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QUÈ DIU LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� Article I-2 : La Unió es fonamenta en els valors de respecte de la dignitat humana, la llibertat, la 

democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i el respecte dels drets humans, incloent-hi els drets de les 

persones que pertanyen a minories. Aquests valors són comuns als Estats membres en una societat 

caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre 

dones i homes. 

� Article I-3: La Unió combatrà l’exclusió social i la discriminació i fomentarà la justícia i la protecció 

socials, la igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre les generacions i la protecció dels drets de 

l’infant. 

� Article II-83: La igualtat entre dones i homes haurà de garantir-se en tots els àmbits, inclusivament 

en matèria d’ocupació, treball i retribució. El principi d’igualtat no impedeix el manteniment o 

l’adopció de mesures que comporten avantatges concrets en favor del sexe menys representat. 

� Article II-93: A fi de poder conciliar vida familiar i vida professional, tota persona té dret a ser protegida 

contra qualsevol acomiadament per una causa relacionada amb la maternitat, així com el dret a un 

permís retribuït per maternitat i a un permís parental amb motiu del naixement o de l’adopció d’un infant. 

� Article III-116: La Unió tractarà d’eliminar les desigualtats entre la dona i l’home i de promoure’n la 

igualtat. 

� Article III-210: La Unió complementarà l’acció dels Estats membres i els donarà suport en els àmbits 

següents: [...] la igualtat entre dones i homes pel que fa a les oportunitats en el mercat laboral i al 

tracte en el treball. 

� Article III-214: Cada Estat membre garantirà l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre 

treballadores i treballadors pel mateix treball o per un treball del mateix valor. [...] La llei o la llei marc 

europea establirà les mesures per a garantir l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i 

igualtat de tracte entre dones i homes en assumptes laborals i d’ocupació, inclòs el principi 

d’igualtat de retribució per un mateix treball o per un treball del mateix valor. [...] El principi d’igualtat de 

tracte no impedirà a cap Estat membre mantenir o adoptar mesures que ofereixin avantatges 

concretes destinades a facilitar al sexe menys representat l’exercici d’una activitat professional o a 

prevenir o compensar desavantatges en les seves carreres professionals. 

� Declaracions annexes a l’Acta final de la Conferència Intergovernamental i Acta final. Declaració relativa 

a l’article III-116: La Conferència convé que, en el seu interès general per eliminar les desigualtats entre 

la dona i l’home, la Unió tractarà en les seves distintes polítiques de combatre la violència 

domèstica en totes les seves formes. Cal que els Estats membres adoptin totes les mesures 
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necessàries per a prevenir i castigar aquests actes delictius i per a prestar suport i protecció a les 

víctimes. 

 

 

SITUACIÓ A CATALUNYA I A ESPANYA 

 

CATALUNYA 

� Segons l’EPA corresponent al quart trimestre de 2004 a Catalunya la taxa d’ocupació és del 68’2%. 

Pel que fa a l’ocupació de les dones, a Catalunya se situa en un 57’5%. La UE va acordar a la Cimera 

d’Estocolm assolir l’any 2005 una taxa d’ocupació global del 67% i del 57% pel que fa a les dones, per 

tant, s’han assolit aquests objectius. 

� L’EPA ens mostra que la taxa d’atur a Catalunya és del 8.84%. Per sexe, els homes presenten una 

taxa d’atur del 6.72% mentre que la de les dones està molt per sobre: 11.61% 

� Les dades sobre les denúncies per maltractaments a Catalunya, de 3.260 denúncies el 1998, s’ha 

passat a 9.808 l’any 2003. Les dades disponibles del 2004 assenyalen que fins el novembre de 2004, 

a Catalunya ja s’havien produït 10.863 denúncies. 

� A Catalunya l’any 2000 es van produir 7 morts per violència de gènere mentre que el 2003 van ser 11 

les dones mortes. És especialment preocupant la dada de dones mortes a Catalunya el 2004, ja que 

han estat 21 les dones que han mort víctimes de violència de gènere. 

� L’Institut Català de la Dona promou el projecte “Compartir és sumar” que està emmarcat dins la 

iniciativa comunitària EQUAL1 i que té com a objectiu conciliar la vida familiar i la vida professional, 

així com reintegrar els homes i dones que han abandonat el mercat de treball, mitjançant el 

desenvolupament de formes més flexibles i efectives d’organització del treball i serveis de recolzament. 

� L'Institut Català de la Dona està elaborant el “V Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de 

dones a Catalunya 2005-2007”, el qual inclou el “Programa per a l'abordatge integral de la violència 

contra les dones 2005-2007”, com a sisè eix o línia estratègica. Tant el Pla com el Programa han estat 

oberts a les propostes de l'Administració local i de les entitats i associacions de dones, amb la idea que 

l'experiència femenina és imprescindible per transformar el país. 

