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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’IGUALTAT
20160 Reial decret 1791/2009, de 20 de novembre, pel qual es regula el règim de 

funcionament, competències i composició del Consell de Participació de la 
Dona.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
regula, a l’article 78, el Consell de Participació de la Dona com l’òrgan col·legiat de consulta 
i assessorament amb el fi essencial de servir de via per a la participació de les dones en la 
consecució efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i la 
lluita contra la discriminació per raó de sexe, i estableix que el seu règim de funcionament, 
competències i composició s’ha de determinar per reglament, i garantir, en tot cas, la 
participació del conjunt de les administracions públiques i de les associacions i organitzacions 
de dones d’àmbit estatal.

Per la seva banda, d’acord amb el Reial decret 1135/2008, de 4 de juliol, pel qual es 
desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d’Igualtat, aquest és el departament de 
l’Administració General de l’Estat al qual correspon la proposta i execució de les polítiques 
del Govern en matèria d’igualtat, eliminació de tota classe de discriminació de les persones 
per raó de sexe (…) i eradicació de la violència de gènere. Així mateix, li correspon, en 
particular, l’elaboració i desplegament de les normes, actuacions i mesures adreçades a 
assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats, especialment entre dones i homes, i el 
foment de la participació social i política de les dones.

En conseqüència, correspon al Ministeri d’Igualtat proposar al Consell de Ministres el 
desplegament de les previsions de l’article 78 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva de dones i homes, mitjançant l’elaboració del present Reial decret.

Aquest Reial decret ha estat objecte del tràmit de consulta a les organitzacions i 
associacions de dones d’àmbit estatal.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Igualtat, amb l’aprovació prèvia de la 
vicepresidenta primera del Govern i ministra de Presidència, d’acord amb el Consell d’Estat 
i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió de 20 de novembre de 
2009,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Objecte, naturalesa i funcions

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular les funcions, composició i funcionament, del 
Consell de Participació de la Dona, que preveu l’article 78 de la Llei d’igualtat.

Article 2. Naturalesa jurídica i fins.

1. El Consell de Participació de la Dona és un òrgan col·legiat de naturalesa 
participativa i de caràcter consultiu i assessor, adscrit a l’Administració General de l’Estat, 
a través del Ministeri d’Igualtat.

2. Creat com a espai de trobada, de col·laboració i cooperació de les organitzacions 
i associacions de dones d’àmbit estatal i de les administracions públiques, per a la 
consecució efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes, el 
Consell té els fins següents:
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a) Ser la via per a la participació de les dones, en el desplegament i l’aplicació del 
dret a la igualtat i la lluita contra la discriminació, recollint les demandes i propostes dirigides 
amb aquesta finalitat.

b) Actuar com a interlocutor de les entitats representatives de les dones davant de les 
administracions públiques i davant de qualsevol institució de caràcter públic o privat, davant 
de les polítiques públiques, generals i específiques proposades, iniciatives i mesures 
encaminades a la consecució de la igualtat.

Article 3. Funcions.

1. Per al compliment dels fins que assenyala l’article 1, el Consell de Participació de 
la Dona té les funcions d’assessorament i proposta sobre totes les mesures de polítiques 
d’igualtat entre dones i homes que abordi el Govern. En particular, se li atribueixen les 
funcions següents:

a) Elaborar informes sobre les propostes, plans i programes que puguin afectar la 
igualtat entre dones i homes, a iniciativa pròpia o quan li siguin requerits pels òrgans 
competents de l’Administració General de l’Estat, així com formular propostes i 
recomanacions en aquesta matèria.

b) Proposar mesures per a la promoció integral de la igualtat de tracte i d’oportunitats 
de dones i homes, dins del marc de competències de l’Administració General de l’Estat.

c) Recopilar informació dels programes i activitats que, en matèria d’igualtat entre 
dones i homes, porta a terme l’Administració General de l’Estat, així com els altres 
desenvolupats en cooperació amb altres administracions públiques i proporcionar a les 
organitzacions de dones informació relativa a tots els temes que les afectin, dins del marc 
legislatiu i financer de la Unió Europea.

d) Sol·licitar i canalitzar les propostes de les organitzacions socials amb activitat en 
l’àmbit de la igualtat entre dones i homes.

e) Promoure o elaborar estudis i iniciatives sobre matèries de la seva competència.
f) Cooperar amb altres òrgans anàlegs d’àmbit nacional, autonòmic, local i 

internacional, amb vista a coordinar i millorar totes les actuacions que redundin en benefici 
de l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, i amb aquest objectiu s’han de 
mantenir les reunions oportunes.

g) Promoure l’intercanvi d’experiències, debats, discussions i reunions d’organitzacions 
i associacions de dones d’àmbit estatal, amb la finalitat de proporcionar-los informació 
relativa a la realitat social de les dones.

h) Elaborar una memòria anual sobre els treballs i activitats realitzats.
i) Totes les altres actuacions que es considerin necessàries per a l’assoliment del seu 

objectiu, així com qualsevol altra que les disposicions vigents li atribueixin.

