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INFORME SOBRE L'IMPACTE DE GÈNERE DEL PROJECTE DE DECRET DE
DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 4/2006 DE PATRIMONI ARBORI MONUMENTAL
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 22 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, va incorporar,
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.
Per mitjà del Reial Decret 1083/2009, de 3 de juliol, s'aprovà 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 d'impacte per raó de gènere.
L'elaboració de l'informe d'impacte 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.
Tenint en compte que l'objecte del decret és desenrotllar disposicions de la Llei 4/2006, de
19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat
Valenciana, amb l'objectiu de regular la protecció, conservació, difusió, foment,
investigació i acreixement del mateix, cap de les mesures previstes en ell pot representar
cap efecte sobre la qüestió de gènere i, de forma particular, totes les disposicions que el
projecte normatiu conté són plenament respectuoses amb els principis i drets consagrats
en la normativa específica, entenent que de cap manera poden comportar cap tipus de
risc a estos efectes.
Per tot l'anterior, pot afirmar-se que el projecte no té impacte per raó de gènere, atés que
en la seua regulació no s'incidix en la posició personal i social de dones i hòmens i, en
conseqüència, no conté disposicions que afecten l'èxit de la igualtat efectiva o continguen
cap tipus de discriminació per raó de gènere, sent la seua incidència nul·la.
Finalment, el llenguatge empleat en el projecte de decret està d'acord amb el principi
d'igualtat, i dóna compliment al que preveu l'article 48 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la
Generalitat, per a la Igualtat entre dones i hòmens, atés que respecta en la seua redacció
les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no-sexista.

El director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental

Firmado por Antoni Marzo Pastor el
17/11/2017 15:04:05

CSV:

