PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD
Y RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS
C/ Castán Tobeñas, 77. Ciudad Administrativa 9 d’Octubre. Torre 4
46018 VALENCIA

INFORME SOBRE IMPACTE DE GÈNERE DE PROJECTE DE DECRET, DEL
PRESIDENT, PEL QUAL ES REGULEN ELS HORARIS D’ESPECTACLES PÚBLICS,
ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLIC, PER A L’ANY 2018.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens,
estableix, en l'article 19, que els projectes de disposicions de caràcter general i els plans
d'especial rellevància econòmica, social, cultural i artística que se sotmeten a l'aprovació
del Consell de Ministres hauran d'incorporar un informe sobre el seu impacte per raó de
gènere.
El dit article, d'acord amb el que preveu l'apartat 1 de la disposició final primera de la
mateixa Llei Orgànica 3/2007, es troba entre els preceptes de la norma que
constitueixen “regulació de les condicions bàsiques que garanteixen la igualtat de tots els

espanyols en l'exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals, d'acord
amb l'article 149.1.1a de la Constitució” i, en conseqüència, traslladat a l'àmbit
d'actuació de la Generalitat, és també aplicable als projectes de disposicions de caràcter
general que se sotmeten a l'aprovació del Consell.
D'altra banda, l'article 48 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, dedicat al
llenguatge no sexista en els escrits administratius, estableix que “les administracions

públiques valencianes posaran en marxa els mitjans necessaris perquè tota norma o
escrit administratiu respecte en la seua redacció les normes relatives a la utilització d'un
llenguatge no sexista”.
De conformitat amb allò que s'ha exposat, i d’acord amb l’article 4.bis de la Llei 9/2003,
introduït per l’article 45 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de la Generalitat, de
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat,
que estableix que els projectes normatius incorporaran un informe d’impacte de gènere
que s’elaborarà pel departament o centre directiu que proposa l’avantprojecte de llei o
projecte de norma, pla o programa, d’acord amb les instruccions i directrius que dicte
l’òrgan competent en la matèria, aquesta Direcció General emet l'informe següent:
PRIMER.- La redacció de l'articulat del projecte normatiu proposat utilitza un llenguatge
no sexista i contribueix, d'aquesta manera, a la implantació en l'àmbit normatiu de la
Generalitat, del principi d'igualtat de gènere.
SEGON.- El contigut d’aquesta norma no afecta ni té cap circumstància que vulnere la
normativa d’igualtat ni, molt menys, que fique en entredit els valor humans i els drets de
la dona com a esser social.
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En este sentit, la regulació dels horaris dels local oberts a la pública concurrència així
com els dels espectacles i activitats públiques tenen un objecte que els eximix d'estes
qüestions.
Per tot això, la implementació del projecte de Decret que es promou és, des de la
perspectiva de les polítiques de gènere, positiu, ja que no existeixen desigualtats de
partida en relació amb la igualtat d'oportunitat de tracte entre hòmens i dones.

València, 23 d’agost de 2017
El Director General de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències
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