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Atès que amb posterioritat a la tramesa al Parlament de l'expedient del Projecte de llei sobre 
les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 
(registre d'entrada al Parlament núm. 52.629 i N.T. 200-00024/11) el Departament de 
Justícia ha rebut l'Informe d'impacte de gènere emès per l'Institut Català de les Dones amb 
relació a aquesta iniciativa, us trameto l'informe esmentat per tal que pugui ser incorporat 
com a document de l'expedient. 

El secretari del Govern 

Joan Vidal de Ciurana 

Barcelona, 2 de març de 2017 

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Pl. Sant Jaume, 4 
Palau de la Generalitat 
08002 Barcelona 
Tel. 93 402 46 00 
Fax 93 402 48 95 
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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 
N.T ......................... . .' ...... ....... /11 ----------------· 

I. Antecedents lDo- oooJ-4/V. 

1.- El Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha fet arribar a aquest 
Institut (data d'entrada 14-02-2017) l'Avantprojecte de llei sobre les voluntats digitals i de 
modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya. 

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, 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 Catatà de 
les Dones, en la redacció donada per la Disposició final Primera de la Llei 17/2015, del21 
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 d'altres, l'article 36.3.b de la Llei 13/2008, precitada, 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, entre els quals 
s'inclou l'Administració de la Generalitat, 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 
lès 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 ). 

Cal ressaltar que s'ha inclòs una Disposició addicional en relació tractament del gènere 
en les denominacions referides a persones. 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 

Revisat el text del document, i vist que s'ha inclòs una Disposició addicional en relació 
tractament del gènere en les denominacions referides a persones, no s'escau, vist el seu 
àmbit material, fer-hi cap observació des de !'.enfocament de gènere en referència a la 
resta de contingut. del seu dispositiu. 
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lli. Fonaments jurídics 

1. Articles 2 i 3.3 del Tractat UE, on s'estableixen la no discriminació i la igualtat entre 
dones i homes com a valors comuns als Estat membres de la UE, i es formalitza el 
compromís de fomentar la igualtat entre dones i homes. 

2. Articles 8 i 1 O del Tractat de Funcionament de la UE, on s'estableix que en totes les 
seves accions la Unió Europea tindrà per objectiu eliminar les desigualtats entre homes i 
dones, i promoure la seva igualtat. 

3. Compromís estratègic per a la igualtat entre dones i homes 2016-.2019, actual full de 
ruta de la Comissió Europea per avançar en l'assoliment de l'equitat de gènere. 

4. L' Estatut d'autonomia de Catalunya, als seus articles 4.3, 19, 41 i 153, quant al 
reconeixement i garantia dels drets de les dones i la igualtat d'oportunitats entre les dones 
i els homes, i la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les 
dones. 

5. La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, desenvolupa els 
preceptes estatutaris en matèria d'igualtat de gènere i dret de les dones i estableix 
mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d'eradicar les 
discriminacions contra les dones. 

IV. Conclusions 

D'acord amb tot .el que s'ha dit, s'emet informe favorable del projecte normatiu sotmès a 
informe d'impacte de gènere. 

Barcelona, 20 de febrer de 2017 

La presidenta 

Teresa M. Pitarch i Albós 
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