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L’acció positiva en polítiques d’ igualtat és una responsabilitat 
acadèmica i ha de formar part de la ètica de la recerca en les 
institucions universitàries i centres d’investigació científica, 
atesa  la seva funció crítica i el seu compromís amb la societat.   
 
Cal, doncs, posar de manifest la discriminació de gènere en 
l’àmbit de la investigació científica i tecnològica, fet que exigeix 
el seguiment de les polítiques de gènere que s'institueixin i verificar-
ne el compliment en el futur segons els indicadors bàsics 
internacionals: 
 
 
Elaborar estadístiques dels llocs de treball i carreres, i d’assoliment 
d’estatus acadèmics desagregats per sexe. Les dades s'han de 
presentar de manera clara i han de seguir criteris homogenis per 
facilitar-ne l’anàlisi comparativa. 
 
Examinar la configuració dels estereotips socials i les expectatives 
professionals per a cadascun dels sexes, per tal de verificar el grau 
d’influència que tenen en situacions i polítiques concretes. 
 
Introduir polítiques públiques que tendeixin a garantir la conciliació 
de la vida professional i familiar per fer coincidir l'activitat laboral i la 
qualitat de vida. 
 
Quantificar de manera desagregada l'assignació de recursos 
econòmics, la distribució del temps i l'espai, i l'accessibilitat a la 
informació, entre altres aspectes, per fer l’anàlisi i el seguiment de 
les polítiques de gènere. 
 
Implementar normes de caràcter pressupostari i financer, per 
facilitar la incorporació de la dona en igualtat de condicions en tots 
els àmbits, perquè si no la política d'igualtat d'oportunitats resulta 
impracticable. 



 
Reclamar la incorporació i el desenvolupament de la normativa de 
la Unió Europea sobre igualtat transversal a I'ordenament jurídic 
espanyol i fer un seguiment proper i continuat del seu compliment. 
 
Aconseguir el compromís de les universitats i dels centres 
d’investigació per introduir polítiques d'igualtat no discriminatòries  i 
clàusules de gènere en els seus estatuts. 


