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INFORME D'IMPACTE DE GÈNERE 

I. Antecedents 

1.- La Secretaria General del Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet arribar a aquest 
Institut l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral. 

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 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 ). 

Cal ressaltar que el projecte normatiu fa un ús no androcèntric del llenguatge, per la qual 
cosa no s'estableixen modificacions al respecte. 

b) Anàlisi del contingut del text articulat. 

Revisat el text del document s'observa que hi manca la perspectiva de gènere i els drets 
de les dones en relació al disseny de les polítiques d'ordenació del litoral previstes en 
l'àmbit d'acció del present projecte normatiu, i es constata que la incorporació d'aquesta 
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mirada és nece~~à,ria ja que ,el gènere /és l:if" clels- ·principats-i11'Straffiêfñfs. d'à-nàlisi de les 
condicions en què "viuen les donès en relació als homes en qualsevol tipus de societat. 

Incorporar la perspectiva de gènere suposa considerar sistemàticament les diferències 
entre les condicions, situacions i necessitats respectives de les dones i dels homes, a les 
fases de planificació, execució i avaluació de totes les polítiques i programes per tal 
d'identificar i reduir els desequilibris existents. Constitueix un enfocament de treball i una 
nova modalitat per abordar la igualtat d'oportunitats entre els sexes, mitjançant la 
integració sistemàtica de la perspectiva de gènere als diversos àmbits, social, econòmic, 
cultural i polític de la vida humana, tant a les esferes públiques com a les privades. 

Utilitzant la perspectiva de gènere s'identifiquen les desigualtats, diferencies de gènere i 
les conseqüències que les polítiques tenen per a dones i homes. La incorporació 
d'aquesta perspectiva per no només conèixer de forma separada la situació de dones i 
homes en un àmbit concret, sinó també percebre desigualtats. Només si les coneixem 
podrem intervenir corregint el biaix de gènere a la normativa que estem desenvolupant, 
amb l'objecte que cada norma o intervenció mantingui la mateixa eficàcia per a dones que 
per a homes. Així, els objectius d'incorporar l'enfocament de gènere són bàsicament tres: 
assegurar que el desenvolupament arriba també a les dones; visualitzar que homes i 
donés, com a col-lectius tenen necessitats i interessos particulars; i assegurar que la 
intervenció sigui més eficaç i sostenible. 

En aquest sentit, recordem que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes recull l'ordenació de les polítiques públiques sota l'òptica de 
la aplicació del principi de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes el qual 
informarà, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els Poders Públics. Les 
Administracions públiques han d'integrar el principi d'igualtat i la perspectiva de gènere de 
forma activa, expressa i operativa en l'adopció i execució de les seves disposicions 
normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques en tots els àmbits i en 
el desenvolupament del conjunt de totes les seves activitats (article 15). 

A Catalunya, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula al seu article 41 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 homes. 

Posteriorment la Llei 17/2005, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, ha 
adoptat un conjunt de mesures dirigides a promoure la igualtat en molts diversos àmbits 
de la vida social i econòmica, i ho ha fet amb una clara vocació transversal respecte de 
tots aquells àmbits en els que els poders públics exerceixen responsabilitats, servint així 
a l'efectivitat dels drets que reconeix l'article 19 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya a 
totes les dones. 

Aquesta Llei 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 destaca 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 

2 



. ' .. . : -~ ~ "' ' . ' .. ~ 
1 ·' t'·.~t!lt ,;;t"~1'fll....._, ... .. ~ 

rnrti. Geperalitat de Catalunya ' 
~ Institut Català de les .D.ooes 

•. · ri·.RL~'M.B:ï.ot: i ... f!',;·, ,_ •.. Í'l y ~- "'

1
í 

F:aG.•STRi:: Gf.N€HAl. , 

il )11l o P. l" ')f¡ 2 1 ' l !' ' 
• \..1 .... u '.), 1, '- lJ \; \;, ' 

dones i homes (principi prinier de l'art. 3)', l"añomeiï¡:id~ïTrañSversa]TtaCde génere que 
formulen diferents institucions de la Uhió Europea. 

D'aquesta manera, les intervencions públiques que afecten la vida de dones i homes s'han 
d'analitzar tenint-ne en compte el context, les realitats, les necessitats i la posició social, 
política i econòmica que · ocupen, i s'han d'adoptar les mesures necessàries per a 
transformar oportunitats i institucions més enllà d'un sistema androcèntric. 

