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0. VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE DELS PREUS PÚBLICS 2018 D’EQUIPAMENTS DE DISTRICTE I 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, l’elaboració d’un Informe d’Impacte de Gènere és preceptiu per 

a tots els projectes de normes municipals tal i com estableixen les Directrius per a l’elaboració de 

normes municipals de 2015. Aquesta obligatorietat inclou les Ordenances Fiscals reguladores dels 

tributs, però no els acords de preus públics doncs no constitueixen normativa municipal.  

 

Atesa l’aplicació de la metodologia d’avaluació d’impacte de gènere i la correlació dels diferents efectes 

positius i negatius de la proposta de preus públics per a l’any 2018 dels equipaments de districte i 

instal·lacions esportives municipals, aquest informe conclou un impacte NEUTRE des de la perspectiva 

de gènere en el cas dels preus públics pels serveis prestats als centres cívics i instal·lacions esportives 

municipals. En el cas dels preus públics pels serveis prestats a la resta d'equipaments socioculturals de 

districtes, es presenta una heterogeneïtat entre districtes que fa valorar alguns preus amb un impacte 

NEGATIU i altres NEUTRE. 
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A. INTRODUCCIÓ ALS INFORMES D’IMPACTE DE GÈNERE 

Els Informes d'Impacte de Gènere analitzen les necessitats pràctiques d'ambdós sexes, les obligacions 

relacionades amb la vida quotidiana, les diferents situacions de partida i els potencials efectes 

diferencials que es poden derivar de l'aplicació de les propostes polítiques (Institut Català de les Dones, 

2015). 

Així, es tracta d’un document que acompanya els projectes normatius i de polítiques públiques, i en el 

qual es fa una avaluació prospectiva (és a dir, prèvia i estimada) del seu impacte en funció del gènere, 

amb l’objectiu d’identificar i prevenir la producció, manteniment o increment de les desigualtats de 

gènere, tot realitzant propostes de modificació del projecte. 

En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, l’elaboració d’un Informe d’Impacte de Gènere és preceptiu per 

a tots els projectes de normes municipals tal i com estableixen les Directrius per a l’elaboració de 

normes municipals de 2015.  

Directriu 140, sobre Memòria d'avaluació de l 'impacte normatiu.  

El projecte normatiu també s'ha d'acompanyar amb una memòria d'avaluació de l 'impacte normatiu, o 

d'antecedents per a poder-s'hi pronunciar, la qual integra, com a mínim, els apartats següents: (...) 

d) Una anàlisi d'impacte de gènere, en què s'avaluen els resultats que es puguin derivar de l 'aprovació del 

projecte des de la perspectiva de l 'eliminació de desigualtats i de la seva contribució a la consecució dels 

objectius d'igualtat d'oportunitats i  de tracte entre dones i  homes. 
 

Aquesta obligatorietat inclou les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs, però no els acords de 

preus públics doncs no constitueixen normativa municipal. No obstant, un Informe d’Impacte de 

Gènere del projecte de preus públics és de suma importància per avançar cap a la inclusió de la 

perspectiva de gènere en totes les decisions econòmiques de l’Ajuntament que repercuteixen en la 

ciutadania. Aquestes poden contribuir a visibilitzar la necessitat d’equilibrar les relacions de poder entre 

dones i homes, i a la vegada són una eina per a redistribuir l’accés a serveis i a recursos per part dels 

homes i les dones de la ciutat.   

El present document és el primer informe d’impacte de gènere que es realitza d’uns preus públics 

d’equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de Barcelona . 

D’altra banda, i atesa l’absència de dades desagregades per sexe en diversos àmbits, l’informe planteja 

només algunes consideracions i recomanacions que s’entenen com a significatives des de la perspectiva 

de gènere.  

 

 

B. ANTECEDENTS, IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DELS PREUS PÚBLICS  

Els preus públics són contraprestacions dineràries que es paguen a les administracions públiques per la 

prestació de serveis, sol·licitats voluntàriament pels ciutadans i ciutadanes, o per la realització 

d'activitats en igualtat de condicions amb el sector privat.  

Com a criteri general, els preus públics han de cobrir el cost del servei o de l’activitat. No obstant, 

l’Administració pot cobrar preus públics per sota del cost sempre que ho justifiqui degudament en base 
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a “raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic” (Reial Decret Legislatiu 2/2004, Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, article 44).  

El present informe analitza la proposta de preus públics per a l’any 2018 dels serveis dels equipaments 

dels districtes i les instal·lacions esportives municipals, que anualment s’aproven de forma conjunta (si 

bé algunes poques excepcions s’aproven en altres moments de l’any). Per la seva banda, la regulació 

general dels preus públics i els preus públics de sectors van ser analitzats en un informe anterior, 

atenent al diferent calendari d’aprovació que segueixen (veure document: Informe d’Impacte de gènere 

dels Preus Públics 2018 de sectors. Ajuntament de Barcelona. Codi 02IIG/2017).  

Quant a la seva participació quantitativa al Pressupost Municipal, cal tenir en compte que si bé els 

impostos i les taxes pròpies de l’Ajuntament representen el 37% dels ingressos previstos, els preus 

públics suposen el 0,9% dels ingressos , al voltant de 27.767.363 €; una contribució percentual que 

només supera a la dels impostos indirectes (0,6%) i les vendes patrimonials (0,0%).  

 

Tipus d’ingrés  Import 
% sobre el total 

d’ingressos 

Impostos directes 883.474.020 € 31,5% 

Impostos indirectes 16.767.000 € 0,6% 

Taxes 143.826.527 € 5,1% 

Preus públics 27.767.363 € 0,9% 

Ingressos patrimonials 42.135.629 € 1,5% 

Altres ingressos propis 246.647.925 € 8,8% 

Venda patrimonial 100.080 € 0,0% 

Préstecs 280.018.784 € 10,0% 

Participació en impostos supralocals 99.276.080 € 3,5% 

Transferències de l’Estat 942.506.569 € 33,6% 

Transferències de la Generalitat 62.392.326 € 2,2% 

Altres transferències 56.527.111 € 2,0% 

Total 2.801.439.414 € 100% 

Font: Pressupost d’ingressos prorrogat 2016. 

 

L’objecte de l’anàlisi d’aquest informe són els preus públics que es proposen per a cada un dels 

equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals. Això implica els preus públics dels 57 

Centres Cívics, dels 77 equipaments socioculturals de districte (com casals infantils, ludoteques, casals 

de joves, espais i casals de gent gran, centres culturals i casals de barri, etc.) i de les 96 instal·lacions 

esportives municipals. És a dir, l’objecte de l’anàlisi és el conjunt de preus, que són múltiples i diversos, 

que es fixen per a la utilització d’aquests 230 centres i equipaments municipals . En aquest sentit i per 

exemple, els preus públics d’un centre cívic poden incloure tarifes per cursos i tallers, per activitats de 

difusió cultural, per cessió d’espais, serveis i equips complementaris, i altres serveis; i cadascun d’ells pot 
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tenir subtipologies d’activitats i serveis, tarificació per tipus, supòsits per aplicació de descomptes, etc.. 

Així, alguns dels centres/equipaments inclouen més de 100 preus diferents. 

 

A continuació s’exposa un quadre identificador de l’objecte d’anàlisi: 
 

 

Nom Preus públics per a l’any 2018 i successius pels serveis dels equipaments 

dels districtes i les instal·lacions esportives municipals 

Categoria Preus públics 

Òrgan responsable Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat 

Tipologia i nombre de 

centres/equipaments 

1.1. Preus públics pels serveis prestats als Centres Cívics (57) 
1.2. Preus públics pels serveis prestats a la resta d'equipaments 
socioculturals de districtes (77) 
1.3. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives 
municipals (96) 
 

 
 

A l’Annex es detalla el llistat d’equipaments i instal·lacions incloses en la proposta de preus públics.   
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C. VINCULACIÓ AMB OBJECTIUS PROGRAMÀTICS I DISPOSICIONS NORMATIVES EN MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Una vegada realitzada la caracterització del projecte de preus públics objecte de l’anàlisi, en aquesta secció s’estableix la seva possible vinculació amb 

objectius programàtics i disposicions normatives en matèria d’igualtat de gènere. En particular, s’observa la relació amb els àmbits i objectius del Pla per la 

Justícia de Gènere 2016-2020, i les implicacions derivades del context normatiu i programàtic vigent.  

Preu públic 
Eix i Àmbit del 

Pla Justícia de Gènere 
Objectiu del 

Pla Justícia de Gènere 
Altres instruments normatius i programàtics 

Emmarcament: 
Regulació general dels 
preus públics 

A. Canvi Institucional – 
A.2. Incorporació 
d'objectius de gènere a 
la normativa, plans i 
programes 

Garantir que la normativa 
incorpori la perspectiva de 
gènere. 

-Article 15 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de dones i homes. Estableix que els poders públics han d’incorporar la igualtat 
de dones i homes com a principi d’actuació transversal, i integrar-la de manera 
activa en l’adopció i execució de les disposicions normatives, en la definició i la 
planificació pressupostària de les polítiques públiques en tots els àmbits i en el 
desenvolupament del conjunt de totes les activitats. 
-Article 3, de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes, que fixa els principis de funcionament dels poders públics, el primer 
dels quals és el de transversalitat de la perspectiva de gènere. 
 -En l’àmbit local, la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per Llei 22/1998, 
estableix al seu article 112.1 que “l’Ajuntament de Barcelona ha de promoure 
totes les accions i tots els serveis que facilitin la integració i la participació de la 
dona en la societat i evitin la discriminació per raó de sexe”. 

 

C. Ciutat de Drets – C.1. 
Participació política, 
social i tecnològica 

Potenciar la participació social, 
política i tecnològica atenent a 
la diversitat. 

 -Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (2017).  

1.1. Preus públics pels 
serveis prestats als 
centres cívics  
 

C. Ciutat de Drets – C.4. 
Cultura i memòria 
col·lectiva 

Potenciar la creació de les 
dones i amb una perspectiva de 
gènere. 
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D. Barris habitables i 
inclusius. D.1. Ecologia i 
espai urbà.  

Impulsar un model de ciutat 
que respongui a les necessitats 
i experiències de la vida 
quotidiana.  

-Mesura de Govern "Urbanisme amb perspectiva de gènere. L'urbanisme de la 
vida quotidiana" (2017). 

1.2. Preus públics pels 
serveis prestats a la 
resta d'equipaments 
socioculturals de 
districtes  
 

C. Ciutat de Drets – C.1. 
Participació política, 
social i tecnològica 

Potenciar la participació social, 
política i tecnològica atenent a 
la diversitat. 

-Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (2017).  

C. Ciutat de Drets – C.4. 
Cultura i memòria 
col·lectiva 

Potenciar la creació de les 
dones i amb una perspectiva de 
gènere. 

 

D. Barris habitables i 
inclusius. D.1. Ecologia i 
espai urbà. 

Impulsar un model de ciutat 
que respongui a les necessitats 
i experiències de la vida 
quotidiana. 

-Mesura de Govern "Urbanisme amb perspectiva de gènere. L'urbanisme de la 
vida quotidiana" (2017). 

B. Economia per a la vida 
i organització del temps 
– B.2. Treball domèstic, 
de cures i afectes 

Augmentar els recursos públics 
de provisió de cures i fomentar 
la corresponsabilitat dels 
diferents agents implicats 
(llars, comunitat, 
organitzacions públiques i 
privades, i Administració 
pública). 

-Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 2017-2020. 
-Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024. 

