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Destinatari: Consejería de Tlansición Energética y Sectores Productivos

Assumpte: tramesa de documentació registrada.
En comptiment del que es disposa a l'article 16 de [a Llei 3912O15,d'1 dbctubre, del
Procediment Administratiu Comú i a l'article 37 de [a Ltei 3/2OO3 de 26 de març,
de règim jurídic de ladministració de [a Comunitat Autònoma de tes ltles Balears,
adjunta us tramet [a següent documentació.
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- L51S39B l2O2O (Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos -
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Oficina de Registre lbdona- Ofidna Principal

Destinatari: consejería de Tlansición Energética y sectores Productivos

Assumpte: tramesa de documentac¡ó registrada.
En compliment del que es disposa a I'article 16 de la Llei 3912O15,d'1 dbctubre, del
Procediment Administratiu Comú ia larticle 37 de la Llei S/2OO3 de26 de març,
de règim jurídic de ladministració de la Comunitat Autònoma de les lltes Balears,
adjunta us tramet [a següent documentació.

Núm. Ofrci:177 /2020
Oficina: lbdona- Oficina Principal
Registres d'entrada (E) o sortida (S) inclosos a aquest oñci:
- L51S39B /ZOZO (Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos -

A04026972)

Palma, 30 de juny de 2O2O
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Exp.:IBD 7312020lG
Document: ofici
Emissor: IBD/MDF
Sol.licitant: Conselleria de Transició
Energètica

Sra. Paula Cristina deJuan Salvà
Secretària general
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
Plaça de Son Castelló, 1
Polígon de Son Castelló
07009 Palma

Illes Balears

Assumpte: tramesa d'informe d'impacte de gènere de I'Esborrany de
Projecte de decret regulador del Registre Balear de petjada de carbon¡
tramet, adjunt, l'informe sobre l'impacte de gènere de l'Esborrany de Projecte
de decret regulador del Registre Balear de petjada de carboni, sol.licitat per la
secretària general de la Conselleria Transició Energètica i Sectors Productius en
data 9 de juny de 2020 (registre d'entrada de I'IBD 151 E378), d'acord a la Llei
1112016, de28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Us

Palma, 26 dejuny de 2020
La directora
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Document: informe d'impacte de gènere
Emissor: IBD/MQT
Sol.licitant: Conselleria Transició Energètica
Sectors Productius

Informe sobre I'impacte de gènere de I'Esborrany de Projecte de decret
regulador del Registre Balear de petjada de carbon¡
En data 9 de juny de 2020 (RE de I'IBD 151 8378),la secretària general de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius va sol'licitar a l'Institut

Balear de la Dona l'informe sobre l'impacte de gènere de l'Esborrany de
Projecte de decret regulador del Registre Balear de petjada de carboni; en
virtut d'aquesta sol'licitud s'emet aquest informe, d'acord amb la Llei
11/2016,de28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
1. Revisió del llenguatge

Pel que

fa a la utilització del llenguatge, d'acord amb les indicacions de

les

resolucionsl4.l de 1987 i109 de 1989 de la UNESCO; la Recomanació núm. R(90)
4 de 1990 del Consell d'Europa; la Llei orgànica 3/2007, de22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes (article 14.11 sobre la implantació d'un
llenguatge no sexista a lãmbit administratiu com a criteri d'actuació general dels
poders públics), i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes,
estableix com a principi general en l'article 3 lletra m) "L?dopció 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", ), s'han detectat en el text
alguns exemples de llenguatge no inclusiu:
- Es recomana substituir <el titular> per <la persona o entitat titular>
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recomana substituir <els titulars> per <les persones o entitats titulars>
-Es recomana substituir <el conseller> per <la persona titular de la
Conselleria>> o <<el conseller o consellera>
-Es

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

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.

2. Revisió del contingut
2.1. Consideracions jurídiques
Entre d'altres
Convencíó sobre l'eliminació de totes las formes de discriminació
contra la dona (CEDAW), aprovada por lAssemblea General de Nacions
Unides en desembre de 1979 i ratificada per Espanya.

1

2.

En els articles 2 i 3 del Tractat de la Comunitat Europea es
formalitza el compromís d'integració en làmbit europeu de
l'anomena da transversalització 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.
3.

4.

Els

articles 21 i23 de la Carta de Drets Fonamentals.

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

comunitàries.
5
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L'article 14 de la Constitució espanyola assenyala el dret a la

igualtat i a 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 l'individu i dels grups en que
s'integra síguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixín o
dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans
en la vida política, econòmica, cultural i social".
6.

La Llei orgànica 312007, de22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes.

L'article 17.2 de l'Estatut dãutonomia de les Illes Balears disposa:

7

lo Carta de Drets Socials,
vetlloran en tot cas perquè les dones i els homes puguin porticipar
plenament en Ia vida loborql, sociol, fomilior i político sense
discriminqció de cap tipus, i garantiran que ho facin en iguoltat de
condicions. A aquests efectes es garantirù la conciliació de lo vído
familiar i laboral."
"Les odministrocions públiques, segons

8.

La Llei 5/2000, de 20 d'abril, de l'Institut Balear de la Dona.

9.

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2.2. Anàlisi

contextual

Constitueix I'objecte de la norma que s'està informant regular les funcions,
l'organització i el funcionament del Registre balear de petjada de carboni; a
més regula la manera en que les empreses han de presentar els plans de
reducció í posa les bases perquè el Govern desenvolupi els pressuposts de
carboni per sector i per illes.

té per objecte elaborar eficaçment el repartiment dels objectius de
reducció que s'han d'establir en els pressupostos de carboni.
El Registre

2.3. Anàlisi sobre la pertinència o no-pert¡nència

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i
homes estableix al seu article 1 "Los mujeres y los hombres son iguales en
dignidad humqna, e iguales en derechos y deberes. Esto Ley tiene por objeto hocer
efectivo el derecho de igualdqd de troto y de oportunidades entre mujeres y
hombres, en porticular mediqnte la eliminqción de lq discriminación de lo mujer,
seo cual fuere su circunstqncia o condición, en cuqlesquiera de los ómbitos de lq
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vido y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económico, social y
cultural poro, en el desorrollo de los artículos 9.2 y 14 de lo Constitución. alcanzqr
uno sociedqd mós democrótico, mós justo y mós solidoria".

article 15 recull la transversolitat del principi d'iguoltat entre homes i
dones: "Los Administrociones públícas lo integrarón, de formo activo, en lo
odopción y ejecución de sus disposiciones normativos, en la definíción y
presupuestoción de políticos públicos en todos los ómbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividodes".
En el seu

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.
En l'àmbít de la norma no s'ha detectat I'existència de cap desigualtat per

qüestió de gènere. Encara aixl es fa la següent recomanació respecte
l'ús del llenguatge inclusiu.

a

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 realitzades en l'apartat 1, respecte a
la substitució d'exemples de llenguatge sexista, per formes genèriques
o inclusives; encara així cal remarcar que s'utilitza en general un
llenguatge no sexista i inclusiu

Aquest és el criteri de la tècnica que subscriu, sotmès no obstant a qualsevol
altre millor fonamentat.
Palma,2
La tècní

Marga Q

C/ dAragó,

26,1r

E

07006 Palma

Tel,971 17 8989
http://ibdona.caib.es

2020