2. A més de les funcions que preveu l’apartat 1, al Consell de Participació de la Dona 
li correspon emetre informe, quan li sigui requerit pels òrgans competents de l’Administració 
General de l’Estat, sobre els avantprojectes de lleis i projectes de reials decrets de 
competència estatal, que regulin matèries relacionades amb la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes i la lluita contra la discriminació per raó de sexe; així 
com, amb caràcter preceptiu, sobre el Pla estratègic d’igualtat.

El termini per emetre aquest informe, si s’escau, és el que fixi el Govern o l’òrgan 
competent de l’Administració General de l’Estat, a l’ordre de remissió de l’expedient o a la 
sol·licitud de consulta.

El termini per a l’emissió del informe no ha de ser inferior a 30 dies, llevat que el 
Govern, o l’òrgan competent de l’Administració General de l’Estat, en facin constar la 
urgència, cas en què el termini no pot ser inferior a 10 dies.

Transcorregut el termini corresponent sense que s’hagi emès el dictamen es considera 
complert el tràmit i es poden prosseguir les actuacions de procediment.

3. Les propostes, acords o recomanacions del Consell de Participació que s’elevin al 
Govern s’han de canalitzar a través de la Secretaria General de Polítiques d’Igualtat.
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CAPÍTOL II

Composició
Article 4. Composició.

1. El Consell de Participació de la Dona està constituït per: una presidència, dues 
vicepresidències, una secretaria i 40 vocalies; 13 en representació de les administracions 
públiques, 20 de les organitzacions i associacions de dones, 4 en representació de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives a nivell estatal i 3 persones 
expertes de reconegut prestigi en l’àmbit de la igualtat.

2. Les vocalies en representació de les administracions públiques són exercides:

a) Per deu persones, amb rang almenys de director general, en representació dels 
departaments ministerials que designi la Comissió Interministerial d’Igualtat, a proposta 
del titular del ministeri respectiu.

b) Per dues persones en representació de les comunitats autònomes, i ciutats de 
Ceuta i Melilla, designades per la Conferència Sectorial d’Igualtat.

c) Per una persona en representació de l’associació d’entitats locals més representativa 
d’àmbit estatal, designada a proposta d’aquella.

3. Les vocalies en representació de les organitzacions i associacions de dones són 
exercides per les persones elegides com a representants per les mateixes organitzacions, 
sempre que aquestes reuneixin les condicions següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre corresponent, i que els seus 
fins estatutaris s’emmarquin en la defensa de la igualtat i la lluita contra la discriminació de 
les dones.

b) Tenir un àmbit d’actuació estatal segons els seus estatuts i una existència, almenys, 
de quatre anys i realitzar programes, almenys, en dues comunitats autònomes. En els 
casos de federacions d’associacions, és suficient que almenys la meitat de les associacions 
federades tinguin una antiguitat, almenys, de quatre anys, encara que la federació com a 
tal tingui menys antiguitat.

4. En tot cas, les vocalies en representació de les organitzacions i associacions de 
dones han de reflectir la pluralitat del moviment associatiu de dones garantint la representativitat 
d’organitzacions professionals i empresarials, rurals, i col·lectius amb dificultats especials.

5. Així mateix, poden ser convocats bé al Ple, a una comissió o a un grup de treball, 
representants o personalitats d’altres administracions públiques, organismes i institucions 
en funció de la naturalesa o de l’àmbit territorial dels temes que s’hagin de tractar, d’interès 
per al Consell. Aquests representants actuen amb veu però sense vot.

Article 5. De la presidència.

1. Exerceix la presidència del Consell de Participació de la Dona la persona titular del 
Ministeri d’Igualtat.

2. Són funcions de la presidència:

a) Tenir-ne la representació.
b) Exercir-ne la direcció.
c) Assegurar el compliment de les lleis.
d) Convocar les sessions del Ple, presidir-les i moderar el desenvolupament dels 

debats.
e) Fixar l’ordre del dia de les reunions, tenint en compte, si s’escau, les peticions de 

les vocalies, formulades amb la suficient antelació.
f) Dirimir amb el seu vot les votacions, en cas d’empat.
g) Visar les actes i certificacions dels acords.
h) Totes les altres funcions que siguin intrínseques a la seva condició.