1.3. Preus públics pels 
serveis prestats a les 
instal·lacions 
esportives municipals  

C. Ciutat de Drets – C.1. 
Participació política, 
social i tecnològica 

Potenciar la participació social, 
política i tecnològica atenent a 
la diversitat. 

-Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (2017). 
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 C. Ciutat de Drets – C.2. 
Salut, drets sexuals i 
reproductius 

Promoure la participació i la 
visibilització de les dones a 
l’esport. 

 

D. Barris habitables i 
inclusius. D.1. Ecologia i 
espai urbà. 

Impulsar un model de ciutat 
que respongui a les necessitats 
i experiències de la vida 
quotidiana. 

-Mesura de Govern "Urbanisme amb perspectiva de gènere. L'urbanisme de la 
vida quotidiana" (2017). 
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D. ANÀLISI D’ASPECTES FORMALS I METODOLÒGICS  

La present secció es centra en l’anàlisi de: 1) el llenguatge usat en els textos dels preus públics, i 2) 

l’existència d’espais de participació ciutadana que incorporin la veu de les dones en el disseny del 

projecte.  

Pel que fa a l’ús no sexista del llenguatge, a les Directrius per a l’elaboració de normes municipals (2015) 

s’indica que cal eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, i que és un principi d'actuació dels 

poders públics la implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la 

totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. A més, indica criteris específics per a utilitzar un 

llenguatge no sexista, entre ells l’ús de denominacions dobles i de termes genèrics, evitant la inserc ió 

d'una disposició que expressi que l'ús del masculí és genèric i que inclou tant els homes com les dones, o 

bé que es fa per no allargar el text. 

Si bé els acords de preus públics no queden subjectes a aquestes Directrius, atès que no constitueixen 

normes municipals, cal que siguin considerades text orientador en la redacció de les propostes de preus 

públics.  

Per analitzar si al text regulador dels preus públics es fa un adequat ús del llenguatge, la pregunta 

general orientadora és “Es fa un ús inclusiu i no sexista del llenguatge?”. Per a cadascuna de les tres 

tipologies de preus públics, la valoració i la proposta de modificació són les següents:  

 

Es fa un ús inclusiu i 
no sexista del 

llenguatge? 
Positiu Negatiu Neutre Proposta de modificació 

1.1. Preus públics 
pels serveis 
prestats als Centres 
Cívics  
 

 X  

Cal emprar genèrics o desdoblaments. Per exemple: 
modificar "alumne" per "alumne/a”,  “ciutadans” per 
“ciutadania”, “usuari” per “persona usuària”, “socis” 
per “persones sòcies”, “el peticionari” per “qui faci la 
petició”, “nens” per “infants”, “els menors” per “les 
persones menors”, “tècnic” per “tècnic/a”, 
“treballadors” per “persones treballadores”.    

1.2. Preus públics 
pels serveis 
prestats a la resta 
d'equipaments 
socioculturals de 
districtes  
 

  X   

Cal emprar genèrics o desdoblaments. Per exemple: 
modificar "soci” per “persona sòcia”, “aturat” per 
“persona en atur”, “usuari” per “persona usurària”, 
“associats” per “associats/ades”, “fi ll” per “fi ll/a”, 
“germà” per “germà/na”, “voluntaris” per “persones 
voluntàries”, “tècnics” per “personal tècnic”, “adults” 
per “persones adultes”, “perceptors” per “persones 
perceptores”, “treballadors” per “persones 
treballadores”, “subscriptors” per “subscriptors/ores”.  
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Per la seva banda, a efectes d’analitzar si incorporen la participació de grups de dones o feministes es 

realitza la següent pregunta: “En el disseny dels preus públics, hi ha espais de participació ciutadana que 

incorporin la veu de les dones o d’entitats feministes?” 

Aquest requisit podria quedar satisfet amb la participació d’espais de dones o feministes, com ara els 

Consells de Dones, o de Feminismes i LGTBI; o bé que en espais genèrics com les consultes online o el 

Consell de Ciutat s’incorpori l’enfocament de gènere i les necessitats de les dones. Amb tot, en 

l’elaboració dels preus públics 2018 no està previst cap espai de participació ciutadana on s’incorpori 

explícitament la veu de les dones o d’entitats feministes. Cal tenir en compte però, que segons el 

Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (2017), el desenvolupament de 

processos participatius no és preceptiu en el cas que ens ocupa, atès que els preus públics no queden 

regulats per ordenances ni reglaments municipals.1  

 

 

E. ANÀLISI D’IMPACTE DE GÈNERE 

 

E.1. DIAGNÒSTIC SOBRE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE SECTORS 

A la taula següent es mostren algunes de les diferències i desigualtats principals entre dones i homes a 

Barcelona, fent èmfasi en les desigualtats econòmiques:2 

 

Demografia La població barcelonina està integrada per un 52% de dones i un 48% d'homes. 

Viudetat Un 14,1% de dones són vídues, davant l’1,8% dels homes.  

Monoparentalitat Els homes representen el 18% de les persones adultes que viuen soles amb 

                                                             
1 “S'han d'impulsar de manera preceptiva processos participatius desenvolupats amb ocasió de l 'aprovació de: (...) 

d) Ordenances i  reglaments municipals de rellevància ciutadana especial. Quan es tracti d'una modificació puntual 
d'abast l imitat d'ordenances i  reglaments no serà preceptiu impulsar el procés participatiu”. Article 37 del 
Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, 2017. 
2 Font: Idescat i  IERMB, Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

1.3. Preus públics 
pels serveis 
prestats a les 
instal·lacions 
esportives 
municipals  
 

  X   

Cal emprar genèrics o desdoblaments. Per exemple: 
modificar “soci” per “persona sòcia”, “fi ll” per “fi ll/a”, 
“entrenador” per “entrenador/a”, “gestor” per “qui 
gestioni”, “usuaris” per “persones usuàries”, “abonats” 
per “persones abonades”, “veterans” per 
“veterans/es”, “nen” per “infant”, “monitor” per 
“monitor/a”, “federat” per “persona federada”, 
“petits” per “infants”, “discapacitats” per “persones 
amb discapacitat”, “aturats” per “persones a l’atur”, 
“beneficiari” per “persona beneficiària”, “adults” per  
“persones adultes”. 
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menors a càrrec; les dones representen el 82% d’aquests casos. 

Gent gran que viu 

sola 

Hi ha un 10,2% de dones de més de 65 anys que viuen soles i un 2,9% d’homes 

que es troben en aquesta situació. 

Salaris 

La mitjana salarial és de 1.656€ mensuals per als homes i 1.372€ per a les 

dones. Així, de mitjana, els homes cobren 284€ mensuals més, fet que implica 

que al llarg de l’any cobren 3.404€ més que elles. 

Pobresa 
El percentatge de dones que no rep cap ingrés és del 20,9%, xifra superior a la 

dels homes, que és del 16,5%. 

Risc de pobresa 

A Barcelona el 55% de les persones en situació de risc de pobresa són dones, 

mentre que el 45% són homes. Expressat d’altra forma, la taxa de risc de 

pobresa femenina és del 19,2% davant del 17,3% dels homes. 

Monoparentalitat i 

risc de pobresa 

El 40% de les persones que viuen en llars monoparentals es troben en situació 

de risc de pobresa, pràcticament el doble que la resta dels tipus de família. I el 

82% d’aquestes llars estan encapçalades per dones. 

Taxa d’activitat 
El 57,1% de les dones es declaren actives, pràcticament 10 punts percentuals 

per sota de la taxa d’activitat dels homes, que és del 66,6%.  

Desocupació 

Les dones tenen una taxa d’atur superior a la dels homes (13,5% i 11,7% 

respectivament). La desocupació per baixa voluntària (sovint vinculada a la 

criança d’infants) en el cas de les dones és d’un 16,9% i en el cas dels homes és 

tan baixa que no és representativa en termes estadístics.  

Temps de cures 
El 63,1% de les dones dedica 20 o més hores setmanals a les tasques de la llar, 

mentre que en els homes el percentatge és del 37,1%.  

 

Feta aquesta diagnosi general de la ciutat des de la perspectiva de gènere, a continuació es presenten 

les diagnosis sectorials dels àmbits d’actuació dels preus públics (participació, cultura, treball de la llar i 

la cura, espai urbà, etc.). A aquest efecte, s’ha usat la tipologia d’àmbits del Pla per la Justícia de Gènere 

2017-2020.   

 

Àmbit: Participació social, política i tecnològica 

Preus públics relacionats:  

1.1. Preus públics pels serveis prestats als Centres Cívics 
1.2. Preus públics pels serveis prestats a la resta d'equipaments socioculturals de districtes  
1.3. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals 
 

Diagnòstic de l’àmbit: 
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La participació, tant institucional com no institucional, és un espai generalment practicat i copat pels 

homes. Assentant-se en el privilegi derivat de la divisió sexual del treball, els homes tenen una dimensió 

pública molt més marcada. D’aquesta manera, es contribueix a sobrerepresentar la seva veu i les seves 

necessitats específiques. Derivada d’aquesta composició desigual s’ha generat una cultura masculina de 

la participació que invisibilitza la veu de les dones, que ja estan infrarepresentades de si mateixes als 

espais participatius.  

Quan es parla de participació social i política, cal tenir en compte la possibilitat de disposar de temps 

propi per dedicar a aquesta activitat i d’incidir en la presa de decisions de les organitzacions. A més dels 

obstacles estructurals i de funcionament dels espais polítics i socials, a l’hora de parlar de la participació 

de les dones també s’ha de tenir present la posició econòmica, així com els aspectes culturals i 

d’empoderament.  

Per tant, les dades confirmen una diferència en els nivells de participació entre dones i homes . Després 

de les eleccions de 2015, el consistori municipal es compon de 20 dones i 21 homes i té per primera 

vegada una alcaldessa, però no ha assolit aquesta paritat en el nivell gerencial.  

Pel que fa a la pertinença a associacions, trobem una afiliació superior d’homes que de dones . Els 

sectors on la participació entre homes i dones s’equilibra són les ONG, les associacions ecologistes i els 

comitès de solidaritat. En la resta de sectors de participació hi ha molts més homes que dones. La 

participació política i sindical segueix estant molt masculinitzada: la participació dels homes en sindicats, 

associacions professionals i associacions de veïnes i veïns és doble que la de les dones. A banda 

d’aquesta participació formal —que requereix una afiliació a l’entitat o l’organització— i que està molt 

masculinitzada, existeixen altres formes de participació en què les dones tenen molt més protagonisme.  

 

 

Àmbit: Treball domèstic, de cures i afectes 

Preus públics relacionats:  

1.2. Preus públics pels serveis prestats a la resta d'equipaments socioculturals de districtes  

Diagnòstic de l’àmbit: 

Quan parlem de treball domèstic, de cures i afectes  ens referim a activitats fonamentals de 

sosteniment, benestar i reproducció de la vida, i també de producció d’elements essencials per al seu 

manteniment (àpats, roba, estris...). 

Són treballs quotidians, sense els quals la vida no podria existir. Aquest conjunt de tasques ha estat 

realitzat tradicionalment per les dones , quasi en solitari, i no s’ha valorat socialment ni 

econòmicament. 

En l’actualitat, si bé els homes cada cop participen més en les tasques de la llar, ara com ara encara ho 

fan en unes proporcions molt inferiors a les dones. Concretament, dediquen gairebé dues hores diàries 

menys als treballs de la llar i de cures que les dones. 

