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Context i justificació de la norma 
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 Marc normatiu internacional, estatal i autonòmic sustenta i 

estableix mecanismes per a vehicular la transversalitat de gènere 

en l’àmbit local. 

 Pràctica local que comença a estendre's (Terrassa, Mataró, 

Guipúzcoa, ....)  

 També a Barcelona trobem antecedents normatius: 

 Directrius per a l’elaboració de les normes municipals (2015). 

 Decret d’Alcaldia de contractació pública sostenible (2017). 

 Mesura de Govern per a la Transversalitat de Gènere a 

l’Ajuntament de Barcelona (desembre 2015).  

 Pla per la Justícia de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona (2016-

2020). 
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 El Reglament vol consolidar la transversalitat de la perspectiva 

de gènere a l’Ajuntament de Barcelona. 

 Per garantir la consecució de l’objectiu democràtic de construir 

una ciutat més justa cal garantir que tot l’Ajuntament 

assumeixi la responsabilitat d’avançar cap l’equitat de 

gènere. 

 El Reglament vol esdevenir un cos normatiu únic que aglutini, 

actualitzi i reforci la normativa existent (internacional, 

estatal, autonòmica i local) per tal de dotar l’Ajuntament d’un 

instrument que aporti seguretat jurídica. 
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Principals continguts 

6 



REGLAMENT PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE A 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA  

 

 Preàmbul  

 Títol I Disposicions generals: Objecte, Àmbit d’aplicació, 

Principis generals i instrumentals  

 Títol II: Mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere 

en les polítiques públiques  

 Títol III: Estructures d’Impuls de la igualtat de gènere  

 Títol IV: Àmbits d’actuació de les polítiques municipals de 

gènere  

 Títol V: Eines per a la garantia i el compliment del reglament  

 Disposicions addicionals i finals 
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Títol I: Disposicions generals   

• Objecte del reglament:  

 L’establiment d’un règim jurídic que garanteixi la igualtat de gènere en l’àmbit 

municipal. 

 Els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió 

 de l’Ajuntament i els serveis que s’han d’oferir.  

• Àmbit d’aplicació: 

 L’Ajuntament, OA, societats mercantils i entitats vinculades o dependents.  

 Entitats subvencionades o contractades. 

 Indirectament: entitats de les que l’Ajuntament forma part. 

 

• Principis que han de regir l’actuació i gestió (articles 3 i 4).  

 Principis generals: igualtat real i efectiva i no discriminació directa i indirecte; acció 

positiva; equitat de gènere i interseccionalitat. 

 Principi operatiu: Transversalitat de la perspectiva de gènere.  
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Títol II: Mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere en les 

polítiques públiques 

• Capítol I. Mecanismes de planificació:  Plans de Ciutat de polítiques de 

gènere; Objectius de gènere a la planificació sectorial i territorial; Avaluació 

amb perspectiva de gènere.  

• Capítol II. Mecanismes normatius: Informes d’impacte de gènere 

(propostes normatives, planejament urbanístic, pressupostos i política 

fiscals – ooff i preus públics). 

• Capítol III. Mecanismes econòmics: Pressupostos amb perspectiva de 

gènere; Convocatòries d’ajuts i subvencions; Contractes públics. 

• Capítol IV. Mecanismes de gestió i relacions de personal. 

• Capítol V. Mecanismes de participació: espais de participació. 

• Capítol VI. Mecanismes de comunicació: comunicació inclusiva. 

• Capítol VII. Mecanismes de sistemes d’informació i recollida de dades. 

• Capítol VIII. Mecanismes formatius. 
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• Capítol I. Composició paritària: representació política i composició 

d’òrgans municipals. 

• Capítol II. Estructures d’impuls de les polítiques de gènere: 

 Òrgan responsable de promoure la igualtat de gènere a la ciutat. 

 Òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de gènere. 

 Unitats de transversalitat en àrees i districtes, organismes 

autònoms, empreses públiques i resta d’entitats vinculades o 

dependents. 

 Òrgan responsable de la igualtat de gènere en les polítiques de 

personal. 

 Òrgan responsable d’impulsar l’equitat de gènere en la política 

econòmica. 
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Títol IV: Àmbits d’actuació de les polítiques municipals de 

gènere. 

 

 Atenció integral per a dones en situació de violència masclista (informació i 

atenció; acolliment d’urgència; residencials d’acolliment i recuperació; i altres 

que es considerin necessaris), i també servei d’atenció a homes per la 

promoció de relacions no violentes. 

 Informació, atenció i assessorament a dones sobre igualtat i no discriminació 

en l’àmbit laboral, associatiu, cultural i educatiu. 

 Orientació i informació sobre cures a la ciutat. 

 Assessorament per a les empreses, associacions, entitats i organitzacions per 

la incorporació de la perspectiva de gènere. 

 Informació, assessorament i atenció per a persones que exerceixen la 

prostitució. 

 Servei per a víctimes de tràfic de persones. 

 Formació en feminisme i en perspectiva de gènere.  

 Prevenció i atenció en matèria de diversitat sexual i de gènere.  

 Serveis de promoció, formació i inserció laboral per a dones. 
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• Comissió de Seguiment del Reglament.  
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Títol V: Eines per a la garantia i el compliment del reglament 

 

Disposicions addicionals: finançament i formació  

Disposicions finals: aplicació normativa estatal i autonòmica, 

desenvolupament i execució del Reglament i entrada en vigor.  
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Principals continguts de Districte  
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 Art.7. Objectius de gènere a la planificació sectorial i territorial 

 Art.8 - Avaluació amb perspectiva de gènere  

 Art.9 – Informes d’Impacte de Gènere (pressupostos i preus públics)  

 Art.10 – Pressupostos amb perspectiva de gènere   

 Art.11 –  Convocatòries d’ajuts i subvencions  

 Art.12  – Contractes públics  

 Art.15 –  Comunicació inclusiva 

 Art.16 –  Adequació de les estadístiques i estudis municipals  

 Art.17 - Formació per al personal polític i gerencial  

 Art.18 - Representació política i composició d’òrgans municipals  

 Art.21 - Unitats de Transversalitat de Gènere  
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Desplegament operatiu Reglament  
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 Constitució de la Comissió de Seguiment  

 Operativització unitats de transversalitat de gènere  

 



Moltes gràcies! 

sruiz@bcn.cat  

transversalitat_genere@bcn.cat  
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