XI LEXISLATURA

Documentación parlamentaria nº 4

I. PROPOSICIÓN DE LEI


Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de
febreiro, co texto refundido das disposicións legais en materia de igualdade,
para garantir a igualdade real entre mulleres. BOPG núm. 96, 17-2-21.

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
 Decreto 33/2007, do 1 de marzo, polo que se crea a Unidade de Muller e
Ciencia de Galicia.
 Lei 5/2013, do 30 de maio, de fomento da investigación e da innovación de
Galicia.
 Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia.
 Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de igualdade.
 Decreto 64/2016, do 26 de maio, polo que se regula o réxime de contratación
pola Axencia Galega de Innovación de persoal investigador baixo a
modalidade de persoal investigador distinguido.
 Plan Galicia Innova 2020

 II Programa Galego Muller e Ciencia 2016-2021
Normativa estatal


Instrumento de Ratificación do Protocolo Facultativo da Convención sobre a
eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller, feito en
Nova York o 6 de outubro de 1999.
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Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, de igualdade efectiva de mulleres e
homes.



Lei Orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de Universidades. Disposición adicional
duodécima. Unidades de igualdade.



Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.
Disposición adicional décimo terceira. Implantación da perspectiva de xénero.



Real Decreto-Lei 3/2019, do 8 de febreiro, de medidas urxentes no ámbito da
Ciencia, a Tecnoloxía, a Innovación e a Universidade.



Real Decreto 259/2019, do 12 de abril, polo que se regulan as Unidades de
Igualdade da Administración Xeral do Estado.



Real Decreto 310/2019, do 26 de abril, polo que se regula o réxime retributivo
do persoal investigador funcionario das escalas científicas dos Organismos
Públicos de Investigación da Administración Xeral do Estado e se crea a
Comisión Avaliadora do Desempeño da Actividade Científico-Tecnolóxica.



Real Decreto 431/2020, do 3 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura
orgánica básica do Ministerio de Universidades. Art. 2.1.n)



Real Decreto 902/2020, do 13 de outubro, de igualdade retributiva entre
mulleres e homes.



Real Decreto 938/2020, do 27 de outubro, polo que se regula o Observatorio
"Mujeres, Ciencia e Innovación".



Resolución do 19 de agosto de 2019, da Secretaría Xeral de Coordinación de
Política Científica, pola que se aproaban os criterios xerais de avaliación do
compoñente por méritos investigadores do complemento específico das
retribucións complementarias do persoal investigador funcionario dass escalas
científicas dos Organismos Públicos de Investigación da Administración Xeral
do Estado. Apartado Sexto: Implantación a perspectiva de xénero.

Proposición de lei pola que se modifica o Decreto lexislativo 2/2015, co texto refundido das disposicións legais en materia de igualdade

páx - 2 -

XI LEXISLATURA



Documentación parlamentaria nº 4

Resolución do 12 de marzo de 2021, da Axencia Nacional de Avaliación da
Calidade e Acreditación, pola que se publica o Convenio coa Conferencia de
Reitores das Universidades Españolas e o Ministerio de Universidades, para a
elaboración conxunta dun estudo sobre as retribucións do persoal docente e
investigador con perspectiva de xénero.



ANTEPROXECTO DE LEI de modificación da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da
Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.



Estratexia Española de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación 2021-2027 ( A
perspectiva de xénero é un dos principios básicos da EECTI).



I Plan de Igualdade de Xénero 2021-2023 da Axencia Estatal de Investigación
(AEI).



Medidas implantadas na AEI para promover a igualdade de xénero nas súas
actuacións de financiamento.



Nota informativa sobre avaliación da Integración da Análise de Xénero na
Investigación (IAGI), nas convocatorias da Axencia Estatal de Investigación.



O xénero na investigación. Unidade de Mulleres e Ciencia do Ministerio de
Ciencia e Innovación, 2011.



Científicas en cifras. Unidade de Mulleres e Ciencia do Ministerio de Ciencia e
Innovación, 2021.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
 Lei 12/2007, do 26 de novembro, para a promoción da igualdade de xénero
en Andalucía. Art. 21 bis. Mulleres na ciencia, na tecnoloxía, na innovación e
na investigación.
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ARAGÓN
 Lei 7/2018, do 28 de xuño, de igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes en Aragón. Art.36. Igualdade de oportunidades no ámbito da docencia
e investigación.

BALEARES
 Lei 11/2016, do 28 de xullo, de igualdade de mulleres e homes. Art. 31.
Ámbito universitario.

CANTABRIA


Lei 2/2019, do 7 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes
Art. 48. Igualdade na Investigación.

CASTELA-A MANCHA


Lei 4/2020, do 10 de xullo, de Fomento e Coordinación do Sistema de
Investigación, Art. 14. Consello Asesor da Ciencia, a Tecnoloxía e a
Innovación de Castela-A Mancha. Comisión Específica de Muller e Ciencia.

CATALUÑA
 Lei 17/2015, do 21 de xullo, de igualdade efectiva de mulleres e homes. Art.
28. Universidades e investigación.

ESTREMADURA
 Lei 8/2011, do 23 de marzo, de Igualdade entre mulleres e homes e contra a
violencia de xénero en Estremadura. Artículo 39. Igualdade no ámbito da
investigación.
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NAVARRA
 Lei Foral 17/2019, do 4 de abril, de igualdade entre Mulleres e Homes.
Artículo 36. Educación universitaria e investigación.


Guía para considerar a Dimensión de Xénero nos Proxectos Colaborativos de
I+D+i de Navarra.

III. ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS
PARLAMENTO VASCO


Proxecto de lei de segunda modificación da Lei para a Igualdade de Mulleres
e Homes.

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
 Sentenza 159/2016, do 22 de setembro, no recurso de inconstitucionalidade
2257-2016, interposto polo Presidente do Goberno en relación con diversos
preceptos da Lei do Parlamento de Cataluña 17/2015, do 21 de xullo, de
igualdade efectiva entre mulleres e homes que regulan as políticas de xénero
nas relacións laborais. Estimación parcial.

V. DOUTRINA
Comisión Xurídica Asesora de Euskadi

 Ditame 3/2020, relativa ao anteproxecto de Lei de segunda modificación da
Lei para a igualdade de mulleres e homes.
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