Tot i el paper destacat de les dones en aquests treballs, les llars que poden els externalitzen, i fruit 

d’això s’han produït en les darreres dècades les cadenes globals de cures. El treball domèstic i de cures 

externalitzat és dut a terme principalment per dones, sovint migrades, i normalment en condicions de 
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precarietat i com a ocupació submergida. A la vegada, aquestes dones migrades han deixat familiars 

dependents en el país d’origen, sovint també a càrrec d’altres dones.  

Davant aquesta realitat, les administracions quasi no s’han fet càrrec de la provisió de serveis de cura en 

èpoques de bonança econòmica. Actualment, amb les retallades en sanitat, en educació, en 

dependència o en assistència a la vulnerabilitat, es transfereixen de nou cap a les llars part dels pocs 

serveis assumits. 

Per revertir aquesta tendència, calen polítiques públiques orientades a socialitzar i democratitzar la 

responsabilitat de les cures per eliminar-ne l’assumpció desproporcionada per part de les dones en el 

marc de la família. Cal que aquestes siguin assumides, doncs, per múltiples actors socials i econòmics: 

les famílies i els seus membres respectius (en corresponsabilitat entre dones i homes), les comunitats, 

les administracions públiques i les empreses. Alhora, cal promoure el reconeixement social de la seva 

centralitat en la vida col·lectiva. 

 

 

Àmbit: Ecologia i Espai Urbà 

Preus públics relacionats:  
1.1. Preus públics pels serveis prestats als Centres Cívics 
1.2. Preus públics pels serveis prestats a la resta d'equipaments socioculturals de districtes 
1.3. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals 
 

Diagnòstic de l’àmbit: 

Homes i dones viuen la ciutat de manera diferencial. Per exemple, pel que fa a l’ús dels serveis i 

equipaments municipals, les dones fan un ús elevat (per sobre del 75 %) de les botigues de barri de 

consum diari i d’establiments especialitzats, així com dels bancs i dels centres d’assistència primària 

(CAP). Les diferències més destacades respecte als homes es troben en l’ús d’equipaments i serveis 

vinculats a la cura d’infants i als esports . Mentre que els centres d’ensenyament obligatori, les llars 

d’infants i els parcs infantils són més utilitzats per les dones, els equipaments esportius i els 

equipaments d’oci i lleure són més utilitzats pels homes. Això encaixa amb els rols tradicionals de 

gènere i que deixen més temps per a l’oci als homes. En la valoració dels equipaments, però, no 

s’observen diferències significatives entre dones i homes; ambdós grups els valoren, majoritàriament, 

com a fàcilment accessibles.  

Així mateix, segons l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011, la 

valoració dels elements propis de l’espai públic a Barcelona (enllumenat, asfaltat, neteja del carrer, 

recollida d’escombraries, zones verdes, transport públic...) és pràcticament idèntica entre homes i 

dones: 6,8 en una escala del 0 al 10. El que més valoren les dones de l’entorn urbà és la tranquil·litat i la 

bona localització, mentre que l’element valorat més negativament és la contaminació.  

Més enllà dels usos de serveis i equipaments, també cal tenir en compte el paper que dones i homes 

poden tenir en les polítiques ecològiques de gestió de residus o de formes de consum responsable i 

redirigir aquestes polítiques partint dels diferents comportaments associats als tipus d’activitats que 

realitzem a la ciutat i a les nostres llars.  
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Àmbit: Cultura i memòria col·lectiva 

Preus públics relacionats:  

1.1. Preus públics pels serveis prestats als Centres Cívics  

1.2. Preus públics pels serveis prestats a la resta d'equipaments socioculturals de districtes 

Diagnòstic de l’àmbit: 

La cultura és el mecanisme a través del qual la societat plasma visions de la realitat de diverses formes 

(amb expressions artístiques, mitjançant les TIC o bé a través dels mitjans de comunicació), i ajuda 

d’aquesta manera a transformar, o per contra a reforçar, els imaginaris col·lectius.  

No obstant això, des de les administracions públiques no sempre s’ha desenvolupat una política 

cultural que promogués valors igualitaris. Sovint, la programació cultural ha respost més a una lògica de 

mercat que a una lògica del bé comú. Així, la cultura s’ha conceptualitzat des de paràmetres econòmics 

neoliberals, tant pel que fa a la producció com a la distribució i al consum de béns i serveis culturals. De 

la mateixa manera, en moltes ocasions la cultura ha respost a paràmetres androcèntrics. En aquest 

sentit, els imaginaris que s’han desprès d’aquest model cultural han tendit més a reforçar els estereotips 

de gènere que no pas a qüestionar-los. Tot i la manca de reconeixement de les dones en l’àmbit de la 

cultura, la participació de les dones en el consum cultural és majoritari. 

Un altre espai d’actuació dins d’aquest àmbit es el de la memòria col·lectiva. Per construir el present i 

no repetir els errors del passat cal conèixer la història. En el cas de les dones, la recuperació de la 

memòria històrica és especialment important perquè, com passa en la resta d’àmbits exposats, el paper 

de les dones ha estat invisibilitzat: no es coneixen les grans dones, el seu paper en el manteniment de 

la vida al llarg dels segles ha estat menystingut i les seves aportacions sempre s’han concebut com a 

secundàries. A la ciutat de Barcelona també cal posar-les en relleu i valorar-ne les aportacions.  

 

 

Àmbit: Salut, drets sexuals i reproductius  

Preus públics relacionats:  

1.3. Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions esportives municipals 
 

Diagnòstic de l’àmbit: 

A Barcelona les dones tenen una esperança de vida superior a la dels homes. Hi ha, a més, una relació 

entre el nivell de renda disponible i l’esperança de vida, així com, encara que més subtil, entre la renda 

disponible i la diferència quant a esperança de vida entre dones i homes. També existeix una relació 

molt evident entre el grau formatiu de les persones i la seva esperança de vida.  

Un factor determinant per a la percepció de la pròpia salut és la classe social. L’Enquesta de salut de 

Barcelona (2011) revela dues informacions clau: la primera és que les persones de classe desafavorida 

tenen pitjor valoració de la seva salut. La segona és que, sistemàticament en totes les classes socials, les 

dones valoren pitjor la seva salut que els homes.  

L’Estudi d’hàbits esportius escolars a Barcelona 2013, de l’Institut Barcelona Esports (IBE), posa de 

manifest que la pràctica esportiva segueix sent més freqüent entre els nois. Aquesta diferència 

s’accentua pel que fa a la participació en els jocs esport ius escolars, en què les noies representen poc 
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més d’un terç de les persones participants. Aquesta major pràctica de l’esport per part dels homes és 

extensible a totes les edats. Els homes segueixen mostrant taxes de participació més altes que les dones 

pel que fa a la pràctica d’activitats fisicoesportives.  

Fora de l’entorn escolar es produeix una segregació molt clara entre activitats gairebé exclusivament 

masculines i d’altres gairebé exclusivament femenines. Tot i així, són més les dones que participen en 

activitats tradicionalment masculines que els homes que ho fan en esports tradicionalment femenins. 

Això, sumat a una oferta d’activitats en què predominen les de caire masculí, significa que els homes 

participen majoritàriament en espais amb normes, comportaments, relacions i valors socialment 

associats a la masculinitat, mentre que les dones ho fan, en la majoria dels casos, en entorns paritaris.   

 

 

 

E.2. ANÀLISI DE LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PROJECTES 

 

Per a cada un dels projectes de preus públics, a continuació es recullen els continguts que resulten més 

pertinents per ser valorats des de la perspectiva de gènere i que posteriorment seran analitzats.   

 

1.1. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS ALS CENTRES CÍVICS 
 

-Els cursos i tallers marcats amb una (a) són objecte de reducció del 50 % per a persones residents al 
municipi i que es trobin en situació d’atur. 
 
-El preu de taller familiar dóna dret a la inscripció d’una persona adulta i un màxim de 2 infants.  
-Projectes de suport a la dinamització territorial,  potenciant les activitats i els cicles formatius realitzats 
per associacions i entitats vinculades a projectes socials 0,88 euros/hora.  
 
-Estan  exemptes de pagament les entitats d’àmbit territorial, amb caràcter marcadament social i 
cultural, sense afany de lucre, que realitzin activitats d’indubtable interès ciutadà per als veïns i veïnes de 
l’Eixample (AVV; esplais infantils i juvenils...).  
 
-Tallers bàsics adreçats, específicament, a ciutadans del territori més proper al centre Cívic amb unes 
característiques d’espai perifèric i renda per sota de la mitjana de la ciutat, i amb escassos interessos i 
expectatives respecte de l’oferta del centre Cívic.  

adreçat a gent gran 2,66 euros/hora (a) 
adreçat a adolescents/joves 2,66 euros/hora (a) 

adreçat a infants 2,66 euros/hora (a) 
 

-Els tallers familiars són una oferta de qualitat adreçada a la unitat familiar per a promoure la cohesió i 
la realització de l’activitat conjuntament.  

 
-La inscripció als dos tallers de la categoria conciliació familiar (un per l’adult i l’altre per l’infant en el 
mateix dia i hora) tindrà un descompte del 15%. 
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-L’import dels tallers adreçats a la gent gran es calcularà amb el preu d’interès públic-social amb un 15% 
de descompte. 
 
-Alguns cursos tindran un descompte del 15% per a socis del TR3SC. 

 

d’interès públic-social 2,42 euros/hora               
d’interès territorial i públic 1,65 euros/hora 
 

-Són d’aplicació a les tarifes de les activitats de difusió cultural: espectacles les següents reduccions del 
preu: 

 reducció del 50% per persones residents en situació d'atur.  
 reducció del 15% per persones membres de famílies nombroses i monoparentals.  

 reducció del 70% per persones membres de famílies perceptores del PIRMI.  
 Entrada gratuïta pels menors de 6 anys. 

 
-Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període 
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.  
 
 
1.2. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LA RESTA D’EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE 
DISTRICTES 
-Projectes de suport a la dinamització territorial, potenciant les activitats i els cicles formatius realitzats 
per associacions i entitats vinculades a projectes socials: 0,88 euros/hora. 
 

Tarifa general 11,33 euros/hora 

Taifa Rosa Gratuïta 3,77 euros/hora 
Tarifa Rosa Reduïda 7,52 euros/hora 

 

Inscripció família trimestral- 1 sessió de 2 
hores setmanals 

3,65 € /sessió 

Inscripció família  trimestral- famílies 
nombroses i/o monomarentals -1 sessió 
de 2 hores setmanals 

2,73 € /sessió 

Cessió espai familiar per a grups de 
criança - sessió 2 hores  

30 €/sessió 

 
-Les famílies nombroses i/o monoparentals tindran un descompte del 25% sobre el preu de la inscripció 
trimestral                                                                                                                                                                                                           

Entrada individual 1,43 €/dia 

Entrada famílies nombroses i 
monomarentals 0,64€/persona/dia 

Menors d'un any Gratuït 
Majors de 65 anys Gratuït 

Entrada per a grups < 15 anys 1,06 €/persona/dia 
Abonament 10 entrades 8,12€/abonament 

 
-El segon fill tindrà un 15% de descompte. 
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-A partir del tercer fill inclòs, tindrà un 25% de descompte. 
 
-Per cada taller es reservaran quatre places (dues per usuaris de targeta rosa gratuïta i dues per usuaris 
de targeta rosa reduïda). 
 
-Les famílies amb ingressos inferiors a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) tindran el servei gratuït. 

 
-Queden exemptes de pagament de quota de cessió de sala les entitats, associacions, grups i col·lectius 
del Districte sense ànim de lucre que sol·licitin les sales per activitats obertes en horari d’obertura.  
 
-Els tallers organitzats per associacions i/o voluntaris no es regiran pels preus públics. 
 
-S’aplicarà un 50 % de reducció del preu de visita comentada a joves de 12 a 18 anys, estudiants, titulars 
del carnet jove, famílies monoparentals i nombroses i grups de 10 persones o més. 
 
-S’aplicarà la gratuïtat de visita comentada a menors de 12 anys, personal docent, majors de 65  anys, 
aturats i perceptors del PIRMI. 

  
-Exempció de pagament de la cessió d'espais: les administracions públiques, els partits polítics en període 
electoral, els actes i reunions de sindicats de treballadors.  
 
-Reducció per a titulars de carnet del Consorci de Biblioteques de Barcelona, socis del RAAC, socis 
d’ABACUS i Club de subscriptors de La Vanguardia: 0,82€. 
 
-Reducció per persones membres de famílies nombroses i monoparentals, de 0,82€. 
 
-Entrada gratuïta pels menors de 2 anys. 

 

 

 

1.3. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
El servei marcat amb una (a) indica que per a persones en situació d'atur, residents a Barcelona, aquesta 
tarifa tindrà una reducció del 50% . 
 

Targeta rosa / gent gran 37,98 € 
Targeta rosa temporal (3 dies setmana) 28,09 € 

Familiar: 2 membres adults parella   90,59 € 
Familiar: parella i fills menors de 16 anys 104,86 € 
 
Drets d´inscripció abonament aturat, familiar i monoparental 
 
1.2. Quotes mensuals d'abonament   

     * Menors de 6 anys gratuït 
     *De 6 a 15 anys 16,45 € 

     *Més de 16 anys Premium  (a) 41,65 € 
     * Quota abonament familiar 84,65 € 

     * Quota abonament monoparental 42,30 € 
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     *Majors de 65 anys / targeta rosa reduïda 24,60 € 
     *Posseïdors de targeta rosa  12,33 € 
     *A partir del 3r membre de la mateixa família 24,50 € 

 
2.1. Entrenaments equips femenins (totes les categories) i categories 
inferiors (fins a juvenil inclòs) - preu/hora/grup   

30,72 € 

2.3. Competicions equips femenins (totes les categories) i categories 
inferiors (fins a juvenil inclòs) - preu/hora 

61,44 € 

 

Quota família (2 pares + nens < 16 anys)  83,79 € 
 
Dona +45   33,79 € 

FIT90  33,79 € 
Programa maternal 2018 

Preparació física pre-part i post part 2d/set 1h  35,81 € 
Servei mainadera, 5 tiquets 25,10 € 

 
3r familiar i posteriors 35,09 € 

 
Matronatació  - 1 dia per setmana  17,17 €  
 

Embarassades 28,71 € 
 

Natació pare o mare i fill de 2 a 4 anys 117,92 € 
 
Tarja rosa discapacitats tot accés  31,05 € 

 
Escoles de discapacitats 1d/set preu mensual 19,91 € 

 
Competició (inferiors/femení) hores 77,17 € 

 
1 Pista Escola/IES/Femení/Gent Jove (18-25 anys) matí/migdia 19,63 € 
 

 

 

A continuació es plantegen diversos aspectes generals a considerar a partir de les seccions 

identificades com a més rellevants des de la perspectiva de gènere:  

 El document de preus públics d’equipaments de districtes i instal·lacions esportives municipals no 

inclou un emmarcament ni vinculació explícita amb objectius programàtics, per la qual cosa no 

conté objectius vinculats explícitament amb la igualtat de dones i homes.  

 

 Cap dels preus públics conté mesures adreçades explícitament a contribuir a la igualtat  de dones i 

homes. 

 



 
 
 
Departament de Transversalitat de Gènere – CIRD 
Gerència de Recursos 
 

19 
 

 Diverses mesures que no semblen tenir una “motivació de gènere”, poden tenir un efecte positiu 

en la redistribució de recursos entre homes i dones, com es veurà a la secció “Previsió de 

Resultats”. No obstant, moltes d’elles no estan esteses al conjunt dels preus públics. Per exemple, si 

bé es destaca com a positiva l’existència de preus reduïts per a equips femenins, això només està 

inclòs en 2 de les 96 instal·lacions esportives.  

 

 La majoria de continguts pertinents des de la perspectiva de gènere es concentren en els supòsits 

d’exempció i bonificació/reducció al pagament del preu públic. D’entre aquests supòsits, els més 

freqüents són la situació de desocupació, la manca de capacitat econòmica, ser major de 65 anys, 

ser titular de targeta rosa, i ser família nombrosa o monoparental.   

 

A continuació es presenta una síntesi de la valoració de l’impacte de gènere , centrada en les 

preguntes: 

 

 Visibilitza diferències? És a dir, el text del preu públic posa de relleu, de forma explícita o implícita, 

que s’han tingut en consideració les diferències que es donen en la realitat d’homes i dones? 

 

 Visibilitza desigualtats? És a dir, parteix de la base que les diferències visibilitzades suposen 

desigualtats en la presència de dones i homes, l’accés a recursos, la capacitat de decisió, la 

reproducció d’estereotips socials de gènere, etc.? 

 

 Fa propostes o conté elements i previsions que contribueixen a revertir aquestes desigualtats? 

 

 

A la hora de donar resposta a aquestes preguntes el primer que s’ha d’anotar és que no existeix una 

homogeneïtat en el conjunt de preus públics objecte de l’anàlisi. Per això, no es pot donar una 

resposta afirmativa o negativa que sigui global i categòrica, doncs cal matisar les diverses situacions 

existents. Atès el gran volum i grau de detall dels preus públics, l’anàlisi posarà l’accent en aquells 

aspectes més pertinents des de la perspectiva de gènere: les exempcions i reduccions de preus.  

A aquest efecte, cal tenir en consideració que els textos dels diferents preus públics no identifiquen 

explícitament l’existència de diferències i desigualtats en clau de gènere. No obstant, algunes de les 

mesures adoptades (ex: exempcions a famílies monoparentals) contribueixen a revertir desigualtats de 

gènere, i en aquests casos s’ha valorat que implícitament contribueixen a visibilitzar diferències i 

desigualtats. 

Aquest exercici es du a terme per cada gran tipus de preu públic: de centres cívics, d’altres equipaments 

socioculturals i d’instal·lacions esportives. A continuació es mostren les taules que sintetitzen el tipus 

d’exempció o reducció aplicat en cada cas.  
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1.1. Centres Cívics (57)

Atur Taller familiar Gent gran Conciliació familiar Família monoparental Renda Família nombrosa Targeta Rosa Discapacitat

Ciutat Vella 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers
NO NO NO NO NO NO NO NO

Eixample 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

NO NO NO NO NO NO NO

Sants-Montjuïc 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ en la meitat dels 

casos, però no 

especifica quantes 

persones adultes

NO NO NO NO NO NO NO

Les Corts 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però només una 

persona adulta

NO (però en un 

centre cívic, sí)

NO (però en un 

centre cívic, sí)
NO NO NO NO NO

Sarrià-Sant Gervasi 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però només una 

persona adulta

SÍ, però només en 

cursos i  tallers
NO NO NO NO NO NO

Gràcia 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

SÍ en un centre cívic, 

però només per ús 

d'espais

NO NO NO NO NO NO

Horta-Guinardó 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

SÍ, però només en 

cursos i  tallers
NO NO NO NO NO NO

Nou Barris 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però només una 

persona adulta
NO NO NO NO NO NO NO

Sant Andreu SÍ

SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

SÍ, però només en 

cursos i  tallers
NO SÍ

SÍ, però només 

per espectacles
SÍ NO NO

Sant Martí 
SÍ, però només en 

cursos i  tallers
NO

SÍ, però només en 

cursos i  tallers
NO NO NO NO NO NO
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1.2. Resta d'equipaments socioculturals (77)

Atur Taller familiar Gent gran Família monoparental Renda Família nombrosa Targeta Rosa Grup criança

Casals de barri
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

Casals de gent gran SÍ
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

Casals de joves

Casals de gent gran SÍ
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

Casals infantils

Espai 0-3 SÍ SÍ SÍ

Activitats estiu SÍ SÍ SÍ

Ludoteques

Programes gent gran SÍ

Espai musical

Punt multimèdia
SÍ, però només en 

cursos i  tallers

SÍ, però només en 

cursos i  tallers

Ludoteques

Casals de gent gran SÍ SÍ

Casals de joves

Espai adolescents

Ateneu fabricació

Sala seu districte

Casals de barri SÍ
SÍ, però només una 

persona adulta
SÍ SÍ

Casals de gent gran SÍ SÍ

Espais infantils SÍ

Espai jove SÍ

Casals infantils
SÍ, però només una 

persona adulta

Ciutat Vella 

Eixample 

Sants-Montjuïc 

Les Corts 

Sarrià-Sant Gervasi 
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Casals infantils

Casals de joves SÍ

Espai gent gran SÍ SÍ

Activitats infantils estiu SÍ SÍ SÍ

Casals de gent gran
SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

SÍ SÍ

Casals infantils 
SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

Ludoteques
SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

Casals de joves

Casals de barri

Espai jove

Ateneu fabricació

Ateneu Nou Barris

Casals de barri

Casal de barri Congrés-Indians SÍ

SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

SÍ SÍ SÍ SÍ

Centres interpretació SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Espai Josep Bota

Centre cultura popular SÍ SÍ SÍ SÍ

Sant Andreu Teatre
SÍ, però no especifica 

quantes persones 

adultes

SÍ SÍ SÍ

Espai Jove Garcilaso SÍ SÍ SÍ SÍ

Casals gent gran SÍ SÍ

Casals infantils SÍ SÍ SÍ SÍ

Casals infantils

Ludoteques

Casals gent gran SÍ SÍ

Nou Barris 

Sant Andreu 

Sant Martí 

Horta-Guinardó 

Gràcia 
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1.3. Instal·lacions esportives (96)

Atur
Abonament

 familiar
Gent gran

Família 

monoparental

Família 

nombrosa
Targeta Rosa Discapacitat

Maternal/

embarassades
Equips femenins

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres 

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres 
SÍ, en alguns 

casos

SÍ, en alguns 

casos

SÍ, en alguns 

casos

SÍ, en alguns 

casos
SÍ

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres 

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres SÍ
SÍ, en alguns 

casos

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres 

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres SÍ SÍ SÍ
SÍ, en alguns 

casos

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres 

CEM SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres 

CEM SÍ SÍ
SÍ, en alguns 

casos
SÍ SÍ SÍ SÍ

Altres SÍ

Ciutat Vella 

Horta-Guinardó 

Nou Barris 

Sant Andreu 

Sant Martí 

Eixample 

Sants-Montjuïc 

Les Corts 

Sarrià-St. Gervasi 

Gràcia 
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Com a comentari general, s’assenyala que els centres cívics i els centres esportius municipals (CEM) són 

els equipaments que presenten major homogeneïtat pel que fa a la tipologia de reduccions de preus que 

resulten pertinents al gènere.   

Respecte a la quantitat de reduccions aplicades, destaquen els centres esportius municipals, que en la 

majoria de casos presenten 5 o 6 supòsits de reducció de preus  . Per contra, la menor quantitat de 

reduccions es troba en la secció “Resta d’equipaments socioculturals”, on la majoria inclouen una o cap 

reducció pertinent des de la perspectiva de gènere. 