 

ESPANYA 

� Les dades de l’EPA corresponents al quart trimestre de 2004 mostren que a Espanya hi ha 17’32 

milions d’ocupats, la xifra més elevada registrada fins ara. La taxa d’activitat femenina supera el 45% 

mentre que la dels homes supera el 67%.  

� Segons l’EPA, la taxa d’atur a Espanya és del 10.38%. Per sexe, la taxa d’atur dels homes és del 

7.55% mentre que la de les dones gairebé duplica la dels homes: 14.39% 

� Segons dades de l’oficina estadística comunitària, les europees guanyen un 16% menys que els 

europeus per hora treballada, i les espanyoles, un 18% menys. 

                                                 
1
 La iniciativa EQUAL és una nova iniciativa comunitària basada en la cooperació transnacional per promoure nous mètodes de lluita contra 

les discriminacions i les desigualtats de tota classe en el mercat laboral. 
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� En relació a les denúncies per maltractaments, al conjunt d’Espanya de les 19.535 denúncies de l’any 

1998, s’ha passat a 50.088 l’any 2003. El 2004, el nombre de denúncies ascendeix a 48.366. 

� El nombre de dones mortes a mans de les seves parelles o ex parelles al total d’Espanya va ser de 34 

el 1998 mentre que l’any 2003 aquesta xifra havia augmentat fins a 71. L’any 2004 han estat 72 les 

dones mortes.  

� En la Constitució figura, per iniciativa del Govern socialista, el compromís de la Unió en la lluita 

contra la violència de gènere. 

� La “Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere” que va entrar en vigor el 

passat 27 de gener, aprovada pel govern i amb el consens de tots els grups parlamentaris, és la 

primera llei d’aquestes característiques que s’ha aprovat a nivell mundial. Es tracta d’una llei 

específica que va dirigida a donar atenció integral a les dones maltractades i les seves criatures, però 

contempla actuacions en tots els àmbits de la societat i les seves vessants econòmiques, socials, 

laborals i judicials. Segons José Luis Rodríguez Zapatero, aquesta Llei aprovada pel seu Executiu 

“servirà com a referent a la resta de països de la UE a l’hora de fer front a aquest problema”. 

 

 

PER QUÈ HEM DE DIR SÍ A LA CONSTITUCIÓ EUROPEA? 

 

� La Constitució europea representa un avenç molt important respecte als tractats anteriors perquè 

assumeix la igualtat entre dones i homes com un valor i un objectiu de la Unió i obliga a garantir-la 

en tots els terrenys.  

� S’introdueixen noves disposicions de caràcter social d’aplicació general o horitzontal a totes les 

polítiques de la Unió en qüestions com el foment de la igualtat entre homes i dones o la supressió de 

tot tipus de discriminació. 

� La Constitució europea avala, legitima i acredita la discriminació positiva per a remoure les 

desigualtats. 

� Reconeix el dret a què tota persona tingui dret a conciliar la seva vida familiar i laboral. 

� La Unió es compromet a recolzar l’acció en pro de la igualtat entre homes i dones en el que respecta 

a les oportunitats en el mercat laboral i al tracte en la feina. 

� La Constitució estableix que cada Estat membre garantirà l’aplicació del principi d’igualtat de retribució 

entre treballadores i treballadors per la mateixa feina o per una feina d’igual valor. 

� La Constitució europea empara contra l’acomiadament per causes relaciones amb la maternitat. 

Protegir la maternitat significa reconèixer-la com a matèria social. 

� Es reforça la lluita contra la violència de gènere, i assenyala que és necessari que els Estats adoptin 

mesures per a prevenir i castigar aquests actes delictius i per a prestar recolzament i protecció a les 

víctimes.  

� Els fons socials de la UE han arribat, només entre 2000 i 2003, a gairebé 16 milions de persones. Els 

principals beneficiaris són els desocupats, els joves, les dones i altres grups amb especials problemes 

d’inserció laboral. 
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� Les organitzacions de dones han donat el seu suport a la Constitució europea perquè representa un 

clar avenç en la igualtat real entre dones i homes.  

� La Confederació Europea de Sindicats (CES), a la que pertanyen CCOO i UGT, tot i assegurar que no 

han assolit tots els seus objectius, reconeix els avantatges i els avenços per als treballadors i 

ciutadans que aporta la Constitució: “La nova Constitució europea representa una clara millora respecte 

als tractats actuals que institueixen la UE. [...] el nou Tractat constitueix un pas endavant vers un marc 

europeu millorat i, encara que sense acabar, mereix i requereix el suport de la CES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia:   9 de febrer de 2005 a les 19.00 hores 

Lloc:   Associació de Veïns Les Clotes  

Plaça de la Verema 1 

Vilafranca del Penedès  

Oradors: Marcel Esteve, alcalde de Vilafranca del Penedès 

  Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA VIOLENCIA DE GÈNERE 
Secretaria de Política Europea i Internacional 


