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INFORME SOBRE IMPACTE DE GÈNERE DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUE ES REGULA EL PROCEDIMENT PER A L'OBTENCIÓ DELS INFORMES PREVISTOS EN L'ARTICLE 7.4 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL
De conformitat amb allò que disposa l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i hòmens, els projectes de disposicions de caràcter general que se sotmeten a l'aprovació del Consell de ministres hauran d'incorporar un informe sobre el seu impacte
per raó de gènere.
D'acord amb la disposició final primera de l'esmentada Llei, el dit precepte, s'ha dictat en virtut de
la competència de l'Estat per a regular les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat de tots
els espanyols en l'exercici dels drets i el compliment dels deures constitucionals, que es referix
l'article 149.1.1 de la Constitució, per la qual cosa és d'aplicació a totes les administracions públiques, i en conseqüència, als projectes de disposicions de caràcter general que se sotmeten a
l'aprovació del Consell.
En virtut d'allò que s'ha exposat s'emet el present informe sobre l'impacte de gènere del projecte
de referència:

Denominació del projecte o norma
Projecte de decret del consell pel que es regula el procediment per a l'obtenció dels informes
previstos en l'article 7.4 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Òrgan administratiu que la promou
Direcció General de Pressupostos, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic i Direcció
General d’Administració Local, de la Presidència de la Generalitat.

Context o àmbit d’actuació de la norma
Procediment administratiu, competències de les entitats locals.

Objectius generals del projecte
Aclarir el règim competencial de les entitats locals després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Loca i la Sentencia 41/2016, de 3 de marzo,
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del Tribunal Constitucional, així com regular els procediments per a l'obtenció dels informes
previstos en l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del

Règim Local amb el màxim respecte als principis d'actuació que les administracions públiques han
de respectar en la seua actuació i en les seues relacions recíproques, especialment els de
racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió,
consagrats en la Constitució i la legislació bàsica de règim jurídic del sector públic.

Conclusions:
•

Es considera que el projecte normatiu no és rellevant des del punt de vista del gènere,
perquè la seua incidència en la situació de dones i hòmens és mínima o nul·la.

•

Es considera que s’ha fet un ús no sexista del llenguatge en la redacció de la norma.

EL DIRECTOR GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL
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