INFORME DE L’IMPACTE EN FUNCIÓ DEL GÈNERE
1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE DE NORMA O PROPOSTA D’ACTE ADMINISTRATIU
1.1. Denominació del projecte de norma o proposta d'acte administratiu:
1.2. Unitat directiva o òrgan administratiu que el promou:
1.3. Objecte general del projecte de norma o proposta d'acte administratiu:
1.4. Objectius per promoure la igualtat de dones i homes

2. AVALUACIÓ PRÈVIA DE L’IMPACTE EN FUNCIÓ DEL GÈNERE
2.1. Es preveu que la presència de dones i homes en els beneficis o resultats derivats de la futura
norma o acte administratiu contribuïsca a la disminució de les desigualtats en el sector?
Sí □ No □
Observacions:
2.2. Es preveu que la futura norma o acte administratiu produïsca l'eliminació o, com a mínim, una
disminució de les desigualtats pel que fa a l'accés als recursos?
Sí □ No □
Observacions:
2.3. Quant a la presa de decisions, la futura norma o acte administratiu preveu una representació
equilibrada de dones i homes o, almenys, una representació similar a la de la seua presència en
l'àmbit?
Sí □ No □
Observacions:
2.4. Es preveu que els objectius i les mesures plantejades en la futura norma o acte administratiu
contribuïsquen a la superació o modificació de les normes socials o valors del que s’atribueix a les
dones o als homes?
Sí □ No □
Observacions:
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2.5. Es garanteix el compliment de les normes i altres instruments jurídics dirigits a evitar la
discriminació i promoure la igualtat i se'n preveu una millora?
Sí □ No □
Observacions:
3. VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE
Positiu □ Negatiu □
Argumentació:
4. MESURES PER A ELIMINAR LES DESIGUALTATS I PROMOURE LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

4.1 S’ha inclòs en el text del projecte de norma o acte administratiu alguna mesura...

Articles en què s’inclouen les mesures i
una breu descripció.

□ Millorant el coneixement de la situació diferencial

de dones i homes.
... per a promoure la incorporació
de la perspectiva de gènere?

□ Incorporant la igualtat de dones i homes com a

principi, objectiu o a títol declaratiu o expositiu.
□ Fent o promovent un ús no sexista del llenguatge.
□ Promovent la participació de persones amb

Sí □ No □

formació en qüestions de gènere i/o entitats que
treballen per la igualtat.
□ Incloent la igualtat com a contingut o criteri
(d’admissió, valoració o execució) en processos
selectius, subvencions, convenis o activitats
formatives, etc.
□ Altres, especificar:

□
□
... per a promoure una participació □
equilibrada de dones i homes?
□

En tribunals de selecció
En jurats de premis
En òrgans consultius
En òrgans directius

□ Altres, especificar:

Sí □ No □

... d’acció positiva?

□ Per a les dones
□ Per a la implicació dels homes a favor de la

igualtat.
Sí □ No □

□ Altres, especificar:
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... aparentment neutra però amb
un previsible impacte de gènere
positius?

□ Per a víctimes de violència
□ Per a famílies monoparentals.
□ Per a qui assumeix la cura de persones

dependents.
□ Altres, especificar:

Sí □ No □
□ Per edat
... per a disminuir les desigualtats □ Per classe social
de les dones que sofreixen múltiple □ Per opció sexual
discriminació?
□ Per identitat sexual o de gènere
□ Per discapacitat
Sí □ No □
□ Per ètnia/raça
□ Per origen nacional
□ Altres, especificar

□ Per incórrer en discriminació per raó de sexe o

... prohibitiva o sancionadora?

gènere?
□ Per fer un ús sexista del llenguatge i/o les imatges?

Sí □ No □

□ Altres, especificar:

4.2. Es preveu més enllà del contingut del projecte de norma o acte administratiu Descripció
l’adopció d’alguna mesura...
□ Accions de reforç a la difusió.
□ Actuacions de seguiment i avaluació.
□ Adequació d’estadístiques i realització d’estudis

... dirigida a complementar o
incrementar l’eficàcia dels objectius específics.
i mesures per a la igualtat?
□ Accions d’informació, sensibilització i formació.
□ Adequació o adopció de normes, plans o
programes.
Sí □ No □
□ Elaboració de plans per a la igualtat.
□ Creació d’estructures o serveis.
□ Altres, especificar:

Data de l’informe:
Signatura i nom de la persona responsable de la norma:
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5. VERIFICACIÓ DE LA UNITAT D’IGUALTAT
Vistiplau:
Recomanacions:
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