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0.  

gènere, i que tenen un impacte diferent en dones i homes, tot i que això no estigués previst ni es desitgés. 
Tractar de forma homogènia persones que parteix aquesta desigualtat. 
Per això, les polítiques homogènies per a tota la població no solen ser neutres, sinó cegues, pel que fa al 
gènere. 

 Europea, 2009). 

 és 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 fun
increment de les desigualtats de gènere, tot realitzant propostes de modificació del projecte. 

 

la transversalitat de la 

han d'aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a 
totes les eta  

Dire
normes municipals 
de 2015. En concret, article 140 estableix que tot projecte normatiu s'ha d'acompanyar amb una memòria 

a avaluació  
gènere, en la qual s'avaluen 

  

Més específicament, el ix 
ènere de les propostes normatives (article 9): 

ces 

la igualtat o desigualtat entre 

 

 

Aquesta obligatorietat inclou les ordenances, els reglaments, els decrets (en tant que normativa) i els preus 
públics, i en con ordenança fiscal.      

La Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, d , ha elaborat una 
metodologia pròpia que permet realitzar una anàlisi sistemàtica de la normativa municipal des del punt de 

p. ex: 
Comissió Europea) i es basa resultat o efecte que té la normativa, pressupost o política fiscal 
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4.2. ANÀLISI DE LA INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PROJECTE 

aspectes a considerar a partir de les seccions identificades com a 
més rellevants des de la perspectiva de gènere:  
 

 Existeixen importants limitacions 
ordenances fiscals
i reduccions, que: 
-no es poden concedir altres exempcions, bonificacions o reduccions que les que la llei hagi 
autoritzat de manera concreta (art. 97). 
-les exempcions, bonificacions i reduccions s'han d'interpretar en sentit estricte. No es poden 

tributàries pròpies i directes. Tampoc es poden estendre a altres supòsits que els específicament 
assenyalats (art. 98). 

 Es destaca molt positivament que el projecte analitzat fa un emmarcament amb objectius 
vinculats explícitament amb la igualtat de dones i homes, fet atípic en els projectes 

 
del II Pla per la Justícia de Gènere 2021-
mobilitat: 

 
 a la taxa a grans operadores especialitzades per 

aprofitament especial del domini públic derivat de la distribució a particulars de  bens 
adquirits  per comerç electrònic presenta una vinculació amb els objectius programàtics i 
disposicions normatives en 
relació amb els àmbits i objectius del II Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025, 

amb el salt exponencial que ha experimentat la distribució urbana de mercaderies, la 

no afecti de forma negativa la mobilitat de vianants, especialment, quan duen a terme 
 

 
 Així, l  preveu que la seva aplicació sigui una mesura que pot contribuir a 

millorar les condicions en què es desenvolupen tasques de cures a la ciutat, tot emmarcant-ho 
en objectius d gènere.  

 
A continuació , centrada en les 
preguntes: 
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 Contribució a objectius programàtics. En particular, del Pla per la justícia de gènere 2021-2025. 

 Compliment de disposicions normatives. 

 

En primer lloc, resulta pertinent destacar la manca de disponibilitat de dades desagregades per sexe 
relatives a les operadores obligades  a tributar. Això impedeix la previsió de resultats quantitatius del 

, pel que fa a conèixer com es redistribueixen els recursos entre homes i 
dones a la ciutat. A més, cal tenir en compte que qui paga el tribut són persones jurídiques, amb la 

gènere.  

Malgrat aquesta absència de dades desagregades per sexe, cal destacar la 
context que permet fer inferència de resultats.  

 

efectes vinculats a les normes socials i valors. A aquest efecte, es valora negativament el llenguatge 
usat en el text de l , que no contribueix a la construcció 

, i que pot reforçar 
 formes 

desdoblades o neutres com la persona contribuent.  

Respecte a la vinculació amb objectius programàtics, cal dir que el text regulador exposa explícitament 
els seus objectius ).  E

presenta una vinculació amb els objectius programàtics i 

àmbits i objectius del II Pla per la Justícia de Gènere 2021-
la mobilitat Per tant, es posa de manifest una 
fet que fa esperar una 

  

  

al text, la reducció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat pot 

influir en el model de mobilitat a la ciutat, tend
transport que majoritàriament utilitzen les dones (el transport públic i la mobilitat a peu). Per tant, 

públic i en la mobilitat dins de la ciutat, tenint en compte la diversitat real de les persones que habiten la 
ciutat.  

 

mob
disseny, a les dones i la seva veu i necessitats. 
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B) ): 
 

Dades desagregades per sexe 

 Pel 
de dades desagregades per sexe suposa un impediment per poder fer una anàlisi en profunditat i 
detall. Resoldre aquesta mancança és una prioritat per poder investigar de forma quantitativa 

i poder proposar noves mesures o ajustos si fossin necessaris. Pe 
això, caldria poder disposar de dades desagregades per sexe relatives a les operadores sobre qui 

r.   

 
Emmarcament en instruments programàtics 

 Una presència 

rodes o persones que porten un infant en un cotxet, etcètera. Aquests petits exemples quotidians 

on les activitats es puguin complementar sense invisibilitzar les activitats reproductives i de cura. És 
necessari soc
adaptant els espais i les activitats de la ciutat. La part expositiva del projecte fa referència als 

visibilitzar amb major concreció les 
necessitats de la mobilitat pròpia dels treballs de cures: circulació amb carrets de la compra, amb 
bosses i embalums, acompanyament de gent gran, a persones amb cadires de rodes, amb 
caminadors, amb cotxets infantils, etc.   

 
 A més de la referència que el projecte fa al II Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025, es recomana 

emmarcar el projecte en la Urbanisme amb perspectiva de gènere. 
, i fer referència més concreta a usos diversos 

 ncloure 
el projecte  perspectiva de gènere. 
Així, en el cas particular de la càrrega i descàrrega de mercaderies , 
caldria valorar  on es produeixen 
públic des de la perspectiva de gènere, si deixen lliures o no les voreres, etc.  

 
 

 

Mesures 
 

P taxa permetés preveure un impacte de gènere més positiu, hauria 

quotidiana. En particular, es proposa: 
 






