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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
517 REIAL DECRET 1729/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula l’elaboració 

de l’informe periòdic, relatiu a l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i 
homes.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
inclou, dins els seus «Principis generals», l’obligació que el Govern elabori un informe 
periòdic sobre el conjunt de les seves actuacions en relació amb l’efectivitat del principi 
d’igualtat entre dones i homes. Així, a l’article 18, s’estableix la necessitat de determinar 
per reglament els termes que regulin aquesta elaboració.

L’informe periòdic, que s’ha de posar en relació amb la previsió de l’article 17 de la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, d’elaboració pel Govern d’un pla estratègic d’igualtat 
d’oportunitats, compleix un doble objectiu. D’una banda, és l’instrument bàsic del Govern 
per a l’avaluació de l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes en el conjunt de 
les seves actuacions; i, de l’altra, és el vehicle d’informació a les Corts Generals sobre el 
compliment d’aquest principi.

L’estructura ministerial de l’Administració General de l’Estat adoptada al Reial decret 
553/2004, de 17 d’abril, aconsella atribuir al Ministeri de Treball i Afers Socials, a través de 
la secretària general de Polítiques d’Igualtat, l’elaboració de l’informe periòdic, amb la 
coordinació de la Comissió Interministerial d’Igualtat entre Dones i Homes que preveu 
l’article 76 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

En el marc dels principis de cooperació i col·laboració que regeixen el funcionament de 
les administracions públiques, així com del criteri d’eficiència, establerts a l’article 3.2 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, es considera necessari establir un sistema periòdic de 
subministrament d’informació de les actuacions que impulsin la consecució de la igualtat 
real entre dones i homes.

Aquest Reial decret es dicta de conformitat amb el que disposa l’habilitació reglamentària 
que estableix l’apartat 1 de la disposició final tercera de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març.

En virtut d’això, a proposta conjunta de la vicepresidenta primera del Govern i ministra 
de la Presidència i del ministre de Treball i Afers Socials, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 21 de desembre 
de 2007,

D I S P O S O :

Article 1. Objecte.

Mitjançant el present Reial decret es regula la periodicitat, el contingut i el procediment 
d’elaboració de l’informe periòdic, que el Govern ha d’adoptar, sobre l’efectivitat del conjunt 
de les seves actuacions relatives al principi d’igualtat entre dones i homes.

Article 2. Competència.

L’elaboració de la proposta de l’informe periòdic és competència de la Secretaria 
General de Polítiques d’Igualtat del Ministeri de Treball i Afers Socials, que l’ha d’elevar al 
Consell de Ministres per a la seva aprovació i remissió a les Corts Generals.
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Article 3. Funcions.

Per a l’elaboració de l’Informe periòdic, la Secretaria General de Polítiques d’Igualtat 
ha de dur a terme les funcions següents:

1. La recepció de la informació dels departaments ministerials.
2. La presentació a la Comissió Interministerial d’Igualtat de la proposta de l’informe 

periòdic, prèvia a la seva tramesa al Govern per a la seva aprovació.

Article 4. Periodicitat.

L’informe periòdic s’ha d’elaborar i aprovar amb una periodicitat biennal.

Article 5. Contingut.

L’informe periòdic ha de versar sobre els elements següents:

1. Les actuacions de l’Administració General de l’Estat i els organismes públics que 
hi estiguin vinculats o que en depenguin, relacionades amb l’aplicació de la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en particular sobre 
l’aplicació i el desplegament de les previsions dels seus títols II, III i V que, per raó de la 
matèria, afectin de manera específica els diferents departaments ministerials.

2. El seguiment de les actuacions que preveu el Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats, 
que preveu l’article 17 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març.

3. Qualsevol altra informació sobre mesures adoptades per a la consecució efectiva de la 
igualtat real entre dones i homes, no incloses en les previsions anteriors.

Article 6. Procediment.

La informació a què es refereixen els articles 2 i 5 l’han de remetre els departaments 
ministerials a la Secretaria General de Polítiques d’Igualtat durant els mesos de gener i 
juliol de cada any.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 21 de desembre de 2007.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern 
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ


