
fülË Generalitaî dc Caølunva
í{llÍ lnstltut tatalà cle lee Þones

Xl. ÍrÍ*ntejarrrent gûnerâÌ

INFORN''fr Ð',MPAOTT SE GÈTì¡ÉRE

li. ,Ânt¿cede ntc

'f ,- ãl DepaÍsment dê Salut ha fei ar¡ibar a aquest lnstitui (data. d'eT*q? il-0139111 
h

proposta de Ðecret pel qual es reguìa contractació i prestació deis seÍvets sanlufis a

cânec del Sãrvei Catalå de la Ssiut.

2.- L'arltcle64.3.d. de la Llei 2ô12010, dei 3 d'agos'r, de règim jurír!ìc i.de procedirnenl de

les adminiçtracic,ns públiques de c*ialunya, estableix que els projectes de disp€s¡c|ons

iããtamcnt¿r¡es han'd'anàr acàrnpanyats. entre d'altÊ documontació pr€ceptiva, d'un

inio"":¡ d'!r¡pacle CÊ' gènelr.

3.- L'Acorcl GAVß't7na2, de 2Û rj* novembre, ilel qüâl s'aprova et Pia..estfâtèg¡c de

po¡itfú"ã* O- J"nes dà Govern cle la Genoralit¡3l 2012'201â atribrteix a I'ln5{iiut Català

ãe ¡es Oones !a responsabilitåt d'elab*rírr ê¡s ln{çtînes d'impaciç rle gènere (punt 3'2'3)'

tràtrrit ¡ntern quê es dÓrrã per mrnplort amb aqr:eet document'

fü|fl Generalilat de CatalunYa
illll ¡nctltut Català de les 0ones

situacions de violència de gènere a efectes dO lã contractaciÓ de I'atenció esp€cialittada

iár¡ii* i comunitària primåiia (aÍt. 24 d), la qual cosa es vâlora molt positivament.

Dit åixð, s'escau aprofundi¡ en el tanra palesant que durant les riltimes dècadee s'han

ãf"Uorái nombroso; estudis sobre leg diferències entrÐ homes I dones en la manera

ã;ãi*nùr ipài¡r. tes sir¡acions de matattia. Els resu¡tatÊ d'aqussïs estud¡s. han f-oeÍ_de
ùånifest l,exietència C'un niåix de gènere quê ha provocat una relectura de molta

bibllografia mèd¡ce antelioi.

La salut de les persones és un bå fonamontal en I'esÇala de valo$ de la socistat aCtUal i

h seva protecció està reconeguda com un drêt. L'estat.de salut està ¡nterelac¡onât amb

ef t¡pui åe societat en què hoñr viu i treballa, les condicions ecoflòmiques I cutturais, i el

lloc quê s'ocupa a l'eslruc.tura sociâl.

El rol tradic¡oña¡ encom¿nât ã les dones com educadores i cuidadoros de la ealUl dins el

nucli familiar, â més del quo lâ naturalesa els assigna en la reproducc¡Ó, ha suposat que

;d; ;'gñ ;i *å"toi Ou la pobtaciô més relaciõnat amb el s¡6tema de salut, si bé,

paradoi'alrnent, les seves nøcessÌfatrì 6olen estâr poc conêgudes ¡ per tant'

insufícientment ateses.

La pråctica biomèdica ha adoptat trâdicionalment un.onfocament lnclueiu i limitat de la

uãf,if A" lãs dones, rêst¡ing¡t'nomás â¡s aspect6$ flsic6. Aquesla independència clels

ã"p,i"ier fr¡"lOg¡cs i som¿fics respectê d'altjes faclors, com els socials o cu¡turals, hâ

dl$uixat unâ teidènc¡a u¡lifonnifî;tdora de les patolog¡es ¡ unã tendència îgualadara dê

les circumslåncies que experimeniåvên els homes iles doneg davant dels problemes de

uJui. éæi,¡nt aquest paå*igmâ d'unifoml11ació i igualació entre sexes pçl q1¡e a la
salut, s'hå intentå oficialiÞar*la presumpció quê ies malâlties eÍ€n ¿r¡ilvêrså/s, és a dit'

*tntinu* a tothofi sense dist¡ncié de sexe, i que, en con6eq{iència, la. biomedicina havia

d'obrar amb noufral¡faf c,avant les diþ¡ències'se)n âls. Aquestå ¿¡proximac¡ó tan limitada

ño 
-piàvoàt 

que moites donee fossin diâgnost¡cåd6s inconoc-tamont. La necessitet

d'afionlar amb coherència lês malalties patidÊs pêr homos i dones ens obliga a superar

