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PRESENTACIÓ  
 

La Universitat d'Alacant és una institució no solament compromesa amb la igualtat entre 

dones i homes sinó que aspira a anar més enllà, incorporant el valor de la igualtat de 

gènere entre els principis rectors que recull l’Estatut. Des que el 2008 es creara la Unitat 

d'Igualtat i, fonamentalment a partir de l'aprovació del I Pla d'Igualtat (2010-2012), s'han 

desplegat actuacions de sensibilització, de formació i de promoció de la perspectiva de 

gènere en tots els seus àmbits d'activitat aconseguint que les polítiques d'igualtat en la 

Universitat d'Alacant es consoliden en l'agenda institucional. Aquest assoliment, que no 

figurava explícit com a objectiu en el I Pla d'Igualtat (2010-2012) és, sense cap dubte, el 

major èxit aconseguit amb la seua implementació. 

 

Malgrat els objectius aconseguits resta molt de camí per recórrer. Les dades que recull el 

II Informe diagnòstic de la situació de dones i homes en la UA (2013) posen de manifest la 

persistència de desigualtats i desequilibris entre dones i homes en la carrera acadèmica, en 

la trajectòria professional i en els òrgans de direcció i representació, tant en el col·lectiu del 

PDI com en el del PAS. D'altra banda, continua existint una clara influència dels estereotips 

vinculats al gènere en l'elecció d'estudis per part de l'alumnat. Trencar aquestes 

dinàmiques és un dels objectius que inclou el II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i 

Homes 2014-2016. 

 

Amb l'aprovació del II PIUA, la Universitat d'Alacant renova el seu compromís amb la 

promoció de la igualtat de gènere incloent-hi reptes per a eradicar qualsevol tipus de 

discriminació per raó de sexe. Aquest compromís no se circumscriu a l'entorn universitari 

sinó que, addicionalment, el II PIUA 2014 –per la projecció social i per la funció 

transmissora de valors de la Universitat– persegueix contribuir a la consecució d'una 

societat sense desigualtats per raó de gènere, cap a una societat més justa. 

 

Manuel Palomar Sanz 

Rector 
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1. CONTEXT 

La Llei Orgànica 3/2007 d’Igualtat Efectiva de Dones i Homes presenta els plans d’igualtat 

com l’instrument al voltant dels quals sistematitzar mesures dirigides, d’una banda, a evitar 

qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe i, per un altre, estableix accions amb les 

quals promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El desenvolupament 

d’aquesta norma legal va portar a l’aprovació del I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre 

Dones i Homes de la Universitat d’Alacant (I PIUA), que té la seua continuïtat en el II Pla 

d’Igualtat que ara es presenta.  

Malgrat el breu període de temps que separa els dos plans d’igualtat, el context 

institucional en el qual tots dos s’han desenvolupat és diferent. El 2008, quan es van iniciar 

els treballs d’elaboració del I PIUA, la implementació de polítiques d’igualtat en l’àmbit 

universitari era difús i solament es feia visible, entre la comunitat universitària, amb ocasió 

de les dates emblemàtiques del Dia Internacional de la Dona (8 de març) i del Dia 

Internacional contra la Violència de Gènere (25 de novembre). No obstant això, en iniciar 

els treballs del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat 

d’Alacant (II PIUA), les polítiques d’igualtat en la Universitat d’Alacant es troben 

consolidades en la nostra agenda institucional. Aquest assoliment, que no figurava explícit 

com a objectiu en el I PIUA és, sense cap dubte, el major èxit aconseguit amb la 

implementació del I PIUA. 

El II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes de la Universitat d’Alacant (II PIUA) busca, a 

partir de l’experiència acumulada amb la implementació del I Pla d’Igualtat, establir una 

línia estratègica d’intervenció amb la finalitat de reduir les bretxes que persisteixen, 

específicament, entre dones i homes en la Universitat. Si bé el disseny del II PIUA ha tingut 

en consideració les lliçons apreses en la fase inicial d’implementació de les polítiques 

d’igualtat en la Universitat d’Alacant, durant el seu període de vigència es van aprovar 

marcs normatius als quals el nou Pla d’Igualtat ha de donar resposta, ja que estan 

directament vinculats amb dimensions d’intervenció en matèria d’igualtat en entorns 

universitaris. La LLEI 14/2011, d’1 de juny, de la CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA 

INNOVACIÓ, i el REIAL DECRET 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova 

l’ESTATUT DE L’ESTUDIANT UNIVERSITARI, amb diferent abast, sumaven nous reptes 

als quals el II PIUA havia de donar resposta. D’altra banda, l’articulat del nou ESTATUT DE 
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LA UNIVERSITAT D’ALACANT (Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell) consolida el 

compromís de la institució amb la igualtat entre dones i homes. 

El II PIUA presta especial atenció al foment de la igualtat en l’esport. Amb el propòsit 

d’introduir la perspectiva de gènere en l’estructura, programes i projectes que la 

Universitat d’Alacant desenvolupa en l’àmbit de l’activitat física i l’esport, la secció 

«L’ESPORT I LA UNIVERSITAT DAVANT DEL REPTE DE LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES EN LA SOCIETAT DEL SEGLE XXI» recull, al 

seu torn, setze accions addicionals organitzades al voltant de quatre eixos i set objectius. 

 

1.1. El I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la 

Universitat d’Alacant, punt de partida 

El II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes (2014-2016) dóna continuïtat al I 

Pla (2012-2014). Respecte del qual, El II PIUA manté: els set eixos d’intervenció (I. 

Visibilització i sensibilització; II. Docència; III. Recerca; IV. Accés i promoció professional 

del PDI i PAS; V. Representació; VI. Treballar i estudiar en la UA, i VII. Formació); els setze 

objectius; algunes de les accions que, per diferents circumstàncies, no es van dur a terme; i 

l’assignació com a responsables de l’execució del Pla d’Igualtat als diferents Vicerectorats, 

Gerència, Secretària General i Rectorat. Aquest últim aspecte constitueix una de les claus de 

l’èxit aconseguit amb la implementació del I PIUA en la mesura que ha propiciat la 

transversalització de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere 

en la gestió universitària.  

 

Els resultats llançats en la fase d’avaluació del I PIUA constitueixen un dels pilars 

fonamentals que s’han tingut en compte en el disseny del II PIUA. En aquest context cal 

tenir en compte que l’abast de l’avaluació a la qual es va sotmetre el I PIUA és doble: d’una 

banda, va permetre quantificar el nivell de realització d’objectius i accions; i, de l’altra, va 

orientar sobre futures estratègies a seguir. 
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EIXOS D’INTERVENCIÓ.  

El I PIUA s’articulava al voltant de set eixos d’intervenció amb els quals es tractava 

d’abastar tots els àmbits d’activitat de la UA. L’experiència d’implementació del I PIUA 

aconsella mantenir aquesta estructura en eixos: 

 

Eix 1: Visibilització i sensibilització 
La UA com a institució amb projecció i compromís social més enllà de l’estrictament 
relacionat amb la docència i la producció de coneixement 
Eix 2: Docència i Eix 3: Recerca  
La UA com a productora i transmissora de coneixement  
Eix 4: Accés i promoció professional del PDI i del PAS, Eix 6: Treballar i estudiar 
en la UA 
La UA com a lloc de treball del PDI, PAS i estudiants 
Eix 5: Representació 
La UA com a organisme que gestiona i controla els seus propis recursos amb 
autonomia en la presa de decisions des dels seus òrgans de direcció 
Eix 7: Formació 
La UA compromesa amb la formació del PDI i del PAS en matèria d’igualtat 

 

OBJECTIUS PER A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.  

L’anàlisi del I PIUA per eixos d’intervenció implica abordar el grau de consecució dels setze 

objectius inclosos, onze dels quals es consideren aconseguits al tancament del període de 

vigència del I PIUA, i cinc en procés. Respecte de la fase de seguiment del I PIUA, es van 

sumar tres objectius realitzats. Dos d’aquests nous objectius complits corresponen a l’eix 

de recerca. Aquesta dada és molt rellevant sobretot si tenim en compte l’especial dificultat 

que —per la novetat— comporta la implementació d’accions relatives a la igualtat de 

gènere en l’àmbit de la recerca. També es va incrementar el compliment d’objectius de l’eix 

d’accés i promoció pel que fa al procés de seguiment. No obstant això, i malgrat els esforços 

realitzats, no va ser possible avançar en l’eix de representació. 

Per a cadascun d’aquests eixos es van definir objectius específics. La majoria d’aquests 

objectius es mantenen literalment en el II PIUA; uns altres, s’han redactat de manera que 

s’adapten millor al nou context, posant l’accent en aspectes particularment importants i 

sensibles, com una major visibilitat en el compromís contra la violència de gènere, un 

especial interès en el col·lectiu d’estudiants o la vinculació del desenvolupament de les 

polítiques d’igualtat amb la responsabilitat social corporativa de la Universitat. 
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ACCIONS DIRIGIDES A LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.  

Finalitzat el període de vigència del I PIUA, el 70% de les accions han sigut realitzades. 

Cal valorar positivament aquest percentatge, ja que no s’ha d’obviar el repte que va suposar 

la implementació del primer Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes en la UA.  

 

EIX 1. VISIBILITZACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 

El 88% de les accions incloses en l’Eix de Visibilització i sensibilització van ser 
realitzades. Els assoliments, en aquest eix, es poden concretar en la generalització 
de la confecció d’estadístiques en la UA desagregades per sexe, l’edició d’una Guia de 
llenguatge no sexista adaptada a l’entorn universitari, així com en la major implicació 
de la comunitat universitària en les campanyes de sensibilització al voltant del 8 de 
març i al 25 de novembre.  
 

EIX 2. DOCÈNCIA 
 

En l’Eix de Docència es van fer el 55% de les accions. cal destacar en aquest eix 
l’extensa oferta de cursos del Centre d’Estudis de la Dona, així com la creació de la 
Xarxa «Igualtat, Gènere, Docència i Universitat» que ha treballat en el Portal 
Web de Recursos Docents amb Perspectiva de Gènere.  

EIX 3. RECERCA 
 

El 67% de les accions de l’Eix de Recerca van ser realitzades. Entre les accions 
fetes cal anotar la inclusió d’accions positives a favor del sexe menys representat en 
el programa propi de recerca. Igualment, cal destacar que, en aplicació del 
RD 14/2012, la normativa de la UA, que regula la dedicació del personal docent i 
investigador funcionari o amb contracte laboral indefinit, preveu, expressament, la 
situació de la maternitat en la interpretació de sexennis vius i possibles amb vista al 
càlcul de la dedicació docent del PDI.  
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EIX 4. ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PDI I PAS 
 

El 89% de les accions incloses en aquest eix van ser realitzades. El 
desenvolupament d’aquest eix ha comportat que totes les convocatòries de 
concursos d’accés del PDI incloguen un informe d’impacte de gènere. La normativa 
de la UA relacionada amb els processos selectius d’accés i promoció, com també la 
normativa que regula la composició dels tribunals de tesis, s’ha adaptat a l’Estatut de 
la Universitat pel que fa al requeriment de composició equilibrat de sexes de les 
comissions.  
 

EIX 5. REPRESENTACIÓ 
 

Finalitzat el període de vigència del I PIUA, el nombre d’accions realitzades en l’Eix 
de Representació va ser del 50%. De les accions realitzades cal assenyalar 
l’adaptació de l’Estatut de la Universitat d’Alacant als requeriments que la LOIEMH i 
la LOMLOU introdueixen en matèria d’igualtat. La realització de l’estudi d’ampliació 
de l’Informe diagnòstic de la situació de les dones i homes (PDI i PAS) en la UA és una 
de les accions realitzades que cal destacar en aquest Eix. Aquest informe, com hem 
exposat, ha oferit informació rellevant, no inclosa en el sistema d’informació de la UA 
(SIUA), en el disseny del II PIUA. 
 

EIX 6. TREBALLAR I ESTUDIAR 
 

El nombre d’accions realitzades en l’Eix Treballar i estudiar en la UA aconsegueix el 
69% de les accions. Entre els avanços assolits en aquest eix d’intervenció podem 
assenyalar la difusió d’un codi de bones pràctiques horàries per a la gestió del temps, 
l’aprovació d’un protocol contra la publicitat sexista en la UA, la inclusió en el 
programa de l’escola d’estiu de tallers específics amb contingut d’igualtat, l’ampliació 
en una setmana del permís de paternitat i la inclusió en les clàusules administratives 
dels contractes amb empreses externes de les directrius sobre igualtat efectiva 
 

EIX 7. FORMACIÓ 
 

Finalitzat el període de vigència del I PIUA, la totalitat de les accions d’aquest eix es 
trobaven realitzades. 
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El II Pla d’Igualtat d’Oportunitats de la UA ha definit un total de 70 accions, 16 accions 

menys que el I PIUA, que comptava amb 86. Aquesta reducció en el nombre d’accions s’ha 

distribuït de manera bastant homogènia a excepció de l’Eix 6 (Treballar i estudiar en la UA) 

que, per contra, ha augmentat el nombre d’accions passant de 16 a 18. Aquest increment es 

deu al fet que el II PIUA atén les previsions legals sobre víctimes de violència de gènere que 

conté l’Estatut de l’Estudiant, i això té el seu reflex en la definició d’accions en l’eix 

corresponent. 

Per contra, l’Eix 5 de Representació ha reduït a la meitat les accions pel que fa al I PIUA, 

passant de 10 a 4. Aquesta reducció s’explica pel desenvolupament normatiu: la major part 

de les accions de l’Eix 5 del I PIUA es vinculaven a l’aprovació del nou Estatut i la manera en 

què aquesta norma havia de preveure les qüestions relacionades amb la igualtat de gènere 

en la UA. En la mesura que l’Estatut ja conté referències a la promoció de l’equilibri paritari 

en la composició dels seus òrgans de govern, com també altres consideracions relacionades 

amb la promoció de la igualtat, resulta innecessari mantenir aquest tipus d’accions en el II 

PIUA. 

 

L’Eix 1 (Visibilització i sensibilització) manté un nombre elevat d’accions, i passa de 25 a 

23. És, per la seua importància estratègica i perquè abasta un àmbit molt ampli d’actuació, 

l’eix més extens del II PIUA. Tampoc no s’ha reduït amb prou faenes el nombre d’accions de 

l’Eix 7 (Formació), que passa de 6 a 5, encara que sí que ha variat l’enfocament d’aquestes, 

en honor d’una major concreció en el tipus de formació que es requereix i el col·lectiu 

concret del PAS al qual han de dirigir-se les accions formatives. 

 

1.2. IMPACTE DEL I PIUA 

A partir del II Informe Diagnòstic de la Situació de Dones i Homes en la UA (2013) 

podem extraure algunes conclusions sobre l’evolució que han seguit els principals 

indicadors que en l’entorn universitari permeten analitzar les diferències entre dones i 

homes en els tres col·lectius universitaris: estudiants, PDI i PAS. Els dos informes 

diagnòstics realitzats fins ara ofereixen una radiografia de la situació de les dones i homes 

de la UA en dos moments: 2008 i 2012. L’anàlisi de l’evolució que descriuen els principals 
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indicadors de gènere en la UA ofereix una primera aproximació sobre l’impacte de la 

implementació del I PIUA. Les reflexions que deriven de l’anàlisi comparativa dels 

indicadors d’estructura i composició dels col·lectius del PDI, PAS i estudiants en els dos 

moments indicats, constitueixen el segon pilar tingut en compte en el disseny del II PIUA. 

Específicament, les conclusions extretes, i que queden recollides en els quadres més avall, 

s’han tingut en compte en la concreció dels objectius i accions finalment incloses. 

