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Sol'licitant Conselleria de Cultura,
Participació i Espofts

Informe sobre I'impacte de gènere del Projecte de decret pel quals'aproven
els Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleårics
En data 18 de setembre de 2018 (RE a I'IBD núm. 151 E900), la directora general de

Cultura va sol.licitar a l'Institut Balear de la Dona l'informe sobre l'impacte de
gènere del Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de I'Institut d'Estudis
Baleàrics; en virtut d'aquesta sol.licitud s'emet aquest informe, d'acord amb la
Llei 11 lz016de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
f . Revisió del llenguatge
Pel que fa a la utilització del llenguatge, d'acord amb les indicacions de les
resolucion s 14.1 de 1987 i 109 de t 989 de la UNESCO; la Recomanació núm. R(gO)
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'åmbit administratiu com a criteri d'actuació general dels
poders públics), i la Llei 11 12016, de 28 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") mitjançant un genèric que
inclogui els dos sexes, la lnclusió de la forma femenina o un altre recurs, encara
que es fan les següents recomanacions:

recomana substituir "el president" per "la Presidència" o "el president o
presidenta"
Es recomana substituir "els vicepresidents "per "les Vicepresidències" o
"els vicepresidents i vicepresidentes"
Es
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Es recomana

substituir "el conseller" per,,la persona titular de Ia
Conselleria"
Es recomana substituir "el director" per "el director o directora" o,,la
Direcció"
Es recomana substituir "els vocats" per ,,els i les vocals,,
Es recomana substituir "un representant', per,,una persona en
representació de"
Es recomana substituir "el secretari" per "el secretari o secretåria,,
Es recomana substituir "els assistents" per "les persones assistents,, o ,,el
les assistents"
Es recomana substituir "els empleats,, per ,,el personal,,
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Hem de remarcar que la clàusula final incorporada com a disposició
addicional única que estableix que "les referències genèríques q les
formes
masculines expressodes ol llarg del text s'hsn d'entendre
fetes ol gènere
masculí i ol femení indístintament", no es adequada des del punt de vista
dels objectius de les polítiques d'igualtat, atès que es tracta d,una opció
que pot interpretar-se corn a esbiaíxada i discriminatòria, ja que implÍca
que un dels sexes es superior a l'altra.
Cal reflectir la presència de les dones en els texts que es redacten. per a jxò, en la
mesura que sígui possible, cal evitar J'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 l'element que més influeix en la formació det pensament de la
societat. Una de les manifestacions més notables de la desigualtat existent entre
dones i homes es la invisibilítzació, l'ocultació de les dones en el llenguatge, així
com la se\.'a representació mitjançant ímatges sexistes o discrim!natòi-ies. Els usos
sexistes del llenguatge invisibilitzen les dones i impedeixen veure el que s,amaga
darrere les paraules.
El

correcte utilitzar les formes femenines o masculines en el càrrecs quan sabem
si la persona és dona o home. Encara aixl si es tracta d,un text que pot tenir
validesa en eltemps més enllà de la titularitat del càrrec, podem referir-nos a
aquest càrrec amb el nom de I'organisme o la unitat admin¡strativa corresponent.
En qualsevol cas s'ha de seguir un únic criteri dins el mate¡x text.
És

2. Revisió del contingut
2.1. Consideracions jurídiq ues
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Convenció sobre I'eliminació de totes las formes de discriminació contra ¡a
dona, aprovada por l'Assemblea General de Nacions Unides en desembre
de 1979 i ratificada per Espanya.

I

En els articles 2 i 3 del Tractat de la Comunitat Europea es

¡

Els

¡

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

I

L'article 14 de la Constitució espanyola assenyala el dret a la igualtat i a 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 I'individu i dels grups en que s'integra siguin reals i efectives;
remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud ifacilitar
la participació de tots els ciutadans en la vÍda política, econòmica, cultural i
social".

f

La Llei orgànica 312007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.

B

formalitza el
compromís d'integració en l'àmbit europeu de l'anomenada
tronsversolitzqció de gènere, en establir explícitament que "la Comunitat
s'ha de fixar l'objectiu d'eliminar les desigualtats entre I'home i la dona i
promoure'n la igualtat", entre les tasques i els objectius de la Comunitat.
articles 21a23 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.

L'article 17.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa
"Les admínistracions públiques, segons la Cqrta de Drets Socials, vetllqrqn
en tot cos perquè les dones i els homes puguln pdrt¡c¡por plenoment en lo

vido loboral, sociol, famílior i político sense discriminqció de cap tipus, i
garontiron que ho facin en iguoltat de condicíons. A aquests efectes es
gorøntirù la concilioció de lq vido familíor i laborsl."

¡

La Llei 512000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona.

I

La Llei 1112A16, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
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Constitueix I'objecte de la norma que s'està informant aprovar els Estatuts de
l'entitat públíca empresarial Institut d'Estud¡s Baleàrícs, que té com a fins
generals els relacionats amb l'ensenyament i la normalització lingüística de la
llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció
exterior.

B

2.3.

Anàlisi sobre la pertinència o no-pertinència

La Llei Orgànica 3120A7, de22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes
estableix al seu article 1 "Lss mujeres y las hambres son iguoles en dignidod humqna,
e iguoles en derechos y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de

iguoldod de trato y de oportunidqdes entre mujeres y hombres, en porticular medíante
lq eliminación de la discriminación de lo mujer, sea cuol fuere su círcunstoncio o
condicíón, en cuolesquíerq de los ómbitos de lo vido y, singularmente, en los esferas
político, civil, lqboral, económico, socialy culturol pare, en el dessrrolla de
los artículos 9.2 y 14 de la Çanstitt¿ción, qlconzqr una sociedqd mós democrótico, mós
justo y mós solídqria".
En el seu art¡cle 15 recull la transversalitat del

principi d'iguattat entre homes i
dones: " Las Admínistt"çcíones públicas la integrarón, de forrna octivo, en lo odopción y
eiecución de sus disposíciones noffnstivos, en lo definicíón y presupuestqc!ón Ce
políticos ptiblícas en todos los ámbitos y en el desorrollo del conjunto de todas sus
actividades".
Llei 1 1 12016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en l'article 5, en relació a
la perspectiva de gènere iavaluació de l'impacte de gènere, estableix que !a
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 llles Balears, s'hi ha d'incorporar un
informe d'avaluació d'impacte de gènere.
Respecte a la Llei 11 12016, de 28 de julÍol, podem destacar els següents articles;

Article I
lJs no sexista del tlengustge Í imatge público de les dones ì els homes
2. Les qdministrqcions públiques de les llles Boleors promourqn que en tots els
àmbíts tqnt públics com privots es faci un ús no sexista del ltenguatge.
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Article 44
Plons d'ìguøltøt del personol sl seruei de les administrqcìons públiques
1. Les administrocions públiques de les Illes Bqleqrs, itambé els orgonismes i les
entitqts que en depenen, hon d'elaboror plons d'igualtøt del personal ol seu
seruei d'qcord qmb lo normotiva que els és oplicable.
2. En qguests pløns s'hon d'estqblir els objectius que cal qssolir en motèria
d'igualtat de trqcte i d'oportunitqts en l'ocupació ptiblica, i tambë les estratègies i
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les mesures que

col odoptar per fer-ho.
Els plans d'iguoltøt tindron una vigència mùxims de quotre anys, han de ser
ovqluøts cqda dos anys i, si escou, hqn d'estoblir mesures correctores.

j.

Article 32
Porticìpació en l'ùmbit culturql
'1. Les odministracions públiques de les Illes Bolears hon de promoure la iguoltot
d'oportunitqts en la porticipoció de les dones í els homes en |es qctívitots
culturals i ltidiques que tenguin Iloc s la comunitat autònoma.
2. Les qdministrqcions públiques de les illes Bqlears hqn de facilitør I'accés de les
dones o lq cu[turq, hon de divulgar les seves oportacions en totes les
manifestacions culturals í han d'incentívar produccions ortístiques i culturals que
fomentin els valors d'igualtat entre dones i homes, especiolment en les disciplines
artístiques en què lo presèncio de les dones és minoritùria. Així moteix, han de
vetlor perquè en les monifestocions artístiques no es reprodueixin estereotips i
vqlors sexistes, i hon d'afavorir lo creacíó i lo dívulgoció d'obres que presentín
innovacions formols favorobles a lo superacíó de l'androcentrísme i el sexisme.
3. Les admínistrqcions públíques han d'impulsor lo recuperøció de la memòriq
històricu de les dones i han de promoure polítiques culturqls que facin visibles les
seves aportocions al patrimonî i o lo culturo de les llles Baleqrs, itqmbé q lq seva
diversitat. Així moteix, hon de potenciar lo presèncio de dones creodores en totes
les exhibicions Iocols, insulars i outonòmiques.
4. Les odmínístrocions públiques han de promoure i gørontír lo iguøltot
d'oportunitats entres dones í homes en la porticipació en les festes tradicionals i
en lq culturo populør, i corregir estereotíps sexistes.
Pel que fa als òrgans col.legiats, les orientacions de la Unió Europea en el sentit
de la participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions, d'acord
amb la Resolució del Consell de 27 de març de 1995, sobre la participació
equilibrada de dones ihomes en la presa de decisions (95/C 1681A2) estableixen

que:
RESOLUCñN DEL CANSEJO de 27 de marzo de 1995, sobre lo porticipøción
equilibroda de mujeres y hombres en lo toma de decísiones (95/C 168/A2)