 

1.1. Centres Cívics 

S’aprecia una relativa homogeneïtat entre districtes respecte a la quantitat i tipologia de reduccions de 

preus que s’apliquen. A la majoria de districtes s’apliquen entre 2 i 3 tipus de reduccions que resulten 

pertinents des de la perspectiva de gènere, essent les més freqüents les relatives a la situació d’atur, 

per a famílies i per a gent gran.  Respecte a la reducció de preu per motiu d’atur, cal matisar que només 

opera en els cursos i tallers. En relació a les reduccions per a famílies destaca la figura dels “tallers 

familiars”, que si bé ja existien en alguns centres cívics, el proper any 2018 es generalitzaran. No 

obstant, en alguns casos només cobreix una persona adulta o bé no s’especifica el número.  

Altres tipus de reduccions que s’apliquen, en menor mesura, són per a famílies monoparentals, famílies 

nombroses i per motiu de renda.  

Entre els districtes, destaca el de Sant Andreu, on s’apliquen fins a 6 tipus diferents de reduccions.  

A més dels tipus de reduccions que actualment s’apliquen, hi ha d’altres que serien susceptibles de ser 

aplicats, tal com es fa en alguns preus públics de sectors. Entre ells, reduccions per conciliació familiar, 

targeta rosa, discapacitat, derivació de serveis socials, situacions de dependència, ser membre de casal 

de gent gran, etc. 

1.2. Resta d’equipaments socioculturals 

Es posa de manifest una relativa heterogeneïtat de quantitat i tipologia de reduccions de preus que, 

en part, pot ser explicable per la diversitat d’equipaments inclosos en aquesta secció.   

La majoria d’equipaments apliquen una o cap reducció que s’estimi rellevant des de la perspectiva de 

gènere. El tipus de reducció més aplicat és per targeta rosa, seguit d’atur, família monoparental i família 

nombrosa. En menor mesura, també s’apliquen reduccions per a  gent gran, per a famílies i en funció de 

la renda.  

Predomina una gran disparitat en l’aplicació de reduccions entre districtes. De nou destaca el de Sant 

Andreu, on s’apliquen fins a 7 tipus diferents de reduccions, i on la majoria dels equipaments n’inclouen 

4 o més tipus.  A continuació es troben els districtes d’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, on s’apliquen una 

mitjana de 2 tipus de reduccions.  
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Com succeïa amb els preus de centres cívics, a més dels tipus de reduccions que actualment s’apliquen, 

hi ha altres tipus que serien susceptibles de ser aplicats, tal com es fa en alguns preus públics de sectors. 

Entre ells: reduccions per conciliació familiar, discapacitat, derivació de serveis socials, situacions de 

dependència, etc. 

1.3. Instal·lacions esportives municipals 

A efectes descriptius es distingirà entre els centres esportius municipals i la resta d’instal·lacions.  

Els centres esportius municipals presenten força homogeneïtat respecte la quantitat i tipologia de 

reduccions de preus que s’estimen pertinents des de la perspectiva de gènere.  La majoria presenten 5 o 

6 supòsits de reducció de preus; essent els més freqüents els de situació d’atur, abonament familiar, 

gent gran, família monoparental, família nombrosa i targeta rosa.  

Per la seva rellevància en temàtica de gènere, es destaca que les reduccions per a famílies 

monoparentals s’aplicaran a tots els CEM des de 2018, en la tarifa de l’abonament general al centre. 

També s’amplia el nombre de CEM que ofereixen tarifes familiars, passant del 92,3% el 2017 al 94,8% el 

2018.3  

En relació a la resta d’instal·lacions, els preus públics presenten una gran diversitat. En la meitat dels 

casos no inclouen cap reducció de preu pertinent des de la perspectiva de gènere. No obstant, en alguns 

equipaments es troben diverses modalitats, incloent algunes que cal subratllar positivament com la 

reducció per la participació d’equips esportius femenins (entrenaments i competicions).  

A diferència dels altres dos tipus de preus (centres cívics i resta d’equipaments socioculturals) en aquest 

cas tots els districtes mostren un comportament similar.  

Finalment, també en aquest cas existeixen altres tipus de reduccions que no es troben incloses de forma 

explícita. Són les reduccions per motiu de renda, la conciliació familiar, la derivació de serveis socials, 

situacions de dependència, pertinença a casal de gent gran, etc.  

 

E.3. PREVISIÓ DE RESULTATS 

L'avaluació d'impacte de gènere pretén fer visible que les normes i polítiques públiques no són neutres 

al gènere i que poden tenir un impacte diferent en dones i homes, tot i que aquesta conseqüència no 

estigués prevista ni es desitgés. Sovint es considera que les normes són neutres respecte al gènere 

perquè s'han dissenyat pensant en el benefici de la població en el seu conjunt i, per tant, de forma igual 

per a totes les persones, sense fer distincions entre dones i homes. No obstant, tractar igual a qui 

parteix d'una situació de desigualtat equival, a la pràctica, a la perpetuació de tals desigualtats, que és el 

que ocorre si no es tenen en compte les desigualtats de gènere existents en la posició econòmica, 

política i social de dones i homes. Per això, precisament, les polítiques pensades cap a la població en 

general no solen ser neutres, sinó cegues pel que fa al gènere  (Emakunde, 2013).  

                                                             
3 Proposta de tarifes 2018 de les Instal·lacions Esportives Municipals de Barcelona . Institut Barcelona Esports (IBE) 
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Sota aquest enfocament, els aspectes que es tenen en compte per a l’estimació dels resultats de 

l’aplicació dels preus públics són els següents: 

 Presència de dones i homes en l’àmbit d’actuació. 

 Accés als recursos (esfera econòmica/material).  Esforç econòmic i divisió sexual del treball. 

 Normes socials i valors (esfera ideològica/cultural). Promoció de comportaments, rols i models 

d’organització social i familiar que són premiats/gravats. 

 Contribució a objectius del Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. 

En primer lloc, resulta pertinent un comentari sobre la variació quantitativa dels preus públics. En 

aquest sentit es constata que els preus públics per a l’any 2018 no han experimentat una variació 

substancial respecte als preus públics per a l’any 2017, essent en molts casos els mateixos. Les 

variacions existents es centren en els preus públics d’instal·lacions esportives municipals amb 

increments que en diversos casos es situen entorn un 2%. Aquest increment es correspon amb 

l’increment de 2% de l’IPC (IPC general interanual a Catalunya entre agost de 2016 i agost de 2017) i 

s’ajusten a les Directrius i procediments per definir els preus públics pel 2018 elaborades per la Direcció 

de Pressupostos i Política Fiscal, de l’Ajuntament de Barcelona.    

En relació a aquest aspecte, i per contextualitzar el marge de maniobra per a la modificació de preus, 

s’ha de considerar que existeixen limitacions pressupostàries derivades de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004). Tal i com s’estableix en el seu article 44, “l’import dels 

preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat”. I si bé per motius socials es 

poden fixar preus públics per sota d’aquest límit, “en aquests casos haurà de consignar-se en els 

pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant”.  

Un altre dels aspectes generals a destacar és la manca de disponibilitat de dades desagregades per 

sexe de les persones pagadores dels preus públics de cada servei. Això dificulta la previsió de resultats 

quantitatius de la proposta de preus públics 2018, pel que fa a conèixer qui paga i com es 

redistribueixen els recursos  entre homes i dones. Per a poder realitzar una adequada previsió caldria 

poder disposar d’una major quantitat de dades desagregades per sexe (i també per capacitat 

econòmica, situació de discapacitat, tinença de persones a càrrec, etc. ) relatives als preus públics 

regulats: centres cívics, casals de joves, casals infantils, espais i casals de gent gran, ludoteques, centres 

culturals, centres de barri, instal·lacions esportives, etc.  

A continuació es detallen les dades que, desagregades per sexe, serien necessàries per a poder realitzar 

una exhaustiva anàlisi de preus públics, així com la seva disponibilitat a efectes d’aquest informe: 

 

 



 
 
 
Departament de Transversalitat de Gènere – CIRD 
Gerència de Recursos 
 

27 
 

 

DADES NECESSÀRIES DISPONIBLES

Centres cívics

1. Participants en cursos i tallers   Sí

     1.a.Participants a qui s'ha aplicat reducció per atur -

2. Persones que han llogat sales, aules o espais -

3. Persones que han llogat material, infraestructures o serveis -

4. Participants en casals infantils anuals, nadal o setmana santa -

5. Assistents a espectacles -

Casals de barri

6. Participants en cursos i tallers Parcialment

     6.a.Reducció per atur, famílies nombroses, monoparentals, etc. Parcialment

7. Persones que han llogat sales, aules o espais -

8. Assistents a espectacles -

     6.a.Reducció per atur, famílies nombroses, monoparentals, etc. -

Espais i casals de gent gran

9. Persones associades Sí

10. Participants en cursos i tallers -

     10.a.Participants a qui s'ha aplicat reducció per targeta rosa -

Casals de joves

11. Participants en cursos i tallers -

12. Persones que han llogat sales, aules o espais -

13. Persones que han llogat material, infraestructures o serveis -

Casals infantils

14. Persones associades Parcialment

15. Entrades puntuals -

16. Abonaments 10 sessions -

17. Participants en cursos i tallers -

18. Recollida infants -

Espais familiars

19. Inscripció trimestral Parcialment

     19.a.Famílies nombroses i/o monomarentals -

20. Grups de criança -

     20.a.Famílies nombroses i/o monomarentals -

Activitats d'estiu

21.Participants Sí

     21.a.Famílies nombroses i/o monomarentals -

     21.b.Majors de 65 anys -

Ludoteques

22. Persones associades Parcialment

23. Participants en cursos i tallers -

Centres culturals

24. Participants en cursos i tallers -

     24.a.Reducció per atur, famílies nombroses, monoparentals, etc. -

25. Assistents a espectacles -

     25.a.Reducció per atur, famílies nombroses, monoparentals, etc. -

26. Persones que han llogat sales, aules o espais -

Centres esportius municipals

27. Inscripcions -

28. Abonaments Sí

29. Entrades ocasionals -

30. Cursos, entrenador/a personal -

31. Lloguer d'espais -

32. Lloguer de material o infraestructures -

33. Altres serveis -

En tots els casos, desagregar per clubs esportius masculins i femenins -

En tots els casos: descompte per targeta rosa, família nombrosa, etc. -
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Els subjectes pagadors de diversos preus públics poden ser tant persones físiques com persones 

jurídiques (empreses, associacions, entitats, companyies teatrals, grups de música, etc.) amb la 

consegüent dificultat afegida per a l’obtenció d’informació desagregada per sexe de les persones 

membres i l’eventual impacte en les relacions de gènere.  A efectes d’aquest informe, només es 

contemplen dades de persones físiques, amb l’excepció de clubs esportius femenins i masculins, dels 

que sí interessa disposar de dades. 

Com s’observa, només s’ha pogut disposar d’una part de les dades (ja sigui perquè no existeixen o 

perquè no estan compilades i explotades). Quant a aquesta disponibilitat, l’expressió “parcialment” 

refereix a casos on només s’ha obtingut informació d’alguns dels districtes o bé dades orientatives (ex: 

no s’ha tingut accés a dades d’espais familiars vinculats a casals infantils però es disposa de dades 

d’espais familiars vinculats a escoles bressol).  