 

ESTUDIANTS 

Continua la tendència general a l’increment en la proporció de l’alumnat 
femení (57,1%), al mateix temps que persisteix la desigual distribució d’homes i 
dones en les diferents branques d’ensenyament 

Les dades recaptades permeten parlar d’una segregació horitzontal en funció del 
sexe, que es manifesta, fonamentalment, en l’escassa proporció de dones que opten 
per l’elecció de titulacions de la branca d’Enginyeria i Arquitectura (11,6%), —una 
branca, d’altra banda, que manté el major increment de matrícula en la Universitat 
d’Alacant—, i una major concentració en la branca de Ciències Socials i Jurídiques, 
en la qual està matriculat el 63,5% de l’alumnat femení 

No obstant això, s’aprecia un increment de matrícula femenina en àrees molt 
masculinitzades i un augment de matrícula masculina en àrees feminitzades: 
l’alumnat de Ciències de la Salut ha vist incrementada la matrícula masculina en 
180% en el període 2008-2012; mentre que la branca d’Enginyeria ha 
experimentat un increment de matrícula femenina d’un 6% en el mateix període 

La situació que acabem de descriure, caracteritzada per la major representació de 
les dones entre l’alumnat matriculat i egressat en els estudis de grau i màsters 
oficials, s’inverteix pel que fa als estudis de Tercer Cicle, en els quals les dones 
representen el 49,6% de l’alumnat. No obstant això, el nombre de tesis 
defensades (última etapa de formació universitària) per dones s’ha incrementat 
un 17,6%, fins a 2012, mentre que les defensades per homes ha experimentat una 
reculada del 13,9% 

Quant a les taxes de rendiment acadèmic continua la mateixa tendència. Els 
homes presenten una major taxa d’abandó i les dones presenten índexs més alts en 
taxes de rendiment, d’eficiència i d’èxit 
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PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 

En el període 2008-2012 la plantilla del PDI s’ha vist incrementada un 2,1%. 
Específicament, l’increment de dones PDI en la UA ha sigut del 8,3% mentre 
que el dels homes PDI s’ha reduït en un 1,2%. No obstant el major increment de 
professorat femení, el percentatge de PDI per sexes, amb un 36,1% de dones, situa 
la Universitat d’Alacant quasi dos punts per sota del conjunt d’universitats 
públiques espanyoles 

Persisteix el biaix de gènere en la distribució del PDI per branca de 
coneixement, si bé s’han produït en aquest sentit alguns avanços: la presència de 
professorat femení en Ciències s’ha incrementat des de 2008 més d’un 18%, fins a 
superar el 34% en i 2012; i en el camp de les Enginyeries, la presència de dones ha 
continuat la tendència a l’alça iniciada en 1999, encara que, malgrat l’increment, el 
PDI femení representa tan sols el 19% del total 

La branca de Ciències Socials i Jurídiques continua  experimentant un augment 
en la presència de dones que ja representen el 41,4%. Quant a Ciències de la Salut 
—l’única branca en la qual el percentatge de dones és superior al d’homes— cal 
destacar que des de 2008 s’ha iniciat una tendència a la reducció en la presència de 
dones en aquesta branca, passant del 58% en 2008 al 55% en 2012 

Si bé no hi ha diferències significatives quant al règim jurídic general, en la 
distribució per categoria del PDI sí que es fan visibles les desigualtats, tant 
entre el professorat funcionari com en el contractat. Es manté el major pes dels 
homes en el conjunt del professorat masculí (42,5%), mentre que les associades 
tenen un pes menor –38,1%– en el conjunt de professores 

Quant al PDI funcionari cal destacar que s’ha incrementat la proporció de dones 
entre titulars d’universitat i en les càtedres d’escola, amb un diferencial en aquest 
cas, respecte als homes de 3,5. S’aprecia, així mateix, un increment en la 
titularitat de càtedres universitàries ocupades per dones. Respecte del 2007, 
el nombre de catedràtiques s’ha incrementat un 95,2%, mentre que el nombre de 
catedràtics ha experimentat un descens del 5,5%. Encara mantenint-se la 
concentració dels homes en aquesta categoria amb un diferencial de 6,7, l’11,5% 
dels homes són catedràtics d’universitat, i només ocupa una càtedra 
d’Universitat el 4,8% de les dones. En la Universitat d’Alacant, per cada 
catedràtica d’Universitat hi ha 5,58 dones titulars d’universitat / catedràtiques 
d’escola universitària. En el cas dels homes, la relació és d’1 catedràtic per cada 2 
titulars d’universitat/catedràtics d’escola universitària 
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L’estructura de PDI segons categoria en 2012 continua reproduint l’anomenat 

model clàssic de «tisora». Es parteix d’una situació en la qual la majoria dels 

titulats universitaris són dones: a l’inici de la carrera acadèmica i investigadora les 

diferències entre homes i dones són menors. Entre les figures de personal 

contractat també són clarament menors les diferències però, a mesura que 

s’ascendeix en l’escala jeràrquica, la presència de dones va disminuint. 

Aquest model coincideix amb el que es continua donant a nivell nacional dins de la 

universitat pública espanyola 

Malgrat l’increment del nombre de dones en les direccions de projectes de 

recerca —de 48 en 2008 a 57 en 2012—, la seua presència en la direcció dels 

grups no és paritària. El percentatge de dones que dirigeix grups de recerca és del 

25%, amb un increment de solament un punt des de 2008 

Les dades relatives a la distribució d’ajudes a la recerca evidencien un descens, a 

partir de 2010, del nombre de dones que dirigeixen projectes subvencionats en 

convocatòries públiques nacionals, fins a situar-se en el 27,6%, en 2012. Aquests 

percentatges són menors quan es tracta d’ajudes internacionals. També hi ha 

importants diferències per sexe en les dades de convenis o contractes amb entitats 

privades 

Les estades a l’estranger evidencien un equilibri paritari entre dones i homes. El 

curs 2008-2009 presenta el major percentatge d’estades realitzades per dones PDI, 

un 44%, mentre que en el curs 2011-2012 (última dada disponible) s’ha reduït al 

40,5%. També cal destacar l’augment en els sexennis de recerca del professorat 

femení al llarg del període analitzat 

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

En 2012 el personal d’administració i serveis de la UA es distribueix en un 55,2% 

de dones i un 44,8% d’homes, i per tant s’ha produït un lleuger increment del 

percentatge de dones des de 2008 

Si bé la distribució del PAS quant al règim jurídic és bastant homogènia, les 

diferències apareixen en analitzar la distribució entre dones i homes per categoria 

laboral: els homes tendeixen a concentrar-se en major mesura que les dones en 

l’extrem superior de l’escala i les dones en l’inferior, cosa que posa de manifest –

malgrat els canvis que s’han produït els últim cinc anys–, l’existència d’una 

segregació vertical. Del total dels homes, el 23,1% és grup A1. Aquest percentatge 

descendeix al 13,4% en el cas de les dones. Quant al grup A2 existeix un diferencial 

de més de 6 punts percentuals a favor dels homes 
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També es pot parlar en el PAS d’una segregació horitzontal pel tipus 

d’administració (general o especial): les dones s’acumulen en l’administració 

general mentre que els homes són majoria en administració especial, on hi ha 

serveis molt masculinitzats, com el Servei d’Informàtica o el Servei de Política 

Lingüística, amb un 74,4% i un 68,2% d’homes, respectivament 

Es constata que els llocs de Direcció estan ocupats majoritàriament per homes 

(Prefectura d’Àrea i Direcció de Servei), encara que en el cas de les Direccions 

de Servei s’acosta a l’equilibri i els nivells següents (Direccions Adjuntes i 

Subdireccions) presenten percentatges més favorables per a les dones. S’observa 

una tendència a l’increment de dones en els llocs de direcció 

Pel que fa a les empreses externes, el desequilibri entre sexes és significatiu, 

encara que s’ha produït un augment de dones en la contracta de seguretat i en el 

conjunt de les empreses de restauració. No obstant això, la contracta de neteja es 

manté fortament feminitzada (88,7% de dones) i la de manteniment 

masculinitzada, amb un 98,4% d’homes 

 

PARTICIPACIÓ I ÒRGANS DE GOVERN 

La representació per sexe en els diferents òrgans col·legiats de la Universitat –

Claustre, Consell de Govern i Consell Social– no manté una estructura 

equilibrada. La presència de les dones en tots aquests òrgans és inferior al pes que 

tenen en el conjunt de la Universitat i en cap d’aquests òrgans s’aconsegueix la 

composició equilibrada entre els sexes 

En el Claustre i en el Consell de Govern s’ha incrementat la presència de dones, 

és a dir, continua una tendència a l’alça que es va iniciar en 2002. No obstant això, 

en 2012 es va produir un descens de la participació femenina en el Consell de 

Govern passant d’un 40,9% en 2011 a un 36,6% en 2012. També la composició del 

Consell Social ha patit una reculada en l’evolució cap a la composició equilibrada 

passant d’un 29,2% en 2010 a un 25% en 2012 

No obstant això, la presència de dones en el Consell de Direcció s’ha incrementat 

notablement a partir de 2008, i s’ha aconseguit en l’actualitat l’equilibri paritari 

en l’Equip de Govern de la UA, no solament entre els Vicerectorats, Gerència i 

Secretaria General, sinó també en les Direccions de Secretariat, que, des de 2012 

són ocupades per dones en un 50% 
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Els equips de direcció de centre (Deganats i Direcció de l’Escola Politècnica 

Superior) mantenen, si els considerem en conjunt, una estructura paritària. No 

obstant això, si considerem els equips de direcció dels centres de manera 

individual apareixen algunes diferències en la composició de cadascun d’aquests. 

La composició és equilibrada solament en dos centres: Facultat de Ciències 

Econòmiques i Empresarials i Facultat de Ciències. Així, l’Escola Politècnica 

Superior continua la tendència d’anys anteriors pel que fa a l’estructura 

masculinitzada i se suma a aquesta tendència la Facultat d’Educació. Per contra, 

en la Facultat de Ciències de la Salut la composició està clarament feminitzada 

(les dones representen el 83,3% d’integrants de l’equip de direcció). També les 

facultats de Filosofia i Lletres i de Dret presenten més dones en els equips 

deganals 

La Direcció de Departaments i d’Instituts de Recerca està ocupada per dones tan 

sols en un 15,8% i un 12,5% respectivament. No obstant això, en les Secretaries i 

les Subdireccions dels Departaments i els Instituts Universitaris de Recerca s’ha 

incrementant la presència de dones durant els últims anys fins a aconseguir la 

paritat, amb un 33,3% i un 33,9%, respectivament 

El II Informe diagnòstic de la situació de dones i homes en la UA (2012) analitza les 

dades relatives a la Conciliació —un àmbit que no es va considerar en el I 

Diagnòstic (2009)—, d’aquesta anàlisi s’extrau la conclusió que les dones tant del 

PDI com del PAS gaudeixen majoritàriament dels permisos de maternitat i, en 

general, tots aquells que estan orientats a l’atenció de menors i de persones grans 

dependents, a excepció, òbviament, del permís de paternitat, que és exclusiu dels 

homes 

 

1.3. Carreres professionals en la UA 

Les dades del I Informe diagnòstic de la situació de dones i homes en la UA (2009) van 

orientar els objectius prioritaris del I Pla d’Igualtat de la Universitat d’Alacant (PIUA) i el 

disseny de les accions que l’articulen, algunes de les quals es referien a la necessitat 

d’aprofundir en la recerca sobre les causes que expliquen aquesta situació de desigualtat. 

L’estudi Avaluació de la conciliació, coresponsabilitat i promoció professional en la 

Universitat d’Alacant respon, per tant, a una acció prevista en el I PIUA. 

L’informe recull els resultats trobats en l’enquesta Avaluació de la conciliació, 

coresponsabilitat i promoció professional en la Universitat d’Alacant realitzada entre el 
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personal docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la Universitat 

d’Alacant els mesos d’octubre a desembre de 2011. 

Les preguntes s’agrupen en diferents blocs temàtics que pretenien descriure algunes 

etapes de les seues trajectòries professionals en la carrera universitària, tractant de 

caracteritzar-les i de captar altres variables que permeteren interpretar altres processos 

relacionats amb la participació en la gestió i la direcció. Les àrees temàtiques finalment 

tractades en el qüestionari van ser: 

 Factors que expliquen la trajectòria professional del personal universitari 

 Recursos i activitats per a la promoció acadèmica del professorat 

 Valoració d’obstacles, costos i beneficis de la trajectòria acadèmica/professional 

 Participació en càrrecs de gestió i direcció 

 Condicionants familiars 

 La importància de la legislació en matèria d’igualtat 

Les principals conclusions de l’Informe queden recollides en el quadre següent: 

 

Les respostes oferides als factors que realment influeixen en les carreres 
professionals suggereixen plantejar l’anàlisi de les biografies laborals en la 
Universitat a partir de la consideració conjunta de la carrera ‘objectiva’ (amb 
metes, objectius, exigències i requisits clars) i la carrera ‘subjectiva’ (amb 
incerteses i inseguretats). En incorporar aquesta dimensió subjectiva, tal com ens 
suggereix Esther Escolano (2006), estem evidenciant que la Universitat és, també, 
un espai de poder en el qual les xarxes informals i les diferents estructures 
influeixen en els procediments objectius de promoció 

Les carreres laborals de les dones en la UA apareixen molt condicionades per 
les circumstàncies i responsabilitats familiars. Aquest fet s’agreuja més entre el 
PAS. És en aquesta dimensió de l’anàlisi on les diferències de gènere es mostren de 
forma més clara ja que entre les persones que han identificat la vida familiar com 
un obstacle en la seua carrera professional, el 77,6% són dones PAS i el 69% són 
dones PDI 

Els homes PDI reconeixen haver aconseguit un equilibri satisfactori entre les 
seues vides laborals i familiars. Aquesta percepció en les dones descendeix 
considerablement (de 48,4% a 30,3%, respectivament). El fet que el PAS compte 
amb un horari que estableix una jornada laboral de 35 hores setmanals, davant de 
les quasi 50 hores setmanals que declara el PDI que treballa a la setmana, motiva 
que dones i homes del personal d’administració i serveis declaren, 
majoritàriament, que aconsegueixen un equilibri satisfactori entre els àmbits 
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professionals i familiars (61,5% i 64,1% respectivament) 

Les dades suggereixen que mentre que entre el PDI home es podria identificar una 
estratègia acadèmica professionalitzada i diferenciada clarament de la seua 
biografia personal (no hi aprecien obstacles, la paternitat incideix poc en la seua 
trajectòria, reconeixen un equilibri satisfactori entre els seus projectes laborals i 
vida familiar i no participen de la doble jornada); les dones PDI desenvolupen 
una estratègia professional dependent i «integrada» –conciliada– amb la seua 
vida familiar. Cristina Guillamón (2011) defineix els perfils de les carreres 
acadèmiques a partir del compromís: els homes mantindrien un compromís 
professional fort (carrera lineal, continuada, orientada a aconseguir objectius) i 
les dones assumeixen un compromís professional flexible, canviant i adaptat al seu 
cicle vital 

En incorporar en l’anàlisi la dimensió temporal, s’hi aprecia que les carreres 
acadèmiques no solament transiten per sengles paral·leles sinó també a velocitats 
diferents. En aquest cas, les dones PDI i PAS inverteixen com a norma més 
temps a aconseguir el major estatus professional en els seus àmbits 
respectius. Per exemple, les dones inverteixen, de mitjana, set anys més que no els 
homes a aconseguir la posició de catedràtica 

La menor dedicació de les dones PDI en tasques de recerca troba el seu 
correlat en la menor presència en projectes competitius de recerca (nacionals o 
internacionals). La direcció de projectes de recerca per homes triplica la direcció 
de dones en l’àmbit nacional, i en projectes europeus la presència masculina com a 
investigador principal es multiplica per dotze 

En el pla de les autopercepcions, les dones mostren més inseguretats ja que, en 
general, infravaloren els seus propis èxits: el doble de dones que d’homes 
opinen que els seus currículum estan per sota de la mitjana del grup de referència; 
i un 36% d’homes, respecte del 28,8% de les dones, pensen que el seu està per 
sobre de la mitjana. Aquesta percepció subjectiva sobre els mèrits personals en 
relació al grup ocupacional de referència manté relació amb el patró de resposta 
obtingut en la percepció subjectiva del nivell d’ajust entre la categoria ocupacional 
i currículum vitae. Les valoracions que en aquest sentit ofereixen PDI i PAS són 
molt dissímils. Així, mentre que entre el PDI sí que es comparteix de manera nítida 
la percepció d’ajust, entre el personal d’administració i serveis no (un 68% del PDI, 
enfront del 52,8% del PAS, opina que la seua categoria actual correspon als seus 
mèrits). Entre els dos col·lectius s’aprecien diferències entre dones i homes si bé 
aquestes són més marcades en el PAS 

La distribució de les tasques de la llar entre dones i homes del PDI i PAS 
reflecteixen un repartiment segons rols de gènere. Els homes exerceixen, 
fonamentalment, activitats com a petites reparacions en la llar, gestions 
econòmiques i tràmits administratius. Per la seua banda, les dones assumeixen les 
activitats més absorbents i exigents: fer la bugada, preparar el menjar, cuidar 
familiars malalts i netejar la llar. Del conjunt d’activitats recollides en l’enquesta, 
l’única que es delega en una tercera persona és la de la neteja de la llar 
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La dedicació de temps destinat a tasques vinculades amb la docència i recerca 
mostra una segregació vertical, entesa en aquest cas, com una dedicació major 
entre les dones a la docència, tasques menys relacionades amb els criteris objectius 
que determinen la promoció professional. Resulta interessant destacar que, entre 
les persones que ocupen una càtedra, les dones dediquen quasi 14 hores més a 
tasques vinculades directament amb la docència i direcció de treballs de recerca o 
tesis. En la resta d’activitats, els catedràtics inverteixen més hores de treball 

La mitjana d’anys de dedicació en càrrecs de gestió ha sigut superior entre els 
homes que no entre les dones en totes les categories professionals. Si prenem com 
a referència els qui ocupen en l’actualitat una càtedra, el nombre mitjà d’anys dels 
catedràtics en labors de gestió és de 12 anys com a mitjana enfront dels 7 anys de 
les catedràtiques. Entre les acadèmiques la gestió és observada com un 
«servei» a la universitat més que no com un projecte personal que millorarà 
el seu estatus professional 

