Anexe Normatiu


Declaració Universal de Drets Humans. Adoptada i proclamada per l'Assemblea
General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de
consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça,
color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social,
fortuna, naixement o altra condició.



Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. Nacions Unides. Adoptat per
l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la Resolució 2200A (XXI),
de 16 de desembre de 1966. Va entrar en vigor el 23 de març de 1976.
Article 2
Cada Estat part en el present Pacte es compromet a respectar i assegurar a tots els individus de
dins del seu territori i subjectes a la seva jurisdicció els drets reconeguts en el present Pacte, sense
cap mena de distinció com ara raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política, ni de cap altra
índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social.



Convenció sobre l'Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona
(CEDAW). Adoptat el 1979 per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Va
entrar en vigor el 3 de setembre de 1981.
"... la màxima participació de la dona, en igualtat de condicions amb l'home, en tots els camps, és
indispensable per al desenvolupament ple i complet d'un país, el benestar del món i la causa de la pau."
Article 3 Els Estats Parts prendran en tots els àmbits, i en particular en les esferes política, social,
econòmica i cultural, totes les mesures apropiades, fins i tot de caràcter legislatiu, per assegurar el
ple desenvolupament i progrés de la dona, amb l'objectiu de garantir-li l'exercici i el gaudí dels drets
humans i les llibertats fonamentals en igualtat de condicions amb l'home.



Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència
envers les dones i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul). Presentat a
Istanbul l'any 2011. Ratificat per Espanya a l’any 2014. L’11 de maig de 2017, el
Consell va decidir l'adhesió de la Unió Europea.
Article 3
Definicions
Als efectes d’aquest Conveni:
a) el terme «violència envers les dones» s’ha d’entendre com una violació dels drets humans i un
tipus de discriminació envers les dones, i designa tots els actes de violència basats en el gènere que
comporten o són susceptibles de comportar per a les dones, danys o patiments de naturalesa física,
sexual, psicològica o econòmica, incloent-hi l’amenaça de dur a terme aquests actes, la coacció o la
privació arbitrària de llibertat, tant en la vida pública com privada;



Constitució espanyola
Article 9
2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que
n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social.
Article 14
Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
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Estatut d’autonomia de Catalunya
Article 15. Drets de les persones.
1. Els ciutadans de Catalunya són titulars dels drets i els deures reconeguts per les normes a què fa
referència l’article 4.1.
2. Totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, de
maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur
personalitat i capacitat personal.
3. Els drets que aquest Estatut reconeix als ciutadans de Catalunya es poden estendre a altres
persones, en els termes que estableixen les lleis.
Article 19. Drets de les dones
1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a
viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota mena de
discriminació. Art. 15 27 TÍTOL I. DELS DRETS, DEURES I PRINCIPIS RECTORS 2. Les dones tenen
dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i
privats.



Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere. (BOE de 29/12/2004)
Article 4
Principis i valors del sistema educatiu
1. El sistema educatiu espanyol ha d’incloure entre les seves finalitats la formació en el respecte
dels drets i les llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i dones, així com en l’exercici de la
tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.
Igualment, el sistema educatiu espanyol ha d’incloure, dins els seus principis de qualitat, l’eliminació
dels obstacles que dificulten la plena igualtat entre homes i dones i la formació per a la prevenció
de conflictes i per a la resolució pacífica d’aquests.
6. L’ensenyament per a les persones adultes ha d’incloure entre els seus objectius exercir activitats
en la resolució pacífica de conflictes i fomentar el respecte a la dignitat de les persones i a la
igualtat entre homes i dones.
7. Les universitats han d’incloure i fomentar en tots els àmbits acadèmics la formació, la docència i
la recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de forma transversal.



Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes
(BOE de 23/03/2007)
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Totes les persones gaudeixen dels drets derivats del principi d’igualtat de tracte i de la prohibició
de discriminació per raó de sexe.
2. Les obligacions que estableix aquesta Llei són aplicables a qualsevol persona, física o jurídica,
que es trobi o actuï en el territori espanyol, sigui quina sigui la seva nacionalitat, adreça o
residència.
Article 3. El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes.
El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa l’absència de qualsevol discriminació,
directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció
d’obligacions familiars i l’estat civil.
Article 5. Igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació, en la formació i en la promoció
professionals, i en les condicions de treball.
El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, aplicable en l’àmbit de l’ocupació
privada i en el de l’ocupació pública, s’ha de garantir, en els termes que preveu la normativa
aplicable, en l’accés a l’ocupació, fins i tot en el treball per compte propi, en la formació
professional, en la promoció professional, en les condicions de treball, incloses les retributives i les
d’acomiadament, i en l’afiliació i la participació en les organitzacions sindicals i empresarials, o en
qualsevol organització els membres de la qual exerceixin una professió concreta, incloses les
prestacions concedides per aquestes.
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No constitueix discriminació en l’accés a l’ocupació, inclosa la formació necessària, una diferència de
tracte basada en una característica relacionada amb el sexe quan, per la naturalesa de les activitats
professionals concretes o el context en què es portin a terme, aquesta característica constitueixi un
requisit profesional essencial i determinant, sempre que l’objectiu sigui legítim i el requisit
proporcionat.



Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós De
la Llei de l'Estatut dels Treballadors
Article 4- Drets laborals
4.1 Els treballadors tenen com a drets bàsics, amb el contingut i l’abast que la normativa específica
disposa per a cadascun, els següents:
c) A no ser discriminats directament o indirecta per a l’ocupació, o una vegada ocupats, per raons
de sexe, estat civil, edat dins els límits que marca aquesta Llei, origen racial o ètnic, condició social,
religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació a un sindicat o no, com també per
motius de llengua dins l’Estat espanyol.
Tampoc no poden ser discriminats per raons de disminucions físiques, psíquiques i sensorials,
sempre que es trobin en condicions d’aptitud per desenvolupar el treball o l’ocupació de què es
tracti.
d) A la integritat física i a una política adequada de seguretat i higiene.
e) Al respecte de la seva intimitat i a la consideració a la seva dignitat, inclosa la protecció davant
ofenses verbals i físiques de naturalesa sexual i davant l’assetjament per raons d’origen racial o
ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.
Article 17- No-discriminació en les relacions laborals
17.1 Es consideren nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis
col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de l’empresari que continguin
discriminacions directes o indirectes desfavorables per motius d’edat o discapacitat, o que
continguin discriminacions favorables o adverses en l’ocupació, com també en matèria de
retribucions, jornada i altres condicions de treball, per motius de sexe, origen, inclòs el racial o
ètnic, estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, adhesió o
no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu amb altres treballadors a l’empresa i llengua
dins l’Estat espanyol.
Seran igualment nul·les les decisions de l’empresari que suposin un tracte desfavorable dels
treballadors com a reacció davant d’una reclamació efectuada a l’empresa o davant d’una acció
judicial destinada a exigir el compliment del principi d’igualtat de tracte i de no-discriminació.
Article 54- Acomiadament disciplinari
54.1 El contracte de treball es pot extingir per decisió de l'empresari, mitjançant l’acomiadament
basat en un incompliment greu i culpable per part del treballador.
g) L’assetjament per causa d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual cap a l’empresari o a les persones que treballen a l’empresa.



Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes
L’objecte d’aquesta llei és establir i regular els mecanismes i els recursos per
a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en
tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. (Parlament de Catalunya).
Article 1. Objecte i finalitats
2. Les finalitats d’aquesta llei són:
a) Eliminar les discriminacions, les desigualtats i la invisibilitat, generades pel caràcter patriarcal de
la societat, que han patit històricament les dones.
b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic dels treballs familiar, domèstic i de cura
de persones, que tradicionalment han exercit les dones.
c) Afavorir una distribució coresponsable entre dones i homes del treball de mercat i del treball
domèstic i de cura de persones, en el marc d’un model de societat sostenible.
d) Propiciar un marc favorable perquè el paper de les dones aporti tot el seu potencial al progrés i a
la transformació social i econòmica.
e) Garantir que les polítiques públiques:
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1r. Remoguin els obstacles imposats per raó de sexe, que dificulten el ple exercici dels drets de les
persones.
2n. Contribueixin a eradicar els estereotips culturals que perpetuen les diferències de gènere.
3r. Assegurin el lliure desenvolupament de l’autonomia i les capacitats de les persones, i l’exercici
efectiu de la plena ciutadania des del respecte a la diversitat i la diferència.
4t. Permetin que dones i homes, des de la diversitat, participin en condicions d’igualtat efectiva en
la vida familiar, política, social, comunitària, econòmica i cultural.
5è. Afirmin i garanteixin l’autonomia i la llibertat de les dones perquè puguin desenvolupar llurs
capacitats i interessos i dirigir la pròpia vida.
6è. Estableixin les condicions per a eliminar qualsevol tipus de discriminació de les dones i per a
promoure’n l’apoderament.
7è. Integrin la perspectiva de gènere en tots els àmbits.
f) Abordar, prevenir i eradicar, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en la matèria, tot
tipus de violència masclista contra dones i infants.
g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al lliure desenvolupament de la identitat i
l'orientació sexuals, i els drets sexuals i reproductius, i garantir la lliure decisió de les persones a
l'hora d'exercir-los.
h) Impulsar polítiques públiques destinades a reparar el dèficit històric que pateixen les dones en la
redistribució de la riquesa, i prioritzar l’adopció de mesures per a combatre la feminització de la
pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major vulnerabilitat.
i) Potenciar un model de relacions entre persones igualitari i que eradiqui les relacions de domini i
explotació de gènere imposades pel sistema patriarcal.
j) Donar suport a les famílies, en la mesura que són un instrument eficaç per a corregir
desigualtats.
k) Regular un sistema de permisos parentals que asseguri una distribució equitativa entre homes i
dones de les responsabilitats amb relació als fills.



Decret 305/2016, de 18 d'octubre, de la Comissió Interdepartamental per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Presidència, GENCAT.
Art. 1.1: (…) La Comissió, és un òrgan col·legiat de l'Institut Català de les Dones, de durada
indefinida, amb la composició, les funcions i el règim jurídic que es preveuen en aquest Decret.
1.2 La Comissió té per objecte coordinar les actuacions en matèria de polítiques d'igualtat de
gènere a l'Administració de la Generalitat.
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