ãquuufu visió i a adoptår un planteJament ¡rtês ãmpli, varìat i divers, en què és

indispensablo l¿ introducció de la sensibilitat de gènere.

l.a incor¡:oraciô progres$ivâ de les dones âl rnercãt laboral est* produint importants

ono¡u en árs rotd uñiats i lamiliars closenvolLrpats per ellês, €$$snt rrece$sãri un esforç

d'anàliSi i deíìniciÔ d'aspetle$ de la salui de les donelr, piornovent nous enfocamenî i

vies d'¡nvest¡gació, aixl com I'abêildonâment dêls condicionänls sex¡91ê$ que encâra

pêruiuen er la inr,es,tigaciú i ia prârctica $anit,iri .

Aquesta coneiderâc¡Ó de la salut des dê lô globälìlat requ*teix I'anàlisi de cadascun delc

elàrnents que la anmposen, er el câs esire¿ífic do les dones, êls êûtils de v¡da, arpactes
reiacionn,ts amb la reproduccìÓ, lel salut låh¡ral, ¡nental, ielcera sclat, etc", cûn â mitjà

pei conèixer la situació real de les done$ Õ0 âqrrâst åir¡b¡i i podei fonarrrsrtar ¡'aplicåciÓ
'de 

pollti<¿r.res canitåries oficaces que eÍâd¡quifl le$ d€sigualiats per Iaó dê sexe'

a) ¡\niàlisi rlnilninaiògi*,r det toxl ârtioulal'

La l..ìei argÈinìca 3¡2007, de 22 de ñarç, per a ki igualtírt êfe*iìva de dones i hoinês'

"ftf 
ig" u¡g Þøàr* p,lU¡¡o a ìrnpiemeniar un llenguatgè ¡o 8ex¡slâ en l'åmb¡t admìnistrâtiu

ì ei äeu foment ê la totalìtat de lss relacions soðials, culturais i aflstiques (atcle 14J 1).

nirroà, er Decret 1ôZl2002, dø2.ß tle maig, cle moclificaçió del llecrêi 10711987, de'13 de

*rç 'p*l 
iu"t "u 

rt:gula Nüs cte los iieñgûes oficialo..per.part.dÊ fÂgillsjllg:-fÎ1"
Õenä¡åtit¡rt ¿e Cataìuñya, amb I'obiecte {,â prûrnoure l'(¡s d'un llenguatgc simpllïcâr-l no

¿:|iscriminaiori i cie la tenlinolàgia catalena norrnalitzaria. obliça a l'ús nc andiocèr'tric nì

;exill¡ rjel lietiguatçt": i a ia ''tttllÚ.::acits 
de ter;¡rls ciue iìo supcsìn i:na di*c#minaciÓ ¡)âr

raÓ cìe sexe.

i).e$ ci'unti vcs$Íliii lr¡¡::ai. i)å]l i'e"eä'dller quÛ +l piüìsctë ilLìrJïãliu :'¡o ìnclor¡ caÞ ler--tl

aildtocè¡ltf¡dt i per iani. i1() üì.esent6i cJisffrncicns añb la narä:¡¡ih¡a cltaila'

ni ¡{r;åli3i iet üoriìr:gii'i dçji i(?xÍ äfic'il2ii.

'1 ... ?;'¡:.' sr:r; il¡ . ^l', :iìr',1-':, e:.(ût':ì¡11.w:. l¿ ,."':iof.¡t-¿. 1.\i:rt:ì t' a'i.'e f:' :î i¡lc():-;l-¡
,¿v v'

"ni "ra,*ui, 
rÍc gòi,ere pel que ía a lçs actuaci¿;irs reialìvcr ¿r ìes dcnec i iâ delêcôió de
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Et Pla de sãlrt dç Câialunva z}irl'e$s oforeix lnfor¡nació.de partida :ohre Ja-E:lÍ 
d€

f"r'ilo"ã", 
"i-¡À 

no ¿s ¡'"ì tot cimpleta com se-ria de¡itþbie tênlnt en .compte els

;rpd; åssenyalats en ,qu"*t informe. Aquest pla de salut estable¡x entfe êlo seus

ôbiäc-tius oen*rals aup*"ndilã ptoporciô d'eeporança de vida viscuda en bônå salul en

ffiäT."rî;;;;. lü;ffiì¿" såø'poss¡ute ei'ap6üån novo$ parepectivee que.permatin

futures intervencians qus aprmun¿eixin lant en !a râfâci* rjê leç dtrnOs âmb' €l $iËterna

