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Exp.: IBD 25412018!G

Document: informe d'impacte de gènere
Emissor: IBD/MQT
Sol.licita nt: Conselleria de Cultura, Participació
i Esports

Informe sobre l'impacte de gènere del Projecte de decret pel qual es regula
la creació de I'Oficina de Drets Lingüístics de Ies Illes Balears
directora general
de Política Lingüística, va sol.licitar a l'lnstitut Balear de la Dona l'informe sobre
l'impacte de gènere del Projecte de decret pel qual es regula la creació de
l'Oficina de Drets Lingüístics de les Illes Balears; en virtut d'aquesta sol'licitud
s'emet aquest informe, d'acord amb la Llei 1 1 12016,de 28 de juliol, d'igualtat de
dones ihomes.
En data 28 de desembre de 2018 (RE a

l'lBD núm.

151 E1 324), la

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, de22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes (anicle 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 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 inclusió de la forma femenina o un altre recurs, encara
que es fan les següents recomanacions:

recomana substituir "els parlants" per "les persones"
Es recomana substituir "els ciutadans" per "la ciutadania"
Es recomana substituir "usuaris" per "persones usuàries"
Es
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recomana substituir
representació"
Es recomana substituir
especialistes"
Es recomana substituir
Es recomana substituir
Es recomana substituir
Es
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"un representant" per "una persona en
"experts especialistes" per "personal expertes
"el cap" per "el o la cap"
"director" per "director o directora"
"els membres" per "les persones integrants"

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 l'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.f . Consideracions jurídiques

Entre d'altres:
o¿. Convenció sobre I'eliminació de totes las formes de discriminació contra
la dona, aprovada por l'Assemblea General de Nacions Unides en
desembre de 1979 í ratificada per Espanya.

P.

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

articles 21 i23 de la Carta de Drets Fonamentals.

X.

Els

õ.

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

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
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6.

L'article 14de la Constitució espanyola assenyala el dreta la igualtat ia
la no discriminació per raó de sexe. A més, l'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 i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social".

0.

La Llei orgànica 312007, de22 de març, per a la igualtat efectiva de

B

dones ihomes.

y.

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

la Carto de Drets Socials, vetllorøn
en tot cos perquè les dones i els homes puguin participor plenament en lo
vida laborø\, sociql, familiar i política sense discriminució de cop tipus, i
gorontiron que ho facin en iguoltat de condicions. A aquests efectes es
gorontirò la conciliació de lo vida familior i laboral."

r.

La Llei 512000, de 20 d'abril, de

l'lnstitut Balear de la Dona.

La Llei 1112016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes
2.2. Anàlisi

contextual

Constitueix I'objecte de la norma que s'està informant crear l'Oficina de Defensa
dels Drets Lingüístics a les Illes Balears; es tracta d'un òrgan administratiu amb
rang de servei, amb mitjans personals i materials propís que té per objecte
garantir els drets lingüístícs de la ciutadania de les Illes Balears.
És important ser conscients que el llenguatge, a més de conformar la nostra
manera de veure el món, és el vehicle a través del qual interpretem la realitat. El
llenguatge és molt més que paraules, no és neutre ni innocent, i és fonamental en
el desenvolupament i formació de la identitat de les persones, per la seva estreta
relació amb el pensament.
Quan un llenguatge només utilitza el masculí per referir-se a la totalitat de dones i
homes, estem davant d'un llenguatge sexista: dones i homes no estan
representats per igual en el missatge, i aquest fet contribueix a mantenir la
desigualtat en la nostra societat.
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Utilitzar el gènere gramatical masculí per referir-se a un grup mixt exclou les
dones de determinats entorns o àmbits socials, o invisibilitza la seva existència, el
seu treball i la seva aportació a qualsevol àmbit.
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2.3. Anàlisi sobre la pertinència o no-pertinència
La Llei Orgànica 312007, de22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes
estableix al seu article 1 "Las mujeres y los hombres son iguoles en dignidod humono,
e iguoles en derechos y deberes. Esto Ley tiene por objeto hocer efectivo el derecho de
iguoldod de troto y de oportunidodes entre mujeres y hombres, en porticulor mediqnte
lq eliminación de la discriminqción de la mujer, seo cual fuere su circunstqncia o
condición, en cuølesquiero de los ámbitos de lo vido y, singulormente, en las esferos
político, civil, laboral, económico, sociol y culturol porq, en el desarrollo de
los qrtículos 9.2 y 14 de la Constitución. qlconzor uno sociedad mós democróticq, mós
justa y mós solidaria".
En el seu article 15 recull la transversalitat del principi d'igualtat entre homes i
dones: " Lqs Administrociones públicas lo integrarón, de forma octivo, en la adopción

y

ejecución de sus disposiciones normotivos, en la definición y presupuestoción de
políticos públicas en todos los ómbitos y en el desorrollo del conjunto de todas sus
octividades".
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 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 8, de la mateixa reull, referent a l'ús no sexista del llenguatge i imatge
pública de les dones i els homes:

"1.

odministrocions públiques de les llles Bolears hon de gorontir un ús no
sexisto del llenguotge. Els poders públics els organismes, les entitats les
societqts dependents d'oquests faron un ús no sexista del llenguatge en totes les
seves comunicacions escrites, en I'atenció personal en els mitjans de
comunicoció.
2. Les odministracions públiques de les llles Boleors promouran que en tots els
ùmbits tont públics com privats es faci un ús no sexista del llenguotge.
Les
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3. Les administrocions públiques de les llles Boleors hqn de reproduir uno imotge
plural, diverso i no estereotipødo de les dones i els homes, tol com estableix lo
normotiva vigent en matèrio de publicitot oudiovisuol i de publicitat il'lícito.'
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l'àmbit de la norma no s'ha detectat I'existència de cap desigualtat per qüestió
de gènere, però 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
En

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)

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

b) Incloure dins les funcions

de l'Oficina de Defensa dels Drets linguístics
a les Illes Balears, la promoció i la sensibilització de l'ús d'un llenguatge
no sexista i inclusiu, d'acord l'article 8 de la Llei 1 1 12016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes.

Aquest és el criteri de la tècnica que subscriu, sotmès no obstant a qualsevol
altre millor fonamentat.
Palma, 1
La tècn

de gener de 201 9

Marga
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