4 . . .J 

A més d'ob,ligacions genera!s transversals, el capítol IV d'aquest text legal recull les 
polítiques públiques per a pFOmoure la igualtat efectiva en els diferents àmbits 
d'actuació. Així l'article eyJ fa referència a la Planificació de les polítiques de medi 
ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat tot establint les següents obligacions: 

1. Per a fer efectius els principis a què fa referència l'article 3, les polítiques de medi 
ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat han de: 

a) Incorporar la perspectiva de gènere en totes les fases del disseny, la 
planificació, l'execució i l'avaluació urbanístics, per a posar en igualtat de 
condicions, en el disseny i en la configuració dels espais urbans, les 
necessitats i les prioritats derivades del treball de mercat i del domèstic i de 
cura de persones, i també per a col·laborar a eliminar les desigualtats 
existents. 

b) Promoure la participació ciutadana de les dones i de les associacions de 
defensa dels drets de les dones en els processos de disseny urbanístic, i fer
ne el corresponent retorn. 

2. Les administracions públiques de Catalunya, . per a complir les mesures a què fa 
referència l'apartat 1, han de garantir: 

a) La formació en perspectiva de gènere del personal tècnic i polític que es dedica 
· a la planificació urbanística i en els àmbits de la mobilitat, l'habitatge i el medi 

ambient. 

b) La planificació en els àmbits de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat 
basada en estudis amb estadístiques segregades per sexe, que permetin de 
detectar les desigualtats mesurables. 

e) Els estudis d'impacte de gènere i les mesures correctores pertinents per a 
minimitzar els impactes diferencials en tota actuació urbanística, d'habitatge, 
de mobilitat o de medi ambient. 

d) L'aplicació d'una política urbanística que tendeixi a crear ciutats compactes, 
mixtes i pròximes, que mantinguin la relació amb la natura, on es redueixi la 
presència i la prioritat del vehicle privat i s'introdueixin mesures per a millorar i 
densiffcar les àrees monofuncionals residencials. En aquest sentit, la política 
urbanística ha de preveure la descentralització de serveis, de manera que la 
construcció d'infraestructures i l'ordenació del sòl 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. 
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e) Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els usos i cobreixin les 
necessitats de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui possible, cal 
habilitar zones per a l'atendó d'infants, especialment per a disposar de canviadors 
de bolquers, accessibles tant per a homes com per a dones. 

f) L'elaboració de programes actius i dotats de recursos suficients per a la promoció 
de l'accés a l'habitatge de col·lectius en risc d'exclusió social, amb una atenció 
especial a les famílies monoparentals. 

g) La creació de mecanismes per a promoure que, en cas d'arrendament 
d'habitatges, quan sigui per a parelles o famílies, els contractes es facin a nom de 
tots dos membres de la parella. 

h) En la concessió d'ajuts públics per a rehabilitació o reformes d'habitatges, la 
inclusió com a beneficiaris de tots dos membres de la parella, sempre que així ho 
vulguin els interessats. 

i) Una 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. · 

Així, esdevé clau disposar de dades desagregades per sexe i d'indicadors qualitatius i 
quantitatius no androcèntrics que ens permetin disposar d'informació imprescindible com 
a punt de partida per a conèixer l'extensió de les desigualtats actuals de gènere, per a 
definir indicadors que permetin identificar impactes previs (ex-ante), avaluar i fer el 
seguiment dels plans i els projectes, i contribuir a donar visibilitat a les necessitats 
diferencials. 

En aquest sentit recordem que el 31 de desembre de 2003, el Parlament Europeu, el 
Consell i la Comissió van adoptar un acord interinstitucional sobre "legislar millor" 
establint en el seu paràgraf 30 que "quan s'apliqui el procediment de codecisió, el 
Parlament Europeu i el Consell podran encarregar també, sobre la base de crfteris i 
procediments definits conjuntament, anàlisi d'impactes previs a l'aprovació d'una 
modificació substancial, bé en primera lectura, bé en la fase de conciliació. Després de 
l'aprovació del present Acord i amb la major brevetat, les tres institucions realitzaran un 
balanç de llurs respectives experiències i examinaran la possibilitat de definir una 
metodologia comuna". 

Avaluar amb perspectiva de gènere vol dir comparar i apreciar, en funció de criteris 
pertinents respecte al gènere, les distintes repercussions que una actuació pot tenir, té 
i ha tingut sobre els homes i sobre les dones. Tota intervenció pública afecta les activitats 
diàries, els recursos disponibles, les funcions i responsabilitats, les oportunitats i els drets 
efectius de les persones destinatàries, per això han de ser avaluades tenint en compte 
que aquestes persones destinatàries de les accions són dones i homes amb diferents 
necessitats i interessos com a conseqüència que les unes i els altres assumeixen 
distintes funcions i responsabilitats tant en l'àmbit privat com en els espais públics. 
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I és que no podem oblidar que les· polítiques d'ordenació territorial , sigui del litoral o del 
qualsevol altre territori que afecti a la vida ciutadana, pretenen la transformació del medi, 
de l'entorn físic; estudia les relacions entre les estructures de la societat i la seva 
organització en el territori o en l'espai amb la finalitat de fer-hi projectes de 
desenvolupament .i de transformació del medi o de l'entorn. Per això s'han de considerar 
d'una banda les estructures físiques i de l'altra les persones que les ocupen i que hi viuen 
cada dia, aplicant una visió de gènere. 