àî"n"r¡, ó"r amþ les condiclq¡;nts i noceçsllais *spocltlqueo do lã Bêvå prðplå salut'

H¡ he complexeo rElaolons eñtre çl aexe hiolàgic,.el .4.nqr9."ryj"!-l!1":"11!^li,,h"
n.rtÍrìduea rjc salut voten tncotrrãàr els valorÊ d'öquitat i d'eliciència cal més sencibilitãt

äËñ;;;r;idd;;;*n r ce genere. Les potftfques de promoctó de tå satut han d€ 
'eri;;;iËË;-Ë ;if-.rd;-*; ae dänere en etó mtsåatseg de Êåtur perquè sisuin. realment

;ilt¡;,u. euant a l'assistènciá iìånitària, los dcnas I eis hone¡ han d6 ser tractatg âmb el

màteli* ren¡recte. Las dones¡ no poden ser humlli*des per comportãmer*s *.:11Î: o
nerìudinaçJes Þef ¡lfàcìic¡ueS discrimlnatòriøs com iln esforç diagnòstic i- terâpèutic

inier¡t¡r. n'atrra ba¡ida, el'disserry dels es¡ldin clfnlcs há d'íncloilrs ol 6exe i el gen8re

com a variable.o c!âu, sempre quã siflui apropiai. A curt termini, äixò permetrâ.dg donâr

iJióJir''r ä ãdrs b;its ¿dt coöeixerñent;'a úarg termini conlrlbuirå a millorår la qualilat

aasioloncÎal"

D'nltr¿ þanda, i pel quo få â l* forñ{litrâçió de fencûÛ€c de la geslló qo 5rvels.:al}3rio
miti,încant t'est;bllm€nt d'urr cofltråtte regr.rlat par la llel do contrAcleb dsl Þ€ctor públic

irib-l'låo'iit j;iit¡rr* ¿ ctÊ tiî p¡ûpostå ãstablàixuns criterie socìals de qreforèr-c,þ en

iacljudiuació àels conlraCtes, caldria, a mó¡ì, srståblír, el${rtirÊfili $ociâl$ otì les condiclôno

C;execuci*, ¡3'aco'rí amb la ;Guia per a la lnclusliÓ de clåU$illec contfãtt{râl'i d4 $AtÀctet

ðo"iãi. el"fio*Ua per la Jurrta Consultiva de *óñlrâdacið Arlmlnlçtrativâ de la Generalitat

ãã iËdirnyr, apiovada per unanimitat el 19 rjs maç de 2010, on base a l'orticle 118

nnt:ltztul, de 14 (.le ni,vemhre; l'ûfl. ?ç nirâct{va io0atalcË, I els afl8. 33 I 34 Llei

orqànica ,1ft"A}'i pør a la igl*1la1 ûfeçtiui¡ de done$ i honres' I-u ættø l€gal¡tät €€

inqitestionable I es confÚursn corn å¡illdrnt¡quås oþligaclons que tt*er. le6 pêrsones o

eniitatu li*itsdorr$ é¡(:$optén pÉl $iffipto {ot dó prenontãr 1"3 sova ËrcfrÕstâ, i que per tant

hân d4) r,rrnplir orecëpth/amÊnt al pr4star sl ô$ntråctÉ.

fflIH Generalitat de Catalunva
illl$ lnetltut C¡tnià do lec bcnes

4. comunicació de la comissió Êuropea coM (96) 67 final, dê 21.2.96, d',inteç¡tat la

¡gualtâ1 d'oportunitats ent,e homes i dones en et conjunt de lo3 pol¡tiques i accions

ãomunitàriei. Aquêsta comunicació sobre la iransvêrsalitaf implica el oompromls de la

lJniô Ëuropeâ d'integrar la persF,6$ti\¡a de gènere en el conjunt de los polltìquas

comunitåries.

5. EIs trâctats inte¡nacionals, especiâlment el Conveni de lês Nagions Unides sobre els

drets políiics <!e la dona, ¡a Convenció eobre I'elin¡inació de totes les formes de

discrinìinació contra la dona, i el Convêni €uropeu de Drets Humans. Aqu€sts tractats' â

més a més de ser normes internes de compliment Ôbl¡gat, Öonst¡tuelxen un càr¡on

interprêlât¡u de prînrer nivell i constitueixen un valor superior en âquestâ mAtèrlâ.