De les dades disponibles, com a comentari general cal destacar que les dones participen en major 

proporció dels equipaments de districte; amb l’excepció de les activitats infantils/juvenils, 

especialment les esportives. Pel que fa als centres esportius municipals, el percentatge d’abonaments 

és d’un 50,9% de dones i un 49,1% d’homes. A continuació es desglossen per tipologia d’equipaments i 

activitats: 

 

 Dones Homes Diferencial 
dones 

Persones inscrites a cursos i tallers de Centres Cívics 81,3% 18,7% +62 

Persones usuàries de casals i espais de gent gran 68,1% 31,8% +36 

Persones usuàries d’espais familiars en escoles bressol 82,9% 17,1% +66 

Persones matriculades a casal de barri La Vinya (Sants-Montjuïc) 72,9% 27,1% +46 

Participants a casal de barri Prosperitat (Nou Barris) 76,0% 24,0% +52 

Participants a tallers de casal de barri Folch i Torres (Ciutat Vella) 85,2% 14,7% +70 

    -Beques per atur 83,3% 16,6% +67 

Infants i joves Campanya Vacances Estiu (casals, colònies, campus...)   45,6% 54,4% -9 

    -Activitats esportives 39,5% 60,4% -21 

    -Resta d’activitats 48,8% 51,2% -2 

Ludoteques districte Sant Martí 47,6% 52,3% -5 

Casal Infantil El Drac (Sant Martí) 44,2% 55,7% -11 

Persones abonades als Centres Esportius Municipals 50,9% 49,1% +2 

 

Malgrat l’absència de molts dels indicadors desagregats per sexe, la disposició d’algunes dades de 

context permeten fer inferència i estimacions de resultats. En particular, a continuació es comenta 

l’efecte que poden tenir les exempcions i reduccions de preus públics per motiu de: 
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 desocupació 

 capacitat econòmica i pobresa 

 Targeta Rosa (gent gran o discapacitat, amb pocs recursos econòmics) 

 monoparentalitat 

 discapacitat  

 gent gran 

 equips femenins 

 

Dels diferents supòsits de reducció de preus públics, el més generalitzat és el relatiu a la situació de 

desocupació. Cal destacar que de les persones desocupades a Barcelona el 54% són dones. Les dades 

dels darrers anys confirmen que “a mesura que s’ha consolidat el canvi de cicle econòmic, l’atur ha 

adquirit un perfil cada cop més femení”.4 Atenent a aquesta situació, la inclusió generalitzada de 

descomptes de preus públics per motiu d’atur pot contribuir a facilitar l’accés de les dones a 

equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals.   

Quant a les dades referents a capacitat econòmica i pobresa, es destaca que a Barcelona la mitjana 

salarial és de 1.656€ mensuals per als homes i 1.372€ per a les dones. Així, de mitjana, els homes cobren 

284€ mensuals més. D’altra banda, el 55% de les persones en situació de risc de pobresa són dones. 5 Per 

això, la inclusió de supòsits de reducció de preus públics per motiu de capacitat econòmica  (ex: ser 

persona perceptora de PIRMI, tenir renda per sota de la mitjana de la ciutat, etc. ) té un potencial 

efecte positiu en l’accés de les dones als serveis i recursos municipals.  

Un altre exemple de disponibilitat de dades de context que permet fer inferències de resultats és el de 

persones beneficiàries de la Targeta Rosa6. Disposar de Targeta Rosa constitueix un supòsit de reducció 

de diversos preus públics i té un potencial efecte positiu en la redistribució entre homes i dones pel 

que fa a recursos i l’accés a serveis municipals.  Això, en base a les dades sobre característiques del perfil 

de la població beneficiària, que constaten que hi ha més dones amb Targeta Rosa que homes (+5,5 

punts percentuals). En concret, el 49,8% de les dones tenen Targeta Rosa (20,6% gratuïta i 29,2% 

reduïda) mentre que els homes en disposen en un percentatge del 44,3% (18,8% gratuïta i 25,5% 

reduïda).7 

Per la seva banda, diversos preus públics inclouen reduccions per a les famílies monoparentals. Tenint el 

compte que el 82% de les llars monoparentals estan encapçalades per dones8, la reducció per 

monoparentalitat tindrà un efecte positiu en l’accés de les dones als equipaments de districte i 

instal·lacions esportives municipals. 

A més, uns pocs preus públics (cinc instal·lacions esportives) inclouen reduccions o bonificacions 

explícites relacionades amb situacions de discapacitat. En relació a això, s’ha de tenir present que de les 

                                                             
4 http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonaeconomia/ca/mercat-de-treball/atur/evolucio-de-latur-registrat 
5 Idescat i  IERMB, Enquesta de condicions de vida i  hàbits de la població de Catalunya, 2011. 
6 La Targeta Rosa és un servei de caràcter social impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a l’abast de totes aquelles 
persones majors de 60 anys o amb una discapacitat igual o superior del 33% acreditada i amb pocs recursos 
econòmics. http://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/ca/que-es-targeta-rosa 
7 Departament d’Estadística (Gabinet Tècnic de Programació). Informe anual sobre la Targeta Rosa, febrer 2017. 
8 Idescat i  IERMB, Enquesta de condicions de vida i  hàbits de la població de Catalunya, 2011. 

http://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/ca/que-es-targeta-rosa
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persones amb reconeixement legal de discapacitat a Barcelona, el 53,7% són dones9. Per tant, la inclusió 

de la discapacitat com a supòsit per a la reducció dels preus públics tindria un efecte redistribuidor a 

favor de les dones.  

La consideració de l’edat per sobre els 65 anys (recollida explícitament en 4 equipaments) també és un 

dels elements que pot tenir un efecte diferencial positiu per a les dones , atès que el 60,1% de les 

persones majors de 65 anys que viuen a Barcelona són dones.10  

Finalment, cal fer esment als preus reduïts per a equips esportius femenins, si bé només queda recollida 

explícitament en dos dels equipaments esportius (el Camp Municipal de Rugbi La Foixarda i el Complex 

Esportiu Municipal de la Mar Bella). D’entrada, cal dir que la gran majoria dels clubs catalans són mixtos, 

és a dir, tenen homes i dones. Existeix un 8,6% de clubs que són exclusivament d’homes i un 2,1% 

exclusivament de dones.11 D’altra banda,  cal considerar que les dones fan esport durant el seu temps de 

lleure majoritàriament fora de clubs i entitats, i esdevenen un percentatge lleugerament superior als 

homes en l’abonament a les instal·lacions esportives municipals.12 En concret, hi ha registrades un 

50,9% de dones davant un 49,1% d’homes abonats als CEM. No obstant, en les activitats infantils i 

juvenils de la Campanya de Vacances d’Estiu, el 60,4% de participants són homes. Per això, “la paritat 

encara no és una realitat en l’esport, de manera que dia a dia, homes i dones, esportistes, 

l’Administració Pública, entitats, associacions i clubs hem de continuar treballant per promoure cada 

vegada més l’esport entre les dones” (Ajuntament de Barcelona, 2017).13 Atenent a aquesta necessitat, 

cal destacar positivament la inclusió de preus bonificats per a la pràctica de l’esport (entrenaments i 

competicions) per part d’equips femenins.  

Un cop vistos els possibles efectes en relació a l’accés als serveis i recursos, cal fer esment als possibles 

efectes vinculats a les normes socials i valors. En aquest àmbit, un dels resultats negatius esperats del 

conjunt dels preus públics és la perpetuació de l’imaginari androcèntric, que situa els homes com a 

referents en l’accés a recursos i serveis. És constant la referència a la figura masculina en la descripció 

de les persones obligades al pagament dels preus públics i el derivat ús de béns i serveis municipals. Això 

es fa palès en l’ús del masculí genèric en les expressions com els ciutadans, els usuaris, els beneficiaris, 

els treballadors, els associats, els titular, els posseïdors, etc. 

D’altra banda, l’enfocament d’alguns serveis poden contribuir a reproduir estereotips de gènere 

vinculats a l’àmbit de les cures. En particular, associant les tasques de cura exclusivament amb les 

dones. Així per exemple, existeixen alguns serveis associats a la maternitat i dones cuidadores (“servei 

de mainadera”) però cap associat explícitament a la paternitat o la promoció de la cura per part dels 

homes.  

Finalment, respecte a la vinculació amb objectius del Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020, cal 

assenyalar que el conjunt dels preus públics no exposen explícitament els objectius o motivacions del 

servei. De forma excepcional, els quatre centres cívics de Les Corts exposen que: “Els tallers familiars 

                                                             
9 www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/discapacitats/a2015/t101.htm 
10 Padró municipal d'habitants. Idescat, 2016. 
11 Els clubs esportius a Catalunya. Consell Català de l’Esport, 2010.   
12 http://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/ca/esport-femeni.html 
13 ídem 
 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/discapacitats/a2015/t101.htm
http://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/ca/esport-femeni.html
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són una oferta de qualitat adreçada a la unitat familiar per a promoure la cohesió i la realització de 

l’activitat conjuntament.”  

Per tant, es posa de manifest una generalitzada absència de vinculació explícita amb objectius 

d’igualtat de gènere (ex: corresponsabilitat de dones i homes), cosa que fa esperar una invisibilització 

d’aquestes desigualtats en els diferents àmbits socials  afectats: educació, participació política i social, 

pobresa, prevenció i seguretat, treball de cura, ecologia i espai urbà, cultura, etc.   

 

 

F. VALORACIÓ GLOBAL DE L’IMPACTE DE GÈNERE 

 

A continuació, i per a cadascuna de les tres tipologies de preus públics, s’estima si de la valoració 

conjunta dels apartats D i E, es preveu que l’impacte de gènere del projecte serà: 
 

 

            Positiu (si la majoria d’ítems preveuen una disminució de desigualtats).    
              
            Negatiu (si la majoria d’ítems preveuen un manteniment o augment de desigualtats).   
             
            Neutre (si els ítems amb valoració positiva i negativa tenen similar magnitud, o si no existeixen     
                           desigualtats de partida i no es modifica aquesta situació).  
 
            No es pot determinar (perquè no es disposa de prou informació). 

 

Feta aquesta valoració, en la secció següent s’aporten recomanacions per tal que els diferents preus 

públics tinguin un impacte que s’estimi més positiu des de la perspectiva de gènere.  

 

 

 

  IMPACTE DE GÈNERE 

 
Positiu Negatiu Neutre 

No es pot 
determinar 

1.1. Preus públics pels serveis prestats als Centres Cívics.    X   

1.2. Preus públics pels 
serveis prestats a la resta 
d'equipaments 
socioculturals de districtes. 

Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, 

Sant Andreu 
   X  

Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les 

Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, 
Nou Barris, Sant Martí 

 X   

1.3.  Preus públics pels serveis prestats a les instal·lacions 
esportives municipals.  

 X   



 
 
 
Departament de Transversalitat de Gènere – CIRD 
Gerència de Recursos 
 

32 
 

G. RECOMANACIONS 

Els preus públics tenen un impacte significatiu sobre la població de la ciutat. No només duen a terme 

una assignació de recursos més o menys redistributiva sinó que alteren els incentius de la societat 

potenciant o desincentivant determinats hàbits i relacions socials. Així, uns preus públics municipals 

sensibles a les desigualtats de gènere poden contribuir a  avançar cap a la igualtat efectiva i ajudar a 

equilibrar les relacions de poder i a reduir la feminització de la pobresa. Atenent a aquesta 

potencialitat, i en base a l’anàlisi exposada, es plantegen les següents recomanacions a l’actual 

formulació dels preus públics 2018 d’equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals:  

 

Recomanacions relatives a la secció D de l’informe: Anàlisi d’aspectes formals i metodològics 

 Atès l’ús generalitzat del masculí genèric observat en la redacció del text, es recomana la 

incorporació d’un llenguatge inclusiu i no discriminatori des del punt de vista de gènere.  