Per tant, el planejament des de la perspectiva de gènere pot contribuir a la igualtat de 
gènere, perquè pot influir en la localització de les activitats, en la interrelació i la connexió 
d'aquestes, en les condicions i les qualitats dels llocs i en el desenvolupament sostenible. 
Així, hi ha una interrelació entre l'estructura dels espais i la de la societat; els llocs 
configuren la nostra manera de viure, les nostres oportunitats de trobar feina, el grau de 
dificultat per arribar a l'escola, a l'hospital, al centre esportiu o als comerços, la nostra 
seguretat, i estimulen o dificulten les relaciones entre les persones amigues o familiars. 
L'entorn reforça la identitat o pot alienar i discriminar. Les polítiques planejament influeixen 
en les vides de .dones i homes de maneres diferents, per tant, totes dues perspectives són 
necessàries en el procés de planejament. 

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 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. 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. 

6. Normativa esmentada a l'apartat anterior d'aquest informe. 

5 



... 
: ' ;, • •• j.~ 

e .r : .. ~ -. . ·~ • 

Wfll. Generalitat d~ Catalunya, . . 
WJJJ Institut Catala de les Dones 

IV. Conclusions 

Les qüestions de gènere volen donar a conèixer les diferents necessitats i els diferents 
requeriments de les dones i els homes en la vida a les ciutats, de manera que aquesta 
visió faciliti el planejament introduint un canvi en el procés d'ordenar el territori per facilitar 
la vida ciutadana, i no sigui un afegit al marge. És per això que des d'aquest informe 
recomanem que la perspectiva de gènere estigui a totes les etapes del procés de 
planejament ja que d'una banda és un requeriment fet per la Unió Europea per a tots els 
països membres a través del tracta d'Amsterdam de 1997, amb l'objectiu d'eliminar les 
desigualtats i de promoure l'equitat de drets entre dones i homes, i de l'altra és un mandat 
establert pel propi Estatut d'Autonomia i per la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i 
homes, segons els par:-àmetres explicats en el punt ll.b) d'aquest informe. Així, recordem 
que l'article 3 d'aquesta llei estableix com a principis d'actuació dels poders públics la 
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d'igualtat de gènere. Fer 
d'això una realitat implica dotar les polítiques públiques de mecanismes i instruments que 
permetin dissenyar, executar i avaluar les intervencions públiques atenent a aquestes 
diferències. 

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: 

~ Així, cal que a l'article 5 referent a les directrius per alls instruments d'ordenació i 
gestió del litoral s'afegeixin previsions en relació a: 

- Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny i definició dels objectius 
del pla d'ordenació del litoral, des de la definició de programes i projectes, fins la 
seva execució i avaluació, desenvolupant, per a tal fi, aquelles estructures i 
metodologies de treball adequades per tal de garantir la incorporació d'aquesta 
perspectiva. 

En aquest sentit es recorda que l'aplicació d'una política urbanística ha de tendir a crear 
ciutats compactes, mixtes i pròximes, que mantinguin la relació amb la natura, on es 
redueixi la presència i la prioritat del vehicle privat i s'introdueixin mesures per a millorar i 
densificar les àrees monofuncionals residencials. En aquest sentit, la política urbanística 
ha de preveure la descentralització de serveis, de manera que la construcció 
d'infraestructures i l'ordenació del sòl 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. · 

Cal, també, que aquesta planificació estigui basada en estudis amb estadístiques 
segregades per sexe, que permetin de detectar les desigualtats mesurables . 

~ A l'article 8, referent a la Dpcumentació, cal addicionar la previsió que l'estudi 
previst a la lletra e) incorpori una avaluació de l'impacte de gènere del Pla. 
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~ En el Títol 6 relatius a la Participació pública es recorda que el dit article 53 
estableix la necessitat de promoure la participació ciutadana de les dones i de les 
associacions de defensa dels drets de les dones en els processos de disseny 
urbanístic, i fer-ne el corresponent retorn, per la qual cosa cal incloure aquesta previsió 
al present text normatiu. 

Barcelona, 14 de juny de 2017' 
"· 

La presidenta 

Núria Balada i Cardona 
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