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INFORME SOBRE L'IMPACTE DE GÈNERE RELATIU AL PROJECTE D'ORDE PER LA QUAL ES DICTEN
LES NORMES DE FUNCIONAMENT DEL REGISTRE OFICIAL DE CONTRACTES DE LA GENERALITAT.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, establix, en
l'article 19, l'obligatorietat que els projectes de disposicions de caràcter general incorporen un
informe sobre el seu impacte per raó de gènere.
Així mateix, l'article 24.1 b) de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, incorpora, com a
conseqüència de la modificació operada per la Llei 30/2003, de 13 d'octubre, la realització d'un
informe que analitze l'impacte de gènere de les disposicions normatives elaborades, a fi
d'assegurar la igualtat entre hòmens i dones. Cal assenyalar que la dita previsió és exigible a
l'elaboració de les disposicions administratives de caràcter autonòmic per aplicació de la clàusula
de supletorietat prevista en l'article 149.3 de la CE, la qual garantix l'aplicació del dret derivat
europeu en matèria de discriminació per raó de sexe en l'àmbit de la Generalitat.
Per mitjà de el Reial Decret 1083/2009, de 3 de juliol, s'aprova la Guia Metodològica per a
l'elaboració de la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu, en l'apartat quart de la qual es disposa
la metodologia per a l'avaluació de l'impacte per raó de gènere.
Considerant que, l'elaboració de l'informe de Gènere és un procés de reflexió la finalitat del qual
és incorporar el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens a tota la producció
normativa, i tenint en compte la metodologia establida a este efecte, s'emet el present INFORME
SOBRE L'IMPACTE DE GÈNERE del

Primer.- Descripció de la situació de partida amb identificació de les possibles
desigualtats de gènere prèvies.
L'objectiu del projecte d’Ordre és la de dictar les normes de funcionament del Registre
Oficial de Contractes de la Generalitat per a la seua adequació al que preveu l'art. 346 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, sobre la base de l' art. 15 Del Decret 35/2018, de 23 de març, del
Consell, pel qual es regula , entre altres, el dit Registre
Sobre les matèries regulades, la situació prèvia al projecte d’Ordre és d'absoluta igualtat
en drets, oportunitats, limitacions i requeriments per a hòmens i dones.

Segon. Previsió de resultats.
El projecte d’Ordre no modifica en res el tractament previ del gènere en les matèries que regula.
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Tercer. Valoració de l'impacte de gènere
En conseqüència, es valora l'impacte de gènere com NUL, al no existir desigualtats de partida en
relació amb la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i hòmens i no es preveu modificació
alguna d'esta situació.
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