ESTATUT d’AUTONOMIA de CATALUNYA
Títol I. Drets, deures i principis rectors
Capítol I. Drets i deures de l'àmbit civil i social
ARTICLE 19. DRETS DE LES DONES
1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat
personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació,
maltractaments i de tota mena de discriminació.
2. Les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els
homes en tots els àmbits públics i privats.
ARTICLE 41. PERSPECTIVA DE GÈNERE
1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats
entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional,
en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també
han de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat.
2. Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la
perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a aconseguir la
igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.
3. Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les
formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori; han
de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric,
social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les associacions de
dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques.
4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball
de cura i atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques
econòmiques i socials.
5. Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la
llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos
que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular
pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.
ARTICLE 45. ÀMBIT SOCIOECONÔMIC
...
3. Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets
laborals i sindicals dels treballadors, han d'impulsar i han de promoure'n la participació
en les empreses i les polítiques d'ocupació plena, de foment de l'estabilitat laboral, de
formació de les persones treballadores, de prevenció de riscs laborals, de seguretat i
d'higiene en el treball, de creació d'unes condicions dignes al lloc de treball, de no
discriminació per raó de gènere i de garantia del descans necessari i de les vacances
retribuïdes

Títol II. De les institucions

Capítol I. El Parlament
ARTICLE 56. COMPOSICIÓ I RÈGIM ELECTORAL
...
3. Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets
civils i polítics, d’acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha
d’establir criteris de paritat entre homes i dones per a l’elaboració de les llistes
electorals.

Títol IV. De les competències
Capítol II. Les matèries de les competències
ARTICLE 153. POLÍTIQUES DE GÈNERE
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de gènere,
que, respectant el que estableix l'Estat en exercici de la competència que li atribueix
l'article 149.1.1 de la Constitució, inclou en tot cas:
a) La planificació, el disseny, l’execució, l’avaluació i el control de normes,
plans i directrius generals en matèria de polítiques per a la dona, i també
l’establiment d’accions positives per a aconseguir eradicar la discriminació per
raó de sexe que s’hagin d’executar amb caràcter unitari per a tot el territori de
Catalunya.
b) La promoció de l’associacionisme de dones que acompleixen activitats
relacionades amb la igualtat i la no-discriminació i de les iniciatives de
participació.
c) La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la
violència de gènere i per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de
serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les
dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.