En els grups de discussió duts a terme en la recerca van sorgir dos aspectes 
addicionals i que enriqueixen el que hem assenyalat. La vocació de servei i el poc 
interès al reconeixement social que suscita entre les dones ocupar càrrecs de 
gestió ha esdevingut que siguen elles les que assumisquen càrrecs de «segona fila», 
això és, els que no tenen cap tipus de reconeixement. Un segon aspecte que va 
sorgir en els grups de discussió són els sentiments contraposats amb els quals les 
acadèmiques afronten l’assumpció d’un càrrec de gestió. Elles, i atès que aquesta 
tasca la contemplen amb vocació de servei sense avaluar els beneficis per a la seua 
pròpia carrera professional, busquen per sobre de tot que valoren les seues 
capacitats per a l’acompliment de la funció proposada. Quan perceben que no és 
així, rebutgen les mesura (quotes) que promouen la seua participació. En les 
converses dels grups de discussió, les acadèmiques s’adonen de les seues 
reticències i disgust però també dels mecanismes informals (rituals d’exclusió) que 
la institució activa per a mantenir un model hegemònic en el qual les dones estan 
excloses 

Les dades recaptades també deixen entreveure la sòlida construcció de la 
identitat de les dones universitàries al voltant de la seua condició de docents 
(més que no d’investigadores). L’inconvenient en l’assumpció de càrrecs de gestió 
que més distancia dones i homes PDI és el sentiment que el nou estatus els 
allunyarà, simbòlicament i fàcticament, de les seues tasques com a professores  
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2. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL II PIUA 

El procés d’elaboració del II PIUA ha sigut participatiu des del començament. La Comissió 

d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UA, que «es constitueix com a òrgan 

de treball, consulta i participació de la comunitat universitària en la implementació de 

Plans d’Igualtat» —com recull el Reglament de la Unitat d’Igualtat (BOUA 31/10/2012)—, 

acorda el 18/06/2013 que es constituïsca una Subcomissió o Grup de Treball en el qual es 

troben representats tots els col·lectius de la UA i tots els sindicats. Així, el 22 de juliol de 

2013 es reuneix per primera vegada el Grup de Treball format per una persona en 

representació dels col·lectius, òrgans o sindicats següents: Gerència, Vicerectorat 

d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Consell d’Estudiants, Centre d’Estudis de la Dona, 

Facultats i EPS, CCOO, UGT, SEP, STEPV, CGT, CSIF.  

 

Amb l’objectiu de facilitar també la participació directa de qualsevol membre de la 

comunitat universitària, es va dissenyar un formulari per a recollir les aportacions i 

suggeriments del personal docent i investigador, del personal d’administració i serveis i de 

l’alumnat de la UA. El formulari es va allotjar en un blog que va ser distribuït a través d’un 

administrador de correu, i es va inserir com a anunci en campus virtual, perquè en 

prenguera coneixement l’alumnat. A través d’aquest mecanisme es van arreplegar trenta-

nou participacions, algunes de les quals s’han tingut en compte en el document final. Els 

suggeriments de la comunitat universitària s’han distribuït de la manera següent: 26 

corresponen a dones i 13 a homes. El col·lectiu que més ha participat ha sigut l’alumnat (14 

dones; 7 homes), seguit del PDI (7 dones; 4 homes) i finalment, s’han rebut 7 aportacions 

del PAS (5 dones; 2 homes). 

 

En la primera reunió del Grup de Treball es van establir les bases per al disseny del II PIUA, 

a partir de l’informe Avaluació de la conciliació, coresponsabilitat, i promoció professional en 

la UA —realitzat en compliment d’una de les accions del I PIUA—, així com de les dades 

obtingudes en l’avaluació del I PIUA i del nou Informe diagnòstic elaborat per a conèixer 

l’evolució de la situació de dones i homes en la UA, durant els últims quatre anys.  
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D’altra banda, les referències normatives que es manegen en el II PIUA inclouen lleis que 

no es van tenir en compte en el I PIUA en haver sigut aprovades amb posterioritat. Entre 

aquestes cal destacar, per la importància i la vinculació directa amb l’àmbit universitari, el 

REIAL DECRET 1791/2010, de 30 de desembre, que aprova l’ESTATUT DE L’ESTUDIANT 

UNIVERSITARI, la LLEI 14/2011, d’1 de juny, de la CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA 

INNOVACIÓ i el Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell que aprova els ESTATUTS DE 

LA UNIVERSITAT D’ALACANT.  
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3. II PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE LA 

UNIVERSITAT D’ALACANT (2014-2016) 

3.1. Eixos i objectius 

EIXOS OBJECTIUS 

1. VISIBILITZACIÓ I 

SENSIBILITZACIÓ 

1.1. Desenvolupar la responsabilitat social corporativa de 

la Universitat d’Alacant en matèria d’igualtat de gènere, 

mitjançant l’organització d’activitats pròpies i la 

col·laboració en les iniciatives que —amb aquest objectiu— 

s’organitzen per altres institucions i entitats socials 

1.2. Sensibilitzar la comunitat universitària sobre 

l’absència d’igualtat efectiva entre dones i homes, la 

persistència del sexisme en la societat i la necessitat de 

contribuir a la identificació i el rebuig de totes les formes de 

violència de gènere 

1.3. Sensibilitzar la comunitat universitària —amb 

especial èmfasi sobre el col·lectiu d’estudiants— sobre 

l’existència d’estereotips de gènere vinculats a l’esfera 

professional, i a la vida personal i familiar, amb la finalitat de 

contribuir a la construcció d’una societat en la qual dones i 

homes compartisquen, en igualtat de condicions i amb les 

mateixes oportunitats, tots els àmbits de la vida pública i 

privada 

2. DOCÈNCIA 

2.1. Promoure, difondre i acreditar el coneixement en 

matèria d’igualtat de gènere 

2.2. Integrar la perspectiva de gènere en la docència 

universitària  

3. RECERCA 

3.1. Promoure la participació de les dones en la recerca i 

en la difusió del coneixement 

3.2. Promoure l’aplicació de la perspectiva de gènere en la 

recerca, de forma transversal 

3.3. Promoure la recerca en el marc dels estudis de gènere, 

en els diferents àmbits del coneixement, i difondre’n els 

resultats. 

4. ACCÉS I PROMOCIÓ 

PROFESSIONAL DEL PDI I 

DEL PAS 

4.1. Garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

del PDI i del PAS en els processos d’accés i promoció 

professional en la UA 
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4.2. Aconseguir una presència equilibrada de dones i 

homes en els àmbits de treball del PDI i del PAS 

5. REPRESENTACIÓ 

5.1. Aconseguir una presència equilibrada de dones i 

homes en els òrgans unipersonals de direcció de la UA 

5.2. Aconseguir una presència equilibrada de dones i 

homes en tots els òrgans de govern, consultius i de 

representació de la UA 

6. TREBALLAR I ESTUDIAR 

EN LA UA 

6.1. Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral de professorat, PAS i estudiants de la UA 

6.2. Detectar, resoldre i prevenir l’assetjament sexual i per 

raó de sexe, i la violència de gènere en l’àmbit de la UA 

6.3. Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de 

riscos laborals 

7. FORMACIÓ 

7.1. Oferir a la comunitat universitària —a través de la 

formació— recursos i eines per a la inclusió de la 

perspectiva de gènere en l’activitat docent i investigadora 

i/o administrativa i de gestió 
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3.2. ACCIONS  

EIX 1. VISIBILITZACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 
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OBJETIU 1 

Desenvolupar la responsabilitat social corporativa de la 
Universitat d'Alacant en matèria d'igualtat de gènere, 
mitjançant l'organització d'activitats pròpies i la 
col·laboració en les iniciatives que —amb aquest objectiu— 
s'organitzen per altres institucions i entitats socials 

 

ACCIONS 

1. Modificar el “Reglament de símbols, distincions 
honorífiques i precedències de la UA” perquè 
promoga la paritat entre dones i homes en les propostes 
de nomenaments “honoris causa”, entre el professorat 
que imparteix lliçons inaugurals i, en general, entre les 
persones sobre les quals recauen distincions i honors 

Òrgan responsable 
Secretaria General 
 
 
Òrgan  executor 
Subsecretaria General 

2. Organitzar campanyes institucionals de 
sensibilització entorn de la celebració dels dies 8 de 
març (Dia Internacional de la Dona) i el 25 de 
novembre (Dia internacional per a l'eliminació de la 
violència contra les dones) 

 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Unitat d'Igualtat, Unitat de Relacions 

Institucionals 

3. Efectuar campanyes de sensibilització sobre 
aspectes específics de les desigualtats de gènere entre 
dones i homes 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

4. Desenvolupar programes i activitats que 
contribuïsquen a la consecució de la igualtat de gènere i 
a la sensibilització en qüestions de gènere en les Seus 
universitàries de la UA 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Seus Universitàries 

5. Incloure en la programació cultural estable de la 
UA activitats, actuacions, programes, tallers de 
cultura…, que contribuïsquen a la consecució de la 
igualtat de gènere i a la sensibilització enfront de la 
discriminació per raó de gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Promoció Cultural i 
Lingüística 

6. Incloure en la programació del Museu de la 
Universitat d'Alacant (MUA) i en tots els espais 
expositius de la UA, mostres que contribuïsquen a la 
sensibilització i a la consecució de la igualtat de gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 
Lingüística, MUA 
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7. Incloure la perspectiva de gènere en el programa 
formatiu del voluntariat de la UA 

 

Òrgan  responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Pràctiques en Empresa i 
Suport a l'Estudiant 
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OBJECTIU 2 

Sensibilitzar la comunitat universitària sobre l'absència 
d'igualtat efectiva entre dones i homes, la persistència del 
sexisme en la societat i la necessitat de contribuir a la 
identificació i el rebuig de totes les formes de violència de 
gènere. 

 

ACCIONS 

8. Difusió entre la comunitat universitària del “II Informe 
diagnòstic de la situació de dones i homes en la 
UA (2013)” i de l’“Informe d'Impacte de la 
implementació del I PIUA” 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

9. Donar difusió entre la comunitat universitària de 
l’“Informe d'Avaluació de la conciliació, 
coresponsabilitat i promoció professional en la 
Universitat d'Alacant” 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

10. Donar difusió entre la comunitat universitària del “II 
Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes 
de la UA (2014-2016)” 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

11. Fer, almenys, un estudi específic que contribuïsca a 
avançar en el coneixement de les desigualtats de gènere 
en la UA 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

12. Crear l’“Observatori d'Igualtat de Gènere de la UA” 

Òrgan(s) responsable(s) 
Rectorat, Vicerectorat d'Estudis, 
Formació i Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Unitat d'Igualtat, Unitat Tècnica de 
Qualitat 

13. Establir un procediment per a elaborar informes 
d'impacte de gènere, previ a l'aprovació de les 
disposicions normatives 

Òrgan(s) responsable(s) 
Rectorat, Vicerectorat d'Estudis, 
Formació i Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Unitat d'Igualtat, Unitat Tècnica de 
Qualitat 

14. Promoure l'ús inclusiu i no sexista del llenguatge 
en totes les comunicacions internes i externes de la UA, 
—tant en el llenguatge escrit com en l'icònic i visual— 
incloent-hi un criteri en aquest sentit per a la percepció 
del complement de productivitat de PAS 

Òrgan(s) responsable(s) 
Rectorat, Gerència  
 
Òrgan(s) executor(s) 
Unitat d'Igualtat, Unitat Tècnica de 
Qualitat  



- 27 - 

 

15. Garantir l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista en 
les disposicions normatives 

Òrgan responsables 
Secretaria General 
 
Òrgan executor 
Servei Jurídic 

16. Elaborar un document de consulta ràpida a partir de 
la “Guia d'ús de llenguatge no sexista en la Universitat 
d'Alacant” i donar-li difusió entre la comunitat 
universitària 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 
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OBJECTIU 3 

Sensibilitzar la comunitat universitària, —amb especial èmfasi 
sobre el col·lectiu d'estudiants— sobre l'existència d'estereotips 
de gènere vinculats a l'esfera professional, i a la vida personal i 
familiar, amb la finalitat de contribuir a la construcció d'una 
societat on dones i homes compartisquen, en igualtat de 
condicions i amb les mateixes oportunitats, tots els àmbits de la 
vida pública i privada 

 

ACCIONS 

17. Fer campanyes específiques de sensibilització adreçades 
a l'alumnat de secundària, orientades a combatre 
estereotips de gènere en l'elecció d'estudis universitaris 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Accés i Promoció, 

Facultats i Escola Politècnica Superior 

 
18. Dissenyar un material de promoció de les titulacions 

que no transmeta una imatge i un llenguatge sexista 
 
 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Accés i Promoció, 

Facultats i Escola Politècnica Superior 

 

19. Dissenyar programes de formació, adreçats a 
orientadores i orientadors d'educació secundària, sobre 
perspectiva de gènere i recursos per a combatre 
estereotips en l'elecció d'estudis universitaris 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Accés i Promoció, Unitat 
d'Igualtat 
 

20. Creació del voluntariat per a la igualtat en el col·lectiu 
d'estudiants 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Pràctiques en Empresa i 
Suport a l'Estudiant 

21. Organitzar activitats adreçades a les egressades de la UA 
amb la finalitat de facilitar-ne l’accés al mercat laboral i 
promoure la creació de xarxes i l'associacionisme 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Pràctiques en Empresa i 
Suport a l'Estudiant 
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22. Adaptar a un llenguatge no sexista la senyalística 
corresponent a la nomenclatura de les Facultats, Escola 
Politècnica Superior, centres, serveis, unitats i 
estructures de la UA 

Òrgan(s) responsable(s) 
Qui corresponga en cada cas 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Qui corresponga en cada cas 

23. Identificar amb el nom d'acadèmiques rellevants espais 
de la UA 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Desenvolupament de 
Campus 
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ACCIONS  

EIX 2. DOCÈNCIA 
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OBJECTIU 1 
Promoure, difondre i acreditar el coneixement en matèria 
d'igualtat de gènere 

 

ACCIONS 

1. Oferir una assignatura específica per a cada Facultat i 
per a l'Escola Politècnica Superior, en matèria d'igualtat 
de gènere, d'acord amb la normativa de Consell de 
Govern (BOUA 5/10/2009) sobre reconeixement de 
crèdits 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Estudis, Secretariat 
d'Ordenació Acadèmica, Unitat 
d'Igualtat, Facultats i EPS 

 
2. Crear postgraus específics sobre temes de gènere 
 
 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Facultats i EPS, Departaments, Instituts 
de Recerca 

3. Fomentar que l'oferta d'assignatures 
extracurriculars, cursos d'estiu,  seminaris, incloga 
la  perspectiva de gènere 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 

Qualitat; Vicerectorat de Cultura, 

Esports i Política Lingüística 

Òrgan(s) executor(s) 
CED,  Departaments, Instituts de 
Recerca 

4. Oferir formació no reglada específica en matèria 
d'igualtat de gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
CED,  Departaments, Instituts de 
Recerca 

5. Crear un sistema homogeni d'ordenació bibliogràfica 
entorn de la matèria “estudis de gènere” 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Estudis, SIBID 
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OBJECTIU 2 Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària 

 

ACCIONS 

6. Incloure en els plans d'estudi de les titulacions que 
habiliten per a la docència en els nivells educatius de 
Primària, Secundària i Batxiller, formació específica 
en matèria d'igualtat de gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Facultats i EPS 

7. Impulsar la inclusió, tant de forma específica com 
transversal, del significat i abast de la igualtat de 
dones i homes en els continguts i competències 
dels plans d'estudi de grau i postgrau de la UA 

 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Estudis, Facultats i EPS 

8. Crear i mantenir actualitzat un Portal web de 
recursos docents amb perspectiva de gènere 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat, Vicerectorat de Tecnologies de 
la Informació 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

9. Establir criteris per a avaluar la inclusió de la 
perspectiva de gènere en els de programes docents 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat d'Estudis, CED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 33 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS  

EIX 3. RECERCA 
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OBJECTIU 1 
Promoure la participació de les dones en la recerca i en la difusió 
del coneixement 

 

ACCIONS 

1. Promoure la participació de les dones en la recerca i 
en la difusió del coneixement 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Recerca 

 
2. En la resolució de les sol·licituds de beques i ajudes a la 

recerca, en igualtat de mèrits, aplicar l'acció positiva 
a favor del sexe menys representat 

 
 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d’Investigació, 

Desenvolupament i Innovació 

Òrgan executor 
Secretariat de Recerca 
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OBJECTIU 2 
Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en la recerca, de 
forma transversal 

 

ACCIONS 

3. Promoure l'elaboració d'un sistema d'indicadors per 
a l'avaluació de projectes de recerca des de la 
perspectiva de gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació  
 