 

 A efectes d’incorporar la veu de grups de dones o feministes, es poden celebrar sessions de treball 

en espais com els Consells de Dones, o de Feminismes i LGTBI; o bé que en espais genèrics, com 

consultes online o el Consell de Ciutat, s’ incorpori l’enfocament de gènere i les necessitats de les 

dones. En relació als preus públics, es suggereix explorar la possibilitat de celebrar una sessió amb 

el Grup de Treball de Transversalitat de Gènere del Consell de Dones de Barcelona, amb l’objectiu 

d’informar sobre el projecte i recollir comentaris i recomanacions , o en altres espais participatius 

que es creguin convenients. 

 

Recomanacions relatives a la secció E de l’informe: Anàlisi d’impacte de gènere  

 

 Pel que fa a poder dotar de contingut les seccions E.1 i E.2 de l’informe, la manca de dades 

desagregades per sexe de les persones pagadores suposa un impediment per poder fer una anàlisi 

en profunditat i detall. Resoldre aquesta mancança és una prioritat per poder investigar de forma 

quantitativa la càrrega dels preus públics en termes de gènere. Caldria poder disposar del conjunt 

de dades desagregades per sexe de les persones usuàries, les persones pagadores dels preus 

públics, el gaudi d’exempcions i bonificacions, etc. per valorar l’impacte de gènere i poder proposar 

noves mesures o ajustos si fossin necessaris (veure el llistat de dades necessàries a la pàgina 27 del 

present document). 

 

 Per tal de poder assolir un impacte de gènere positiu (àmbit analitzat a la secció E.3 de l’informe) tot 

seguit es plantegen un conjunt de recomanacions. Si bé són aplicables a tots els tipus de preus 

públics objecte d’anàlisi (centres cívics, resta d’equipaments socioculturals i instal·lacions 

esportives) en alguns casos es fan comentaris adaptats a algun tipus particular de preu públic o 

equipament.   

 

o Els preus públics haurien d’estar integrats, i explicitar que ho estan, en una anàlisi global 

del model de ciutat per a cada àmbit d’actuació.  Per exemple, el preus públics relatius a 

activitats i serveis culturals haurien d’estar emmarcats en una anàlisi de la desigual 



 
 
 
Departament de Transversalitat de Gènere – CIRD 
Gerència de Recursos 
 

33 
 

presència i representació d’homes i dones en l’àmbit cultural i de memòria col·lectiva. De 

forma anàloga, els preus públics de les instal·lacions esportives haurien de vincular-se amb 

una anàlisi amb perspectiva de gènere dels hàbits i pràctiques esportives de les dones i els 

homes de la ciutat.   

 

o Seria positiu incloure explícitament objectius vinculats a temàtiques de gènere. En la versió 

actual, els preus públics no fan referència a motivacions o objectius (no només de gènere, 

sinó de cap tipus) amb excepcions com els quatre centres cívics de Les Corts, que exposen 

que: “Els tallers familiars són una oferta de qualitat adreçada a la unitat familiar per a 

promoure la cohesió i la realització de l’activitat conjuntament.”  En particular, i atesa la seva 

potencialitat per revertir un desigual accés a recursos, caldria fer més explícita la motivació 

de la igualtat de gènere per atorgar reduccions i bonificacions. Caldria visibilitzar-la en 

comptes d’apel·lar a expressions genèriques com exempcions a “associacions i entitats 

vinculades a projectes socials”, “entitats de caràcter marcadament social i cultural, sense 

afany de lucre”, “d’interès públic-social”, etc.  

 
o Es recomana incloure la persona, i no només la família, com unitat de referència, per tal 

de tenir en consideració les relacions de poder que s’hi poden donar i no presumir la 

solidaritat entre familiars. Alguns preus  públics de sectors ja recullen aquest doble criteri 

en els supòsits per aplicar exempcions o reduccions: “estaran exempts al pagament en els 

supòsits que els ingressos de la unitat familiar o la persona cuidadora no superin l’IRSC”.  

o S’insta a l’aplicació de major nombre i diversitat d’exempcions i reduccions que tenen 

relació amb la manca d’autonomia econòmica i l’assumpció de treballs de cures, que 

majoritàriament assumeixen les dones. Els supòsits que s’apliquen actualment es podrien 

diversificar i estendre al conjunt dels preus públics, atenent al seu impacte positiu en 

termes de gènere. Això, no només aplicable als diferents equipaments sinó als diferents 

preus dins de cada equipament. En cas que, per criteris tècnics, no sigui possible fer 

efectiva aquesta diversificació i extensió, caldria que aquests criteris siguin explicitats i 

difosos.  
 

En relació a aquesta recomanació, cal fer un esment concret per als preus públics de la 

categoria “Resta d’equipaments socioculturals de districtes”, en ser la categoria en què 

menys tipologia d’exempcions i reduccions s’apliquen. És desitjable que s’incorpori una 

major quantitat i  diversitat de supòsits, especialment les reduccions per situació d’atur i  per 

a famílies, que sí es troben generalitzades en el cas dels centres cívics i  les instal·lacions 

esportives.  

 

En relació als preus públics de centres cívics, per tal de diversificar i  estendre els supòsits de  

reduccions, seria convenient que el descompte per a persones en situació d’atur no només 

fos aplicable als cursos i  tallers, sinó que es fes extensiu també a altres de les seves 

activitats i  serveis. 
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Quant a les instal·lacions esportives, caldria tendir a que les reduccions que s’apliquen als 

CEM es fessin extensives a la resta d’instal·lacions esportives. En particular aquelles que 

s’apliquen als CEM de tots els districtes: per motiu d’atur, abonament familiar, família 

monoparental i  targeta rosa.  

 

o D’altra banda, es podrien afegir reduccions específiques per a les situacions de 

dependència. Cal considerar que de les persones beneficiàries de prestacions i serveis (Llei 

de Dependència) el 66% són dones14. Per tant, s’estima que l’atenció a situacions de 

dependència tindria un efecte positiu sobre l’accés de les dones a serveis i recursos 

regulats pels preus públics. De fet, aquesta consideració ja es troba inclosa en diversos 

preus públics de sectors. 

 

o Un altre dels supòsits reconeguts en els preus públics de sectors és el derivació de Serveis 

Socials.  De les persones ateses als diferents centres de Serveis Socials el 72% són dones. 15 

Per tant, les condicions de preus especials per a persones derivades de Serveis Socials 

seria un supòsit d’esperats efectes redistributius des de la perspectiva de gènere .  

 

o Un altre supòsit, també reconegut en els preus públics de sectors, és la inclusió d’una 

reducció per pertinença a un casal municipal de gent gran. Alguns dels serveis que els 

centres residencials ofereixen són oberts a persones majors de 65 anys “que puguin 

acreditar ser socis dels casals i espais de gent gran municipals”. La informació disponible 

sobre l’ús d’equipaments de proximitat mostra que mentre un 9,1% dels homes utilitzen els 

casals de gent gran, en el cas de les dones el percentatge és d’un 11,6%, és a dir 2,5 punts 

percentuals per sobre.16 Per tant, la inclusió d’una reducció per ser membre d’un casal 

municipal de gent gran faria preveure un resultat positiu en l’accés de les dones a alguns 

serveis dels equipaments de districte i instal·lacions esportives municipals.  

 

o S’insta a visibilitzar i reconèixer el treball de cura. D’una banda, estenent els serveis i 

descomptes com els existents per a dones embarassades, d’acompanyament al pre i post 

part o la referència a la conciliació, com és el cas del Centre Cívic Josep Ma.Trias i Peitx (Les 

Corts) on s’especifica que “la inscripció als dos tallers de la categoria conciliació familiar (un 

per l’adult i l’altre per l’infant en el mateix dia i hora) tindrà un descompte del 15%”. D’altra 

banda, fent referència explícita al terme cura, com ja es fa en el document de preus públics 

de sectors (ex: “la cura personal i la cura de la llar”, “persona cuidadora”, “suport a l’entorn 

cuidador”).  

 

o En relació al treballs de cura, també és important que es fomenti la corresponsabilitat 

d’homes i dones. Per exemple, les dades mostren que de les persones usuàries d’espais 

familiars en escoles bressol el 82,9% són dones. En aquest sentit, caldria incorporar serveis 

                                                             
14http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/dades_dependencia/doc
uments/Llei_dependencia_3rT2017.pdf 
15 Enquesta de condicions de vida de les persones usuàries dels centres de Serveis Socials. Febrer i  Juny 2016. 
16 Informe de condicions de vida de les dones de Barcelona. Auditoria de desigualtats de gènere a la ciuta t, 2016. 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/dades_dependencia/documents/Llei_dependencia_3rT2017.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/10dependencia/dades_dependencia/documents/Llei_dependencia_3rT2017.pdf
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adreçats específicament a l’assumpció dels treballs de cura per part dels homes (ex: tallers 

de paternitat activa). A més, actualment alguns preus públics estableixen que “el preu de 

taller familiar dóna dret a la inscripció d’una persona adulta i un màxim de 2 infants”. A fi 

de facilitar la responsabilitat compartida en la cura d’infants, seria convenient que els preus 

de les activitats familiars incloguessin fins a 2 persones adultes.  

 

o Cal estudiar la viabilitat que exempcions o reduccions vinculades a persones en situació de 

discapacitat es facin extensives a les persones que les cuiden o acompanyen . De forma 

anàloga a com es recull en les taxes de cessió d’espais en museus municipals en benefici de 

“les persones que disposin del passi metropolità d’acompanyant d’una persona amb 

discapacitat o els acompanyants de persones amb targeta acreditativa de discapacitat”.   

 

o Respecte al reconeixement i foment de la participació dels grups de dones i feministes, es 

podrien incloure mesures de promoció anàlogues a les que s’apliquen per a altres sectors i 

temàtiques. Per exemple, actualment s’aplica una exempció en els preus d’alguns 

equipaments del districte de Sant Andreu per a “actes i reunions de sindicats de 

treballadors”. D’altra banda, en alguns museus municipals es concerten visites gratuïtes per 

a Associacions i entitats adherides a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Seguint 

aquests exemples ja existents, es podrien introduir reduccions als preus públics per a 

entitats adherides a espais de promoció de la igualtat de gènere  com ara l'Acord Ciutadà 

per una Barcelona lliure de violència vers les dones o per a centres educatius de la Xarxa 

d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació. 

 

Sobre aquest aspecte correspon fer un esment específic als preus públics d’instal·lacions 

esportives. D’una banda, es destaca positivament la inclusió de preus bonificats per a la 

pràctica de l’esport per part d’equips femenins (entrenaments i  competicions). No obstant, 

aquesta mesura és molt minoritària doncs només s’aplica explícitament al Camp Municipal 

de Rugbi La Foixarda i  el CEM La Mar Bella). Per això, s’insta a estendre al conjunt 

d’instal·lacions esportives els preus bonificats per a equips de dones.  

 

 

 

A Barcelona, a 12 de desembre de 2017 

 

 

 

 

Sonia Ruiz García 

Cap del Departament de Transversalitat de Gènere 

Gerència de Recursos  
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H. ANNEX  

 

1.1. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS ALS CENTRES CÍVICS 
 

Tarifes per a les activitats de difusió cultural aplicables al conjunt dels Centres Cívics de la xarxa de 
Centres Cívics de Barcelona. 