[..]1.
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o) que el objetivo de lo ponicipqción equilibroda de hombres y
mujeres en lq tomo de decisiones y del reparto de las
responsobilidades ente hombres y mujeres en todqs las esferos de lø
vida es uno condición ¡mportonte para lo igualdod entre hombres y
mujeres;
b) que es necesqrio hqcer todo lo posihle pora efectuqr los combios
de estructur(ts y octitudes indíspensables pora que existq una

verdodero igualdod de occeso o los puestos decisorias entre hombres
y mujeres en los ómbitos político, económico, socioly culturql;
2. INVITA

a

los Estodas miembros:

fomentor lo particípøcíón e:quilibrada de hombres y mujeres en
Ia toma de decisiones como uno de los objetívos prioritarios en er
mqrco de sus prúcticas de iguoldad de oportunidqdes entre hombres
y mujeres, y o incluir explícítamente este objetivo en el progroma de
Ios gobiernos;
a)

a

b) ø desorrollar uns estrotegia globale integrada encaminodq a
fomentor una pørticipación equilibrado de hombres y mujeres en Io
toma de decisiones, que incluyo un amplio obanica de løs siguientes
medídøs y tengo en cuentd los opciones y los mejores métados
practicqdos en los distintos Estados miembros.[...J
La Llei 1112016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en el seu article
4 estableix en relació amb la representació equilibrada de dones i homes en
els òrgans col'legiats, i de pressa de decisions, el segrient:
Representació equilibradq de dones i homes
'1. El

Govern de les llles Bøleqrs ho de garontir la representoció
equilíbrado de dones i homes en el nomenoment de les persones
títulars dels òrgans directius de lAdminístrqcîó de Iq comunitat
autònoms de les Illes Balears i dels ens que n'integren el sector públíc
instrumental, en conjunl lo designació dels quals li corresponguí.

2. Tots els tribunqls i òrgøns de seleccíó del personol de
l'Adminístració de la comunitot outònomq de les llles Baleqrs i dels
ens que n'integren el sector públic instrumentql, ítombé les
comissions de vqloracíó de mèrits per o lo provísió de llocs de treball,
hon de respector el principi de representació equitibrøda de dones i
homes, excepte per raons fonomentqdes i objectives degudoment
motivqdes.
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3. L'Administroció de lo comunitot outònoma de les llles Bolears í els
ens que n'integren el sector públic instrumental hon de designor les
persones que els representín en òrgons col,legiots d'ocord omb el
principi de presència equilibrodo de dones i homes, excepte per
roons fonamentodes i objectives degudament motivqdes. Aquest
principi regeixtombé en els nomenaments que els correspongui
efectuor en els consells d'qdmínistroció o en altres òrgøns col.legíats
superiors de direcció dels ens en què porticipin.(...)
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6. Als efectes d'aquesto llei, s'entén per representoció equilibrodo la
presència de dones i homes de manera que cqp sexe no superí el 600/o
del conjunt de persones ø què es refereix nisigui inferior al40%0.
En la redacció del decret es recull l'establiment de la paritat en els

òrgans col.legiats.
Una vegada analitzat la Norma de referència es considera que la inclusió en la
redacció definitiva de la norma de les següents recomanacions pot ajudar al
compliment dels objectius de les polítiques d'igualtat.
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'introdueíxi:

a)

Tenir en compte les recomanacions de l'apartat 1 d'aquest informe pel que
fa al llenguatge emprat en la proposta normatíva.

b) Incloure en la redacció de la norma, dins les funcions i competències de
l'Institut d'Estudis Baleàrics la promoció d'un llenguatge no sexista,
d'acord el que estableix I'article 8.2 de la Llei 1112016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes.

c)

Incloure en la redacció de la Norma, díns les funcíons i competències de
I'Institut d'Estudis Baleàrics la promoció de les manifestacions culturals
d'autores, de les produccions artístiques i culturals que fomentin els valors
d'igualtat entre homes i dones, així com de la memòria històrica de les
dones, d'acord el que estableix l'article 32 de la Llei 1112016,de28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes.

d) Incloure

en la redacció de la Norma, dins les funcions i competències de
I'Institut d'Estudis Baleàrics la promoció de la igualtat d'oportunitats entre
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dones i homes en la participació de les festes tradicionals i en la cultural
popular i la correcció d'estereotips sex¡stes, d'acord el que estableix
f 'article 32.4 de la Llei 1112016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes
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e)

Incloure en la redacció de la Norma, I'obligació de l'elaboració d'un pla
d'igualtat de personal, d'acord el que estableix l'article M de la Lrei
1112016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

Aquest és el criteride la tècnica que subscriu, sotmès no obstant a qualsevol altre
millor fonamentat.
Palma, 18
La tècnica

bre de 2018

,

C/ d'Aragó, 26,1(
07006 Palma
Tel.971 17 Sggg

E

http://ibdona.caib.es

I

