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Informe sobre l'impacte de gènere del Projecte d'ordre per la qual es
modifica l'Ordre de la consellera de Comerç,Indústria i Energia de 15 de maig
de 2008 per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en matèr¡a d'energia
denovembre de 2019 (RE a I'IBD núm. 151 E840), la secretària general,
va sol.licitar a I'Institut Balear de la Dona l'informe sobre l'impacte de gènere del
Projecte dbrdre per la qual es modifica I'Ordre de la consellera de Comerç,
Indústria i Energia de 15 de maig de 2008 per la qual s'estableíxen les bases
reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'energia; en virtut
d'aquesta sol.licitud s'emet aquest informe, d'acord amb la Llei 11 /2016,de 28 de
juliol, d'igualtat de dones i homes.
En data 14

1. Revisió del llenguatge
Pel que fa a la utilització del llenguatge, d'acord amb les indicacions de les
resolucionsl4.l de 1987 i 109 de 1989 de la UNESCO; la Recomanació núm. R(90)

4 de 1990 del Consell d'Europa; la Llei orgànica 312007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes (article 14.11 sobre la implantació d'un
llenguatge no sexista a l'àmbit administratiu com a criteri d'actuació general dels
poders públics), i la Llei 11/2016, de28 de juliol, d'igualtat de dones i homes,
(estableix com a principi general en l'article 3 lletra m) "L'adopció de les mesures
necessàries per fer un ús no sexista del llenguatge i, en tot cas, per evitar la
invisibilitat de les dones per mitjà del llenguatge") no s'ha detectat en el text cap
cas de discriminació implícita.
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Cal reflectir la presència de les dones en els texts que es redacten. Per això, en la
mesura que sigui possible, cal evitar l'ús del masculí com a genèric, especialment
quan es refereix a persones físiques.

llenguatge té un paper fonamental en la formació de la identitat social de les
persones i és I'element que més influeix en la formació del pensament de la
societat. Una de les manifestacions més notables de la desigualtat existent entre
dones i homes es la invisibilització, l'ocultació de les dones en el llenguatge, així
com la seva representació mitjançant imatges sexistes o discriminatòries. Els usos
sexistes del llenguatge invisibilitzen les dones i impedeixen veure el que s'amaga
darrere les paraules.
El

2. Revisió del contingut
2.1. Consideracions jurídiques
Entre d'altres:

a)

Convenció sobre l'eliminació de totes las formes de discriminació contra
la dona, aprovada por lAssemblea General de Nacions Unides en
desembre de 1979 i ratificada per Espanya.

b)

formalitza el
compromís d'integració en làmbit europeu de lanomenada
tronsversolitzoció de gènere, en establir explícitament que "la Comunitat
s'ha de fixar l'objectiu d'eliminar les desigualtats entre l'home i la dona i
promoure'n la igualtat", entre les tasques i els objectius de la Comunitat.
En els articles 2 i 3 del Tractat de la Comunitat Europea es

c)

Els

d)

La Comunicació de la Comissió Europea COM (96) 67 final, de 21 de

articles 21 i23 de la Carta de Drets Fonamentals.

febrer de 1996, disposa que s'ha d'integrar la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones en el conjunt de les polítiques i les accions
comunitàries.

e)
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L'article 14de la Constitucióespanyola assenyala el dreta la igualtat ia
la no discriminació per raó de sexe. A més, I'article 9.2 estableix
l'obligació dels poders públics de "promoure les condicions per a que la
llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en que s'integra siguin
reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la
seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social".

f)

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de

dones ihomes,

g)

L'article 17.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa
"Les administrqcions públiques, segons

lo Carta de Drets Sociols, vetlloran
puguin
porticipar plenament en la
perquè
homes
les dones i els
en tot cas
vida laboral, sociol, familior i política sense discriminació de cop tipus, i
garantiron que ho facin en igualtat de condicions. A aquests efectes es
gqront¡rò lo conciliqció de lo vida fomiliar i laboral."

h)

La Llei 5/2000, de 20 d?bril, de l'lnstitut Balear de la Dona

i)

La Llei 11 12016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2.2. Anàlisi contextual

Constitueix I'objecte de la norma que sestà informant la modificació de lãrticle 2
de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 15 de maig de 2008
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions e
matèria d'energia.
2.3. Anàlisi sobre la pertinència o no-pertinència
La Llei Orgànica 3/2007, de22 de març per la igualtat efectiva de dones i
homes estableix al seu article 1 "Las mujeres y los hombres son iguoles en
dignidad humono, e iguales en derechos y deberes. Estq Ley tiene por objeto hocer
efectivo el derecho de igualdod de trato y de oportunidades entre muieres y
hombres, en porticulqr mediante lq eliminqción de la discriminoción de la muier,
sea cualfuere su círcunstanciq o condición, en cualesquiera de los ómbitos de lq
vído y, singularmente, en los esferas política, civil, laborql, económico, socioly
culturql porq, en el desqrrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, olcqnzar
unq sociedqd mós democrótica, mós iusta y mós solidqriq".
En el seu article 15 recull la transversalitat del principi d'igualtat entre homes
dones: "Las Admínistrqciones públicos lo ¡ntegrorón, de formo activo, en la
odopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en lo definición y

presupuestación de políticos ptiblicos en todos los ómbitos y en el desarrollo del
conjunto de todos sus actividqdes".
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Llei 11 12016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en l'article 5, en
relació a la perspectiva de gènere i avaluació de l'impacte de gènere, estableix
que la perspectiva de gènere s'ha d'incorporar en totes les polítiques dels
poders públics de les Illes Balears, i que en el procediment d'elaboració de les
lleis i de les disposicions de caràcter general dictades, en el marc de les seves
competències, per les administracions públiques de les Illes Balears, s'hi ha
d'incorporar un informe d'avaluació d'impacte de gènere.
L'article 11 de la mateixa Llei, referent als ajuts públics, diu que
1. Les administrqcions públiques de les llles Boleors han d'incorporqr o |es bqses
reguladores de les subvencions, itqmbé o les convocatòries corresponents, la
valoració d'qctuacions adreçodes o lq consecució efectivo de la igualtqt de gènere per
port de les entitots sol.licitsnts, llevat dels casos en què, per la noturolesq de lq
s u bve n ci ó o d e I s so l. I i cito nts, esti g u i j ustifi cat n o i n co r po ra r- I a- h i.
2. Les administrocions públiques de les llles Bqlears i els orgonismes i les entitats que
en depenen han de denegor I'atorgoment de subvencions, beques o quolsevol altre

tipus d'ajut ptiblic o les empreses i entitots sol.licitonts sancionades o condemnodes en
els darrers tres anys perquè hon exercit o tolerat pràctiques laborals considerades
discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionodes per resolució odministrativa
ferma o condemnades per sentència judiciolferma. A aquest efecte, Ies empreses i les
entitots sol.licitqnts hon de presentar, juntament qmb lo sol'licitud de l'ojut, uno
declqroció responsoble delfet de no haver estat mai objecte de sancions
qdministratives fermes ni de sentències fermes condemnotòries.
3. Les administracions públiques de les Illes Bolears i els organismes i les entitats que
en depenen hon d'introduir en les convocotòries de subvencions, beques o qualsevol
tipus d'ojut públic, clàusules que impedeixin lo sevo concessió o les entitats sol,licitonts
que hagin estot sancionodes o condemnades per exercír o toleror pròctiques laborqls
considerades discriminatòries per roó de sexe o de gènere, per resolució
administrativa ferma o sentència judicial fermo.
4, Les entitots i empreses que estiguin en la situoció esmentada en el punt onterior, es
podron tornor o presentor a les convocatòr¡es sempre que hagin complert amb la
sanció o lo pena imposada i hagin elaborat un plo d'iguoltat en les condicions
previstes en oquesta llei.

Una vegada analitzada la norma, es considera que la inclusió en la redacció
definitiva de la norma de la següent recomanació pot ajudar al compliment dels
objectius de les polítiques d'igualtat.
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3. Propostes de millora i recomanacions
Sense perjudici d'altres mesures que es considerin oportunes, es recomana que
en la redacció de la norma s'introdueixi:
a) Incloure en la redacció de la norma, el que estableix l?rticle 11 de la Llei
1112016, de 28 de juliol, referent a la concessió d'ajuts públics.

Aquest és el criteri de la tècnica que subscriu, sotmès no obstant a qualsevol
altre millor fonamentat.
Palma,
La

tècni

Marga Q
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de novembre de 2019