6. L' Esiaiul d'autonomiâ de Catalunya, als seu$ artÍclee '!1.3' 19, 41 i 153, quant al

reconeixemsnt igarantia dsls drets de les dones ila igualfat d'opçrtunitals-entre.les
dones i els nomeã, i ta lransversalitat en la inc,orpOració d€ lã perspectiva de gènere i de
les dones en io{es les polltlques prlbliques per a äconsêlruir la igualtat real i efectiva i la
paritat entre dones ! homes'.

7. \lorrnativâ cìtade a !'aparlEt antarior.

ill. Fonamtnts jurhli*r,r

1. Lrlicles 2 i 3.3 dêl Tractat UE, cn s'establebgn la no discrirninació i le igualtaÉ entrc

donel i homes ccm a valons tornun6 als Hntat memhreç de la UE, i es fcrmaì'rtze e1

ccmpromls de fonrantar lâ igtlã:ïat entm dones i hcmes.

2. Adicles I ì '10 dei Trãcfat dã Funcioilâmen? çle la UÊ, ofl ls'oîtíJbleix que ân fo¡êt tes

ãuu* u.rion* la Unió äuropea tindrå per obiectiu t':limi*rr le* deeiçualtats ênTre homffi i

dones, ì prômoure ia $eva iguâllã1.

3. l¿ Cor¡¡¡nica +:,lt ú* li,, C¿rnlssiÓ al üarlelme¡t Êurnpeii, al Conse!|, ãl C#rntiè Ëci:nònrlc

i Soclal Friropou i al Corililè rie les Regions per ln qrral s'eetahleix l'Eotratðç¡ia per å lã

tg\ta||At çtnFe le.q rJones I ele hc?î{ts 7-.$18'7-016.

iV. C0nclusiong

Ð'äcofd arnb tot el que s'ha cllt. l'åportaciô d'aquesl lnsTill¡ì pel que fa a la proposta de
normativa prêBentâdâ alnlarme es concleta en les recomanacions segt¡ênt$:

- Addicionar un dairül parfuraf a l'artic¡e I Critor¡s reguladors, en els termes
segficrit$:

'$'han d'eofablïr clàusules sl:ciale do ûönere com a cor¡dicfu¡ng e*pecials
d'execucló dels cncèrrecs dû gestló de servel* sånilarfti. Ën agü6st Ëentit,
l'6rnF¡rssâ adjudioalàl¡a osfârà ôhltilada a apllcar, {tY! ¡ä r*allf¿at¡ó dê !a prestació'
mâsïrres €lêstinadãsi â prr¡mourü lð lguåltat d'opótfttni?åts rle donc* I hcmc€ en of

merc¡t cle treball, cle conlorrnitäE amh el qua preveu la Lle¡ r¡rgànica 3120S7, tlo 22
dê mar{, per å ,fi igualtat efe*tiv¡r dr r!ône$ i h¡:rnes. ñnTre aquo*tus n¡eaures s'ha
d'lncloura necassàriament la elaborãclú i aplír;ació d'!rn pla d'igualtat, an cas que
!'em¡rrr:*a arljudicat"ìria no cl tinguí per tenil'mønys cle 2$û per*onø; t¡sballad*res
i, p{+r tnnï. no estñr obllç¡arla de conformit¡t amb Í'aûlcle 45 rÍe la Lleã orçånica
ði200T. *l pla d'lgrraltat pot prev*rrr*, Bnfft, ålt¡o* mo trrea, *cc¡ons dû fomñnt de lê
!guâl*c{ d'oporlunitats en ffiståfi*s ûom l'sçcá$ Ê I'o4üþ&clô, la prornoció I la
fo¡m¿c?*. la cl*e*îficoclú prnfesslonal, lês tûtriþqciÕn*, la odenacki rJnl rernp* rje
tretral! por afav,crir la cr¡t¡ciliaci$ l*hcrai, persoriaü i 'larnílim i !a preverrció de
l'âssetlam*nt sexual I per rnó rls *æxo'.
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Hflñ Generalilat cie Calalunva
&li}; lnstitut öet¡là do les þonec

- Redacció âltemativs a la lletra d) de l'article 2/t Objectes de fa contractació

tntãnciO especialitzada familiar, comunitåria i de sa¡ut pública en l'àmbit de

l'ãtenciÓ primår¡a), en els termes 6egüentrs:

,,d) seive¡s, d¡sposiiiu$, progtames espQclf¡c,s cJe feconegu-da flecfssitat, relatius ä les

dónes alenent a le* difbrùicies de $exe i dâ g,È|ñ*rß, i la detecció clã s¡tuâcions de

vioiència m;recliøta, la infància, (...)".

Barcelona, 24 de marc de 2014

La presidenla

N{ontserrat Gätoii'ilP¿rez

1* *,¡¡,ly.s
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