3. En els casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, ocupa la 
presidència, en primer lloc, la persona que exerceixi la vicepresidència primera i, en 
absència d’aquesta, la persona que ocupi la segona.
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Article 6. De les vicepresidències.

1. La vicepresidència primera és exercida per la secretària general de Polítiques 
d’Igualtat. La vicepresidència segona és elegida per les persones i entre les persones que 
exerceixin les vocalies en representació de les organitzacions i associacions de dones.

2. Correspon a les vicepresidències:

a) Substituir, pel seu ordre, la persona que exerceixi la presidència en els casos de 
vacant, absència o malaltia, exercint les funcions que a aquesta li estan atribuïdes.

b) Totes les altres funcions que els siguin delegades per la presidència.

3. Les funcions de les vicepresidències no són delegables.

Article 7. De la secretaria.

1. Exerceix la secretaria qui ocupi la secretaria general de l’Institut de la Dona.
2. Correspon a la secretaria:

a) Assistir a les reunions del Ple, amb veu però sense vot.
b) Efectuar les convocatòries de les sessions del Consell per ordre de la presidència, 

així com les citacions als membres.
c) Rebre les comunicacions que les vocalies del Consell hi elevin, així com totes les 

notificacions, acusaments de recepció, excuses d’assistència, peticions de dades, 
rectificacions o qualssevol altres classes d’escrits que es remetin al Consell de 
Participació.

d) Facilitar, per mitjà dels serveis corresponents, als altres membres del Consell la 
informació i assistència tècnica que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions que 
tinguin encomanades.

e) Elaborar i autoritzar les actes de les sessions del Consell de Participació i emetre 
les certificacions corresponents.

f) Totes les altres que li siguin inherents.

Article 8. De les vocalies.

Correspon a les vocalies:

a) Participar en els debats i efectuar propostes relacionades amb els fins i funcions 
del Consell.

b) Participar en els grups de treball que es constitueixin.
c) Exercir el dret de vot; poden fer constar en l’acta la seva abstenció o vot 

particular.
d) Accedir a la informació necessària per poder complir les seves funcions. A aquest 

efecte, han de formular per escrit la petició corresponent adreçada a la secretaria del 
Consell.

e) Ser informades, bé en el Ple, bé a través de comunicació individual, de la 
convocatòria anual de subvencions de l’Institut de la Dona, destinades a organitzacions i 
associacions de dones, així com de les resolucions de les convocatòries de subvencions 
adreçades a les organitzacions i associacions de dones que aprovi, si s’escau, el Ministeri 
d’Igualtat o l’Institut de la Dona.

f) Formular precs i preguntes.
g) Totes les altres funcions que siguin intrínseques a la condició de vocal.

Article 9. Procediment d’elecció i durada del mandat de les vocalies en representació de 
les organitzacions i associacions de dones.

1. El procediment d’elecció de les vocalies corresponents a les organitzacions i 
associacions de dones ha de ser convocat a l’efecte per la ministra d’Igualtat, adreçat a les 
organitzacions i associacions de dones que compleixin els requisits que estableix l’article 
4.3, les quals poden presentar les candidatures corresponents.
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2. El procés d’elecció, que ha de garantir els criteris de representativitat que preveu 
l’article 4.4, es regeix per les bases que estableix l’esmentada convocatòria, que han de 
contenir, com a mínim, el procediment per sol·licitar participar-hi com a electores i elegibles, 
el procediment per a l’emissió del vot per les organitzacions i associacions admeses, i la 
publicació de la relació de les organitzacions i associacions escollides per cobrir les 
vocalies corresponents a les organitzacions i associacions de dones.

3. La durada del mandat dels qui exerceixin les vocalies en representació de les 
organitzacions i associacions de dones és de cinc anys, i quan finalitzi s’ha de celebrar un 
nou procediment d’elecció.

4. A més de per expiració del mandat, són causes de cessament les següents:

a) Per renúncia.
b) Perquè hi han deixat de concórrer els requisits exigits en la convocatòria per poder 

formar part del procés d’elecció.
c) Per acord de l’entitat a la qual representa, comunicat a la Secretaria del Consell.
d) Per renúncia de l’organització a la qual representa qui ocupi la vocalia 

corresponent.

CAPÍTOL III

Funcionament

Article 10. Ple.

1. El Consell de Participació de la Dona ha de celebrar, almenys, dues sessions 
plenàries ordinàries l’any, la convocatòria de les quals ha de ser acordada per la Presidència. 
Correspon a la Presidència la convocatòria de sessions extraordinàries, quan ho consideri 
justificat o, si s’escau, després de la sol·licitud raonada de la majoria de les vocalies del 
Consell.

