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Identificació de l’expedient 
 
Informe relatiu a l’expedient VEH_137_2019, sobre la sol·licitud d’informe d’impacte de gènere. 
 
Fet 
 
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha fet arribar a aquest Institut (data 
d’entrada 1-10-2019) la proposta DECRET  de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, 
pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar. 
 
 
Fonaments jurídics 
 
1. Normativa base sobre igualtat i transversalitat de la perspectiva de gènere 
 

a) Articles 2 i 3.3 del Tractat UE, on s’estableixen la no discriminació i la igualtat entre dones 
i homes com a valors comuns als Estats membres de la UE, i es formalitza el compromís 
de fomentar la igualtat entre dones i homes.  

 
b) Articles 8 i 10 del Tractat de Funcionament de la UE, on s’estableix que en totes les 

seves accions la Unió Europea tindrà per objectiu eliminar les desigualtats entre homes i 
dones, i promoure la seva igualtat.  

 
c) Compromís estratègic per a la igualtat entre dones i homes 2016-2019, actual full de ruta 

de la Comissió Europea per avançar en l’assoliment de l’equitat de gènere. 
 

d) L’ Estatut d'autonomia de Catalunya, als seus articles 4.3, 19, 41 i 153, quant al 
reconeixement i garantia dels drets de les dones i la igualtat d’oportunitats entre les 
dones i els homes, i la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de 
les dones. 

 
e) La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, desenvolupa els 

preceptes estatutaris en matèria d’igualtat de gènere i dret de les dones i estableix 
mesures transversals en tots els ordres de la vida, amb la finalitat d’eradicar les 
discriminacions contra les dones.  

 
2. Normativa sobre l’informe d’impacte de gènere 
 

a) L’article 64.3.d. de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que els projectes de disposicions 
reglamentàries han d’anar acompanyats, entre d’altra documentació preceptiva, d’un 
informe d’impacte de gènere. 

 
b) L’article 3 lletra g) de la Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de les 

Dones, en la redacció donada per la Disposició final Primera de la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix que corresponen a aquest Institut 
elaborar i emetre els informes d’impacte de gènere i, en tot cas, els informes a què fa 
referència, entre altres, l’article 64.3.d. de la Llei 26/2010, precitada, tràmit intern que es 
dóna per complert amb aquest document. 
 

 



 

 2 

3. Anàlisi terminològica del text articulat presentat 
 

a) El principi vuitè de l’article 3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, estableix que els poders públics, entre els quals s’inclou l’Administració 
de la Generalitat, han de fer un ús no sexista del llenguatge que eviti l’expressió de 
concepcions sexistes de la realitat i els usos androcèntrics i amb estereotips de gènere, i 
han de promoure un llenguatge respectuós amb les dones, amb les minories i amb totes 
les persones en general en l’atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i 
audiovisual. 

 
b) La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, obliga 

els Poders Públics a implementar un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu 
foment a la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques (article 14.11). 

 
c) La Guia d’usos no sexistes de la llengua en els textos de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya, de l’any 2011, de la Direcció General de Política Lingüística, proposa una 
sèrie de solucions per evitar que aquests textos incloguin formes androcèntriques i 
generin disfuncions amb la normativa citada anteriorment. 
 
Aquesta guia es pot consultar en la següent ruta: 
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_te
mes/temes_opuscles_divulgatius/guia_usos_no_sexistes. 
 
Atès el seu contingut, cal ressaltar que la proposta presentada no inclou cap terme 
androcèntric ni sexista i per tant, no presenta disfuncions amb la normativa esmentada. 
 

4. Anàlisi del contingut del text articulat presentat 
 
Des d’un punt de vista material, s’observa que el projecte normatiu modifica el Decret 23/2005, 
de 22 de febrer, sense afectar el contingut del seu article 5 Limitacions d’homologació i 
d’inscripció que recull la prohibició d’ús d’imatges sexistes, discriminatòries o que representin 
qualsevol forma de violència masclista en els jocs de les màquines i en el moble mateix, per la 
qual cosa es considera que la perspectiva de gènere i els drets de les dones s’inclouen en la 
proposta normativa. 
 
 
Conclusions 
 
D’acord amb tot el que s’ha dit, s’emet informe favorable del projecte normatiu presentat a 
informe.  
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