

Des d'una vessant formal , el principi Setè de l'article 3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, 
d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix que els poders públics han de fer un ús no 
sexista del llenguatge que eviti l'expressió de concepcions sexistes de la realitat i els 
usos androcèntrics i amb estereotips de gènere, i han de promoure un llenguatge 
respectuós amb les dones, amb les minories i amb totes les persones en general en 
l'atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual. 

Complementàriament, també la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, obliga els poders públics 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 ). 

D'acord amb això, cal ressaltar que el projecte normatiu fa un esforç per tal de fer un ús 
no androcèntric del llenguatge, ja que des del seu títol visualitza les persones de gènere 
masculí i femení com a titulars de drets polítics. Tot i això, i per tal de facilitar la lectura 
del text, es recorda que la Guia d'usos no sexistes de la llengua en els textos de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (2010) , que permet adaptar els criteris de 
la Generalitat (publicats a Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la 
llengua,2005) als principis generals de l' «Acord sobre l'ús no sexista de la llengua» 
(document elaborat a partir del consens entre diferents organismes públics i la 

1 



mM Generalitat de Catalunya 
tuli Institut Català de les Dones 

· .f\K~J.f l'!:. i~~ r ü:~· r.?:- 7 ~ -·-. "l 
PEG10í''n~ :::··~.:NfE.H.\L 

· ooo~ 1 3101s .. ~·,: · · 
u't ' • . t.oi u ~ 'j 

Mi~ Ct füi..L >.¡(!f.1 D"éNí~~~"':_ 

Universitat de Barc.elona) estableix la validesa del plural masculí per englobar els dos 
sexes, per la qual cosa proposem que al"llarg del text s'inclogui simplement la referència 
"electors catalans". No obstant això, aquesta mateixa Guia reivindica l'ús de formes 
dobles per precisar o emfasitzar la referència en singular a homes i dones dins del text, 
sobretot en les referències genèriques a profe·ssions, oficis, càrrecs o funcions; o quan 
es tracta de col· lectius que poden ser constituïts tant per homes com per dones, si hi ha 
una voluntat de precisar o d'emfasitzar la referència a dones i homes dins del text. Es 
per tot això que recomanem que en el supòsit de l'ús del mot "elector'' es faci servir la 
doble forma masculina i femenina, "elector o electora" ( al menys la primera vegada 
que aparegui citat al text ). 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 

Revisat el text del document no s'escau proposar cap modificació del seu dispositiu des 
de la perspectiva de gènere. 

111. Conclusions 

D'acord amb tot el que s'ha dit, aquest Institut emet informe favorable de la proposta 
normativa presentada a informe en relació al fons del seu dispositiu, però es recomana 
realitzar la modificació en relació al llenguatge proposada a l'apartat ll.a) d'aquest 
informe. 

Barcelona, 28 de juliol de 2016 

La presidenta 

Teresa M. Pitarch i Albós 
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