Òrgan (s)Executor(s) 
Secretariat de Recerca, CED 

4. Incloure en l'oferta formativa transversal de l'Escola 
de Doctorat formació per a aplicar la perspectiva de 
gènere en la recerca 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació 
 
Òrgan Executor 
Escola de Doctorat 
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OBJECTIU 3 
Promoure la recerca en el marc dels estudis de gènere, en els 
diferents àmbits del coneixement,  i difondre’n els resultats 

 

ACCIONS 

5. Incloure en el Programa propi de recerca de la UA 
ajudes per a projectes de recerca sobre estudis de 
gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació  
 
Òrgan executor 
Secretariat de Recerca 
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ACCIONS  

EIX 4. ACCÉS I PROMOCIÓ 

PROFESIONAL DEL PDI Y PAS 
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OBJECTIU 1 
Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes del PDI i 
del PAS en els processos d'accés i promoció professional en la UA 

 

ACCIONS 

1. Traslladar a la normativa de la UA les disposicions 
vigents relatives a la  representació equilibrada de 
dones i homes en els tribunals dels processos 
selectius d'accés i en les comissions de valoració de 
mèrits per a la provisió de llocs de treball del PAS i vetlar 
perquè es complisquen 

Òrgan responsable 
Secretaria General 

Òrgan executor 
Gerència 

2. Acompanyar les convocatòries de les proves selectives 
per a l'accés a l'ocupació pública d'un informe 
d'impacte de gènere, d'acord al procediment establit 

 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i 

Professorat, Gerència 

Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

3. Desagregar per sexe les dades de participació del PDI 
i de PAS en activitats de formació oferides per la UA, 
que hagen sigut sol·licitades voluntàriament 

Òrgan(s) responsable(s) 
Gerència, Vicerectorat d'Estudis, 
Formació i Qualitat 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 
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OBJECTIU 2 
Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els 
àmbits de treball del PDI i del PAS 

 

ACCIONS 

4. Desenvolupar la normativa de la UA per a incorporar 
accions positives a favor del sexe menys 
representat en els procediments d'accés i promoció 
tant del PDI com del PAS 

Òrgan responsable 
Secretaria General 
 
Òrgan executor 
Subsecretaria General 

5. Incloure en les convocatòries d'accés tant de PDI com de 
PAS una declaració de principis sobre el 
compromís de la UA amb la igualtat i la no-
discriminació, instant explícitament a concórrer al 
sexe amb menor presència en l'àmbit de la convocatòria 

 

Òrgan responsable 
Secretaria General 
 
Òrgan executor 
Subsecretaria General 

6. Publicar desagregats per sexe les dades numèriques 
de les persones aspirants i les seleccionades en els 
diferents processos d'accés o promoció, del PDI i del 
PAS 

Òrgan(s) responsable(s) 
Gerència, Vicerectorat d'Ordenació 

Acadèmica i Professorat 

Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 
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ACCIONS  

EIX 5. REPRESENTACIÓ 
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OBJECTIU 1 
Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en els 
òrgans unipersonals de direcció de la UA 

 

ACCIONS 

1. Promoure la presència equilibrada de dones i homes 
en els òrgans unipersonals de direcció de la UA 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 
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OBJECTIU 2 
Aconseguir una presència equilibrada de dones i homes en tots 
els òrgans de govern, consultius i de representació de la UA 

 

ACCIONS 

2. Elaborar una normativa que regule la composició 
equilibrada de dones i homes en els equips de direcció 
de Facultats, Escoles, Departaments i Instituts 
Universitaris de Recerca 

Òrgan responsable 
Secretaria General 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Unitat d'Igualtat, Servei Jurídic 

3. Promoure que en els processos electorals amb llistes 
tancades les candidatures tinguen una composició 
equilibrada de dones i homes 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

4. Promoure una presència equilibrada d'homes i 
dones en la composició dels òrgans de representació 
estudiantil 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan executor 
Consell d'Estudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 43 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS  

EIX 6. TREBALLAR I ESTUDIAR EN 

LA UA 
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OBJECTIU 1 
Promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de 
professorat, PAS i estudiants de la UA 

 

ACCIONS 

1. Recopilar i difondre entre el PAS i el PDI les mesures de 
conciliació que es poden sol·licitar en la UA 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Servei de Personal, Unitat d'Igualtat 

2. Fer una campanya específica d'informació adreçada 
al PAS i al PDI, per a informar dels permisos de 
conciliació que poden gaudir, amb especial atenció al 
permís de paternitat ampliat 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

3. Incloure en els plecs de les clàusules 
administratives dels contractes amb empreses 
externes, entre els criteris d'adjudicació, el compliment 
de les directrius sobre igualtat efectiva, en els termes 
establits en els articles 33 i 34 de la EL 3/2007 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat, 
Gerència 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Desenvolupament i 
Campus, Servei de Gestió Econòmica 

4. Incloure entre els criteris per a l'assignació d'horari 
de docència la possibilitat d'adaptació a les particulars 
necessitats de conciliació del PDI, en la mesura en què 
les raons acadèmiques i les necessitats objectives del 
servei ho permeten 

Òrgan(s) responsable(s) 
Departaments, Facultats, Escola 
Politècnica Superior, Instituts de 
Recerca 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Departaments, Facultats, Escola 
Politècnica Superior, Instituts de 
Recerca 

5. Promoure els serveis necessaris per a facilitar a la 
comunitat universitària l'atenció i cura de menors i 
persones depenents  (Escola Infantil, Centre per a 
Majors, Escola d'Estiu) 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
L'òrgan que corresponga 

6. Incloure en la normativa de les Facultats i de l'Escola 
Politècnica Superior, que regulen en la sol·licitud de 
canvi de torn per part de l'alumnat un criteri relatiu 
a la cura de menors i persones depenents, en la mesura 
de les disponibilitats organitzatives de la UA 

Òrgan(s) responsable(s) 
Facultats i Escola Politècnica Superior 
 
Òrgan(s) executor(s) 
L'òrgan que corresponga 
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7. Dissenyar les activitats acadèmiques —en la 
mesura de les disponibilitats organitzatives i 
pressupostàries de la Universitat— de manera que 
faciliten la conciliació dels estudis amb la vida laboral i 
familiar de les i dels estudiants 

Òrgan(s) responsable(s) 
Facultats i Escola Politècnica Superior 
Òrgan(s) executor(s) 
Departaments, Instituts de Recerca 

8. Organitzar els cursos de promoció del PAS en horaris 
o modalitats que faciliten la conciliació 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

9. Incrementar l'oferta formativa en línia  adreçada al 
PDI , al PAS i a l'alumnat 

Òrgan(s) responsable(s) 
Gerència, Vicerectorat d'Estudis, 
Formació i Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Servei de Selecció i Formació, ICE, 
Facultats, Escola Politècnica Superior, 
Departaments, Instituts de Recerca 
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OBJECTIU 2 
Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de 
sexe, i la violència de gènere en l'àmbit de la UA 

 

ACCIONS 

10. Dissenyar les activitats acadèmiques de manera que 
faciliten a les dones víctimes de violència de gènere 
l'exercici dels seus drets 

Òrgan(s) responsable(s) 
Facultats i Escola Politècnica Superior 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Departaments, Instituts de Recerca 

11. Elaborar un protocol específic per a detectar, 
prevenir i actuar en els supòsits d'assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Sostenibilitat i Salut 
Laboral, Unitat d'Igualtat 

12. Creació d'una pàgina web per a la sensibilització 
contra la violència de gènere, amb informació 
sistematitzada sobre recursos públics disponibles 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat, 

Vicerectorat d'Estudiants 

Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Sostenibilitat i Salut 
Laboral, Secretariat de Pràctiques en 
Empresa i Suport a l'Estudiant, Unitat 
d'Igualtat 

13. Facilitar recursos per a l'orientació i l'atenció 
psicològica de les persones que hagen sigut objecte 
d'assetjament sexual o per raó de sexe, o violència de 
gènere, en l'àmbit universitari 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat, 

Vicerectorat d'Estudiants 

Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Sostenibilitat i Salut 
Laboral, Secretariat de Pràctiques en 
Empresa i Suport a l'Estudiant 

14. Establir mesures per a facilitar el desenvolupament de 
l'activitat laboral i acadèmica en la UA de les 
dones víctimes de violència de gènere 

Òrgan(s) responsable(s) 
Gerència, Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat, Vicerectorat 
d'Estudiants 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Servei de Personal, Facultats i Escola 
Politècnica Superior 
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15. Considerar les dones víctima de violència de gènere 
entre els criteris per a l'exempció parcial o total del 
pagament dels preus públics per prestació de serveis 
acadèmics 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudiants 
 
Òrgan executor 
Secretariat d'Accés i Promoció 

16. Elaborar un protocol específic d'actuació en els 
supòsits de sexting, ciberassetjament i Internet 
grooming entre membres de la comunitat universitària 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Sostenibilitat i Salut 
laboral, Unitat d'Igualtat 
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OBJECTIU 3 
Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos 
laborals 

 

ACCIONS 

17. Tenir en compte les possibles diferències per raó de 
sexe entre treballadores i treballadors en l'anàlisi de 
les condicions de treball i l'exposició al risc 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Sostenibilitat i Salut 
laboral 

18. Aplicar la perspectiva de gènere en el disseny, ús i 
gestió dels espais de la UA 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Sostenibilitat i Salut 
laboral 
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ACCIONS  

EIX 7. FORMACIÓ 
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OBJECTIU 1 

Oferir a la comunitat universitària —a través de la formació—, 
recursos i eines per a la inclusió de la perspectiva de gènere en 
l'activitat docent i investigadora o administrativa i de gestió 

 

ACCIONS 

1. Incloure matèries relatives a la igualtat de gènere i a l'ús 
igualitari del llenguatge en el Pla de Formació del 
PAS, i específicament, organitzar cursos de formació 
sobre el II Pla d'Igualtat de Dones i Homes de la UA 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

2. Facilitar formació específica al personal vinculat amb la 
Subdirecció de Cooperació per a aplicar la 
perspectiva de gènere en l'estratègia de cooperació de 
la UA 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

3. Facilitar formació específica al personal del Servei 
de Prevenció per a aplicar la perspectiva de gènere en 
la gestió de la prevenció de riscos laborals de la UA 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

4. Facilitar formació específica al personal del Centre 
de Suport a l'Estudiant per a l'adequada orientació, i 
atenció psicològica a les persones de la comunitat 
universitària que hagen sigut objecte d'assetjament 
sexual o per raó de sexe, o violència de gènere 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

5. Facilitar formació específica al PDI per a la inclusió 
de la perspectiva de gènere en la docència i en la 
recerca 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
ICE 
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4. L'Esport i la 
UA enfront del 

repte de la igualtat 
d'oportunitats entre dones i 

homes en la societat del segle XXI 
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4.1. CONTEXT 
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4.1. CONTEXT 

En les últimes dècades el paper i la significació atribuïda a l'esport i l'activitat física s'ha 

vist profundament alterat. Aquesta transformació ha vingut motivada pel canvi en els 

comportaments esportius. Inicialment, l'impuls de l'esport, i fonamentalment de la mà de 

les federacions esportives,  ha estat dirigit a la competició; avui, summa funcions 

recreatives i d'oci. Aquest gir motivacional ha propiciat que l'esport i la pràctica de 

qualsevol tipus d'activitat física apareguen estretament relacionats amb la promoció no 

solament de la salut i el benestar sinó també dels principis i valors que giren entorn de la 

consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes (Carta Europea per a l'Esport, 

1975) i Carta Internacional de l'Educació Física i l'Esport, UNESCO, 1978). 

Addicionalment, s’ha estat subratllant que l'esport i l'activitat física és un element clau 

d'integració i cohesió social i que contribueix a la creació de capital social en la mesura que 

és generador de relacions i xarxes socials. 

 

La recerca  ha posat en relleu que malgrat l'increment de la pràctica esportiva a Espanya en 

les tres últimes dècades, xifrat en un 15%, persisteixen importants diferències entre la 

pràctica esportiva masculina i femenina (49% i 31% respectivament). Les dades també 

mostren l'abast i funcionalitat dissímil que dones i homes hi atribueixen. Així, mentre que 

el 18% dels homes practiquen alguna modalitat d'esport federat, solament ho fa el 5% de 

les dones (aquestes xifres són semblants a les llançades en la competició amb amics: 16% i 

5% respectivament). La resta, el 65% dels homes i el 87% de les dones, practiquen un 

esport amb finalitats recreatives. Aquestes xifres, respecte a les llançades en 2005, 

constaten l'increment de la pràctica recreativa en la societat espanyola, fonamentalment, 

entre els homes, ja que en entre les dones aquesta orientació esportiva sempre ha sigut 

majoritària. 

 

La constatació sistemàtica de les asimetries entre pràctica esportiva de dones i homes ha 

suscitat una línia de recerca específica ja que la persistència d'aquest tret del sistema 

esportiu a Espanya no reflecteix l'actual estructura social espanyola caracteritzada per una 

major heterogeneïtat en les identificacions de gènere. Les troballes subratllen l'escassa 
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importància que les dones atorguen a les activitats fisicoesportives; l'impacte dels rols de 

gènere i la seua incidència en la construcció identitària; i la tipificació de gènere de l'esport 

i els estereotips corporals que s’hi vinculen.  

 

Des de les polítiques d'impuls al paper de la dona en la societat, han anat sorgint diverses 

iniciatives que promouen la igualtat efectiva de dones i homes en l'esport. La Llei Orgànica 

3/2007, per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes, recull la necessitat d'incorporar 

aquest principi en el disseny i execució dels programes públics esportius; el Pla Estratègic 

d'Igualtat d'Oportunitats 2008-2011 en l'eix 4, sobre educació, inclou un objectiu 

directament relacionat amb l'esport; el Pla Integral per a l'Activitat Física i l'Esport 

(2010-2020) dedica el Programa 8 a la igualtat efectiva entre dones i homes; i la creació de 

la Comissió Dona i Esport del Comitè Olímpic Espanyol, són les apostes més decidides en 

l’àmbit nacional. 

 

El II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant inclou un 

conjunt d'accions específicament relacionades amb el foment de la igualtat en l'esport. La 

finalitat és introduir la perspectiva de gènere en l'estructura, programes i projectes que la 

Universitat d'Alacant desenvolupa en l'àmbit de l'activitat física i l'esport, l'impacte del qual 

no solament arriba a la comunitat universitària sinó a la població de l’entorn més 

immediat. Al seu torn, pel caràcter lúdic i recreatiu que avui assumeix l'esport, no podem 

obviar que l'impacte de les accions escomeses redundarà en l'èxit i avanç de les polítiques 

d'igualtat implementades en la mateixa Universitat.  
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4.2. Eixos i objectius 

 

EIXOS OBJECTIUS 

1. VISIBILITZACIÓ I 

SENSIBILITZACIÓ 

1.1. Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre 

l'absència d'igualtat efectiva entre dones i homes en 

l'esport, i l'existència d'estereotips de gènere associats a 

la pràctica d’aquest 

1.2. Fer visible la participació de les dones en l'esport, 

promovent-ne la pràctica entre el col·lectiu femení 

2. DOCÈNCIA I RECERCA 

2.1. Integrar la perspectiva de gènere en la docència 

universitària en ciències de l'activitat física i l'esport 

2.2. Promoure la recerca sobre la situació de les dones en 

l'activitat física i esportiva i difondre’n els resultats 

3. REPRESENTACIÓ 

3.1. Promoure la incorporació de les dones en aquells 

àmbits de la direcció i la gestió de l'esport en què es 

troben infrarepresentades 

4. ACTIVITAT FÍSICA I 

L’ESPORT A LA UA 

4.1. Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per 

raó de sexe, i la violència de gènere en l'activitat esportiva 

desenvolupada en la UA 

4.2. Incorporar la perspectiva de gènere en els processos 

de planificació i gestió de l'activitat esportiva que ofereix la 

UA 
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4.3. ACCIONS UA-ESPORT  

EIX 1. VISIBILITZACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ 
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OBJECTIU 1 

Sensibilitzar a la comunitat universitària sobre l'absència 
d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'esport, i l'existència 
d'estereotips de gènere associats a la pràctica d’aquest 

 

ACCIONS 

1. Estudi diagnòstic de la situació de la pràctica de 
l'activitat física i esportiva en la UA 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Política 
Lingüística i Esport 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Unitat d'Igualtat, Servei d'Esports 

2. Dissenyar campanyes que oferisquen models de 
trencament dels estereotips de gènere en l'esport 

 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Política 
Lingüística i Esport 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 
Lingüística, Servei d'Esports 

3. Creació de l'espai web en la Universitat d'Alacant 
‘Dones i esport” 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Política 
Lingüística i Esport 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística, Servei d'Esports 

4. Promoure l'ús d'un llenguatge esportiu (verbal i 
icònic) no sexista, que incloga la utilització d'imatges 
promocionals no estereotipades 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Política 
Lingüística i Esport 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 
Lingüística, Servei d'Esports, Servei de 
Política Lingüística 
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OBJECTIU 2 
Fer visible la participació de les dones en l'esport, promovent-ne 
la pràctica entre el col·lectiu femení 