-Preus per a activitats de difusió cultural 
-Preus per a activitats d'especial interès artístic i cultural 

 
CIUTAT VELLA 
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA 
CENTRE CÍVIC BARCELONETA 
CENTRE CÍVIC CONVENT SANT AGUSTÍ 
CENTRE CÍVIC DRASSANES 
 
EIXAMPLE 
CENTRE CÍVIC COTXERES BORRELL 
CENTRE CÍVIC GOLFERICHS 
ESPAI DE FOTOGRAFIA CATALÀ ROCA 
CENTRE CÍVIC URGELL 
CENTRE CÍVIC LA CASA ELIZALDE 
CENTRE CÍVIC FORT PIENC 
CENTRE CÍVIC SAGRADA FAMÍLIA 
AUDITORI CALABRIA 66 
 
SANTS – MONTJUÏC 
CENTRE CÍVIC CASA DEL RELLOTGE 
CENTRE CULTURAL ALBAREDA 
CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR 
CENTRE CÍVIC CASINET D’HOSTAFRANCS 
CENTRE CÍVIC COTXERES DE SANTS 
 
LES CORTS 
CENTRE CÍVIC DE CAN DEU 
CENTRE CÍVIC TOMASA CUEVAS-LES CORTS 
CENTRE CÍVIC JOSEP M TRIAS I PEITX 
CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER "PERE QUART" 
 
SARRIÀ - SANT GERVASI 
CENTRE CÍVIC SARRIÀ 
CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ  

CENTRE CÍVIC VIL・LA FLORIDA  
CENTRE CÍVIC PERE PRUNA  
CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA 
CENTRE CÍVIC VALLVIDRERA - VÁZQUEZ MONTALBAN  
CENTRE CÍVIC L'ELÈCTRIC 
CASAL DE BARRI CAN RECTORET 
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CASAL DE GENT GRAN CAN CASTELLÓ 
CASAL DE GENT GRAN CAN FÀBREGAS 
TEATRE TURÓ PARC 
ESPAI FAMILIAR PETIT DRAC 
CASAL DE BARRI ESPAI PUTXET 
ESPAI JOVE CASA SAGNIER 
 
GRÀCIA 
CENTRE CÍVIC LA SEDETA 
CENTRE CÍVIC EL COLL-LA BRUGUERA 
 
HORTA - GUINARDÓ 
CENTRE CÍVIC MATAS I RAMIS 
CENTRE CÍVIC TEIXONERA 
CENTRE CÍVIC CASA GROGA 
CENTRE CÍVIC CARMEL 
CENTRE CÍVIC GUINARDÓ 
 
NOU BARRIS 
CC CAN VERDAGUER 
CC TORRE LLOBETA 
CC ZONA NORD 
CC CAN BASTÉ 
 
SANT ANDREU 
CENTRE CÍVIC BON PASTOR 
CENTRE CÍVIC BARO DE VIVER  
CENTRE CÍVIC TRINITAT VELLA 
CENTRE CÍVIC SANT ANDREU 
CENTRE CÍVIC LA SAGRERA "LA BARRACA"   
CENTRE CÍVIC NAVAS 
CENTRE CÍVIC FELIP II 
 
SANT MARTÍ 
CENTRE CÍVIC CAN FELIPA 
CENTRE CÍVIC PARC- SANDARU 
CENTRE CÍVIC BESOS 
CENTRE CÍVIC SANT MARTI 
 
 
1.2. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LA RESTA D'EQUIPAMENTS SOCIOCULTURALS DE 
DISTRICTES 

 
CIUTAT VELLA 
CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES 
CASALS DE GENT GRAN 
CASAL DE JOVES PALAU ALÒS 
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EIXAMPLE 
ESPAI GENT GRAN SANT ANTONI 
ESPAI GENT GRAN MONTSERRAT OLIVELLA 
ESPAI GENT GRAN ESQUERRA 
ESPAI GENT GRAN M. AURÈLIA CAPMANY 
CASAL GENT GRAN CARLIT 
ESPAI GENT GRAN FORT PIENC 
ESPAI GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA 
CASAL INFANTIL COTXERES BORRELL 
CASAL INFANTIL URGELL 
CASAL INFANTIL FORT PIENC 
CASAL INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA 
ESPAI DE FOTOGRAFIA CATALÀ ROCA 
 
SANTS - MONTJUÏC 
ESPAI MUSICAL LA BASCULA 
PUNT MULTIMÈDIA 
LUDOTEQUES 
PROGRAMA DE GENT GRAN 
 
LES CORTS 
LUDOTECA LA TARDOR 
LUDOTECA GUITARD 
CASAL DE GENT GRAN CAN NOVELL 
CASAL DE GENT GRAN SANT RAMON 
CASAL DE GENT JOAN OLIVER "PERE QUART" 
CASAL DE JOVES DE LES CORTS 
ESPAI D'ADOLESCENTS CAN BACARDI 
ATENEU DE FABRICACIÓ DE LES CORTS 
SALA D'ACTES DE LA SEU DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
 
SARRIÀ – SANT GERVASI 
CASAL DE BARRI ESPAI PUTXET 
CASAL DE BARRI CAN RECTORET 
CASAL DE GENT GRAN CAN CASTELLÓ I CASAL DE GENT GRAN CAN FÀBREGAS 
ESPAI INFANTIL MUNICIPAL PETIT DRAC 
CASAL DE BARRI ESPAI PUTXET 
ESPAI JOVE CASA SAGNIER 
CASAL INFANTIL VIL·LA URÀNIA 
 
GRÀCIA 
CASAL INFANTIL LA SEDETA 
CASAL INFANTIL EL COLL-LA BRUGUERA 
CASAL DE JOVES EL COLL-LA BRUGUERA 
ESPAI DE GENT GRAN LA VIOLETA 
BUCS D'ASSAIG DE LA SEDETA 
ACTIVITATS INFANTILS D'ESTIU: LLAC-PISCINA CREUETA DEL COLL 
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HORTA – GUINARDÓ 
CASALS DE BARRI  
CASALS D'ENTITATS 
ESPAI JOVE BOCA NORD  
CASAL JOVES GIRAPELLS   
ESPAI HORTA 71 
ESPAI JOVE BOCA NORD 
CASALS DE GENT GRAN I ESPAIS DE GENT GRAN 
CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES 
SALA D'ACTES DE LA SEU DEL DISTRICTE 
SALA POLIVALENT DE MONTBAU 
 
NOU BARRIS 
ESPAI JOVE LES BASSES 
ATENEU DE FABRICACIÓ DE CIUTAT MERIDIANA 
CASA DE L’AIGUA DE TRINITAT NOVA 
ATENEU NOU BARRIS 
CASAL DE BARRI DE PROSPERITAT 
CASAL DE BARRI LA COSA NOSTRA 
CASAL DE BARRI TRINITAT NOVA 
CASAL DE BARRI VERDUM 
 
SANT ANDREU 
EQUIPAMENT: CASAL DE BARRI CONGRES-INDIANS 
ESPAI JOSEP BOTA 
CENTRE MUNICIPAL DE CULTURAL POPULAR DE SANT ANDREU 
SANT ANDREU TEATRE 
ESPAI JOVE GARCILASO 
CASAL INFANTIL DE BARO DE VIVER 
CASAL INFANTIL DE BON PASTOR 
SALA DE JOCS INFANTILS TRINITAT VELLA 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DELS TRES TOMBS 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL REC COMTAL I D’HISTÒRIA DE SANT ANDREU  
CASAL DE GENT GRAN BASCÒNIA 
CASAL DE GENT GRAN MOSSÈN CLAPÈS 
CASAL DE GENT GRAN LA PALMERA 
CASAL DE GENT GRAN NAVAS 
CASAL DE GENT GRAN BARÓ DE VIVER 
CASAL DE GENT GRAN BON PASTOR 
 
SANT MARTÍ 
CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES 
CASALS DE GENT GRAN 
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1.3. PREUS PÚBLICS PELS SERVEIS PRESTATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  

 
CIUTAT VELLA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SANT SEBASTIÀ 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARÍTIM 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL COLOM 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL RAVAL CAN RICART 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PARC DE LA CIUTADELLA 
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL ESPAI DE MAR 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PARC DE LA CATALANA 
 
EIXAMPLE 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL AIGUAJOC-BORRELL 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ESTACIÓ DEL NORD 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JOAN MIRO 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA 
CENTRE ESPORTIU PISCINA SANT JORDI 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ESCOLA INDUSTRIAL 
PISTES POLIESPORTIVES PARC JOAN MIRO 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL FORT PIENC 
 
SANTS - MONTJUÏC 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LA BORDETA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL L'ESPANYA INDUSTRIAL 
PISTES MUNICIPALS D'AEROMODELISME DE MONTJUIC 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL PAU NEGRE PARC DEL MIGDIA 
TENNIS MUNICIPAL MONTJUIC 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PISCINES BERNAT PICORNELL 
PISCINES MUNICIPALS DE MONTJUIC 
ESTADI MUNICIPAL D'ATLETISME JOAN SERRAHIMA 
CAMP MUNICIPAL BEISBOL I SOFTBOL CARLOS PÉREZ DE ROZAS 
CENTRE MUNICIPAL ESCALADA LA FOIXARDA 
ESCOLA MUNICIPAL D’HÍPICA LA FOIXARDA 
CAMP MUNICIPAL RUGBI LA FOIXARDA 
CAMPS DE FUTBOL MUNICIPALS DISTRICTE SANTS-MONTJUIC I PISTA POLIESPORTIVA LA BASCULA 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL ENERGIA 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DE LES TRES XEMENEIES 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL MARINA 
 
LES CORTS 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL LES CORTS 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ARISTIDES MAILLOL 
PAVELLÓ MUNICIPAL L'ILLA 
 
SARRIÀ - SANT GERVASI 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN CARALLEU 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PUTXET 
CENTRE MUNICIPAL D'ESGRIMA REINA ELISENDA 
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CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS TAULA REINA ELISENDA 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL VALLVIDRERA 
 
GRÀCIA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CLAROR 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN TODA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL PERILL 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SARDENYA 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL NOU SARDENYA 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL ÀLIGA 
PISTES POLIESPORTIVES MUNICIPALS CREUETA DEL COLL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU JOSEP COMILLAS 
 
HORTA - GUINARDÓ 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL DEL CARMEL 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL GUINARDÓ 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPICS VALL D'HEBRON 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MUNDET 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL HORTA 
CENTRE MUNICIPAL DE TENNIS VALL D'HEBRON 
VELÒDROM MUNICIPAL D'HORTA 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL CARMEL 
COMPLEX MUNICIPAL ESPORTIU MUNDET 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL CAN BARO 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL MONTBAU 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL TEIXONERA VALL HEBRON 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE SANT GENIS 
 
NOU BARRIS 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL ARTESANIA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN CUYÀS 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN DRAGÓ 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL COTXERES DE BORBÓ 
 
SANT ANDREU 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL SANT ANDREU- LA SAGRERA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL TRINITAT VELLA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BON PASTOR 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL NARCÍS SALA 
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE TRINITAT VELLA 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA SAGRERA 
POLIESPORTIU IGNASI IGLESIAS 
POLIESPORTIU FRANCISCO CALVO 
 
SANT MARTÍ 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL BAC DE RODA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL CAN FELIPA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL JÚPITER 
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CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL NOVA ICÀRIA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL MARESME 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VERNEDA 
CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL VINTRÓ 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL LA MAR BELLA 
BASE NÀUTICA MUNICIPAL DE LA MAR BELLA 
CENTRE MUNICIPAL DE VELA 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MUNICIPAL POBLENOU-AGAPITO FERNÁNDEZ 
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA NAU DEL CLOT 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MENORCA 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL SANT MARTI 
FRONTONS MUNICIPALS BAC DE RODA 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL CLOT DE LA MEL 
PISTA MUNICIPAL LA PALMERA 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL OLÍMPIA 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL JÚPITER 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL JOAN PUJADES 
ESPAI POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCESC ABAD 
PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL LA PAU 
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL MARESME 
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL BOGATELL 

 

 

 