2. Les convocatòries ordinàries del Consell s’han d’efectuar amb la deguda antelació 
i, almenys, quinze dies abans de la data de la reunió. Per a les extraordinàries es pot reduir 
aquest termini, que en cap cas ha de ser inferior a vuit dies abans de la data de reunió.

3. Les convocatòries han d’indicar dia, hora i lloc, així com ordre del dia, i incloure, si 
s’escau, la documentació adequada per al seu estudi previ.

4. Per a la vàlida constitució del ple en primera convocatòria, es requereix la presència 
dels qui exerceixin la presidència i la secretaria, respectivament, o, si s’escau, dels qui la 
substitueixin, i la de la meitat, almenys, dels seus membres. En segona convocatòria és 
suficient l’assistència de la tercera part dels seus membres.

5. Correspon al Ple aprovar les normes d’organització i funcionament intern del 
Consell. Així mateix li correspon aprovar les línies generals d’actuació del Consell, la 
creació dels grups de treball que consideri necessaris; i discutir i, si s’escau, aprovar els 
informes presentats per la Comissió Permanent i les Comissions de Treball.

Article 11. Reunió informativa.

Anualment, la presidència pot convocar una reunió informativa del Consell amb 
representants de totes les organitzacions i associacions de dones que compleixin els 
requisits que estableix l’article 4.3, encara que no hagin obtingut representació en el Ple.

Article 12. Comissió permanent.

1. La comissió permanent està integrada pels qui exerceixin la vicepresidència 
primera del Ple, que la presideix; la vicepresidència segona, que exerceix la 
vicepresidència de la Comissió Permanent; i sis vocalies escollides pel Ple, de les quals 
tres han de ser-ho en representació de les organitzacions i associacions de dones que 
hi estan representades, a designar per aquestes mateixes, i tres en representació de la 
resta d’integrants del Ple. La secretaria del Ple també exerceix la de la Comissió 
Permanent, amb veu però sense vot.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 302  Dimecres 16 de desembre de 2009  Secc. I. Pàg. 6

2. La Comissió Permanent és l’òrgan executiu del Consell de Participació de la Dona 
per a l’exercici de les seves funcions i comeses relatives a assumptes de tràmit, de preparació 
o d’estudi. Té atribuïdes les facultats que assegurin l’execució dels acords adoptats pel Ple 
del Consell i realitza així mateix tasques de suport i assessorament a les funcions de la 
presidència quan es reuneixi el Ple, i qualssevol altres que aquest li encomani.

Article 13. Grups de treball.

1. El Ple del Consell pot crear, quan ho consideri necessari i per majoria dels seus 
membres, grups de treball per a l’examen de les matèries objecte de la seva competència, 
als quals pot encomanar l’estudi i anàlisi de temes específics.

2. El Ple decideix, en constituir els grups de treball, l’objecte, finalitat, composició i 
funcionament de cadascun d’aquests, que en tot cas estan integrats per un màxim de 10 
vocals.

3. Els grups de treball elaboren informes o propostes que per ser aprovats han de ser 
sotmesos al Ple o, si s’escau, a la Comissió Permanent, en els quals es poden reflectir les 
opinions discrepants dels seus integrants. Així mateix poden convocar experts en les 
matèries que tractin amb la finalitat de demanar la seva opinió i assessorament.

Disposició addicional primera. Convocatòria del procés d’elecció de les vocalies en 
representació de les organitzacions i associacions de dones.

En el termini de tres mesos des de la publicació d’aquest Reial decret, la ministra 
d’Igualtat ha de convocar el procediment d’elecció de les vocalies corresponents a les 
organitzacions i associacions de dones, previst a l’article 9.

Disposició addicional segona. Termini per a l’elaboració i aprovació de les seves normes 
d’organització i funcionament intern.

En el termini de tres mesos des de la seva constitució, el Ple ha d’elaborar i aprovar les 
normes d’organització i funcionament intern del Consell.

Disposició addicional tercera. Règim jurídic.

En el que no preveu aquest Reial decret, el funcionament del Consell de Participació 
es regeix pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició addicional quarta. Finançament.

Per al desenvolupament de les seves funcions, el Consell de Participació de la Dona 
disposa dels crèdits pressupostaris que assigni el Ministeri d’Igualtat, sense que en cap 
cas es pugui originar increment de la despesa pública.

Disposició final primera. Facultat de desplegament.

Es faculta la ministra d’Igualtat per dictar totes les disposicions que siguin necessàries 
per al desplegament i l’execució d’aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de novembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

La ministra d’Igualtat,
BIBIANA AÍDO ALMAGRO
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