 

ACCIONS 

5. Dissenyar i incloure en l'Observatori per a la Igualtat 
de Dones i Homes de la UA indicadors que 
descriguen, amb perspectiva de gènere, la gestió, 
programes i activitat física i de l'esport 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Política 
Lingüística i Esport 
 
Òrgan executor 
Unitat d'Igualtat 

6. Utilitzar el nom de dones esportistes rellevants per a 
denominar les instal·lacions esportives de la UA 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan executor 
Oficina del Rector 

7. Dissenyar campanyes de visibilitat de l'esport femení 
i esportistes rellevants 
 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Política 
Lingüística i Esport 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística, Servei d'Esports 
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ACCIONS UA-ESPORT  

EIX 2. DOCÈNCIA I RECERCA 
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OBJECTIU 1 
Integrar la perspectiva de gènere en la docència universitària en 
ciències de l'activitat física i l'esport 

 

ACCIONS 

8. Impulsar la inclusió de la perspectiva de gènere en 
els estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d'Estudis, Formació i 
Qualitat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Facultat de Ciències de l'Educació, ICE 
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OBJECTIU 2 
Promoure la recerca sobre la situació de les dones en l'activitat 
física i esportiva i difondre’n els resultats 

 

ACCIONS 

9. Impulsar la recerca i la realització d'estudis en l'àmbit 
de l'activitat física i l’esport, amb perspectiva de 
gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat d’Investigació, 
Desenvolupament i Innovació 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Recerca 
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ACCIONS UA-ESPORT  

EIX 3. REPRESENTACIÓ 
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OBJECTIU 1 
Promoure la incorporació de les dones en aquells àmbits de la 
direcció i la gestió de l'esport en què es troben infrarepresentades 

 

ACCIONS 

10. Dissenyar un programa dirigit a detectar i 
desenvolupar el lideratge de les  dones en l'esport 
 

Òrgan responsable 
Rectorat 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística, Unitat d'Igualtat 
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ACCIONS UA-ESPORT  
EIX 4. ACTIVITAT FÍSICA I  

L’ESPORT A LA UA 
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OBJECTIU 1 

Detectar, resoldre i prevenir l'assetjament sexual i per raó de 
sexe, i la violència de gènere en l'activitat esportiva 
desenvolupada en la UA 

 

ACCIONS 

11. Elaborar un Codi d'ètica esportiva 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat, 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística 
 
Òrgan executor 
Servei d'Esports 
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OBJECTIU 2 
Incorporar la perspectiva de gènere en els processos de planificació 
i gestió de l'activitat esportiva que ofereix la UA 

 

ACCIONS 

12. Incorporar la variable ‘sexe’ en el sistema de gestió 
de les inscripcions a les activitats que s'ofereixen des 
dels serveis esportius de la Universitat d'Alacant 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística 
 
Òrgan executor 
Servei d'Esports 

13. Dissenyar el programa anual d'activitats físiques 
amb perspectiva de gènere 

Òrgan(s) responsable(s) 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística 
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística, Servei d'Esports 

14. Introduir la perspectiva de gènere en el disseny i ús 
d'espais en les instal·lacions esportives 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat 
 
Òrgan executor 
Secretariat de Desenvolupament de 
Campus 

15. Facilitar formació específica al personal adscrit al 
Servei d'Esports de la UA sobre els valors d'igualtat en 
la pràctica esportiva, que els permeta aplicar la 
perspectiva de gènere en la seua activitat 

Òrgan responsable 
Gerència 
 
Òrgan executor 
Servei de Selecció i Formació 

16. Dissenyar l'oferta de cursos de formació amb 
perspectiva de gènere 

Òrgan responsable 
Vicerectorat de Cultura, Esports i 
Política Lingüística  
 
Òrgan(s) executor(s) 
Secretariat de Promoció Cultural i 

Lingüística, Servei d'Esports 
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ANNEX I LEGISLATIU 

 

En aquest document es reprodueixen literalment aquells articles, o part d'ells, que són 

d'obligat compliment per a la Universitat, bé per venir recollits en la legislació específica 

universitària, bé per referir-se a l'àmbit de l'educació superior en el marc de la legislació 

general sobre igualtat, o per fer referència, genèricament, a les administracions o 

institucions públiques de les quals la universitats formen part. També s'han inclòs articles 

que, encara que no siguen d'obligat compliment en l'àmbit universitari, resulten útils per a 

fonamentar, des del punt de vista legal, la política institucional d'igualtat de gènere que 

puga desenvolupar la universitat. 

Els articles s'han organitzat per eixos en funció de la temàtica que aborden. En ocasions, un 

mateix article aborda aspectes que podrien vincular-se amb eixos diferents. En aquests 

casos, l'article es repeteix en cada eix. Els articles que no s'ajusten específicament a alguns 

dels set eixos en què s'articula el PIUA, però que són importants pel seu caràcter 

transversal, s'han inclòs en l'Eix 1 de Sensibilització i Visibilització.  

 

RELACIÓ DE DOCUMENTS LEGISLATIUS I NORMATIVA: 

 LLEI de 2 d'abril de 2003, de la Generalitat, per a la igualtat entre Dones i Homes 

 LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere. 

 ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 

Consell de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre 

dones i homes 

 LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

 LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 

 LLEI 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

 RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials 
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 REIAL DECRET 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de 

l'Estudiant Universitari. 

 LLEI 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

 LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència 

sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 

 Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la 

Universitat d'Alacant 

 BOUA (1/2/2008), Creació de la Unitat d'Igualtat de la UA 

 BOUA (5/10/2009), Normativa  de Reconeixement i Transferència de Crèdit en 

Estudis Oficials 

 BOUA (31/10/2012), Reglament de la Unitat d'Igualtat de la UA 
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EIX 1.- VISIBILIZACIÓN, SENSIBILITZACIÓ 

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 11. Accions positives. 

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 

adoptaran mesures específiques en favor de les dones per a corregir situacions paleses de 

desigualtat de fet respecte dels homes. Tals mesures, que seran aplicables en la mesura que 

subsistisquen aquestes situacions, hauran de ser raonables i proporcionades en relació 

amb l'objectiu perseguit en cada cas. 

2. També les persones físiques i jurídiques privades podran adoptar aquest tipus de 

mesures en els termes establits en la present Llei. 

Article 14. Criteris generals d'actuació dels poders públics. 

A les finalitats d'aquesta Llei, seran criteris generals d'actuació dels poders públics: 

1. El compromís amb l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat entre dones i homes. 

(…) 

11. La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la 

totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. 

Article 15. Transversalitat del principi d'igualtat de tracte entre dones i homes.  

El principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes informarà, amb caràcter 

transversal, l'actuació de tots els poders públics. Les administracions públiques 

l’integraran, de forma activa, en l'adopció i execució de les seues disposicions normatives, 

en la definició i pressupost de polítiques públiques en tots els àmbits i en el 

desenvolupament del conjunt de totes les seues activitats. 

 

http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/llei-d-igualtat.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/llei-d-igualtat.pdf
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Article 19. Informes d'impacte de gènere. 

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. 

Article 20. Adequació de les estadístiques i estudis. 

A fi de fer efectives les disposicions contingudes en aquesta Llei i que es garantisca la 

integració de manera efectiva de la perspectiva de gènere en la seua activitat ordinària, els 

poders públics, en l'elaboració dels seus estudis i estadístiques, deuran: 

a) Incloure sistemàticament la variable de sexe en les estadístiques, enquestes i recollida de 

dades que duguen a terme. 

b) Establir i incloure en les operacions estadístiques nous indicadors que possibiliten un 

millor coneixement de les diferències en els valors, rols, situacions, condicions, aspiracions 

i necessitats de dones i homes, la seua manifestació i interacció en la realitat que es vaja a 

analitzar. 

c) Dissenyar i introduir els indicadors i mecanismes necessaris que permeten el 

coneixement de la incidència d'altres variables la concurrència de les quals resulta 

generadora de situacions de discriminació múltiple en els diferents àmbits d'intervenció. 

d) Realitzar mostres prou àmplies com perquè les diverses variables incloses puguen ser 

explotades i analitzades en funció de la variable de sexe. 

e) Explotar les dades que disposen de manera que es puguen conèixer les diferents 

situacions, condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes en els diferents àmbits 

d'intervenció. 

f) Revisar i, si escau, adequar les definicions estadístiques existents a fi de contribuir al 

reconeixement i valoració del treball de les dones i evitar l'estereotipació negativa de 

determinats col·lectius de dones. 
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Només excepcionalment, i mitjançant informe motivat i aprovat per l'òrgan competent, 

podrà justificar-se l'incompliment d'alguna de les obligacions  anteriorment especificades. 

Article 23. L'educació per a la igualtat de dones i homes. 

El sistema educatiu inclourà entre les seues finalitats l'educació en el respecte dels drets i 

llibertats fonamentals i en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes. Així 

mateix, el sistema educatiu inclourà, dins dels seus principis de qualitat, l'eliminació dels 

obstacles que dificulten la igualtat efectiva entre dones i homes i el foment de la igualtat 

plena entre uns i altres. 

Article 24. Integració del principi d'igualtat en la política d'educació. 

1. Les administracions educatives garantiran un igual dret a l'educació de dones i homes a 

través de la integració activa, en els objectius i en les actuacions educatives, del principi 

d'igualtat de tracte, evitant que, per comportaments sexistes o pels estereotips socials 

associats, es produïsquen desigualtats entre dones i homes. 

2. Les administracions educatives, en l'àmbit de les seues respectives competències, 

desenvoluparan, amb tal finalitat, les següents actuacions: 

a) L'atenció especial en els currículums i en totes les etapes educatives al principi d'igualtat 

entre dones i homes. 

b) L'eliminació i el rebuig dels comportaments i continguts sexistes i estereotips que 

suposen discriminació entre dones i homes, amb especial consideració a això en els llibres 

de text i materials educatius. 

c) La integració de l'estudi i aplicació del principi d'igualtat en els cursos i programes per a 

la formació inicial i permanent del professorat. 

(…) 
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i) La cooperació amb la resta de les administracions educatives per al desenvolupament de 

projectes i programes dirigits a fomentar el coneixement i la difusió, entre les persones de 

la comunitat educativa, dels principis de coeducació i d'igualtat efectiva entre dones i 

homes. 

Article 25. La igualtat en l'àmbit de l'educació superior. 

1. En l'àmbit de l'educació superior, les administracions públiques en l'exercici de les seues 

respectives competències fomentaran l'ensenyament i la recerca sobre el significat i abast 

de la igualtat entre dones i homes. 

2. En particular, i amb tal finalitat, les administracions públiques promouran: 

a) La inclusió, en els plans d'estudi en què corresponga, d'ensenyaments en matèria 

d'igualtat entre dones i homes. 

b) La creació de postgraus específics. 

c) La realització d'estudis i recerques especialitzades en la matèria. 

Article 29. Esports. 

1. Tots els programes públics de desenvolupament de l'esport incorporaran l'efectiva 

consideració del principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes en el seu disseny i 

execució. 

2. El Govern promourà l'esport femení i afavorirà l'efectiva obertura de les disciplines 

esportives a les dones, mitjançant el desenvolupament de programes específics en totes les 

etapes de la vida i en tots els nivells, inclosos els de responsabilitat i decisió. 

Article 32. Política espanyola de cooperació per al desenvolupament. 

1. Totes les polítiques, plans, documents de planificació estratègica, tant sectorial com a 

geogràfica, i eines de programació operativa de la cooperació espanyola per al 

desenvolupament, inclouran el principi d'igualtat entre dones i homes com un element 

substancial en la seua agenda de prioritats, i rebran un tractament de prioritat transversal i 
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específica en els seus continguts, contemplant mesures concretes per al seguiment i 

l'avaluació d'assoliments per a la igualtat efectiva en la cooperació espanyola al 

desenvolupament. 

2. A més, s'elaborarà una estratègia sectorial d'igualtat entre dones i homes per a la 

cooperació espanyola, que s'actualitzarà periòdicament a partir dels assoliments i lliçons 

apreses en els processos anteriors. 

3. L'administració espanyola plantejarà un procés progressiu, a mitjà termini, d'integració 

efectiva del principi d'igualtat i de l'enfocament de gènere en desenvolupament (GED), en 

tots els nivells de la seua gestió, que faça possible i efectiva l'aplicació de l'estratègia 

sectorial d'igualtat entre dones i homes, que incloga actuacions específiques per a 

aconseguir la transversalitat en les actuacions de la cooperació espanyola, i la promoció de 

mesures d'acció positiva que afavorisquen canvis significatius en la implantació del principi 

d'igualtat, tant dins de l'administració com en el mandat de desenvolupament de la mateixa 

cooperació espanyola. 

Article 34. Contractes de l'Administració General de l'Estat. 

1. Anualment, el Consell de Ministres, a la vista de l'evolució i impacte de les polítiques 

d'igualtat en el mercat laboral, determinarà els contractes de l'Administració General de 

l'Estat i dels seus organismes públics que obligatòriament hauran d'incloure entre les seues 

condicions d'execució mesurades tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i 

homes en el mercat de treball, conforme al previst en la legislació de contractes del sector 

públic. En l'Acord a què es refereix el paràgraf anterior podran establir-se, si escau, les 

característiques de les condicions que hagen d'incloure's en els plecs atenent a la 

naturalesa dels contractes i al sector d'activitat on es generen les prestacions. 

2. Els òrgans de contractació podran establir en els plecs de clàusules administratives 

particulars la preferència en l'adjudicació dels contractes de les proposicions presentades 

per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seua solvència tècnica o 

professional, complisquen amb les directrius de l'apartat anterior, sempre que aquestes 

proposicions igualen en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels 

criteris objectius que servisquen de base a l'adjudicació i respectant, en tot cas, la prelació 
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establida en l'apartat primer de la disposició addicional octava del text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, 

de 16 de juny. 

Article 35. Subvencions públiques. 

Les administracions públiques, en els plans estratègics de subvencions que adopten en 

l'exercici de les seues competències, determinaran els àmbits en què, per raó de l'existència 

d'una situació de desigualtat d'oportunitats entre dones i homes, les bases reguladores de 

les corresponents subvencions puguen incloure la valoració d'actuacions d'efectiva 

consecució de la igualtat per part de les entitats sol·licitants. 

A aquests efectes podran valorar-se, entre unes altres, les mesures de conciliació de la vida 

personal, laboral i familiar, de responsabilitat social de l'empresa, o l'obtenció del distintiu 

empresarial en matèria d'igualtat regulat en el capítol IV del títol IV de la present Llei. 

Article 41. Igualtat i publicitat. 

La publicitat que comporte una conducta discriminatòria d'acord amb aquesta Llei es 

considerarà publicitat il·lícita, de conformitat amb el previst en la legislació general de 

publicitat i de publicitat i comunicació institucional. 

46. Concepte i contingut dels plans d'igualtat de les empreses. 

1. Els plans d'igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades 

després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguissin l'empresa la 

igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó 

de sexe. Els plans d'igualtat fixaran els concrets objectius d'igualtat a aconseguir, les 

estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment de 

sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. 

2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d'igualtat podran incloure, entre unes 

altres, les matèries d'accés a l'ocupació, classificació professional, promoció i formació, 

retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d'igualtat entre dones 
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i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l'assetjament sexual i de 

l'assetjament per raó de sexe. 

3. Els plans d'igualtat inclouran la totalitat d'una empresa, sense perjudici de l'establiment 

d'accions especials adequades respecte a determinats centres de treball. 

Article 64. Pla d'Igualtat en l'Administració General de l'Estat i en els organismes 

públics vinculats o dependents d'ella. 

El Govern aprovarà, a l'inici de cada legislatura, un Pla per a la Igualtat entre dones i homes 

en l'Administració General de l'Estat i en els organismes públics vinculats o dependents 

d'ella. El Pla establirà els objectius a aconseguir en matèria de promoció de la igualtat de 

tracte i oportunitats en l'ocupació pública, així com les estratègies o mesures a adoptar per 

a la seua consecució. El Pla serà objecte de negociació, i si escau acord, amb la 

representació legal dels empleats públics en la forma que es determine en la legislació 

sobre negociació col·lectiva en l'administració pública i el seu compliment serà avaluat 

anualment pel Consell de Ministres. 

 

LLEI ORGÀNICA 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere. 

Article 32. Plans de col·laboració. 

1. Els poders públics elaboraran plans de col·laboració que garantisquen l'ordenació de les 

seues actuacions en la prevenció, assistència i persecució dels actes de violència de gènere, 

que hauran d'implicar a les administracions sanitàries, l'administració de Justícia, les forces 

i cossos de seguretat i els serveis socials i organismes d'igualtat. 

2. En desenvolupament d'aquests plans, s'articularan protocols d'actuació que determinen 

els procediments que asseguren una actuació global i integral de les diferents 

administracions i serveis implicats, i que garantisquen l'activitat probatòria en els 

processos que se seguisquen. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9530.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/llei-violencia-genere.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/llei-violencia-genere.pdf
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3. Les administracions amb competències sanitàries promouran l'aplicació, permanent 

actualització i difusió de protocols que continguen pautes uniformes d'actuació sanitària, 

tant en l'àmbit públic com a privat, i especialment, del Protocol aprovat pel Consell 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Tals protocols impulsaran les activitats de 

prevenció, detecció precoç i intervenció continuada amb la dona sotmesa a violència de 

gènere o en risc de patir-la. 

 

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 

de 21 de desembre, d'Universitats. 

Preàmbul. 

(…) 

Aquesta Llei no oblida el paper de la universitat com a transmissor essencial de valors. El 

repte de la societat actual per a aconseguir una societat tolerant i igualitària, en la qual es 

respecten els drets i llibertats fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, ha 

d'aconseguir, sens dubte, a la universitat. Aquesta Llei impulsa la resposta de les 

universitats a aquest repte a través no solament de la incorporació de tals valors com a 

objectius propis de la universitat i de la qualitat de la seua activitat, sinó mitjançant 

l'establiment de sistemes que permeten aconseguir la paritat en els òrgans de 

representació i una major participació de la dona en els grups de recerca. Els poders 

públics han de remoure els obstacles que impedeixen a les dones aconseguir una presència 

en els òrgans de govern de les universitats i en el nivell més elevat de la funció pública 

docent i investigadora d'acord amb el percentatge que representen entre els llicenciats 

universitaris. A més, aquesta reforma introdueix la creació de programes específics sobre la 

igualtat de gènere, d'ajuda a les víctimes del terrorisme i l'impuls de polítiques actives per 

a garantir la igualtat d'oportunitats a les persones amb discapacitat. 

(…) 

La igualtat entre homes i dones, els valors superiors de la nostra convivència, el suport 

permanent a les persones amb necessitats especials, el foment del valor del diàleg, de la 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf
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pau i de la cooperació entre els pobles, són valors que la universitat ha de cuidar de manera 

especial. 

 

Quaranta-sis: 

«b) La igualtat d'oportunitats i no discriminació per raons de sexe, raça, religió o 

discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en l'accés a la 

universitat, ingrés en els centres, permanència en la universitat i exercici dels seus drets 

acadèmics.» 

«i) Obtenir reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats universitàries 

culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 

j) Rebre un tracte no sexista. 

k) Una atenció que facilite compaginar els estudis amb l'activitat laboral.» 

Disposició addicional dotzena. Unitats d'igualtat. 

Les universitats explicaran entre les seues estructures d'organització amb unitats d'igualtat 

per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d'igualtat entre dones 

i homes. 

 

LLEI de 2 d'abril de 2003, de la Generalitat,per a la igualtat entre Dones i Homes 

Article 48. El llenguatge no sexista en els escrits administratius 

Les administracions públiques valencianes engegaran els mitjans necessaris perquè tota 

norma o escrit administratiu respecte respecten en la seua redacció les normes relatives a 

la utilització d'un llenguatge no sexista. 

 

ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell 

de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

http://web.ua.es/es/unidad-igualdad/documentos/legislacion/ley-igualdad-autonomica.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/ordre-pre-mesurades-igualtat.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/ordre-pre-mesurades-igualtat.pdf
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7.6  S'acorda que les estadístiques públiques continguen dades desagregades per sexe que 

faciliten informació sobre la situació social de les dones en els diferents àmbits objecte 

d'estudi i aplicar, si escau, polítiques públiques d'igualtat. 

 

REIAL DECRET 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de 

l'Estudiant Universitari. 

Article 51. Funcions. 

Són funcions del Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat: 

n) Vetlar i fomentar la igualtat entre dones i homes en l'àmbit universitari. 

 

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la 

Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 

Article 7. Principis rectors de la llei 

(…) 

5. Cooperació i coordinació. Tots els centres i serveis depenents de la Generalitat actuaran 

de forma coordinada sota la supervisió del departament competent en matèria de violència 

de gènere. La coordinació es farà extensible a altres administracions, mitjançant 

l'establiment, si escau, de protocols, acords i convenis, evitant la victimització secundària. 

Article 36. Recerca en matèria de violència sobre la dona 

1. La Generalitat promourà l'elaboració d'estudis i recerques que permeten conèixer la 

realitat actual d'aquest fenomen, els factors socioculturals que el sustenten, així com les 

seues conseqüències i analitzen quines estratègies resulten idònies tant per a la seua 

prevenció i eradicació com per a millorar l'atenció integral a la víctima, permetent la 

detecció i coneixement de noves situacions i necessitats. 

A aquest efecte s'impulsaran des de la Generalitat acords de col·laboració amb les 

Universitats de la Comunitat Valenciana, associacions, organitzacions empresarials i 

http://web.ua.es/va/oia/legisla/estatut-del-l-estudiant-universitari-a.html
http://web.ua.es/va/oia/legisla/estatut-del-l-estudiant-universitari-a.html
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
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sindicals, entitats locals, Federació Valenciana de Municipis i Províncies o altres 

organismes, a els qui podrà dotar dels mitjans necessaris per a això. 

2. La Generalitat farà públics i difondrà els resultats dels estudis i recerques que es 

realitzen en matèria de violència sobre la dona i promocionarà la seua difusió posterior a la 

societat en general, i en particular a aquells col·lectius amb major dificultat d'accés a la 

informació i a professionals i institucions tant públiques com a privades que estiguen 

relacionades amb aquesta matèria des de qualsevol àmbit de la societat. 

3. La Generalitat instaurarà mecanismes per al reconeixement de l'excel·lència 

investigadora en aquests temes. 

 

Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la 

Universitat d'Alacant  

Article 131. Activitats d'extensió universitària. 

1. La Universitat desenvoluparà activitats d'extensió universitària, dirigides a qualsevol 

integrant de la comunitat universitària i a la societat en general, amb la finalitat de 

contribuir a la difusió del coneixement i la cultura, la igualtat entre dones i homes, la 

promoció de l'esport, la millora de la qualitat de vida i la protecció del medi ambient, com a 

pressupostos del progrés social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1230.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/02/09/pdf/2012_1230.pdf
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EIX 2.- DOCÈNCIA 

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 14. Criteris generals d'actuació dels poders públics. 

A les finalitats d'aquesta Llei, seran criteris generals d'actuació dels poders públics: 

1. El compromís amb l'efectivitat del dret constitucional d'igualtat entre dones i homes. 

Article 24. Integració del principi d'igualtat en la política d'educació. 

2. Les Administracions educatives, en l'àmbit de les seues respectives competències, 

desenvoluparan, amb tal finalitat, les següents actuacions: 

(…) 

c) La integració de l'estudi i aplicació del principi d'igualtat en els cursos i programes per a 

la formació inicial i permanent del professorat. 

(…)  

f) L'establiment de mesures educatives destinades al reconeixement i ensenyament del 

paper de les dones en la història. 

Article 25. La igualtat en l'àmbit de l'educació superior. 

1. En l'àmbit de l'educació superior, les administracions públiques en l'exercici de les seues 

respectives competències fomentaran l'ensenyament i la recerca sobre el significat i abast 

de la igualtat entre dones i homes. 

2. En particular, i amb tal finalitat, les administracions públiques promouran: 

a) La inclusió, en els plans d'estudi en què procedisca, d'ensenyaments en matèria 

d'igualtat entre dones i homes. 

b) La creació de postgraus específics. 



 

- 81 - 

 

c) La realització d'estudis i recerques especialitzades en la matèria. 

 

LLEI de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes 

Article 9. Promoció en la universitat de la igualtat d'oportunitats. 

A aquest efecte, el Govern valencià finançarà, en col·laboració amb les universitats 

valencianes, activitats anuals per a la promoció d'assignatures i projectes docents amb un 

enfocament de gènere. Promoció en la Universitat de la igualtat d'oportunitats. Les 

universitats han de promoure la implantació d'assignatures i la realització de projectes 

docents que incorporen la perspectiva de gènere. 

 

LLEI ORGÀNICA 1/2004,de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere 

Article 4. Principis i valors del sistema educatiu.  

7. Les universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació, 

docència i recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de forma transversal. 

Article 7. Formació inicial i permanent del professorat. 

Les administracions educatives adoptaran les mesures necessàries perquè en els plans de 

formació inicial i permanent del professorat s'incloga una formació específica en matèria 

d'igualtat, amb la finalitat d'assegurar que adquireixen els coneixements i les tècniques 

necessàries que els habiliten para: 

a) L'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i de la igualtat entre homes i 

dones i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de 

convivència. 

b) L'educació en la prevenció de conflictes i en la resolució pacífica d’aquests, en tots els 

àmbits de la vida personal, familiar i social. 
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c) La detecció precoç de la violència en l'àmbit familiar, especialment sobre la dona i els 

fills i filles. 

d) El foment d'actituds encaminades a l'exercici d'iguals drets i obligacions per part de 

dones i homes, tant en l'àmbit públic com a privat, i la coresponsabilitat entre els mateixos 

en l'àmbit domèstic. 

 

RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

Article 3. Ensenyaments universitaris i expedició de títols. 

(…) 

5. Entre els principis generals que hauran d'inspirar el disseny dels nous títols, els plans 

d'estudis hauran de tenir en compte que qualsevol activitat professional ha de realitzar-se: 

a) des del respecte als drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones, havent 

d'incloure's, en els plans d'estudis en què corresponga, ensenyaments relacionats amb 

aquests drets. 

 

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la 

Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 

Article 26. Ensenyament universitari 

La Generalitat i les universitats de la Comunitat Valenciana, en els seus respectius àmbits 

de competència, fomentaran els estudis universitaris i superiors en general, en matèria 

d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència contra les dones. 

Article 33. Actuació sobre la publicitat  

Les campanyes publicitàries institucionals de sensibilització sobre el problema de la 

violència sobre la dona que es duguen a terme, respectaran en tot cas l'establit en la 

http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/rd-ensenyaments-universitaris.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/rd-ensenyaments-universitaris.pdf
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present llei. De conformitat amb la legislació estatal sobre violència sobre la dona, quan 

una publicitat proporcione una imatge de la dona vexatòria o discriminatòria, podrà ser 

considerada il·lícita i la Generalitat, a través de l'òrgan competent, sol·licitarà de 

l'anunciant el seu cessament o rectificació. 
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EIX 3.- RECERCA 

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 11. Accions positives. 

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 

adoptaran mesures específiques en favor de les dones per a corregir situacions paleses de 

desigualtat de fet respecte dels homes. Tals mesures, que seran aplicables en la mesura que 

subsistisquen aquestes situacions, hauran de ser raonables i proporcionades en relació 

amb l'objectiu perseguit en cada cas. 

2. També les persones físiques i jurídiques privades podran adoptar aquest tipus de 

mesures en els termes establits en la present Llei. 

Article 25. La igualtat en l'àmbit de l'educació superior. 

1. En l'àmbit de l'educació superior, les administracions públiques en l'exercici de les seues 

respectives competències fomentaran l'ensenyament i la recerca sobre el significat i abast 

de la igualtat entre dones i homes. 

2. En particular, i amb tal finalitat, les administracions públiques promouran: 

a) La inclusió, en els plans d'estudi en què corresponga, d'ensenyaments en matèria 

d'igualtat entre dones i homes. 

b) La creació de postgraus específics. 

c) La realització d'estudis i recerques especialitzades en la matèria. 
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LLEI ORGÀNICA 1/2004,de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere 

Article 4. Principis i valors del sistema educatiu.  

7. Les universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació, 

docència i recerca en igualtat de gènere i no discriminació de forma transversal. 

 

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 

de 21de desembre, d'Universitats. 

Quaranta-dos. 4. Es promourà que els equips de recerca desenvolupen la seua carrera 

professional fomentant una presència equilibrada entre dones i homes en tots els seus 

àmbits. 

 

ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell 

de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

4.2 S'acorda incloure, com a criteri addicional de valoració en la concessió d'ajudes a 

projectes de recerca, la participació de dones en els equips de treball. 

 

LLEI 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. 

(Preàmbul) 

La present llei incorpora un conjunt de mesures de caràcter nou que persegueixen situar a 

la legislació espanyola en matèria de ciència i tecnologia i innovació en l'avantguarda 

internacional. Entre aquestes mesures per a una «Ciència del segle XXI» destaquen la 

incorporació de l'enfocament de gènere amb caràcter transversal; l'establiment de drets i 

deures del personal investigador i tècnic; el compromís amb la difusió universal del 

coneixement, mitjançant el posicionament a favor de les polítiques d'accés obert a la 

informació científica; la incorporació de la dimensió ètica professional, plasmada en la 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617-C.pdf
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creació d'un comitè que aplicarà els criteris i directrius internacionalment acceptats; o el 

concepte de cooperació científica i tecnològica al desenvolupament. 

(…) 

La perspectiva de gènere s'instaura com una categoria transversal en la recerca científica i 

tècnica, que ha de ser tinguda en compte en tots els aspectes del procés per a garantir la 

igualtat efectiva entre homes i dones. A més, s'estableixen mesures concretes per a la 

igualtat en aquest àmbit. 

Article 2. Objectius generals 

k) Promoure la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la 

ciència, la tecnologia i la innovació, així com una presència equilibrada de dones i homes en 

tots els àmbits del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

Article 14. Drets del personal investigador 

1. El personal investigador que preste serveis en universitats públiques, en organismes 

públics de recerca de l'Administració General de l'Estat o en organismes de recerca d'altres 

administracions públiques tindrà els següents drets:  

d) Al respecte al principi d'igualtat de gènere en l'acompliment de les seues funcions 

investigadores, en la contractació de personal i en el desenvolupament de la seua carrera 

professional. 

Article 33. Mesures. 

1. Els agents de finançament del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació 

impulsaran la participació activa dels agents públics d'execució en el desenvolupament de 

la recerca i en la implantació de la innovació per a estimular la recerca de qualitat i la 

generació del coneixement i la seua transferència, així com per a millorar la productivitat i 

la competitivitat, la societat del coneixement i el benestar social a partir de la creació d'una 

cultura empresarial de la innovació. A aquest efecte duran a terme, entre altres, les 

mesures següents: 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=9d19453bb9a8c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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j) Mesures per a la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la 

ciència, la tecnologia i la innovació, i per a impulsar una presència equilibrada de dones i 

homes en tots els àmbits del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. 

Disposició addicional tretzena. Implantació de la perspectiva de gènere. 

1. La composició dels òrgans, consells i comitès regulats en aquesta llei, així com dels 

òrgans d'avaluació i selecció del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, 

s'ajustarà als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes establits 

per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

2. L'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i el Pla Estatal de Recerca Científica i 

Tècnica promouran la incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria 

transversal en la recerca i la tecnologia, de manera que la seua rellevància siga considerada 

en tots els aspectes del procés, inclosos la definició de les prioritats de la recerca 

cientificotècnica, els problemes de recerca, els marcs teòrics i explicatius, els mètodes, la 

recollida i interpretació de dades, les conclusions, les aplicacions i els desenvolupaments 

tecnològics, i les propostes per a estudis futurs. Promouran igualment els estudis de gènere 

i de les dones, així com mesures concretes per a estimular i donar reconeixement a la 

presència de dones en els equips de recerca. 

3. El Sistema d'Informació sobre Ciència, Tecnologia i Innovació arreplegarà, tractarà i 

difondrà les dades desagregades per sexe i inclourà indicadors de presència i productivitat. 

4. Els procediments de selecció i avaluació del personal investigador al servei de les 

universitats públiques i dels organismes públics de recerca de l'Administració General de 

l'Estat, i els procediments de concessió d'ajudes i subvencions per part dels agents de 

finançament de la recerca, establiran mecanismes per a eliminar els biaixos de gènere que 

inclouran, sempre que això siga possible, la introducció de processos d'avaluació 

confidencial. 

Aquests processos hauran de suposar que la persona avaluadora desconega 

característiques personals de la persona avaluada, per a eliminar qualsevol discriminació 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=9d19453bb9a8c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=9d19453bb9a8c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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per raó de naixement, raça, sexe, religió o qualsevol altra condició o circumstància personal 

o social. 

5. L'Estratègia Espanyola d'Innovació i el Pla Estatal d'Innovació promouran la 

incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal en tots els aspectes 

del seu desenvolupament. 

6. Els organismes públics de recerca adoptaran plans d'igualtat en un termini màxim de dos 

anys després de la publicació d'aquesta llei, que seran objecte de seguiment anual. Aquests 

plans hauran d'incloure mesures incentivadores per a aquells centres que milloren els 

indicadors de gènere en el corresponent seguiment anual. 

