
 evaluación de impacto de género
normas reguladoras de la

La Comissió Europea i altres institucions supranacionals han elaborat normes per a orien-
tar en l’avaluació d’impacte de gènere.  

1. En l’àmbit del Dret europeu

 X a. Les disposicions de gènere, promoció de la igualtat, prohibició de tota discriminació 
i establiment d’accions positives regulades pels Tractats comunitaris vigents.

 ZDiari Oficial de la Unió Europea
 ZCarta dels Drets Fonamentals de la UE

 X b. El Dret Comunitari vigent aplicable a la matèria objecte de la norma, projecte o pro-
grama que hàgem d’avaluar..  

 X c. Reglament (CE) nº 2836/98 del Consell, de 22 de desembre de 1998, sobre la inte-
gració de les qüestions de gènere en la cooperació al desenvolupament.  

 X d. Document de la Unió Europea descrivint els passos per a la posada en pràctica de 
la Plataforma per a l’acció de Pequín i la resolució de gènere de la UR (Juny de 1998).  

 X e. Comissió Europea. 100 paraules per a la igualtat. Glossari de termes relatius a la 
igualtat entre dones i homes (defineix sexe i gènere, i aplica cada concepte en àmbits 
precisos).   

 X f. Comissió Europea. Guia per a l’avaluació de l’impacte de gènere. Conté unes orien-
tacions per a realitzar l’avaluació.  

 X g. V Programa d’Acció Comunitari. Decisió del consell, de 20 de desembre de 2000, 
sobre l’estratègia comunitària en matèria de igualtat entre dones i homes (2001-
2005), considerant la avaluació de l’impacte de gènere com a instrument idoni per a 
la promoció eficaç de la igualtat entre dones i homes.  

NORMeS REGULADOReS DE      
l’aVaLUACIÓ D’IMPACTe DE GèNERe

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31998R2836
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679074/EPRS_ATA(2021)679074_ES.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7342d801-86cc-4f59-a71a-2ff7c0e04123/language-es/format-PDFA1B
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91d046cb-7a57-4092-b5d3-e4fd68097bb2/language-es
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2001-80112
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2. En l’àmbit del Dret internacional

 X a. Nacions Unides i els seus organismes especialitzats utilitzen sistemàticament el 
que denominen “indicadors de gènere” per a facilitar als governs, investigadors i per-
sones interessades la informació disponible, desagregada per sexe, en els diversos 
àmbits d’actuació (població i salut, educació, llar i família, ocupació, etc.).

  

 X b. Nacions Unides. UNIFEM. Iniciatives de Pressupostos per a Amèrica Llatina i el Ca-
rib amb Enfocament de Gènere: Una eina per a millorar la fiscalització i aconseguir la 
implementació efectiva de Polítiques (Preparat en el marc del seguiment de la Plata-
forma de Pequín, Pequín + 5).  

 X c. Nacions Unides. CEPAL. Indicadors de gènere per a el seguiment i l’avaluació del 
Programa d’Acció Regional per a les Dones d’Amèrica Llatina i el Carib, 1995-2001 i la 
Plataforma d’Acció de Beijing.  

 X d. Naciones Unides. CEPAL. Unitat Dona i Desenvolupament. Aspectes econòmics 
de l’equitat de gènere.  

 

3.- En l’àmbit del dret intern del lloc on es prepara la norma o el programa 

En aquest punt s’han d’examinar la Constitució, les lleis i els reglaments que afecten la 
matèria objecte de l’avaluació. Es tindran especialment en compte les regulacions especí-
fiques que es referisquen a la igualtat de dones i homes, per a projectar-les en el projecte 
que hem d’avaluar. 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/Manual-incorporacion-perspectiva-genero-programacion-comun.pdf
http://guiaderecursos.mides.gub.uy/innovaportal/file/18706/1/17unifem_iniciativas_de_presupuestos_para_america_latina_y_el.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/31242-indicadores-genero-seguimiento-la-evaluacion-programa-accion-regional-mujeres
https://www.cepal.org/es/publicaciones/5882-aspectos-economicos-la-equidad-genero

