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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 

I. Antec~dents 

1.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet arribar a 
aquest Institut l'Avantprojecte de llei vitivinicola 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 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 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 d~ 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, gr~fica 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 lès relacions socials, 
culturals i artistiques (article 14.11 ). 

Cal ressaltar que el projecte normatiu fa un ús acurat del llenguatge, però a l'article 56 
es proposa modificar "el propietari" per "la persona propietàrian tal d'evitar 
disfuncions amb la normativa citada. Aixl mateix, i per tal de facilitar la lectura, es 
propo.sa modificar l'article 66.1, lletra f) "un secretari o secretària que nomena el 
president o presidenta, amb veu i sense vot, que ha de ser personal funcionari 
adscrit a l'Institut de la Vinya i el Vi, a qui corresponen les funcions establertes( ... )". 

2bQ 



mffi Generalitat de Catalunya. 
WW Institut Català de les Dones 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 
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Revisat el text del document s'observa que hi manca la perspectiva de gènere i els drets 
de les dones per la qual cosa des d'aquest informe recomanem complementar les 
previsions incloses en els termes que tot seguit s'exposaran. 

Aixi, en relació amb el Consell Assessor regulat a l'article 69 es recomana incloure un 
mandat per tal que el desplegament reglamentari previst estableixi els mecanismes que 
assegurin el compliment de la normativa aplicable en matèria d'igualtat efectiva entre 
homes i dones en la composició d'òrgans coHegiats de les Administracions Públiques 
catalanes. 

. . 
En aquest sentit recordem que la Llei 17/2015 estableix unes obligacions de caràcter 
general aplicables a tots els poders públics entre les quals, pel que fa a l'objecte 
d'aquest informe, en destaça el mandat d'aplicar la perspectiva de gènere i de les dones 
en totes les seves polítiques i actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes per 
prendre en consideració les diferències entre done·s i homes (principi primer de l'art. 3). 
En aquest senti.t es fa imprescindible la presència efectiva de la veu, els coneixements i 
els sabers de les dones en els diferents àmbits de decisió i discussió. La llei d'igualtat 
catalana, al seu article 3, estableix com a principi d'actuació dels poders públics la 
participació paritària de dones i homes en els afers públics, de manera que els 
poders públics han de promoure la representació paritària en la composició dels 
òrgans col-legiats, i també en els de direcció, de participació, de representació, 
consultius, tècnics I cientifics, en els tribunals i en els espais de presa de 
decisions. 

Aquest principi d'actuació dels poders públics es concreta al Capítol IV de la Llei, 
referent a les PoHtiqt.,~es públiques per a promoure la igüaltat efectiva de dones i homes. 
Aixf, l'article 12 parla de la representació paritària de dones I homes en els 
nomenaments i les designacions per Ja composició de tot tipus d'òrgans 
coi-Jegiats, atenent a la disposició transitària primera d'aquesta llei; i també l'apartat 
segon de l'article 18, referent a les polftiques i actuacions dels poders públics, estableix 
que les administracions públiques qe Catalunya han dè procurar d'atenirMse al principi de 
representació equilibrada de dones i homes en els nomenaments del titulars dels 
òrgans de direcció i dels organismes públics vinculats o dependents, i fomentar 
aquest principi en els òrgans de direcció de les associacions i organitzacions de tota 
indole. 

D'altra banda l'obligació de fer efectiu el mandat'de la Llei 17/2015, d'igu~ltat efectiva de 
dones i homes s'estén a altres àmbits àmpliament regulats normativament. Un d'ells és 
la protecció davant de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, 
protecció que es fa especialment rellevant en relació amb el propi personal de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest sentit hi ha força consciència en relació amb 
l'assetjament sexual però cal recordar que les dones que realitzen la funció inspectora 
en el terreny poden ser també fàcilment víctimes d'assetjament per raó de sexe, i veure' s 
sotmeses a conductes on es posa en relleu la seva possible manca de competència per 
raó de sexe, l'estereotipació de gènere, mirades intimidants o comentaris en relació amb 
el seu aspecte ffsic. Conductes totes elles, entre altres, inadmissibles i de les quals cal 
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protegir al personal funcionari. És per això que es proposa s'inclogui aquest extrem 
com a l'article 53 que regula les "infraccions molt greus" 

111. 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 
compromrs de fomentar la igualtat entre dones i homes. 

2. Articles 8 i 10 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. Recomanació del Consell de 2 de desembre de 1996 i Resolució del Parlament 
Europeu, aprovada en sessió plenària a finals de l'any 2000, on s'examinà la promoció 
de les dones als processos de presa de decisió, a la llum de la recomanació esmentada. · 

5. Decisió 2000/407/CE de la Comissió Europea, de 19 de juny, relativa a l'equilibri entre 
homes i dones en els comitès i grups de persones ex¡:>.ertes creats per la Comissió. 
Miijançant aquesta Decisió, la Comissió es compromet a aconseguir una representació 
equilibrada de dones i homes als grups de persones expertes amb l'objectiu d'assolir un 
mfnim d'un 40% de representants de cada sexe en tots· els comitès i grups de persones 
expertes. 

6. L'Estatut d'autonomia de Catalunya, , 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 9e la perspectiva de gènere i de les dones. En especial l'article 41.2 
estableix que els poders· públics garantiran la transversalitat en la incorporació de la 
perspecitva de gènere i de les dones en totes les polftiques públiques per a aconseguir 
la igualtat real i efectiva , i la paritat entre homes i dones. 

7. U el orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, també 
atribueix al principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes el caràcter de 
transversal, és a dir, que ha d'informar tot l'ordenament jurldic i per tant, s'ha de tenir en 
compte a l'hora d'interpretar i aplicar les normes legals. Concretament, i p~l que fa als 
criteris generals d'actuació ·dels poders públics, l'article 14 apartat 4 estableix "/a 
participació equilibrada de dones i homes a les candidatures electorals i en la presa de 
decisions"; en el mateix sentit, l'article 16 relatiu als nomenaments realitzats pels poders 
públics estableix que "els poders públics procuraran atendre al principi de presència . 
equilibrada de dones i homes en tots els nomenaments i designacions dels càrrecs de 
responsabilitats que els corresponguin". També els articles 51 .d), 52, 53 i 54 recullen el 
principi de presència equilibrada en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i en dels 
seus organismes públics vinculants o que en depenen. 
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8. Altra normativa citada a l'apartat anterior d'aquest informe. 

IV. Conclusions 

D'acord amb tot el que s'ha dit, l'aportació d'aquest Institut pel que fa a la proposta de 
normativa presentada a informe es concreta en les recomanacions següents: 

Modificació del llenguatge segons els paràmetres indicats a l'apartat ll.a) 
d'aquest informe. · 

- En els termes explicats a l'apartat ll.b) d'aquest informe es proposa modificar 
l'article 53, lletra h), per tal d'inctoure com a infraccions molt greus l'assetjament sexual 
i/o per raó de sexe. 

Per tal d'assegurar la representació paritària de dones i homes es proposa que 
l'article 69.2 estableixi la necessitat que en el desplegament reglamentari que regularà 
l.a composició del Consell Assessor s'ha de vetllar per donar compliment al principi de 
representació equilibrada de dones i homes. 

Barcelona, 7 de setembre c;le 2017 

La presidenta 
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