 

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la 

Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana 

Article 36. Recerca en matèria de violència sobre la dona 

1. La Generalitat promourà l'elaboració d'estudis i recerques que permeten conèixer la 

realitat actual d'aquest fenomen, els factors socioculturals que ho sustenten, així com les 

seues conseqüències i analitzen quines estratègies resulten idònies tant per a la seua 

prevenció i eradicació com per a millorar l'atenció integral a la víctima, permetent la 

detecció i coneixement de noves situacions i necessitats. 

A aquest efecte s'impulsaran des de la Generalitat acords de col·laboració amb les 

universitats de la Comunitat Valenciana, associacions, organitzacions empresarials i 

sindicals, entitats locals, Federació Valenciana de Municipis i Províncies o altres 

organismes, a els qui podrà dotar dels mitjans necessaris per a això. 

2. La Generalitat farà públics i difondrà els resultats dels estudis i recerques que es 

realitzen en matèria de violència sobre la dona i promocionarà la seua difusió posterior a la 

societat en general, i en particular a aquells col·lectius amb major dificultat d'accés a la 

informació i a professionals i institucions tant públiques com a privades que estiguen 

relacionades amb aquesta matèria des de qualsevol àmbit de la societat. 
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3. La Generalitat instaurarà mecanismes per al reconeixement de l'excel·lència 

investigadora en aquests temes. 

 

Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la 

Universitat d'Alacant  

Article 126. Estructures de recerca. 

2. El Consell de Govern regularà els requisits que hagen de reunir els grups de recerca per 

al seu reconeixement per la Universitat, als efectes previstos en la legislació. Es promourà 

que els grups de recerca fomenten una presència equilibrada entre dones i homes en tots 

els seus àmbits. 
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EIX 4.- ACCÉS I PROMOCIÓ PROFESSIONAL DEL PDI I DEL PAS. 

 

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 

de 21 de desembre, d'Universitats. 

 

Seixanta. L'article 57 queda redactat de la següent manera: 

«Article 57. Acreditació nacional.  

1.(…) 

2. L'acreditació serà duta a terme mitjançant l'examen i judici sobre la documentació 

presentada pels sol·licitants, per comissions compostes per almenys set professores i 

professors de reconegut prestigi docent i investigador contrastat pertanyents als cossos de 

funcionaris docents universitaris. (…) 

 

Reglamentàriament, s'establirà la composició de les comissions regulades en aquest 

apartat, la forma de determinació dels seus components, així com el seu procediment 

d'actuació i els terminis per a resoldre. En tot cas, haurà d'ajustar-se als principis 

d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, procurant una composició equilibrada 

entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives, 

degudament motivades. 

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 11. Accions positives. 

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 

adoptaran mesures específiques en favor de les dones per a corregir situacions paleses de 
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desigualtat de fet respecte dels homes. Tals mesures, que seran aplicables en la mesura que 

subsistisquen aquestes situacions, hauran de ser raonables i proporcionades en relació 

amb l'objectiu perseguit en cada cas. 

2. També les persones físiques i jurídiques privades podran adoptar aquest tipus de 

mesures en els termes establits en la present Llei. 

Article 53. Òrgans de selecció i comissions de valoració. 

Tots els tribunals i òrgans de selecció del personal de l'Administració General de l'Estat i 

dels organismes públics vinculats o dependents d'ella respondran al principi de presència 

equilibrada de dones i homes, llevat que hi haja raons fundades i objectives, degudament 

motivades. 

Així mateix, la representació de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics 

vinculats o dependents d'ella en les comissions de valoració de mèrits per a la provisió de 

llocs de treball s'ajustarà al principi de composició equilibrada de tots dos sexes. 

Article 55. Informe d'impacte de gènere en les proves d'accés a l'ocupació pública. 

L'aprovació de convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública haurà 

d'acompanyar-se d'un informe d'impacte de gènere, excepte en casos d'urgència i sempre 

sense perjudici de la prohibició de discriminació per raó de sexe. 

Article 57. Conciliació i provisió de llocs de treball. 

En les bases dels concursos per a la provisió de llocs de treball es computarà, a l'efecte de 

valoració del treball desenvolupat i dels corresponents mèrits, el temps que les persones 

candidates hagen estat en les situacions a què es refereix l'article anterior. 

Article 60. Accions positives en les activitats de formació. 

1. Amb l'objecte d'actualitzar els coneixements dels empleats i empleades públiques, 

s'atorgarà preferència, durant un any, en l'adjudicació de places per a participar en els 

cursos de formació als qui s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de 
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maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d'excedència per raons de 

guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat. 

2. Amb la finalitat de facilitar la promoció professional de les empleades públiques i el seu 

accés a llocs directius en l'Administració General de l'Estat i en els organismes públics 

vinculats o dependents d'ella, en les convocatòries dels corresponents cursos de formació 

es reservarà almenys un 40% de les places per a la seua adjudicació a aquelles que 

reunisquen els requisits establits. 

 

LLEI 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

Article 60. Òrgans de selecció. 

1. Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seua composició haurà d'ajustar-se als 

principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 

paritat entre dona i home. 

Article 61. Sistemes selectius. 

1. Els processos selectius tindran caràcter obert i garantiran la lliure concurrència, sense 

perjudici del que estableix aquest Estatut per a la promoció interna i de les mesures de 

discriminació positiva previstes. 

Els òrgans de selecció vetlaran pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre 

sexes. 

Article 79. Concurs de provisió dels llocs de treball del personal funcionari de carrera. 

1. El concurs, com a procediment normal de provisió de llocs de treball, consistirà en la 

valoració dels mèrits i capacitats i, si escau, aptituds dels candidats per òrgans col·legiats 

de caràcter tècnic. 

La composició d'aquests òrgans respondrà al principi de professionalitat i especialització 

dels seus membres i s'adequarà al criteri de paritat entre dona i home. El seu funcionament 

s'ajustarà a les regles d'imparcialitat i objectivitat. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02091-02119.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02091-02119.pdf
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ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell 

de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

S'aproven, dins del Pla per a la Igualtat de Gènere en l'Administració General de l'Estat, 

les següents mesures: 

7.1 Mesures de promoció de la igualtat de gènere en l'accés a l'ocupació pública: totes les 

convocatòries dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública inclouran, si escau, 

l'esment a la infrarepresentació de persones d'algun dels dos sexes. 

 

Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la 

Universitat d'Alacant  

Article 143. Composició de les comissions jutjadores dels concursos d'accés. 

1. Els concursos d'accés a places dels cossos docents universitaris seran resolts per una 

comissió formada per cinc integrants, designats per la rectora o rector, amb l’acord previ 

del Consell de Govern, després de la proposta del consell de departament al que 

corresponga la plaça convocada, en la forma que es determine reglamentàriament. 

2. Els qui integren les comissions hauran de pertànyer a algun dels cossos docents 

universitaris i posseir la categoria funcionarial igual, equivalent o superior a la plaça 

objecte de concurs. Hauran de comptar amb el reconeixement de l'activitat docent i 

investigadora mínima exigida per la legislació. En tot cas, almenys un dels integrants de les 

comissions pertanyerà al cos de catedràtics d'universitat. 

3. La designació d'integrants haurà de realitzar-se garantint la necessària aptitud científica 

i docent dels seus components. Aquesta composició haurà d'ajustar-se als principis 

d'imparcialitat i professionalitat dels seus integrants, procurant la composició equilibrada 

entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives 

degudament motivades. 
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EIX 5.- REPRESENTACIÓ 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 11. Accions positives. 

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 

adoptaran mesures específiques en favor de les dones per a corregir situacions paleses de 

desigualtat de fet respecte dels homes. Tals mesures, que seran aplicables en la mesura que 

subsistisquen aquestes situacions, hauran de ser raonables i proporcionades en relació 

amb l'objectiu perseguit en cada cas. 

2. També les persones físiques i jurídiques privades podran adoptar aquest tipus de 

mesures en els termes establits en la present Llei. 

Article 14. Criteris generals d'actuació dels poders públics. 

A les finalitats d'aquesta Llei, seran criteris generals d'actuació dels poders públics: 

(…) 

4. La participació equilibrada de dones i homes en les candidatures electorals i en la presa 

de decisions. 

Article 16. Nomenaments realitzats pels poders públics. 

Els poders públics procuraran atendre al principi de presència equilibrada de dones i 

homes en els nomenaments i designacions dels càrrecs de responsabilitat que els 

corresponguen. 

Article 24. Integració del principi d'igualtat en la política d'educació. 

2. Les administracions educatives, en l'àmbit de les seues respectives competències, 

desenvoluparan, amb tal finalitat, les següents actuacions: 

(…) 
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d) La promoció de la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de control i de 

govern dels centres docents. 

Article 54. Designació de representants de l'Administració General de l'Estat. 

L'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents d'ella 

designaran als seus representants en òrgans col·legiats, comitès de persones expertes o 

comitès consultius, nacionals o internacionals, d'acord amb el principi de presència 

equilibrada de dones i homes, salve per raons fundades i objectives, degudament 

motivades. 

Així mateix, l'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o 

dependents d'ella observaran el principi de presència equilibrada en els nomenaments que 

li corresponga efectuar en els consells d'administració de les empreses en la capital de les 

quals participe. 

Disposició addicional primera. Presència o composició equilibrada. 

A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per composició equilibrada la presència de dones i 

homes de manera que, en el conjunt al fet que es referisca, les persones de cada sexe no 

superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent. 

 

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 

de 21 de desembre, d'Universitats. 

Deu. L'article 13 queda redactat de la següent manera: 

«Article 13. Òrgans de govern i representació de les universitats públiques. 

(…) 

Els estatuts establiran les normes electorals aplicables, les quals hauran de propiciar en els 

òrgans col·legiats la presència equilibrada entre dones i homes 

LLEI 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

Article 60. Òrgans de selecció. 
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1. Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seua composició haurà d'ajustar-se als 

principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la 

paritat entre dona i home. 

 

REIAL DECRET 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de 

l'Estudiant Universitari. 

Article 34. Principis generals. De la participació i la representació estudiantil 

La universitat, com a projecte col·lectiu, ha de promoure la participació de tots els grups 

que la integren. Els estudiants, protagonistes de l'activitat universitària, han d'assumir el 

compromís de coresponsabilitat en la presa de decisions, participant en els diferents 

òrgans de govern a través dels seus representants democràticament triats. Promovent i 

seguint els principis de paritat entre sexes i de l'equilibri entre els principals sectors de la 

comunitat universitària. 

Article 35. Elecció de representants. 

5. Es promourà que la representació estudiantil respecte el principi de paritat, amb 

participació proporcional d'home i dones. Així mateix, es promourà la participació de les 

persones amb discapacitat en aquesta representació estudiantil. 

Article 38. Participació estudiantil i promoció d'associacions, federacions i 

confederacions d'estudiants. 

3. Els estudiants, individualment i organitzats en aquests col·lectives, han de contribuir 

amb proactivitat i coresponsabilitat a: 

a) L'equilibri, la paritat i la igualtat d'oportunitats en la representació estudiantil i en els 

òrgans de representació de les associacions. 

b) La igualtat d'oportunitats de dones i homes en la formulació dels seus projectes. 
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Article 65. Serveis d'atenció a l'estudiant. 

1. Com a eina complementària en la formació integral de l'estudiant, les universitats podran 

disposar d'unitats d'atenció a l'estudiant, amb càrrec als seus propis pressupostos o 

mitjançant convenis amb institucions o entitats externes. 

2. Aquestes unitats, independentment de les estructures orgàniques en què es traduïsquen 

en cada universitat, hauran de desenvolupar les seues funcions estretament connectades i 

coordinades amb els sistemes d'acció tutorial, les accions de formació de tutors i el conjunt 

de programes i serveis de la universitat. 

3. A aquest efecte, aquestes unitats podran oferir informació i orientació en els següents 

àmbits: 

k) Igualtat de tracte entre dones i homes. 

 

Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la 

Universitat d'Alacant  

Article 36. Comissió de Reclamacions. 

3. Les i els integrants de la Comissió de Reclamacions seran elegits pel Claustre 

Universitari. Es procurarà la composició equilibrada entre dones i homes. El seu mandat 

tindrà una durada de quatre anys. 

Article 37. Comissions de suport al Consell de Govern. 

3. La seua composició, que es procurarà equilibrada entre dones i homes, s'establirà 

atenent a la seua naturalesa i funcions. 

Article 38. Altres comissions. 

Els altres òrgans de govern de la Universitat d'Alacant podran constituir comissions 

d'estudi, assessorament i de participació dels qui fan ús dels diferents serveis universitaris. 

L'acord de la seua constitució preveurà, si escau, l'aprovació per part del Consell de Govern 
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d'un reglament que les regule, que en delimitarà la finalitat, les normes de funcionament i 

la seua composició, que es procurarà equilibrada entre dones i homes. 

Article 40. Representació en els òrgans col·legiats i acompliment de càrrecs 

unipersonals. 

3. La Universitat promourà la participació de les dones en tots els nivells de representació i 

direcció, amb l'objectiu d'aconseguir la representació equilibrada entre dones i homes en 

tots els òrgans de govern, consultius i de representació, per a la qual cosa s'establiran les 

normes necessàries en els procediments electorals. 
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EIX 6.- TREBALLAR I ESTUDIAR EN LA UA 

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 11. Accions positives. 

1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 

adoptaran mesures específiques en favor de les dones per a corregir situacions paleses de 

desigualtat de fet respecte dels homes. Tals mesures, que seran aplicables en la mesura que 

subsistisquen aquestes situacions, hauran de ser raonables i proporcionades en relació 

amb l'objectiu perseguit en cada cas. 

2. També les persones físiques i jurídiques privades podran adoptar aquest tipus de 

mesures en els termes establits en la present Llei. 

Article 33. Contractes de les administracions públiques. 

Les administracions públiques, en l'àmbit de les seues respectives competències, a través 

dels seus òrgans de contractació i, en relació amb l'execució dels contractes que celebren, 

podran establir condicions especials amb la finalitat de promoure la igualtat entre dones i 

homes en el mercat de treball, d'acord amb el que estableix en la legislació de contractes 

del sector públic. 

Article 34. Contractes de l'Administració General de l'Estat. 

1. Anualment, el Consell de Ministres, a la vista de l'evolució i impacte de les polítiques 

d'igualtat en el mercat laboral, determinarà els contractes de l'Administració General de 

l'Estat i dels seus organismes públics que obligatòriament hauran d'incloure entre les seues 

condicions d'execució mesurades tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i 

homes en el mercat de treball, conforme al previst en la legislació de contractes del sector 

públic. 
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En l'Acord a què es refereix el paràgraf anterior podran establir-se, si escau, les 

característiques de les condicions que hagen d'incloure's en els plecs atenent a la 

naturalesa dels contractes i al sector d'activitat on es generen les prestacions. 

2. Els òrgans de contractació podran establir en els plecs de clàusules administratives 

particulars la preferència en l'adjudicació dels contractes de les proposicions presentades 

per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seua solvència tècnica o 

professional, complisquen amb les directrius de l'apartat anterior, sempre que aquestes 

proposicions igualen en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels 

criteris objectius que servisquen de base a l'adjudicació i respectant, en tot cas, la prelació 

establida en l'apartat primer de la disposició addicional octava del text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, 

de 16 de juny. 

Article 44. Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

1. Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral es reconeixeran als 

treballadors i les treballadores en forma que fomenten l'assumpció equilibrada de les 

responsabilitats familiars, evitant tota discriminació basada en el seu exercici. 

2. El permís i la prestació per maternitat es concediran en els termes previstos en la 

normativa laboral i de Seguretat Social. 

3. Per a contribuir a un repartiment més equilibrat de les responsabilitats familiars, es 

reconeix als pares el dret a un permís i una prestació per paternitat, en els termes previstos 

en la normativa laboral i de Seguretat Social. 

Article 48. Mesures específiques per a prevenir l'assetjament sexual i l'assetjament per 

raó de sexe en el treball. 

1. Les empreses hauran de promoure condicions de treball que eviten l'assetjament sexual i 

l'assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seua prevenció i 

per a donar llera a les denúncies o reclamacions que puguen formular els qui hagen sigut 

objecte del mateix. 
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Amb aquesta finalitat es podran establir mesures que hauran de negociar-se amb els 

representants dels treballadors, tals com l'elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, 

la realització de campanyes informatives o accions de formació. 

2. Els representants dels treballadors hauran de contribuir a prevenir l'assetjament sexual i 

l'assetjament per raó de sexe en el treball mitjançant la sensibilització dels treballadors i 

treballadores davant d’aquest i la informació a la direcció de l'empresa de les conductes o 

comportaments de què tingueren coneixement i que pogueren propiciar-lo. 

Article 56. Permisos i beneficis de protecció a la maternitat i la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. 

Sense perjudici de les millores que pogueren derivar-se d'acords subscrits entre 

l'Administració General de l'Estat o els organismes públics vinculats o dependents d'ella 

amb els representants del personal al servei de l'administració pública, la normativa 

aplicable a aquests establirà un règim d'excedències, reduccions de jornada, permisos o 

altres beneficis amb la finalitat de protegir la maternitat i facilitar la conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. Amb la mateixa finalitat es reconeixerà un permís de paternitat, 

en els termes que dispose aquesta normativa. 

Article 58. Llicència per risc durant l'embaràs i lactància. 

Quan les condicions del lloc de treball d'una funcionària inclosa en l'àmbit d'aplicació del 

mutualisme administratiu pogueren influir negativament en la salut de la dona, del fill i 

filla, podrà concedir-se llicència per risc durant l'embaràs, en els mateixos termes i 

condicions previstes en la normativa aplicable. En aquests casos, es garantirà la plenitud 

dels drets econòmics de la funcionària durant tota la durada de la llicència, d'acord amb el 

que estableix la legislació específica. 

El que es disposa en el paràgraf anterior serà també d'aplicació durant el període de 

lactància natural. 

Article 60. Accions positives en les activitats de formació. 
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1. Amb l'objecte d'actualitzar els coneixements dels empleats i empleades públiques, 

s'atorgarà preferència, durant un any, en l'adjudicació de places per a participar en els 

cursos de formació a els qui s'hagen incorporat al servei actiu procedents del permís de 

maternitat o paternitat, o hagen reingresado des de la situació d'excedència per raons de 

guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat. 

2. Amb la finalitat de facilitar la promoció professional de les empleades públiques i el seu 

accés a llocs directius en l'Administració General de l'Estat i en els organismes públics 

vinculats o dependents d'ella, en les convocatòries dels corresponents cursos de formació 

es reservarà almenys un 40% de les places per a la seua adjudicació a aquelles que 

reunisquen els requisits establits. 

Article 62. Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó 

de sexe. 

Per a la prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, les 

administracions públiques negociaran amb la representació legal de les treballadores i 

treballadors un protocol d'actuació que comprendrà, almenys, els següents principis: 

a) El compromís de l'Administració General de l'Estat i dels organismes públics vinculats o 

dependents d'ella de prevenir i no tolerar l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de 

sexe. 

b) La instrucció a tot el personal del seu deure respectar la dignitat de les persones i el seu 

dret a la intimitat, així com la igualtat de tracte entre dones i homes. 

c) El tractament reservat de les denúncies de fets que pogueren ser constitutius 

d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe, sense perjudici del que estableix la 

normativa de règim disciplinari. 

d) La identificació de les persones responsables d'atendre a els qui formulen una queixa o 

denúncia. 
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LLEI ORGÀNICA 1/2004,de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere. 

Article 24. Àmbit dels drets. 

La funcionària víctima de violència de gènere tindrà dret a la reducció o a la reordenació 

del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica de centre de treball i a l'excedència en els 

termes que es determinen en la seua legislació específica. 

Article 25. Justificació de les faltes d'assistència. 

Les absències totals o parcials al treball motivades per la situació física o psicològica 

derivada de la violència de gènere patida per una dona funcionària es consideraran 

justificades en els termes que es determine en la seua legislació específica. 

Article 26. Acreditació de les situacions de violència de gènere exercida sobre les 

funcionàries. 

L'acreditació de les circumstàncies que donen lloc al reconeixement dels drets de mobilitat 

geogràfica de centre de treball, excedència, i reducció o reordenació del temps de treball, es 

realitzarà en els termes establits en l'article 23. 

 

LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, 

de 21 de desembre, d'Universitats. 

Quaranta-cinc. El segon paràgraf de l'apartat 1 i els apartats 2 i 4 de l'article 45 queden 

redactats de la següent manera: 

«4. A fi que ningú quede exclòs de l'estudi en la universitat per raons econòmiques, el 

Govern i les comunitats autònomes, així com les mateixes universitats, instrumentaran una 

política de beques, ajudes i crèdits per a l'alumnat i, en el cas de les universitats públiques, 

establiran, així mateix, modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus 

públics per prestació de serveis acadèmics. En tots els casos, es prestarà especial atenció a 

les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb 
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dependència i discapacitat, garantint així el seu accés i permanència als estudis 

universitaris.» 

Disposició addicional quarta. Programes específics d'ajuda. 

Les administracions públiques competents, en coordinació amb les respectives 

universitats, establiran programes específics perquè les víctimes del terrorisme i de la 

violència de gènere, així com les persones amb discapacitat, puguen rebre l'ajuda 

personalitzada, els suports i les adaptacions en el règim docent. 

 

LLEI 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 

Article 14. Drets individuals. 

Els empleats públics tenen els següents drets de caràcter individual en correspondència 

amb la naturalesa jurídica de la seua relació de servei: 

(…) 

h) Al respecte de la seua intimitat, orientació sexual, pròpia imatge i dignitat en el treball, 

especialment enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe, moral i laboral. 

i) A la no discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o 

orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició 

o circumstància personal o social. 

j) A l'adopció de mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i 

laboral. 

Article 49. Permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i 

per raó de violència de gènere. 

(…) 

d) Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària: les faltes d'assistència 

de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració 
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de justificades pel temps i en les condicions en què així ho determinen els serveis socials 

d'atenció o de salut segons com pertocarà. Així mateix, les funcionàries víctimes de 

violència sobre la dona, per a fer efectiva la seua protecció o el seu dret d'assistència social 

integral, tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la 

retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de 

l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguen 

aplicables, en els termes que per a aquests supòsits establisca l'administració pública 

competent a casa cas. 

Article 82. Mobilitat per raó de violència de gènere. 

Les dones víctimes de violència de gènere que es vegen obligades a abandonar el lloc de 

treball en la localitat on venien prestant els seus serveis, per a fer efectiva la seua protecció 

o el dret a l'assistència social integral, tindran dret al trasllat a un altre lloc de treball propi 

del seu cos, escala o categoria professional, d'anàlogues característiques, sense necessitat 

que siga vacant de necessària cobertura. Així i tot, en tals suposats l'administració pública 

competent estarà obligada a comunicar-li les vacants situades en la mateixa localitat o en 

les localitats que la interessada expressament sol·licite. Aquest trasllat tindrà la 

consideració de trasllat forçós.  

En les actuacions i procediments relacionats amb la violència de gènere, es protegirà la 

intimitat de les víctimes, especialment, les seues dades personals, les dels seus descendents 

i les de qualsevol persona que estiga sota la seua guarda o custòdia. 

Article 89. Excedència 

(…) 

5. Les funcionàries víctimes de violència de gènere, per a fer efectiva la seua protecció o el 

seu dret a l'assistència social integral, tindran dret a sol·licitar la situació d'excedència 

sense haver d'haver prestat un temps mínim de serveis previs i sense que siga exigible 

termini de permanència. 
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Durant els sis primers mesos tindran dret a la reserva del lloc de treball que exerciren, sent 

computable aquest període a l'efecte d'antiguitat, carrera i drets del règim de Seguretat 

Social que siga aplicable. 

Quan les actuacions judicials ho exigiren es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, 

amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir 

l'efectivitat del dret de protecció de la víctima. 

Durant els dos primers mesos d'aquesta excedència la funcionària tindrà dret a percebre 

les retribucions íntegres i, si escau, les prestacions familiars per fill a càrrec. 

 

Disposició addicional vuitena. Plans d'igualtat. 

1. Les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 

d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures 

dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 

2. Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, les administracions públiques hauran 

d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de 

condicions de treball del personal funcionari que siga aplicable, en els termes previstos en 

el mateix. 

Disposició transitòria sisena.  

Ampliació del permís de paternitat. Les administracions públiques ampliaran de forma 

progressiva i gradual la durada del permís de paternitat regulat en l'apartat c) de l'article 

49 fins a aconseguir l'objectiu de quatre setmanes d'aquest permís als sis anys d'entrada en 

vigor d'aquest Estatut. 

 

ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell 

de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

3. Conciliació de la vida laboral i familiar 
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3.1 S'aprova, en l'àmbit de les administracions públiques, després de negociar-ho amb les 

centrals sindicals, l'establiment d'una modalitat especifica de jornada a temps parcial, amb 

la corresponent disminució retributiva, a la qual podran acollir-se els qui tinguen al seu 

càrrec persones majors, fills menors de 12 anys o persones amb discapacitat. 

3.2 S'habilita, després de negociar-ho amb les organitzacions sindicals, les autoritats 

competents perquè autoritzen amb caràcter personal i temporal la modificació de l'horari 

fix dels empleats i empleades públics, amb manteniment integre i flexible de la jornada 

laboral que els corresponga. 

 

 

REIAL DECRET 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de 

l'Estudiant Universitari. 

Article 7. Drets comuns dels estudiants universitaris. 

1. Els estudiants universitaris tenen els següents drets comuns, individuals o col·lectius:  

d) A una atenció i disseny de les activitats acadèmiques que faciliten la conciliació dels 

estudis amb la vida laboral i familiar, així com l'exercici dels seus drets per les dones 

víctimes de la violència de gènere, en la mesura de les disponibilitats organitzatives i 

pressupostàries de la universitat.  

w) A rebre un tracte no sexista i a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes d’acord 

amb els principis establits en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes. 

Article 8. Drets específics dels estudiants de grau. 

Els estudiants de grau tenen els següents drets específics: 

c) A triar grup de docència, si escau, en els termes que dispose la universitat, de manera 

que es puga conciliar la formació amb altres activitats professionals, extraacadèmiques o 

familiars, i específicament per a l'exercici dels drets de les dones víctimes de la violència de 

gènere. 
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Article 11. Drets específics dels estudiants de formació contínua i altres estudis oferits 

per les universitats. 

Aquests estudiants tenen els següents drets específics: 

b) A conciliar, en la mesura que siga possible, la formació amb la vida familiar i laboral i, si 

escau, per a garantir l'exercici dels drets de les dones víctimes de la violència de gènere, 

per a això les universitats, dins de les seues disponibilitats, organitzaran amb flexibilitat els 

horaris. 

Article 13. Deures dels estudiants universitaris. 

1. Els estudiants universitaris han d'assumir el compromís de tenir una presència activa i 

coresponsable en la universitat, han de conèixer la seua universitat, respectar els seus 

estatuts i altres normes de funcionament aprovades pels procediments reglamentaris. 

2. Entesos com a expressió d'aqueix compromís, els deures dels estudiants universitaris 

seran els següents: 

j) Exercir i promoure activament la no discriminació per raó de naixement, origen racial o 

ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació 

sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat 

política i sindical, o per raó d'aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social, dels membres de la comunitat universitària, del personal 

de les entitats col·laboradores o que presten serveis en la universitat. 

Article 65. Serveis d'atenció a l'estudiant. 

1. Com a eina complementària en la formació integral de l'estudiant, les universitats podran 

disposar d'unitats d'atenció a l'estudiant, amb càrrec als seus propis pressupostos o 

mitjançant convenis amb institucions o entitats externes. 

2. Aquestes unitats, independentment de les estructures orgàniques en què es traduïsquen 

en cada universitat, hauran de desenvolupar les seues funcions estretament connectades i 

coordinades amb els sistemes d'acció tutorial, les accions de formació de tutors i el conjunt 

de programes i serveis de la universitat. 
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3. A aquest efecte, aquestes unitats podran oferir informació i orientació en els següents 

àmbits:  

k) Igualtat de tracte entre dones i homes. 

 

LLEI 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la 

Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 

Article 19. Drets de les empleades públiques de l'administració de la Generalitat 

1. Totes les empleades públiques de l'administració de la Generalitat podran beneficiar-se 

amb prioritat de mesures de trasllat, baixa o adaptació de la seua jornada laboral en els 

termes que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de 

la Funció Pública Valenciana, en l'ordenament jurídic i la legislació vigent, i en els plans 

d'igualtat de totes les administracions públiques. 

2. A aquests efectes, el títol habilitant exigit per a l'aplicació d'aquesta mesura és el recollit en 

els apartats 1 i 2 de l'article 9 d'aquesta llei. 
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EIX 7.- FORMACIÓ 

 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 61. Formació per a la igualtat. 

1. Totes les proves d'accés a l'ocupació pública de l'Administració General de l'Estat i dels 

organismes públics vinculats o dependents d'ella contemplaran l'estudi i l'aplicació del 

principi d'igualtat entre dones i homes en els diversos àmbits de la funció pública. 

2. L'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents d'ella 

impartiran cursos de formació sobre la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes 

i sobre prevenció de la violència de gènere, que es dirigiran a tot el seu personal 

 

LLEI ORGÀNICA 1/2004,de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la 

Violència de Gènere. 

Article 4. Principis i valors del sistema educatiu.  

7. Les universitats inclouran i fomentaran en tots els àmbits acadèmics la formació, 

docència i recerca en igualtat de gènere i no-discriminació de forma transversal. 

 

ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell de 

Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

7.3 Mesures per a promoure el valor de la igualtat de gènere en l'administració: 

a) Es realitzaran cursos i seminaris destinats a la formació dels empleats públics en el valor 

de la igualtat de gènere. 
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b) Tots els temaris aprovats per a la celebració de proves selectives per a l'accés a 

l'ocupació pública inclouran temes relatius a la normativa vigent en matèria d'igualtat de 

gènere. 
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“L'ESPORT I LA UNIVERSITAT DAVANT DEL REPTE DE LA 
IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN LA SOCIETAT DEL SEGLE XXI 
 

LLEI ORGÀNICA 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 

Article 29. Esports. 

1. Tots els programes públics de desenvolupament de l'esport hauran d’incorporar 

l'efectiva consideració del principi d'igualtat real i efectiva entre dones i homes en el seu 

disseny i execució. 

2. El Govern promourà l'esport femení i afavorirà l'efectiva obertura de les disciplines 

esportives a les dones, mitjançant el desenvolupament de programes específics en totes les 

etapes de la vida i en tots els nivells, inclosos els de responsabilitat i decisió. 

 

La llei 3/2007 arreplega també altres aspectes que repercuteixen de manera indirecta en la 

igualtat en l'àmbit de l'activitat física i l'esport: 

 

 En l'educació, mitjançant el trencament dels estereotips.  

 Les subvencions i la igualtat entre les entitats sol·licitants.  

 Les federacions com a estructures laborals i ocupadores, en temes relacionats amb els drets 

de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  

 Les entitats comercials, amb la realització d'accions de responsabilitat social en matèria 

d'igualtat o la participació de dones en els consells d'administració de les societats 

incentivant-ne una composició equilibrada.  

 Mitjans de comunicació social, on la llei insta a transmetre una imatge igualitària. 

 

 

(Pla Integral per a l'Activitat Física i l'Esport: Igualtat Efectiva entre Dones i Homes, 2009. 

Consell Superior d'Esports) 

 

 

 

 

http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/llei-d-igualtat.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/llei-d-igualtat.pdf
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LLEI ORGÀNICA 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 

21 de desembre, d'universitats. 

Article 90. De l'esport en la universitat. 

1. La pràctica esportiva a la universitat és una part de la formació de l'alumnat i es considera 

d'interès general per a tots els membres de la comunitat universitària. Correspon a les 

universitats en virtut de la seva autonomia l'ordenació i organització d'activitats i 

competicions esportives en el seu àmbit respectiu. 

2. Les universitats han d’establir les mesures oportunes per afavorir la pràctica esportiva dels 

membres de la comunitat universitària i, si s’escau, proporcionar instruments per a la 

compatibilitat efectiva d'aquesta pràctica amb la formació acadèmica dels estudiants. 

Article 91. Coordinació en matèria d'esport universitari. 

1. Correspon a les comunitats autònomes la coordinació en matèria d'esport universitari en 

l'àmbit del seu territori. 

2. Sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes, el Govern, amb l’informe 

previ del Consell d'Universitats i a proposta de la Conferència General de Política 

Universitària, ha de dictar les disposicions necessàries per a la coordinació general de les 

activitats esportives de les universitats i articular fórmules per compatibilitzar els estudis 

d'esportistes d'alt nivell amb les activitats esportives. 

 

ORDRE PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell 

de Ministres pel qual s'adopten mesures per a afavorir la igualtat entre dones i homes. 

6. Esport 

6.1 S'acorda crear, dins del Consell Superior d'Esports, una unitat amb caràcter permanent 

per a desenvolupar el programa «Dona i Esport». 

6.2 Igualment, a través del Consell Superior d'Esports se subvencionarà la Comissió Dona i 

Esport del Comitè Olímpic Espanyol. 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/04/16/pdfs/A02063-02082.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/ordre-pre-mesurades-igualtat.pdf
http://web.ua.es/va/unidad-igualdad/documentos/legislacio/ordre-pre-mesurades-igualtat.pdf
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6.3 S'acorda la signatura d'un conveni entre el Consell Superior d'Esports i l'Institut de la 

Dona per a promoure l'esport femení. 

6.4 S'encomana al Consell Superior d'Esports que en totes les campanyes o exposicions per al 

foment de l'esport s'aplique el principi de paritat. 

6.5 S'acorda que el Consell Superior d'Esports promoga estudis de recerca, anàlisis i 

estadístiques adreçats a fomentar la igualtat de gènere en l'esport.  

 


